
Αριθ. Πρωτ.: 9982/16-3-16

Αθήνα,   16/03/2016

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Α.∆.Α.:

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε

2. Αποφ.Υπ.αριθµ.Υ4β/9919/Φ25 ΦΕΚ 125/5-3-93 Τεύχος Β' "Παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο του ∆.Σ. στους
∆/ντες της Κ.Υ. & των Παραρτηµάτων του ΕΚΑΒ και στους οριζόµενους Αναπληρωτές αυτών για θέµατα τυπικά και
επείγοντα"
3. Την ανάγκη ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΣΤΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016

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

1.
α. Των άρθρων 21 και 22Α του ν.2362/95 "Περί ∆ηµόσιου Λογιστικού κλπ" (Α.247) όπως τροποποιήθηκε και
συµπληρώθηκε µε τα αρθ. 21 και 23 του ν.3871/2010 (Α.141)

β.  Αριθµ.2/81961/022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών & Υγείας που αφορά τον
καθορισµό ηµερήσιας αποζηµίωσης και λοιπών συναφών δαπανών υπαλλήλων ΕΚΑΒ

γ. Του π.δ. 113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες (Α.194)

Τις διατάξεις:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

Α/Α 1356

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

Πληροφορίες: ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

e-mail: d.karanikas@ekab.gr

Ταχ. ∆/νση: Τέρµα Οδού Υγείας

Ταχ. Κωδ: 115 27

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Εγκρίνουµε τη δέσµευση πίστωσης συνολικού ύψους ένα  εκατοµµύριο οκτακόσιες δέκα πέντε  χιλιάδες Ευρώ
(1.815.000,00 €) για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων των
παρακάτω KAE του οικονοµικού έτους 2016 για την ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΣΤΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

και βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ύψους ένα
εκατοµµύριο οκτακόσιες δέκα πέντε  χιλιάδες Ευρώ
(1.815.000,00 €) είναι εντός του διαθέσιµου ποσοστού της
πίστωσης των λογαριασµών

02.01.0289α

Κωδικός

Αιτιολογία

Εγκεκριµµένος Π/Υ

∆ιαµορφωµένος ∆ιά της παρούσης 

∆ιατεθέντα

Υπόλοιπο

0,0002.01.0289α - ∆ιάφορες αποζηµιώσεις που δεν
κατανοµάζονται ειδικά

1.900.000,00

0,00

85.000,001.815.000,00

Σύνολο: 1.815.000,00

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Ο Προϊστάµενος Τµήµατος Οικονοµικής
∆ιοίκησης & Προµηθειών

Καταχωρήθηκε µε α/α 1356 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και
Εντολών Πληρωµής της Υπηρεσίας µας
Υπόλοιπο προς ανάληψη: ογδόντα πέντε  χιλιάδες ευρώ  (
85.000,00 €)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΔΑ: 7ΛΧΣΟΡ1Π-ΠΡ4
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