
 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

 
ΘΕΜΑ:   Έγκριση συµπληρωµατικής δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 130,00€  για τη 
σύνταξη της µελέτης: «Γεωτεχνική µελέτη για την κατασκευή των αντλιοστασίων ακαθάρτων στη 
∆.Κ. Άνοιξης». 

   
 
Έχοντας υπόψη: 

(1) Την Εγκύκλιο 30/19664/20.04.2011 των α) Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και β) Υπουργείο Οικονοµικών 

(2) Την υπ’ αρ. 241/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου έγκρισης προϋπολογισµού του 
∆ήµου ο.ε. 2016» 

(3) Την υπ’αριθµ. 67/2016 Απόφαση Οικ. Επιτροπής 
(4) Τις διατάξεις του Ν. 4389/2016 

 
 

Με το (3) σχετικό εγκρίθηκε η δαπάνη και διατέθηκε πίστωση ποσού 15.990,00€ για την εκπόνηση της  
«Γεωτεχνικής µελέτης για την κατασκευή των αντλιοστασίων ακαθάρτων στη ∆.Κ. Άνοιξης». Επίσης, µε 
την ίδια απόφαση εγκρίθηκε η απ'ευθείας ανάθεση της µελέτης: στο µελετητικό γραφείο “Γεωτεχνικές 
Έρευνες ΤΕΕ” αντί ποσού 13.000,00€, σύνολο δαπάνης 15.990,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%, το 
οποίο κατέθεσε την οικονοµικότερη προσφορά. 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του  (4) σχετικού ισχύει από 1-6-2016 συντελεστής Φ.Π.Α. 24% αντί 23% που 
ίσχυε έως 31-5-2016. 

Προκειµένου να υπογραφεί η σύµβαση και να ξεκινήσει η εκπόνηση της µελέτης, απαιτείται όπως 
εγκριθεί συµπληρωµατική δαπάνη και διατεθεί η σχετική πίστωση ύψους 130,00€ που αναλογεί στην 
αύξηση του Φ.Π.Α. κατά 1% επί της καθαρής αξίας της σύµβασης, στον Κ.Α. 25.7412.0059 “Γεωτεχνικές 
µελέτες- έρευνες στις θέσεις των αντλιοστασίων των έργων αποχ. Ακα 

θάρτων στη ∆.Κ. Άνοιξης ” Οικονοµικού Έτους 2016. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω η Οικονοµική Επιτροπή καλείται όπως 

Εγκρίνει την δαπάνη και διάθεση της σχετικής πίστωσης ύψους 130,00€ στον Κ.Α.  25.7412.0059 
“Γεωτεχνικές µελέτες- έρευνες στις θέσεις των αντλιοστασίων των έργων αποχ. Ακαθάρτων στη ∆.Κ. 
Άνοιξης ”. 

 
Συνηµµένα:  

 
Κοινοποίηση: 
∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
Tµήµα Λογιστηρίου 
Ε.∆.: 
1. Γενικό Αρχείο 
2. ∆/νση Τ.Υ. 
3. Φ. Έργου 
4. Φ. Εισηγήσεων 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           ∆ροσιά:   7   - 6  -2016 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                                   Α.Π. :  -  15201   - 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Πληροφορίες: Νίκα ∆ήµητρα 

 

Ο Αντιδήµαρχος 
Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδοµών, 
Χωροταξίας & Πολεοδοµίας 

 
 

ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
∆ρ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 



 

 


