
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

Αριθμός Πρωτοκόλλου : 26912

 Ημ/νία Πρωτοκόλλου   : 29/9/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Αριθμός - Ημ/νία Εγγραφής : ΑΑΥΣ 413 - 23/9/2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
(Π.Δ. 80/2016)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. των άρθρων 66, 67 & 68 του Ν. 4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο 

λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143Α/2014)
β. των παρ. 21, 22, 23 του άρθρου 10 του Ν. 4337/15 (ΦΕΚ 129A/15)
γ. της παρ. 4 του άρθρου 158 του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 

114Α/2006)
δ. του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 145Α/2016) όπως ισχύει (ΥΠΟΙΚ 

2/100018/0026/30-12-2016)
ε. του νόμου 4412/2016 (ή του προεδρικού διατάγματος, ή οποιασδήποτε κανονιστικής διοικητικής πράξης 

προβλέπει ρητά ή έμμεσα τη συγκεκριμένη δαπάνη).
 στ. του άρθρου 203 του Ν. 4555/18  (ΦΕΚ 133Α/19-07-18)

2.  Την  αναγκαιότητα της  δαπάνης για «Μελέτη συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης»
3. Το γεγονός ότι το ποσό της δέσμευσης με την παρούσα πίστωση είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού 
διάθεσης.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Εγκρίνουμε τη δαπάνη και  δεσμεύουμε ποσό ύψους  € ΔΕΚΑ  ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ  ( 10.000,00 )  για την πληρωμή 
ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων των κάτωθι ΚΑΕ του Π-Υ οικονομικού έτους 
2020 για δαπανη  «Μελέτη συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης»   

Κ.Α.Ε.  Περιγραφή Λογ/σμού  α/α  Τρ. Πίστωση  Παρούσα  Αδιάθετο  
 Μητρ.  Δεσμ.  

30.7413.0001        Μελέτη συστήματος               3           10.000,00     10.000,00     0,00         
ελεγχόμενης στάθμευσης (Ενδ.   

Οι παραπάνω δαπάνες είναι πολυετείς και αναλύονται στα επόμενα έτη ως εξής
Έτος  ΚΑΕ  Ποσό  
2021      30.7413.0001   63.771,12     

Ο ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                                                                                        ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ  

και βεβαιώνεται ότι για την ανωτέρω δαπάνη ύψους
ΔΕΚΑ  ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (10.000,00) €  
υπάρχει πίστωση στους παραπάνω ΚΑΕ του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020  
και δεσμεύθηκε ισόποση πίστωση για την πληρωμή της δαπάνης 
και β) υφίσταται συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του
άρθρου 4 του ΠΔ 80/16.                               
Καταχωρήθηκε με α/α  3 στο Μητρώο Δεσμεύσεων 
της Υπηρεσίας μας. Υπόλοιπα προς ανάληψη ανά ΚΑΕ όπως διαμορφώνονται στον 
παραπάνω πίνακα.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΣΟΥΡΟΓΛΟΥ
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