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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. των άρθρων 66, 67 & 68 του Ν. 4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143Α/2014), όπως ισχύει.

β. της παρ. 1δ του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α/2010), όπως ισχύει.

γ. των παρ. 21, 22, 23 του άρθρου 10 του Ν. 4337/15 «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 129A/2015), όπως ισχύει.

δ. της παρ. 1, 3, 4 του άρθρου 158 του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α/2006), όπως ισχύει.

ε. του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 145Α/2016) όπως ισχύει (ΥΠΟΙΚ 2/100018/0026/30-12-

2016).

   στ. του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ), (ΦΕΚ 147Α/2016), όπως ισχύει.

    ζ.  της περίπτ. ε' της παρ.1 του  άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 203 του 

Ν.4555/2018 (Α' 133) 

2. Την υπ’ αριθ. 403/13-11-2018  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 7ΚΙ7Ω9Λ-Ζ44) του Δήμου Γαλατσίου με την οποία 

ψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου οικ. Έτους 2019. 

3. Την υπ’ αριθ. 2480/770/11-1-2019  επικύρωση του Προϋπολογισμού από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

4. Το γεγονός ότι το ποσό της δέσμευσης με την παρούσα πίστωση είναι εντός των ορίων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Εγκρίνουμε τη δαπάνη και διαθέτουμε την  πίστωση ύψους είκοσι τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια  ευρώ (24.500,00 €), για την 

πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος του ΚΑΕ 10-7135.0007 (Προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου για το κτίριο Δημαρχείου) 

του Προϋπολογισμού του Δήμου Γαλατσίου, οικονομικού έτους 2019 για «Προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου για το κτίριο 

Δημαρχείου».

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

και βεβαιώνεται ότι: α) η ανωτέρω δαπάνη ύψους είκοσι 

τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια  ευρώ (24.500,00 €) , είναι εντός 

των ορίων του εγκεκριμένου Π/Υ του ΚΑΕ 10-7135.0007 του 

Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 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 1 στο Μητρώο Δεσμεύσεων.

Υπόλοιπο προς ανάληψη :€ 0,00.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Ο ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΙΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΑΔΑ: 78Γ5Ω9Λ-ΖΙ7
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