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Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις:

α.του άρθρου 66, 67 & 68 του Ν.4270/2014  "Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και 

άλλες διατάξεις'' (ΦΕΚ 143Α/2014) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

β.του Π.Δ. 80/2016   περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες ΦΕΚ( 145Α/2016)  όπως ισχύει (ΥΠΟΙΚ. 

2/100018/0026/30-12-2016) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

γ.των παρ. 21, 22, 23 του άρθρου 10 του Ν. 4337/15 (ΦΕΚ 129Α/15) ¨Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας 

δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων¨ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει .

δ.του Ν. 3463/2006 <Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων> (ΦΕΚ 114Α/06) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

 ε.του Ν. 3852/10 <Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης.> 

(ΦΕΚ 87Α/2010)-(ΆΡΘΡΟ 72 & 65) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

στ.του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/08-08-2016) ''Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ζ.του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 

λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]

2.Το υπ΄αριθμ. 11713 / 18/5/2020 τεκμηριωμένο αίτημα της Τεχνικής Υπηρεσίας  περί της αναγκαιότητας  που αφορά στην : 

Ηλεκτρονική αποτύπωση του κτιριακού αποθέματος του  8ου Δημοτικόυ Σχολείο Ζωφριάς Α.Μ.107/20, ως έγγραφο 11713/20 

της Τεχνικής Υπηρεσίας

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

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους είκοσι τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια εξήντα επτά ευρώ και δεκαοκτώ λεπτά  

24.467,18 € για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της 

πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Φυλής  Κ.Α.Ε. 15-7331.00002 οικ. έτος 2020 για την  Ηλεκτρονική 

αποτύπωση του κτιριακού αποθέματος του  8ου Δημοτικόυ Σχολείο Ζωφριάς Α.Μ.107/20, ως έγγραφο 11713/20 της Τεχνικής 

Υπηρεσίας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

                      ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

και βεβαιώνεται ότι α) για την ανωτέρω δαπάνη ύψους 

είκοσι τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια εξήντα επτά ευρώ 

και δεκαοκτώ λεπτά  

(24.467,18) € υπάρχει πίστωση στον ΚΑΕ 

15-7331.00002 

του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και 

δεσμεύθηκε ισόποση πίστωση για την πληρωμή της 

δαπάνης και β) υφίσταται η συνδρομή των 

προϋποθέσεων της παρ.1α του άρθρου 4 του 

Καταχωρήθηκε με α/α Α/670  στο Βιβλίο  Εγκρίσεων 

και

Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας.

Υπόλοιπο προς ανάληψη :€ 332,82

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
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