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ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 
 
ΘΕΜΑ : Τροποποίηση των  υπ’ αριθ.17,20, 92 /2016 Αποφάσεων  Ο.Ε. λόγω αύξησης 
συντελεστών ΦΠΑ  
 
Έχοντας υπόψη:  
α). τις διατάξεις της παραγράφου 1.δ) του άρθρου 72 του Νόµου 3852/2010 (η Οικονοµική 
Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και διάθεση των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το 
δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, 
παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες 
περιπτώσεις),  
β). τις διατάξεις των άρθρων 158 «∆απάνες» και  209 «Προµήθειες-Υπηρεσίες-Μελέτες» του 
Ν.3463/06,  
γ). τo Π.∆.113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες & την εγκύκλιο 
30/19664/20.4.11,  
δ) τις παρ.1 και 2  του άρθρου 52 του Ν.4389/16: "Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της 
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις", µε 
τις οποίες αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 2859/2000 (Α΄ 
248) και αυξάνεται ο συντελεστής του φόρου προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ) σε είκοσι τέσσερα τοις 
εκατό (24%) στη φορολογητέα αξία, µε ισχύ από 1.6.2016. 
ε) τις  υπ’ αριθ 17, 20, 92 /2016 Α.Ο.Ε. µε τις οποίες συνάφθηκαν οι αντίστοιχες συµβάσεις και 
διατέθηκαν οι ανάλογες πιστώσεις προς κάλυψη των υπό προµήθεια ειδών και υπηρεσιών µε 
συντελεστή ΦΠΑ 23%.  
 
Κατόπιν των ανωτέρω και λαβόντες υπ’ όψιν, των άρθρων 158 «∆απάνες» και 209 «Προµήθειες 
, υπηρεσίες, Μελέτες» του Ν. 3463/06, το άρθρο 72 του Ν.3852/10, και το Π∆113/2010 «Περί 
αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες» προτείνεται: 

 
H τροποποίηση των υπ’ αριθ 17, 20, 92 /2016 Α.Ο.Ε για τη προσαρµογή του συντελεστή ΦΠΑ 
στο ποσοστό του 24% σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4389/2016 ως εξής: 
 
1. Για την «Προµήθεια οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου» 

• την αποδέσµευση από το Κ.Α.20.7132.0008 µε τίτλο «Προµήθεια απορριµµατοφόρων 
αυτοκινήτων» (ΑΑΥ 200/2016) του ποσού των 88.560,00€ και τη δέσµευση στον 
Κ.Α.20.7132.0008 µε τίτλο «Προµήθεια απορριµµατοφόρων αυτοκινήτων»  ποσού 
89.280,00€ λόγω αύξησης του συντελεστή ΦΠΑ από 23% σε 24% (ΠΑΥ......./2016). 

• την αποδέσµευση από το Κ.Α. 35.7132.0004 µε τίτλο «Προµήθεια µηχανήµατος φορτωτή 
µε φρέζα» (ΑΑΥ211/2016) του ποσού των 72.659,79€ και τη δέσµευση στον Κ.Α. 
35.7132.0004 µε τίτλο «Προµήθεια µηχανήµατος φορτωτή µε φρέζα» ποσού 
73.250,52€, λόγω αύξησης του συντελεστή ΦΠΑ από 23% σε 24% (ΠΑΥ......./2016).  
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• την αποδέσµευση από το Κ.Α. 35.7132.0003 µε τίτλο «Προµήθεια ανατρεπόµενου 
φορτηγού» του ποσού των 96.309,00€ και τη δέσµευση στο Κ.Α. 35.7132.0003 µε τίτλο 
«Προµήθεια ανατρεπόµενου φορτηγού» ποσού 97.072,00€, λόγω αύξησης του 
συντελεστή ΦΠΑ από 23% σε 24% (ΠΑΥ......./2016).  

 
2. Για τη  παροχή υπηρεσιών «Ταφών-Εκταφών στα Κοιµητήρια των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων» 

• την αναπροσαρµογή του ΦΠΑ από το ποσό των 6.624,00€ στο ποσό των 6.912,00€, ήτοι 
συνολική αύξηση της δαπάνης κατά 288,00€. Η συγκεκριµένη δαπάνη θα βαρύνει το Κ.Α. 
45.6162.0002 µε τίτλο «Λοιπά έξοδα τρίτων για ταφές εκταφές  στα κοιµητήρια των 
δηµοτικών κοινοτήτων» και την ΠΑΥ 215/2016. 

 
3. Για την «Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» 

• ΟΜΑ∆Α  Γ: ΣΤΥΛΟΙ  &ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ: την αποδέσµευση από το Κ.Α. 35.7135.0004 µε τίτλο 
«Προµήθεια εξοπλισµού κοινόχρηστων χώρων (παγκάκια, κάδοι, φωτιστικά,,κλπ), του 
ποσού των 30.553,20€ και τη δέσµευση στο το Κ.Α. 35.7135.0004 µε τίτλο «Προµήθεια 
εξοπλισµού κοινόχρηστων χώρων (παγκάκια, κάδοι, φωτιστικά,,κλπ) ποσού 
30.801,60€λόγω αύξησης του συντελεστή ΦΠΑ από 23% σε 24% (ΠΑΥ......./2016).  

 
4. Για την «Προµήθεια ειδών και εξοπλισµού υπηρεσιών πρασίνου» 

• ΟΜΑ∆Α Β ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: την αναπροσαρµογή του ΦΠΑ από το ποσό των 
577,96€ στο ποσό των 603,09€, ήτοι συνολική αύξηση της δαπάνης κατά 25,13€. Η 
συγκεκριµένη δαπάνη θα βαρύνει το Κ.Α. 35.6693 µε τίτλο «Προµήθεια φυτοπαθολογικού 
υλικού, λιπασµάτων και βελτιωτικών εδάφους» και την ΠΑΥ 245/2016. 

• ΟΜΑ∆Α Γ ΕΙ∆Η ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ: την αναπροσαρµογή του ΦΠΑ από το ποσό των 1.256,76€ 
στο ποσό των 1.311,40€, ήτοι συνολική αύξηση της δαπάνης κατά 54,64€. Η 
συγκεκριµένη δαπάνη θα βαρύνει το Κ.Α. 35.6699.0004 µε τίτλο «Προµήθεια ειδών 
κηπουρικής» και την ΠΑΥ 251/2016. 

• ΟΜΑ∆Α ∆ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ:την αναπροσαρµογή του ΦΠΑ από το ποσό των 
844,54€ στο ποσό των 881,26€, ήτοι συνολική αύξηση της δαπάνης κατά 36,72€. H 
συγκεκριµένη δαπάνη θα βαρύνει το Κ.Α. 35.7131 µε τίτλο «Μηχανήµατα και λοιπός 
εξοπλισµός» και την ΠΑΥ 253/2016. 

 
5. Για την «Προµήθεια αντικείµενων και ταχυδροµικών υπηρεσιών έκδοσης/εκτύπωσης, 
εµφακέλωσης και αποστολής ταχυδροµικών αντικειµένων (υβριδικό ταχυδροµείο και 
ταχυδροµικά τέλη)». 

• ΟΜΑ∆Α Γ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ & ΛΟΙΠΗΣ 
ΑΛΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ: την αναπροσαρµογή του ΦΠΑ από το ποσό των 1.083,31€ στο ποσό 
των των 1.130,42€, ήτοι συνολική αύξηση της δαπάνης κατά 47,11€. Η συγκεκριµένη 
δαπάνη θα βαρύνει το Κ.Α. 25.6615.0001  µε τίτλο «Έκδοση εµφακέλωση ειδοποιητηρίων 
λογαριασµών ύδρευσης» και την ΠΑΥ 346/2016. 
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