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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..19η/2016..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 12ης-9-2016 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..280/2016.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..19ης/12-9-2016.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..12η Σεπτεµβρίου 2016.., ηµέρα ..∆ευτέρα.. και ώρα ..13:00.. η 
Οικονοµική Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, επί της οδού Λ. 
Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ.  ..24339/8-9-2016.. 
πρόσκλησης για συνεδρίαση, του Προέδρου κ. ∆ιονύσιου Ζαµάνη, ∆ηµάρχου 
∆ιονύσου, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, 
σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο 
κατωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση δαπανών  πάγιας προκαταβολής». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση  πρακτικού της επιτροπής ∆ιαγωνισµού   για την παροχή 
υπηρεσιών  Τεχνικού Ασφαλείας και λήψη σχετικής απόφασης». 

� ΘΕΜΑ: 3ο: «Τροποποίηση των  υπ’ αριθ.17,20, 92 /2016 Αποφάσεων  Ο.Ε. 
λόγω αύξησης συντελεστών ΦΠΑ» 

ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συµµετοχή υπάλληλων 
σε διήµερο σεµινάριο για τη παρουσίαση των δηµοσίων συµβάσεων των φορέων της 
Γενικής Κυβέρνησης σύµφωνα µε τον Ν.4412/2016.». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισµού για για την «Παροχή 
υπηρεσιών καθαριότητας – περιβάλλοντος (κοπή ψηλών δένδρων – αποκοµιδή 
ογκωδών απορριµµάτων)», προϋπολογισµού δαπάνης 45.384,00€ συµπ/νου ΦΠΑ 
24%». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση πρακτικού   του πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια  
υπηρεσιών συντήρησης Η/Μ Εγκαταστάσεων και Υγιεινής Κτιρίων (Συντήρηση & 
Επισκευή Ανελκυστήρων, Εκκένωση Βόθρων, Απεντώµωση - Μυοκτονία - 
Μικροβιοκτονία, Συντήρηση Φορητών Πυροσβεστικών Μέσων)» για την οµάδα 2  
προϋπολογισµού  4.800,00€ πλέον  ΦΠΑ 24%.» 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ο.ε. 2016 
σχετικά µε Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση για Αποκατάσταση Ζηµιών από την 
Ισχυρή Βροχή και Πληµµύρα της Τρίτης 7 Ιουνίου 2016». 
ΘΕΜΑ 8ο: «∆ιόρθωση της 257/2016 ΑΟΕ περί Έγκρισης Έκδοσης Χρηµατικού 
Εντάλµατος Προπληρωµής για την Καταβολή Παραβόλων ΚΤΕΟ». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.188.46 ευρώ για 
εξόφληση του µε αριθ. 357/2016 τιµολογίου της Αγγελικής Τριανταφύλλου 
νοµιµοτόκως και ποσού 145,00 ευρώ για δικαστικά έξοδα». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Αίτηµα της κα ΦΙΛΟΛΙΑ ΑΡΓΥΡΩΣ περί αποζηµίωσης». 
ΘΕΜΑ 11ο: «4η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ  Ο.Ε. 2016». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Ορισµός Επιτροπής από υπαλλήλους του ∆ήµου για τη σύνταξη 
πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών, που προξενήθηκαν στο έργο: «Τοπικές 
επεµβάσεις για την απορροή οµβρίων στο ∆. ∆ιονύσου» από τα έντονα καιρικά 
φαινόµενα της 7ης Ιουνίου 2016 σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 58 του 
Ν.3669/2008». 
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ΘΕΜΑ 13ο: «Ορισµός Επιτροπής από υπαλλήλους του ∆ήµου για τη σύνταξη 
πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών, που προξενήθηκαν στο έργο: «Κατασκευή 
τοίχων αντιστήριξης στο ∆ήµο ∆ιονύσου» από τα έντονα καιρικά φαινόµενα της 7ης 
Ιουνίου 2016 σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3669/2008». 
ΘΕΜΑ 14ο: «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ή ΜΗ ΕΝ∆ΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙ 
ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΧΡ. ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ». 

 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.        1. Μπιτάκος Παναγιώτης 
2. Κωστάκης ∆ηµήτριος     
3. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία     
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα   
5. Στάικος Θεόδωρος 
6. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος 
7. Καλαφατέλης Ιωάννης 
8. Κοντάκης Κυριάκος 
 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..280/2016.. 
 

� ΘΕΜΑ: 3ο: «Τροποποίηση των  υπ’ αριθ.17,20, 92 /2016 Αποφάσεων  Ο.Ε. 
λόγω αύξησης συντελεστών ΦΠΑ» 

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 
 
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%.  
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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» 

1. 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). 

2. 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).  

3. 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» 

1) 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» 

1. 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. 

2. 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. 
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3. 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)». 

1. 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. 

 
 

                             
Η Οικονοµική Επιτροπή 

αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. 
� τις διατάξεις των άρθρων 158 «∆απάνες» και  209 «Προµήθειες-Υπηρεσίες-

Μελέτες» του Ν.3463/06,  
� τo Π.∆.113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες & την 

εγκύκλιο 30/19664/20.4.11,  
� 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. 

� τις αριθ. 816,815 και 814/2016 ΠΑΥ 
� τις  υπ’ αριθ 17, 20, 92 /2016 Α.Ο.Ε.  
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την τροποποίηση των υπ’ αριθ 17, 20, 92 /2016 Α.Ο.Ε και την 
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» 

1. 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). 

2. την αποδέσµευση από το Κ.Α. 35.7132.0004 µε τίτλο «Προµήθεια 
µηχανήµατος φορτωτή µε φρέζα» (ΑΑΥ211/2016) του ποσού των 72.659,79€ 
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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).  

3. 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» 

1) 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» 
1. 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. 
2. 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. 

3. 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)». 

1. 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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Σελίδα 6 από 6 
 

 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 
«∆ιαύγεια». 

 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 
2. Μαγγίνα Στέλλα Σοφία 
3. Στάικος Θεόδωρος 
4. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
5. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος 
6. Καλαφατέλης Ιωάννης 
7. Κοντάκης Κυριάκος 
 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
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