
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α∆Α:ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αριθµ. Πρωτ.: 22690∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ

Ηµ/νια Πρωτ.: 21/6/2018

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ     

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις:

  α)του Β.∆. 17-5/15-06-1959 (ΦΕΚ 114/τ.Α/15-06-1959)

  "περί οικονοµικής ∆ιοικήσεως & Λογιστικού των ∆ήµων & Κοινοτήτων

  β)του Νόµου 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α/08-06-2006) "Κώδικας ∆ήµων & 

  Κοινοτήτων" όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

  γ)του νόµου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07-06-2010) "Νέα Αρχιτεκτονική

  της Αυτοδιοίκησης, της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης

  όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

  δ)του Νόµου 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α/28-06-2014 "Αρχές

  ∆ηµοσιονοµικής διαχείρισης & Εποπτείας (Ενσωµάτωση της οδηγίας2011/8Ε/ΕΕ)

  ∆ηµοσίο Λογιστικό και άλλες διατάξεις.

  ε)του Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/05-08-2016) περί "Ανάληψης 

  Υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες".

2.Την υπ αρίθµ.1021/2014 απόφαση ∆ηµάρχου"Περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων"

3.Για την εκτέλεση πληρωµής δαπάνης:

"Έξοδα ενηµέρωσης και  προβολής δραστηριοτήτων του ∆ήµου", για την καταχώρηση του 

προγράµµατος του Φεστιβάλ Ρεµατιάς 2018,  (Αύγουστος - Σεπτέµβριος) σε δύο (2) 

τοπικές εφηµερίδες.

4.Το γεγονός ότι, η εγγραφείσα πίστωση του Προϋπολογισµού του ∆ήµου

  τρέχοντος Οικ.'Ετους 2018 επαρκεί για την παρούσα δέσµευση.

5.Την υπ αρίθµ.    286 18/6/2018 απόφαση ∆.Σ.,

   ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ   

Εγκρίνουµε τη δέσµευση πίστωσης ύψους

Χίλια Εκατόν ∆έκα Εξι Ευρώ

   1.116,00   €  για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε βάρος( )

της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του ∆ήµου Χαλανδρίου,ΚΑΕ  00.6431.01 

(Έξοδα ενηµέρωσησ και προβολής δραστηριοτήτων του ∆ήµου (∆ιαφηµίσεις - 

∆ηµοσιεύσεις - Έντυπα, Φυλλάδια))

,οικονοµικού έτους  2018 για την

"Έξοδα ενηµέρωσης και  προβολής δραστηριοτήτων του ∆ήµου", για την καταχώρηση του 

προγράµµατος του Φεστιβάλ Ρεµατιάς 2018,  (Αύγουστος - Σεπτέµβριος) σε δύο (2) 

τοπικές εφηµερίδες.

  Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ   

   ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   

ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ

ΕΛΕΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΏΝΕΤΑΙ ΟΤΙ

α) για την ανωτέρα δαπάνη ύψους:

Χίλια Εκατόν ∆έκα Εξι Ευρώ

(   1.116,00   )€υπάρχει πίστωση στον Κ.Α

του προϋπολογισµού έτους00.6431.01

2018 και δεσµεύθηκε ισόποση πίστωση

για την πληρωµή της δαπάνης .

Καταχωρήθηκε µε α/α 15 στο

Μητρώο ∆εσµεύσεων.

Υπόλοιπο προς ανάληψη : 

∆έκα Οκτώ Χιλιάδες Εννιακόσια Πενήντα Ενα Ευρώ

(  18.951,00   )

β) ισχύουν οι προϋποθέσεις της παρ.1α

του άρθρου 4 του Π∆ 80/2016.

ΑΔΑ: 6ΨΠΤΩΗΔ-ΣΕΩ



Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΝΤΑΒΙΑ ΕΙΡΗΝΗ

ΑΔΑ: 6ΨΠΤΩΗΔ-ΣΕΩ
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