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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Πρέβεζα  05/04/2017
Αριθ. Πρωτ.: 9114/2017

Α.∆.Α.:

Α/Α 381
ΑΠΟΦΑΣΗ

Με εντολή

Ο  ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ.
ΠΙΠΙΛΙ∆ΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ

Ελέγχθηκε και βεβαιώνεται ότι: α)  η ανωτέρω δαπάνη συνολικού
ύψους δύο  χιλιάδες διακόσια τριάντα δύο Ευρώ  (2.232,00 €) είναι
εντός του διαθέσιµου ποσοστού της πίστωσης των λογαριασµών:
10.6265
σύµφωνα µε τα υπόλοιπα του παραπάνω πίνακα και  β) η συνδροµή
των προϋποθέσεων της παρ.1 α του άρθ.4 του πδ 80/2016.
Καταχωρήθηκε µε α/α 381 στο Μητρώο ∆εσµέυσεων  της Υπηρεσίας
µας  µε AA Βεβ:346

ΓΙΑ ΤΗΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.

--

Κοινοποίηση:
Ελεγκτικό Συνέδριο

Κωδικός

Αιτιολογία

Εγκεκριµµένος Π/Υ

∆ιαµορφωµένος ∆ιά της παρούσης 

∆ιατεθέντα

Υπόλοιπο

10.000,0010.6265 - Συντήρηση και επισκευή επίπλων και
λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού

6.560,00

10.000,00 2.232,00 1.208,00

Σύνολο: 2.232,00

2.   Την  υπ'αριθµόν 103/2017 απόφαση ∆ηµάρχου περί του ορισµού Αντιδηµάρχων και µεταβίβασης σε αυτούς
συγκεκριµένων αρµοδιοτήτων.

1.   Τις διατάξεις:
Έχοντας υπόψη:

α. Των άρθρων 66,67,68 του Ν.4270/2014 " Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρησης και εποπτείας -δηµοσίο λογιστικό και
αλλες διατάξεις" ΦΕΚ 13Α/2014
β. Του Νόµου 3463/2006  '' Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων  ΦΕΚ 114Α ''
γ. Του Π.∆. 80/2016 ''Ανάληψη υποχρεώσεων απο τους διατάκτες΄΄ ΦΕΚ 145Α/2016 (ΥΠΟΙΚ 2/100018/0026/30-12-16)

Εγκρίνουµε τη δέσµευση πίστωσης συνολικού ύψους δύο  χιλιάδες διακόσια τριάντα δύο Ευρώ  (2.232,00 €) για την
πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων των παρακάτω KAE του οικονοµικού
έτους 2017 για την ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε

4.   Το γεγονός ότι, το ποσό της δεσµευόµενης, µε την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριµένου ποσοστού διάθεσης.

3.   Το υπ΄αριθµ. 8863/2017 τεκµηριωµένο αίτηµα του "Τµήµα Οικονοµικό". Περί της αναγκαιότητας "ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ"

ΑΔΑ: ΩΡΖΑΩΞΧ-ΣΝ6
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