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ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 
ΘΕΜΑ : Τροποποίηση  της υπ΄ αριθ 152/20-6-2017 Απόφασης Οικονοµικής επιτροπής 
ως προς τον Κ.Α    
  
  Με την υπ’αριθ.152/20-6-2017  (Α∆Α 6Π9ΓΩ93-5Η5)  απόφαση  της Οικονοµικής 
Επιτροπής  εγκρίθηκαν :  
1. Το  πρακτικό  Νο 4  της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού . 

2. Η κατακύρωση του διαγωνισµού  για την Παροχή Υπηρεσιών Εργασιών Οδοκαθαρισµού στην  εταιρεία  
«ΑΝΟ∆ΙΚΗ SERVICES  ΕΠΕ », µε ΑΦΜ 099955849, ∆ΟΥ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ , µε έδρα επί της οδού Σ. 
Καραγιώργη 10 , Τ.Κ.141 21  Ηράκλειο ,  αντί του συνολικού καθαρού ποσού των 48.969,46€ συµπ/νου ΦΠΑ 
24% και  
3.Η αποδέσµευση:  ποσού 7.802,70€  από τον Κ.Α 20.6677.0005  µε την ονοµασία «Παροχή υπηρεσιών 
εργασιών καθαριότητας οδοκαθαρισµού & συντ/σης καθαριότητας ( οδών , πλατειών κοινόχρηστων χώρων )  
  
Εκ παραδροµής ζητήθηκε η αποδέσµευση του ποσού 7.802,70€ να γίνει απο τον Κ.Α 20.6677.0005 µε την 
ονοµασία «Παροχή υπηρεσιών εργασιών καθαριότητας οδοκαθαρισµού & συντ/σης καθαριότητας ( οδών , 
πλατειών κοινόχρηστων χώρων )  αντί του ορθού  20.6277.0005 µε την ονοµασία «Παροχή υπηρεσιών 
εργασιών καθαριότητας οδοκαθαρισµού & συντ/σης καθαριότητας ( οδών , πλατειών κοινόχρηστων χώρων )   

  
Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη : 

• Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

• Του Ν.3463/2006/ ΦΕΚ Α’114 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων.  

• του Ν.3852/2010/ ΦΕΚ Α’ 87 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

• Την αριθ. πρωτ. 782/9160/31-3-2017 (Α∆Α: 7Κ96Ω93-ΑΕΛ) απόφαση  ∆ήµαρχου περί ορισµού 
αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων. 

• Την υπ αριθ 152/20-6-2017 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής  
 

 προτείνεται να ληφθεί Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για :  

1.Tην τροποποίηση  της υπ΄ αριθ 152/20-6-2017 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής ως προς την παράγραφο 
3,  που εκ παραδροµής ζητείται   να γίνει αποδέσµευση ποσού 7.802,70€  από  τον Κ.Α των εξόδων  από 
20.6677.0005 µε την ονοµασία «Παροχή υπηρεσιών εργασιών καθαριότητας οδοκαθαρισµού & συντ/σης 
καθαριότητας ( οδών , πλατειών κοινόχρηστων χώρων )   αντί του ορθού  Κ.Α των εξόδων  20.6277.0005 µε 
την ονοµασία «Παροχή υπηρεσιών εργασιών καθαριότητας οδοκαθαρισµού & συντ/σης καθαριότητας ( οδών , 
πλατειών κοινόχρηστων χώρων ) . 
2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄ αριθ 152/20-6-2017 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 
      
 

       Η Αντιδήµαρχος  
          Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 
 
 
              Αγαθοκλέους - Ακριτίδη Αγγέλα  
Συνηµµένα: 
1.Η υπ αριθ 152/20-6-2017 ΑΟE 


