
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α∆Α:

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ηµεροµηνία: 14/02/2019

∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 6493

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ     

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Τις διατάξεις:

  α)του άρθρου 66 του ν.4270/14 "Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και

  εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δηµόσιο λογιστικό και

  άλλες διατάξεις"(Α' 143) όπως ισχύει

  β)του Π.∆. 80/16 "Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες"(Α' 145)

  γ)του άρθρου 203 και 206 Ν.4555/18 [Πρόγραµµα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 1]

2.Την υπ αρίθµ.2/3-12-2018 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου

  Χαλανδρίου (µε Α∆Α:ΩΠ2ΥΩΗ∆-ΑΨ1) µε την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισµός

  οικονοµικού έτους 2019

3.Την υπ' αριθµ. 114461/36188/10-01-2019 επικύρωση του προϋπολογισµού

  οικονοµικού έτους 2019 από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής

4.Το υπ' αριθµ. πρωτ       /2019 αίτηµα της υπηρεσίας.6322

5.Το υπ' αριθµ        /2019 τεκµηριωµένο αίτηµα του ∆ιατάκτη ∆ηµάρχου623

  Περί αναγκαιότητας εκτέλεσης της δαπάνης µε τίτλο:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ-CATERING ΓΙΑ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΗΜΕΡΙ∆ΩΝ  ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ BREAK ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΙΣ  12/3/19.

6.Το γεγονός ότι το ποσό της δεσµεύοµενης µε την παρούσα πίστωσης 

  είναι εντός του εγκεκριµένου ποσοστού διάθεσης

   ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ   

Εγκρίνουµε τη δαπάνη και διαθέτουµε την πίστωση ύψους

Τριακόσια Εβδοµήντα ∆ύο Ευρώ

    372,00    ( )€ για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε βάρος

της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του ∆ήµου Χαλανδρίου ,ΚΑΕ 00.6442.04 

(∆ιοργάνωση εκδήλωσης για την κοινότητα των ΡΟΜΑγια τις 

ανάγκες του προγ/τος BREAK (Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή-Just/2015/RDIS/AG/DISC).)

,οικονοµικού έτους  2019 για την

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ-CATERING ΓΙΑ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΗΜΕΡΙ∆ΩΝ  ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ BREAK ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΙΣ  12/3/19.

    Ο ∆ΙΑΤΑΚΤΗΣ    

    Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ    

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ

Ελέγχθηκε και βεβαιώνεται ότι: ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

α) για την ανωτέρα δαπάνη ύψους:

Τριακόσια Εβδοµήντα ∆ύο Ευρώ

(    372,00    )€υπάρχει πίστωση στον Κ.Α

του προϋπολογισµού έτους00.6442.04

2019 και δεσµεύθηκε ισόποση πίστωση

για την πληρωµή της δαπάνης .

Καταχωρήθηκε µε α/α 1 στο

Μητρώο ∆εσµεύσεων.

Υπόλοιπο προς ανάληψη : 

Πεντακόσια Είκοσι Οκτώ Ευρώ

(    528,00    )

β) υφίσταται η συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ.1α

του άρθρου 4 του Π∆ 80/2016.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΝΤΑΒΙΑ ΕΙΡΗΝΗ

ΑΔΑ: ΩΜΘΞΩΗΔ-ΓΣΨ
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