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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Αγ. Στέφανος     2 / 3 /2016 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                              Αριθ. Πρωτ.:5401 
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
∆/ΝΣΗ : Λ.Λ. Μαραθώνος 29 
& Αθ. ∆ιάκου  
145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
ΤΗΛ : 213 2030613 
Fax :  213 20 30630 
 
 

ΠΡΟΣ 

ΤΟΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
 
ΘΕΜΑ:  «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 2016 για τις 
συνεχιζόµενες δαπάνες του ∆ήµου» . 
 
Με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 2 του Νόµου 4038/2012 στις υποχρεωτικές δαπάνες 
προστέθηκαν οι δαπάνες που απορρέουν από συµβάσεις ανάθεσης εκτέλεσης έργων, 
εργασιών, προµηθειών, υπηρεσιών και µελετών. 
 
Σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, στον προϋπολογισµό εγγράφονται κατά προτεραιότητα 
οι υποχρεωτικές δαπάνες, όπως καθορίζονται µε την παρ. 1 του άρθρου 158 του Νόµου 
3463/2006 (Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων), όπως αυτή συµπληρώθηκε µε την παρ. 3 του 
άρθρου 23 του Νόµου 3536/2007, την παρ. 5 του άρθρου 49 του Νόµου 3943/2011 και 
την παρ. 6 του άρθρου 2 του Νόµου 4038/2012. 
 
Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι από την νοµοθεσία προβλέπεται η κατά προτεραιότητα  
εγγραφή στον προϋπολογισµό των συνεχιζόµενων δαπανών, δηλαδή εκείνων που είχαν 
αναληφθεί και δεν εκτελεστήκαν το προηγούµενο οικονοµικό έτος.    Ειδικότερα, 
προβλέπεται ότι σε περίπτωση µη εκτέλεσης εν όλω ή εν µέρει της ανάληψης υποχρέωσης 
εντός του ο.ε. στο οποίο αναφέρεται, αυτή ανατρέπεται µετά από σχετική ανακλητική 
απόφαση του διατάκτη για ολική ή µερική διαγραφή του ποσού που δεσµεύτηκε.   Με την 
έναρξη κάθε οικονοµικού έτους και πριν από την ανάληψη οποιασδήποτε νέας υποχρέωσης 
δεσµεύεται µε νέα απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ισόποση πίστωση µε το ανεξόφλητο ή 
ανεκτέλεστο µέρος των αναλήψεων που ανατρέπονται σύµφωνα µε τα ανωτέρω.  
  
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, καθώς και τις διατάξεις: 
 
α) Της παραγράφου 1.δ) του άρθρου 72 του Νόµου 3852/2010, σύµφωνα µε την οποία 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) Των άρθρων 158 «∆απάνες» και  209 «Προµήθειες-Υπηρεσίες-Μελέτες» του Ν.3463/06, 
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 
 
γ) Toυ Π.∆. 113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες. 
δ) Της 30/20-4-2011 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Οικονοµικών και Εσωτερικών. 
 
Παρακαλούµε όπως ληφθεί απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την έγκριση των 
παρακάτω  συνεχιζόµενων δαπανών και τη διάθεση των αντιστοίχων πιστώσεων σε βάρος 
του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2016 προκειµένου να αντιµετωπιστούν ανάγκες του  
∆ήµου:  
 
1) Για την έγκριση της δαπάνης για την προµήθεια οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου, και 
τη διάθεση πίστωσης ποσού: 
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• 88.560,00€ συµ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.7132.0008 µε την ονοµασία 
«Προµήθεια απορριµµατοφόρων αυτοκινήτων» του προϋπολογισµού 2016 του 
∆ήµου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ              /2016). 

• 97.139,25€ συµ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.7132.0002 µε την ονοµασία 
«Προµήθεια καλαθοφόρου» του προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου, για την 
εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ              /2016). 

• 96.309,00€ συµ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.7132.0003 µε την ονοµασία 
«Προµήθεια ανατρεπόµενου φορτηγού» του προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου, για 
την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ              /2016). 

• 72.659,79€ συµ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.7132.0004 µε την ονοµασία 
«Προµήθεια µηχανήµατος φορτοτή µε φρέζα» του προϋπολογισµού 2016 του 
∆ήµου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ              /2016). 

 
2) Για την έγκριση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών µεταφοράς πολιτών, και τη 
διάθεση πίστωσης ποσού 18.496,74€ συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6413.0002 µε 
την ονοµασία «Παροχή υπηρεσιών µεταφοράς πολιτών για συµµετοχή σε εκπαιδευτικές – 
πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις – συν/νη» του προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου, για 
την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ      /2016) 
 
3) Για την έγκριση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών ταφών εκταφών στα κοιµητήρια, 
και τη διάθεση πίστωσης ποσού 39.975,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 
45.6162.002 µε την ονοµασία «Λοιπά έξοδα τρίτων για ταφές εκταφές στα Κοιµητήρια των 
∆ηµοτικών Κοινοτήτων – συν/νη» του προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου, για την εξόφληση 
σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ      /2016) 
 
4) Για την έγκριση της δαπάνης για τη συντήρηση του κλαδοφάγου και λοιπού 
µηχανολογικού εξοπλισµού πρασίνου και τη διάθεση πίστωσης ποσού: 
 

• 8.878,32€ συµ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6264 µε την ονοµασία 
«Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων» του προϋπολογισµού 2016 του 
∆ήµου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ              /2016). 

• 9.386,02€ συµ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6672  µε την ονοµασία 
«Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων» του προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου, για 
την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ              /2016). 

 
5) Για την έγκριση της δαπάνης για την υπηρεσία συντήρησης Φ/Τ µηχανηµάτων µάρκας 
XEROX, και την διάθεση πίστωσης ποσού 5.124,44€ συµ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 
10.6265.0007 µε την ονοµασία «Συντήρηση και επισκευή Η/Υ, εκτυπωτών, Φ/Τ κλπ 
µηχανολογικού εξοπλισµού – συν/νη» του προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου, για την 
εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ              /2016). 
 
6) Για την έγκριση της δαπάνης για την προµήθεια ειδών οδοσήµανσης, και την διάθεση 
πίστωσης ποσού 8.800,00€ συµ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.7135.0006 µε την 
ονοµασία «Προµήθεια πινακίδων ονοµατοθεσίας οδών και πλατειών, αριθµοδότησης, 
κατευθυντήριων πινακίδων, καθρεπτών οδικ. Κυκλοφορίας & ανταλ/κών, κλπ – συν/νη» 
του προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ              
/2016). 
 
7) Για την έγκριση της δαπάνης για την προµήθεια ανταλλακτικών – συντήρηση & επισκευή 
µεταφορικών µέσων  και τη διάθεση πίστωσης ποσού: 
 

• 7.500,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6263.0002 µε την ονοµασία 
«Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων» του προϋπολογισµού 2016 του 
∆ήµου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ      /2016) 

• 8.000,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6671 µε την ονοµασία 
«Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων» του προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου, για την 
εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ      /2016). 

• 32.564,77€ συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6263.0005 µε την ονοµασία 
«Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων - συν/νη» του προϋπολογισµού 
2016 του ∆ήµου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ      /2016). 

• 31.000,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6671 µε την ονοµασία 
«Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων» του προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου, για την 
εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ      /2016). 
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• 32.611,66€ συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6263.0005 µε την ονοµασία 
«Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων» του προϋπολογισµού 2016 του 
∆ήµου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ      /2016).  

• 16.761,38€ συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6671.0004 µε την ονοµασία 
«Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων» του προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου, για την 
εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ      /2016). 

• 3.500,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6263.0005 µε την ονοµασία 
«Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων» του προϋπολογισµού 2016 του 
∆ήµου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ      /2016). 

• 3.500,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6671 µε την ονοµασία 
«Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων» του προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου, για την 
εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ      /2016). 

• 53.200,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6263 µε την ονοµασία 
«Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων» του προϋπολογισµού 2015 του 
∆ήµου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ      /2016). 

• 70.00,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6671 µε την ονοµασία 
«Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων» του προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου, για την 
εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ      /2016) 

• 17.731,91 € συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.6263 µε την ονοµασία 
«Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων» του προϋπολογισµού 2016 του 
∆ήµου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ      /2016). 

• 34.999,99€ συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.6671 µε την ονοµασία 
«Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων» του προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου, για την 
εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ           /2016). 

 
8) Για την έγκριση της δαπάνης για την προµήθεια οικοδοµικών υλικών και τη διάθεση 
πίστωσης ποσού 11.356,96 € συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6661.0002 µε την 
ονοµασία «Υλικά συντήρησης και επισκευής κτηρίων – συν/νη» του προϋπολογισµού 2016 
του ∆ήµου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ           /2016) 
 
9) Για την έγκριση της δαπάνης για την προµήθεια εξοπλισµού, και τη διάθεση πίστωσης 
ποσού 46.423,75 € συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 60.7135.0001 µε την ονοµασία 
«Προµήθεια εξοπλισµού βρεφονηπιακού σταθµού στη ∆Κ Κρυονερίου στο ΟΤ 102» του 
προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ           

/2016). 
 
10) Για την έγκριση της δαπάνης για την προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και τη διάθεση 
πίστωσης ποσού: 
 

• 4.499.99€ συµ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6662.0003 µε την ονοµασία 
«Προµήθεια ηλεκτρολογικών εργαλείων» του προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου, για 
την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ              /2016). 

• 68.000,00€ συµ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6662.0007 µε την ονοµασία 
«Προµήθεια ηλεκτρολογικού εξπλισµού – συν/νη» του προϋπολογισµού 2016 του 
∆ήµου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ              /2016). 

 
11) Για την έγκριση της δαπάνης για την προµήθεια φρέσκου παστεριωµένου γάλακτος για 
το εργατοτεχνικό προσωπικό και τη διάθεση πίστωσης ποσού: 
 

• 733,58€ συµ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6063.0004 µε την ονοµασία «Λοιπές 
παροχές προσωπικού σε είδος (γάλα) – συν/νη» του προϋπολογισµού 2016 του 
∆ήµου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ              /2016). 

• 801,88€ συµ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6063 µε την ονοµασία «Λοιπές 
παροχές σε είδος (γάλα)» του προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου, για την εξόφληση 
των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ              /2016). 

• 16.744,32€ συµ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6063.0004 µε την ονοµασία 
«Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα εργατοτεχνικού προσωπικού) – συν/νη» του 
προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ              

/2016). 
• 2.289,93€ συµ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6063.0004 µε την ονοµασία 

«Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)» του προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου, για την 
εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ              /2016). 

• 733,58€ συµ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6063.0004 µε την ονοµασία «Λοιπές 
παροχές σε είδος (γάλα)» του προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου, για την εξόφληση 
των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ              /2016). 
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• 198,56€ συµ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 45.6063.0004 µε την ονοµασία «Λοιπές 
παροχές σε είδος (γάλα)» του προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου, για την εξόφληση 
των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ              /2016). 

• 100,00€ συµ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.6063.0004 µε την ονοµασία «Λοιπές 
παροχές σε είδος (γάλα)» του προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου, για την εξόφληση 
των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ              /2016). 

 
12) Για την έγκριση της δαπάνης για την προµήθεια µικροϋλικών- ανταλλακτικών 
µεταφορικών µέσων και τη διάθεση πίστωσης ποσού: 
 

• 1.000,00€ συµ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6671 µε την ονοµασία 
«Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων» του προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου, για την 
εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ      /2016). 

• 2.000,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6671 µε την ονοµασία 
«Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων» του προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου, για την 
εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ      /2016). 

• 2.000,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6671.0004 µε την ονοµασία 
«Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων» του προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου, για την 
εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ      /2016). 

• 999,94€ συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6671 µε την ονοµασία 
«Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων» του προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου, για την 
εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ      /2016). 

 
13) Για την έγκριση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και συντήρησης 
των µηχανογραφικών εφαρµογών, και τη διάθεση πίστωσης ποσού 23.923,50 € συµπ/νου 
Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6266.0001 µε την ονοµασία «Συντήρηση εφαρµογών 
λογισµικού – υποστήριξη µηχανογραφικών προγραµµάτων» του προϋπολογισµού 2016 του 
∆ήµου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ           /2016). 
 
14) Για την έγκριση της δαπάνης για την προµήθεια ταχυδροµικών αντικειµένων και 
υπηρεσιών και τη διάθεση πίστωσης ποσού 14.848,56€ συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 
25.6615.0001 µε την ονοµασία «Έκδοση εµφακέλωσηκαι αποστολή ειδοποιητηρίων 
λογαριασµών ύδρευσης» του προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου, για την εξόφληση σχετικών 
δαπανών. (ΠΑΥ           /2016). 
 
15) Για την έγκριση της δαπάνης για την προµήθεια αντλητικού συγκροτήµατος booster  για 
∆.Ε. Ροδόπολης, και τη διάθεση πίστωσης ποσού 16.605,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος 
του Κ.Α. 25.7131.0002 µε την ονοµασία «Προµήθεια – εγκατάσταση αντλιών, inverter 
(ρυθµιστών στροφών) κλ Η/Μ εξοπλισµού αντλιοστασίων» του προϋπολογισµού 2016 του 
∆ήµου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ           /2016). 
 
16) Για την έγκριση της δαπάνης για την προµήθεια ανταλλακτικών – συντήρηση & 
επισκευή µεταφορικών µέσων σύµφωνα µε την 378/2015 ΑΟΕ και τη διάθεση πίστωσης 
ποσού: 
 

• 2.500,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6263.0002 µε την ονοµασία 
«Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων» του προϋπολογισµού 2016 του 
∆ήµου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ      /2016) 

• 2.000,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6671 µε την ονοµασία 
«Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων» του προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου, για την 
εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ      /2016). 

• 1.500,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6263.0005 µε την ονοµασία 
«Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων - συν/νη» του προϋπολογισµού 
2016 του ∆ήµου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ      /2016). 

• 4.000,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6671 µε την ονοµασία 
«Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων» του προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου, για την 
εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ      /2016). 

• 3.500,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6263.0005 µε την ονοµασία 
«Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων» του προϋπολογισµού 2016 του 
∆ήµου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ      /2016).  

• 3.000,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6671.0004 µε την ονοµασία 
«Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων» του προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου, για την 
εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ      /2016). 
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• 1.000,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6263.0005 µε την ονοµασία 
«Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων» του προϋπολογισµού 2016 του 
∆ήµου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ      /2016). 

• 500,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6671 µε την ονοµασία 
«Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων» του προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου, για την 
εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ      /2016). 

• 800,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6263 µε την ονοµασία «Συντήρηση 
και επισκευή µεταφορικών µέσων» του προϋπολογισµού 2015 του ∆ήµου, για την 
εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ      /2016). 

• 10.000,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6671 µε την ονοµασία 
«Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων» του προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου, για την 
εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ      /2016) 

• 5.000,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.6671 µε την ονοµασία 
«Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων» του προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου, για την 
εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ           /2016). 

 
17) Για την έγκριση της δαπάνης για την προµήθεια ανταλλακτικών – συντήρηση & 
επισκευή µεταφορικών µέσων σύµφωνα µε την 393/2015 ΑΟΕ και τη διάθεση πίστωσης 
ποσού: 
 

• 500,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6263.0002 µε την ονοµασία 
«Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων» του προϋπολογισµού 2016 του 
∆ήµου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ      /2016) 

• 500,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6671 µε την ονοµασία 
«Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων» του προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου, για την 
εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ      /2016). 

• 500,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6263.0005 µε την ονοµασία 
«Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων - συν/νη» του προϋπολογισµού 
2016 του ∆ήµου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ      /2016). 

• 1.000,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6671 µε την ονοµασία 
«Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων» του προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου, για την 
εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ      /2016). 

• 238,05€ συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6671 µε την ονοµασία 
«Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων» του προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου, για την 
εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ      /2016). 

• 500,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6671 µε την ονοµασία 
«Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων» του προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου, για την 
εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ      /2016) 

• 1040,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.6671 µε την ονοµασία 
«Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων» του προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου, για την 
εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ           /2016). 

 
18) Για την έγκριση της δαπάνης για την προµήθεια ειδών και εξοπλισµού πρασίνου και τη 
διάθεση πίστωσης ποσού: 
 

• 15.498,00€ συµ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6692.0003 µε την ονοµασία 
«Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιµου χλοοτάπητα» του 
προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ      

/2016). 
• 4.225,05€ συµ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6693 µε την ονοµασία «Προµήθεια 

φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασµάτων και βελτιωτικών εδάφους» του 
προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ      

/2016). 
• 11.000,00€ συµ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6699.0003 µε την ονοµασία 

«Προµήθεια διαφόρων ειδών ποτίσµατος» του προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου, 
για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ      /2016). 

• 8.000,00€ συµ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6699.0004 µε την ονοµασία 
«Προµήθεια ειδών κηπουρικής» του προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου, για την 
εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ      /2016). 

• 8.014,86€ συµ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.7131 µε την ονοµασία 
«Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός» του προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου, για 
την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ      /2016). 

 
19) Για την έγκριση της δαπάνης για την προµήθεια εξοπλισµού δορυφορικής σύνδεσης 
οχηµάτων, και τη διάθεση πίστωσης ποσού 29.446,20€ συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 
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10.7134.0006 µε την ονοµασία «Προµήθεια εξοπλισµού δορυφορικής σύνδεσης οχηµάτων» 
του προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ           

/2016). 
 
20) Για την έγκριση της δαπάνης για  την προµήθεια έτοιµου σκυροδέµατος και την διάθεση 
πίστωσης ποσού 56.500,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0015 µε  
την ονοµασία « Προµήθεια έτοιµου σκυροδέµατος  συν/νη » του προϋπολογισµού 2016 του 
∆ήµου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ      /2016). 
 
21)  Για την έγκριση της δαπάνης για  την προµήθεια Γραφικής  ύλης ( γραφική ύλη , 
έντυπα , φωτοτυπικό χαρτί κλπ) και την διάθεση πίστωσης ποσών :  
 
•  3.140,19 συµπ/νου Φ.Π.Α σε βάρος του Κ.Α 10.6613.0007 µε την ονοµασία « 

Προµήθεια χαρτιού εντύπων  αναλωσίµων & µικρουλικών  µηχανογράφησης και 
πολλαπλών εκτυπώσεων  » (ΠΑΥ   /2016), 

• 712,80 συµπ/νου Φ.Π.Α σε βάρος του Κ.Α 25.6613.0004  µε την ονοµασία « προµήθεια 
εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων» (ΠΑΥ   /2016), 

• 1394,72  συµπ/νου Φ.Π.Α σε βάρος του Κ.Α 10.6612.0003 µε την ονοµασία 
«Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου  – συν/νη » (ΠΑΥ   /2016), 

 

22)  Για την έγκριση της δαπάνης για την Προµήθεια Υπηρεσιών ∆ιαχείρισης Νεκρών Ζώων  
και την διάθεση πίστωσης ποσού 1000,00  € συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 
20.6275.0003  µε την ονοµασία «Προµήθεια Υπηρεσιών ∆ιαχείρισης Νεκρών Ζώων » του 
προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ      /2016). 
 
23) Για την έγκριση της δαπάνης για τις εργασίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του 
λογισµικού διαχείρισης των ραντεβού του ∆ηµοτικού Πολύιατρείου   και την διάθεση 
πίστωσης ποσού 225,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6266.0003 µε την 
ονοµασία « Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού – Υποστήριξη Μηχανογραφικών 
προγραµµάτων  συν/νη» του προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου, για την εξόφληση σχετικών 
δαπανών.(ΠΑΥ      /2016). 
 
24) Για την έγκριση της δαπάνης για την προµήθεια Υπηρεσιών  συντήρησης Η/Μ 
εξοπλισµού Κτιρίων ( καυστήρες , κλιµατιστικά  ) και την διάθεση πίστωσης ποσών :  
• 975,39  €  συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του   Κ.Α.  10.6261.0009  µε την ονοµασία 

«Συντήρηση και επισκευή καυστήρων ∆ηµοτικού καταστήµατος και Γραφείων 
∆ηµοτικών Κοινοτήτων » (ΠΑΥ   /2016), 

• 1241,93  συµπ/νου Φ.Π.Α σε βάρος του Κ.Α 10.6265.0002 µε την ονοµασία 
«Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού 
εξοπλισµού » (ΠΑΥ   /2016), 

• 100,86  συµπ/νου Φ.Π.Α σε βάρος του Κ.Α 10.7135.0012 µε την ονοµασία  Προµήθεια 
κλιµατιστικών µονάδων , ψυκτών κλπ   δηµοτικών κτιρίων» (ΠΑΥ   /2016), 

 
25) Για την έγκριση της δαπάνης για την  συντήρηση Φωτοτυπικών µηχανηµάτων KONICA 
MINOLTA και  TOSHIBA  και την διάθεση πίστωσης ποσών  3.903,03 και 2.500,00 € 
συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6265.0007 µε την ονοµασία «Συντήρηση και 
επισκευή Η/Υ , εκτυπωτών , φωτοτυπικών κλπ εξοπλισµού- συν/νη  » του προϋπολογισµού 
2016 του ∆ήµου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ      /2016) (ΠΑΥ      

/2016) . 
 
26) Για την έγκριση της δαπάνης για την προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού   
και την διάθεση πίστωσης ποσού 3.335,99€ συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 
10.6634.0005 µε την ονοµασία « Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού» του 
προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ      /2016). 
 
27)  Για την έγκριση της δαπάνης για την τεχνική Υποστήριξη των µηχανών ταχυδροµείου     
και την διάθεση πίστωσης ποσού 1927,70€ συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 
10.6265.0004 µε την ονοµασία « Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού 
σκευών και λοιπού εξοπλισµού - συν/νη  του προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου, για την 
εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ      /2016). 

 

 
28)  Για την έγκριση της δαπάνης για τις εργασίες – συνδροµές ( ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ , ∆ΗΜΟΣ 
ΝΕΤ)  και την διάθεση πίστωσης ποσών 827,40 €  και 1230,00€συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος 
του Κ.Α. 00.6451.0001 µε την ονοµασία « Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά 
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ηλεκτρονικά µέσα ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ , ∆ΗΜΟΣ ΝΕΤ » του προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου, για 
την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ      /2016). 
 
29) Για την έγκριση της δαπάνης για τις εργασίες εκκενώσεων βόθρων ∆ηµοτικών κτιρίων   
και την διάθεση πίστωσης ποσού 8.094,15€ συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 
10.6276.0003 µε την ονοµασία « ∆απάνες εκκενώσεων βόθρων » του προϋπολογισµού 
2016 του ∆ήµου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ      /2016). 
 
30) Για την έγκριση της δαπάνης για τις εργασίες   αποφράξεων αγωγών οµβρίων και 
φρεατίων    και την διάθεση πίστωσης ποσού 3500,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 
25.6279.0001 µε την ονοµασία « ∆απάνη   απόφραξης αγωγών οµβρίων  και φρεατίων  » 
του προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ      

/2016). 
 
31)  Για την έγκριση της δαπάνης για  την προµήθεια ∆ιαµόρφωση χώρων Γραφείου στο 
κεντρικό ∆ηµαρχείο και την διάθεση πίστωσης ποσών :  
 
• 19.810,38 συµπ/νου Φ.Π.Α σε βάρος του Κ.Α 10.7133 µε την ονοµασία  

«Έπιπλα και σκεύη » (ΠΑΥ   /2016), 
• 3000,00 συµπ/νου Φ.Π.Α σε βάρος του Κ.Α 10.7135.0012 µε την ονοµασία «Προµήθεια 

κλιµατιστικών µονάδων , ψυκτών κλπ ∆ηµοτικών κτιρίων » (ΠΑΥ   /2016), 
• 5000,00  συµπ/νου Φ.Π.Α σε βάρος του Κ.Α 10.7131 µε την ονοµασία «Μηχανήµατα 

και λοιπός εξοπλισµός » (ΠΑΥ   /2016), 
• 5000,00  συµπ/νου Φ.Π.Α σε βάρος του Κ.Α 10.6261.0005 µε την ονοµασία «  

Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ∆ήµου » (ΠΑΥ   /2016), 
 
32) Για την έγκριση της δαπάνης για τις Υπηρεσίες Παροχής Ιατρικών - Εργαστηριακών 
Εξετάσεων   και την διάθεση πίστωσης ποσού 42.956,16 € συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του 
Κ.Α. 10.6142.0024 µε την ονοµασία «Αµοιβές για ιατρικές - εργαστηριακές εξετάσεις  
υπαλλήλων του ∆ήµου » του προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου, για την εξόφληση σχετικών 
δαπανών. (ΠΑΥ      /2016) 
 
33) Για την έγκριση της δαπάνης για τις εργασίες Συντήρησης και επισκευής ανελκυστήρων  
∆ηµοτικού Κτιρίου  και Γραφείων ∆ηµοτικών ενοτήτων    και την διάθεση πίστωσης ποσού 
1922,49 € συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6261.0008 µε την ονοµασία «Συντήρηση 
και επισκευή ανελκυστήρων  ∆ηµοτικού Κτιρίου  και Γραφείων ∆ηµοτικών κοινοτήτων » του 
προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ      

/2016). 
 
34) Για την έγκριση της δαπάνης για τις εργασίες    απεντοµώσεις µυοκτονία , 
µικροβιοκτονία δηµοτικών κτιρίων και την διάθεση πίστωσης ποσού 2.337,00  € συµπ/νου 
Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6279.0001  µε την ονοµασία «απεντόµωση  µυοκτονία , 
µικροβιοκτονία δηµοτικών κτιρίων  » του προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου, για την 
εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ      /2016). 
 
35) Για την έγκριση της δαπάνης για τις εργασίες  συντήρησης φορητών πυροσβεστήρων   
και την διάθεση πίστωσης ποσού 1.497,65  € συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 
70.6265.0003 µε την ονοµασία «Συντήρηση φορητών πυροσβεστικών µέσων ( Συντήρηση 
φορητών πυροσβεστικών µέσων ( πυροσβεστήρων ) κτιρίων και οχηµάτων » του 
προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ      

/2016). 
 
 
 
36) Για την έγκριση της δαπάνης για την προµήθεια Λογισµικού ∆ιαχείρισης Αποφάσεων 
Συλλογικών Οργάνων   και την διάθεση πίστωσης ποσού 1.476,00 € συµπ/νου Φ.Π.Α. σε 
βάρος του Κ.Α. 10.7134.0001  µε την ονοµασία    «Προµήθεια  Μηχανογραφικών 
Προγραµµάτων Γραφείου  » του προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου, για την εξόφληση 
σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ      /2016). 
 
 
37) Για την έγκριση της δαπάνης για την Παροχή Υπηρεσιών Στείρωση και Εµβολιασµός 
Αδέσποτων Ζώων  και την διάθεση πίστωσης ποσού 4.011,40 € συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος 
του Κ.Α. 15.6142.0004  µε την ονοµασία  « Αµοιβή για την περισυλλογή και την στείρωση 
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αδέσποτων ζώων - συν/νη »  του προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου, για την εξόφληση 
σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ      /2016). 
 
 
38) Για την έγκριση της δαπάνης για την προµήθεια Ασφάλτου   και την διάθεση πίστωσης 
ποσού 32.500,00 € συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0014  µε την ονοµασία    
«Προµήθεια Ασφαλτικού υλικού  για συντήρηση οδών -συν/νη   » του προϋπολογισµού 
2016 του ∆ήµου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ      /2016). 
 
 
39) Για την έγκριση της δαπάνης για την προµήθεια Άλατος    και την διάθεση πίστωσης 
ποσού 60.481,45 € συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.6699.0004  µε την ονοµασία    
«Προµήθεια άλατος   » του προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου, για την εξόφληση σχετικών 
δαπανών. (ΠΑΥ      /2016). 
 
40)  Για την έγκριση της δαπάνης για  την προµήθεια Υπηρεσιών ασφάλειας κτιρίων  και 
 την διάθεση πίστωσης ποσών :  
 
• 4.182,00 συµπ/νου Φ.Π.Α σε βάρος του Κ.Α 10.7135.0013 µε την ονοµασία  

«Προµήθεια και εγκατάσταση συστηµάτων ασφαλείας  ∆ηµοτικών Κτιρίων  » (ΠΑΥ   

/2016), 
• 2.742,90 συµπ/νου Φ.Π.Α σε βάρος του Κ.Α 10.7131 µε την ονοµασία «Μηχανήµατα 

και λοιπός εξοπλισµός » (ΠΑΥ   /2016), 
• 1.476,00  συµπ/νου Φ.Π.Α σε βάρος του Κ.Α 00.6117.0009 µε την ονοµασία «∆απάνη 

παρακολούθησης συστηµάτων ασφαλείας  ∆ηµοτικών Κτιρίων » (ΠΑΥ   /2016), 
• 3.038,10 συµπ/νου Φ.Π.Α σε βάρος του Κ.Α 10.6265.0011 µε την ονοµασία  

«Συντήρηση και Επισκευή Συστηµάτων Ασφαλείας ∆ηµοτικών Κτιρίων». (ΠΑΥ   

/2016), 
 
 
41) Για την έγκριση της δαπάνης για την προµήθεια φρέσκου παστεριωµένου γάλακτος για 
χορήγηση στους δικαιούχους εργαζόµενους του ∆. ∆ιονύσου  2016 και τη διάθεση πίστωσης 
ποσού: 
 

• 3.865,00€ συµ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6063.0003 µε την ονοµασία 
«Λοιπές παροχές προσωπικού σε είδος (γάλα)» του προϋπολογισµού 2016 του 
∆ήµου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ              /2016). 

• 5.800,00€ συµ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6063 µε την ονοµασία «Λοιπές 
παροχές σε είδος (γάλα)» του προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου, για την εξόφληση 
των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ              /2016). 

• 62.455,04€ συµ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6063.0003 µε την ονοµασία 
«Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα εργατοτεχνικού προσωπικού)» του 
προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ              

/2016). 
• 10.080,00€ συµ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6063.0003 µε την ονοµασία 

«Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)» του προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου, για την 
εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ              /2016). 

• 400,00€ συµ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6063.0003 µε την ονοµασία «Λοιπές 
παροχές σε είδος (γάλα)» του προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου, για την εξόφληση 
των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ              /2016). 

• 2.280,00€ συµ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 45.6063.0003 µε την ονοµασία 
«Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)» του προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου, για την 
εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ              /2016). 

• 2.670,00€ συµ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.6063.0001 µε την ονοµασία 
«Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)» του προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου, για την 
εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ              /2016). 

 
 
42) Για την έγκριση της δαπάνης για τη προµήθεια σάκων  και την διάθεση πίστωσης ποσού 
7.392,00 € συµ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6634.0002 µε την ονοµασία «Προµήθεια  
ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού (σακκούλες κλπ)» του προϋπολογισµού  2016 του 
∆ήµου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ       /2016) 
 
43) Για την έγκριση της δαπάνης για τη προµήθεια Φωτοτυπικών Μηχανηµάτων και την 
διάθεση πίστωσης ποσού 7.933,50 € συµ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.7134.0002 µε 
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την ονοµασία «Προµήθεια  Η/Υ, εκτυπωτών, κλπ µηχ/κου εξοπλισµού» του 
προϋπολογισµού  2016 του ∆ήµου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ       

/2016) 

 

44) Για την έγκριση της δαπάνης για τη προµήθεια Οστεοθυρίδων  και την διάθεση 
πίστωσης ποσού 7.195,50 € συµ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 45.7135.0002 µε την 
ονοµασία «Προµήθεια  Οστεοθυρίδων  » του προϋπολογισµού  2016 του ∆ήµου, για την 
εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ       /2016) 

 

45) Για την έγκριση της δαπάνης για τη προµήθεια Aπολυµαντικού µέσου νερού και την 
διάθεση πίστωσης ποσού 19.609.54 € συµ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6633.0001 µε 
την ονοµασία «Προµήθεια Aπολυµαντικού µέσου πόσιµου νερού» του προϋπολογισµού  
2016 του ∆ήµου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ       /2016) 
 
46) Για την έγκριση της δαπάνης για τη προµήθεια Συστήµατος τήρησης αντιγράφων 
ασφαλείας BACK UP  και την διάθεση πίστωσης ποσού 15.000,00 € συµ/νου Φ.Π.Α. σε 
βάρος του Κ.Α. 10.7134.0004 µε την ονοµασία «Προµήθεια Συστήµατος τήρησης 
αντιγράφων ασφαλείας BACKUP» του προϋπολογισµού  2016 του ∆ήµου, για την εξόφληση 
των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ       /2016) 

 

47) Για την έγκριση της δαπάνης για υπηρεσίες τακτικού ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή 
λογιστή των Οικονοµικών Καταστάσεων του ∆ήµου για τις χρήσεις  2014-2015  και την 
διάθεση πίστωσης ποσού 9.840,00 € συµ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6142.0022 µε 
την ονοµασία «Αµοιβές ορκωτών ελεγκτών - λογιστών για έλεγχο οικονοµικών 
καταστάσεων ο.ε. 2014-2015» του προϋπολογισµού  2016 του ∆ήµου, για την εξόφληση 
των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ       /2016) 
 
48) Για την έγκριση της δαπάνης για υπηρεσίες µαγνητοφώνησης, αποµαγνητοφώνησης, 
Πρακτικών ∆Σ, ΟΕ, ΕΠΖ, βιβλιοδεσίας , επίσηµων πρακτικών και την διάθεση πίστωσης 
ποσού 10,000,00 € συµ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 00.6117.0013 µε την ονοµασία 
«Αµοιβή µαγνητοφώνησης, µαγνητοσκόπησης, αποµαγνητοφώνησης, βιβλιοδεσίας & 
αναπαρ/γής πρακτικών συνεδριάσεων ∆.Σ., Ο.Ε. και Ε.Π.Ζ. (2014-2015)» του 
προϋπολογισµού  2016 του ∆ήµου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ       

/2016) 
 
49) Για την έγκριση της δαπάνης για παροχή Υπηρεσίας Υλοποίησης ∆ηµοτικών 
Προγραµµάτων ∆ηµιουργικής Απασχόλησης και ψυχαγωγίας του ∆ήµου και την διάθεση 
πίστωσης ποσού 146.042,01 € συµ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6474.0003 µε την 
ονοµασία «Έξοδα παροχής Υπηρεσιών  Υλοποίησης ∆ηµοτικών Προγραµµάτων ∆ηµιουργικής 
Απασχόλησης και ψυχαγωγίας παιδιών » του προϋπολογισµού  2016 του ∆ήµου, για την 
εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ       /2016) 
 
50) Για την έγκριση της δαπάνης για παροχή Υπηρεσίας Βελτίωση ∆ιοικητικής Ικανότητας  
∆. ∆ιονύσου ISO 9001:2015 ΕΛΟΤ 1428:2008 και την διάθεση πίστωσης ποσού 59.901,00 
€ συµ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6142.0026 µε την ονοµασία «Βελτίωση ∆ιοικητικής 
Ικανότητας  ∆. ∆ιονύσου ISO 9001:2015 ΕΛΟΤ 1428:2008» του προϋπολογισµού  2016 
του ∆ήµου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ       /2016 

 

51) Για την έγκριση της δαπάνης για Παροχή Υπηρεσίας Πλύσιµο και καθαρισµός Μετ . 
Μέσων 2015  
του ∆ήµου ∆ιονύσου και την διάθεση πίστωσης ποσού : 
• 2.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10.6263.0002 µε την ονοµασία «Συντήρηση και επισκευή 

Μεταφορικών Μέσων » του προϋπολογισµού  2016 του ∆ήµου, για την εξόφληση των 
σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ       /2016) 

• 2.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 15.6263.0005 µε την ονοµασία «Συντήρηση και επισκευή 
Μεταφορικών Μέσων » του προϋπολογισµού  2016 του ∆ήµου, για την εξόφληση των 
σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ       /2016) 

• 2.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6263.0005 µε την ονοµασία «Συντήρηση και επισκευή 
Μεταφορικών Μέσων » του προϋπολογισµού  2016 του ∆ήµου, για την εξόφληση των 
σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ       /2016 

• 2.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 25.6263.0005 µε την ονοµασία «Συντήρηση και επισκευή 
Μεταφορικών Μέσων » του προϋπολογισµού  2016 του ∆ήµου, για την εξόφληση των 
σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ       /2016 
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• 2.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 35.6263 µε την ονοµασία «Συντήρηση και επισκευή 
Μεταφορικών Μέσων » του προϋπολογισµού  2016 του ∆ήµου, για την εξόφληση των 
σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ       /2016 

 

 
52) Για την έγκριση της δαπάνης για υπηρεσίες ασφάλισης οχηµάτων µηχανηµάτων έργου 
του ∆ήµου ∆ιονύσου και την διάθεση πίστωσης ποσού: 

• 3,379,81 € σε βάρος του Κ.Α. 10.6253 µε την ονοµασία «Ασφάλιστρα 
Μεταφορικών Μέσων» του προϋπολογισµού  2016 του ∆ήµου, για την εξόφληση 
των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ       /2016) 

• 4.943,04 € σε βάρος του Κ.Α. 15.6253 µε την ονοµασία «Ασφάλιστρα 
Μεταφορικών Μέσων» του προϋπολογισµού  2016 του ∆ήµου, για την εξόφληση 
των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ       /2016) 

• 2.669,25 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6253 µε την ονοµασία «Ασφάλιστρα 
Μεταφορικών Μέσων» του προϋπολογισµού  2016 του ∆ήµου, για την εξόφληση 
των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ       /2016) 

• 1.622,35 € σε βάρος του Κ.Α. 25.6253 µε την ονοµασία «Ασφάλιστρα 
Μεταφορικών Μέσων» του προϋπολογισµού  2016 του ∆ήµου, για την εξόφληση 
των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ       /2016) 

• 10.511,74 € σε βάρος του Κ.Α. 35.6253 µε την ονοµασία «Ασφάλιστρα 
Μεταφορικών Μέσων» του προϋπολογισµού  2016 του ∆ήµου, για την εξόφληση 
των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ       /2016) 

• 10.513,55 € σε βάρος του Κ.Α. 70.6253 µε την ονοµασία «Ασφάλιστρα 
Μεταφορικών Μέσων» του προϋπολογισµού  2016 του ∆ήµου, για την εξόφληση 
των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ       /2016) 

 

53) Για την έγκριση της δαπάνης για συντήρηση φωτοτυπικού µηχανήµατος και την διάθεση 
πίστωσης ποσού 652.44 € συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.7133  µε την ονοµασία 
«Έπιπλα σκευή» του προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου, για την εξόφληση σχετικών 
δαπανών. (ΠΑΥ      /2016) 
 
54) Για την έγκριση της δαπάνης για την προµήθεια αναλωσίµων εκτυπωτών φωτοτυπικών 
και φαξ και την διάθεση πίστωσης ποσού 3.033,61 € συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 
10.6613.0006  µε την ονοµασία «Προµήθεια αναλωσίµων και µικρουλικων 
µηχανογράφησης – συν/νη » του προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου, για την εξόφληση 
σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ      /2016) 
 
55) Για την έγκριση της δαπάνης για προµήθεια καυσίµων κίνησης- θέρµανσης & 
λιπαντικών    και τη διάθεση πίστωσης ποσού: 
α) 31.379,04 € συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6641.0001  µε την ονοµασία 
«Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων – συν.» του 
προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ      /2016) 
β) 12.317,03 € συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6641.0001  µε την ονοµασία 
«Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων – συν.» του 
προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ      /2016) 
γ) 98.981,00 € συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6641.0001  µε την ονοµασία 
«Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων – συν.» του 
προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ      /2016) 
δ) 29.148,68 € συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6641.0001  µε την ονοµασία 
«Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων – συν.» του 
προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ      /2016) 
ε) 41.369,96 € συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6641.0001  µε την ονοµασία 
«Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων – συν.» του 
προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ      /2016) 
στ) 5.219,23 € συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.6641.0001  µε την ονοµασία 
«Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων – συν.» του 
προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ      /2016) 
ζ) 18.762,06 € συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6643.0001  µε την ονοµασία « 
Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό – συν.» του προϋπολογισµού 2016 του 
∆ήµου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ      /2016) 
η) 2.019,44 € συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6643.0001  µε την ονοµασία « 
Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό – συν.» του προϋπολογισµού 2016 του 
∆ήµου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ 150     /2016) 
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56) Για την έγκριση της δαπάνης για προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας και τη διάθεση 
πίστωσης ποσού: 
α) 1.800,00 € συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6061.0001  µε την ονοµασία 
«Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)» του 
προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ      /2016) 
β) 1.800,00 € συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6061  µε την ονοµασία «Παροχές 
ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)» του προϋπολογισµού 2016 
του ∆ήµου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ      /2016) 
γ) 7.200,00 € συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6061.0005  µε την ονοµασία 
«Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)» του 
προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ      /2016) 
δ) 1.197,01 € συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6061.0003  µε την ονοµασία 
«Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)»  του 
προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ      /2016) 
 
57) Για την έγκριση της δαπάνης για την προµήθεια εδεσµάτων και χυµών για την 
εκδήλωση προσοµοίωση ευρωπαϊκού κοινοβουλίου  και την διάθεση πίστωσης ποσού 
150,00 € συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 00.6434  µε την ονοµασία «Λοιπές δαπάνες 
δηµοσίων σχέσεων » του προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου, για την εξόφληση σχετικών 
δαπανών. (ΠΑΥ      /2016) 
 
58) Για την έγκριση της δαπάνης για µικροβιολογικό έλεγχο του νερού και την διάθεση 
πίστωσης ποσού 3.683,85 € συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6142.0003  µε την 
ονοµασία «Αµοιβές τρίτων για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού » του προϋπολογισµού 
2016 του ∆ήµου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ      /2016) 
 
59) Για την έγκριση της δαπάνης για παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και την 
διάθεση πίστωσης ποσού 6.088,50 € συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30.6112.0002  µε 
την ονοµασία «Αµοιβή Τεχνικού Ασφαλείας  » του προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου, για 
την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ      /2016) 
 
60) Για την έγκριση της δαπάνης για υπηρεσίες πλυσίµατος κάδων αποκοµιδής και την 
διάθεση πίστωσης ποσού 21.156,00 € συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6275.0004  
µε την ονοµασία «∆απάνες Καθαρισµού-πλυσίµατος κάδων απορριµµάτων – συν/νη  » του 
προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ      /2016) 
 
61) Για την έγκριση της δαπάνης για συντήρηση και επισκευή ηλεκτροµηχανολογικών 
εγκαταστάσεων αντλιοστασίων και δεξαµενών πόσιµου νέρου και τη διάθεση πίστωσης 
ποσού: 
α) 57.000,00 € συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6262.0005  µε την ονοµασία 
«Ηλεκτρολογικές εργασίες αντλιοστασίων και δεξαµενών» του προϋπολογισµού 2016 του 
∆ήµου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ      /2016) 
β) 23.000,00 € συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6262.0006  µε την ονοµασία 
«Υδραυλικές εργασίες αντλιοστασίων, δεξαµενών και αγωγών ύδρευσης» του 
προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ      /2016) 
γ) 10.000,00 € συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6262.0007  µε την ονοµασία 
«Εργασίες αποκατάστασης βλαβών αγωγών ύδρευσής » του προϋπολογισµού 2016 του 
∆ήµου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ      /2016) 
 
62) Για την έγκριση της δαπάνης για υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του 
εξοπλισµού του λογισµικού και των εφαρµογών ασύρµατου ευρυζωνικού δικτύου του 
∆ήµου ∆ιονύσου και την διάθεση πίστωσης ποσού 4.514,10 € συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος 
του Κ.Α. 10.6265.0008  µε την ονοµασία «Συντήρηση και επισκευή εξοπλισµού δικτύου Η/Υ 
και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού   » του προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου, για την 
εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ      /2016) 
 
63) Για την έγκριση της δαπάνης για τη συνδροµή στο πρόγραµµα «ΕΡΓΑ» της τεχνικής 
υπηρεσίας  και την διάθεση πίστωσης ποσού 2.200,00 € συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του 
Κ.Α. 00.6451.0001  µε την ονοµασία «Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και 
ηλεκτρονικά µέσα    » του προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου, για την εξόφληση σχετικών 
δαπανών. (ΠΑΥ      /2016) 
 
64) Για την έγκριση της δαπάνης για την πραγµατοποίηση της εκδήλωσης µε θέµα 
«Προσοµοίωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από µαθητές Α’ και Β’ Λυκείου στο ∆ήµο 
∆ιονύσου»  και την διάθεση πίστωσης ποσού 2.000,00 € συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του 
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Κ.Α. 00.6442  µε την ονοµασία «∆ιοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων    » του 
προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ      /2016) 
 
65) Για την έγκριση της δαπάνης για την συντήρηση ηλεκτροπαραγωγών ζευγών της ∆.Ε. 
∆ιονύσου   και την διάθεση πίστωσης ποσού 608,85 € συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 
25.6262.0005  µε την ονοµασία «Ηλεκτρολογικές εργασίες αντλιοστασίων και δεξαµενών» 
του προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ      

/2016) 
 
66) Για την έγκριση της δαπάνης για την συντήρηση και επισκευή χλωριωτών 
αντλιοστασίων και δεξαµενών   και την διάθεση πίστωσης ποσού 2.654,34 € συµπ/νου 
Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6264.0003  µε την ονοµασία «Συντήρηση και επισκευή 
χλωριωτών αντλιοστασίων και δεξαµενών» του προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου, για την 
εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ      /2016) 
 
67) Για την έγκριση της δαπάνης για την αντικατάσταση δοχείου διαστολής στην οδό 
Καρκαβίτσα στη ∆.Ε. ∆ιονύσου  και την διάθεση πίστωσης ποσού 590,40 € συµπ/νου Φ.Π.Α. 
σε βάρος του Κ.Α. 25.6262.0006  µε την ονοµασία «Υδραυλικές εργασίες αντλιοστασίων, 
δεξαµενών και αγωγών ύδρευσης» του προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου, για την 
εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ      /2016) 
 
68) Για την έγκριση της δαπάνης για την πραγµατοποίηση της εκδήλωσης µε θέµα « 
Εκστρατεία ECOMOBILITY & FREE MOBILITY 2015-2016»  και την διάθεση πίστωσης ποσού 
738,00 € συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 00.6443 µε την ονοµασία «∆απάνες 
δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών » του προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου, για την 
εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ      /2016) 
 
 
69) Για την έγκριση της δαπάνης για την αποκατάσταση βλάβης συστήµατος πλήρωσης 
δεξαµενής οικισµού Ποντίων της ∆.Ε. Αγίου Στεφάνου   και την διάθεση πίστωσης ποσού 
2.644,50 € συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6662.0001 µε την ονοµασία «Προµήθεια 
υδραυλικού υλικού (βάνες ,σωλήνες, φρεάτια , υδρόµετρα κλπ.) » του προϋπολογισµού 
2016 του ∆ήµου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ      /2016) 
 
70) Για την έγκριση της δαπάνης για τις εργασίες διαµόρφωσης χώρων στο ∆.Κ. ∆ροσίας για 
την λειτουργία της Πολεοδοµίας    και την διάθεση πίστωσης ποσού 12.730,50 € συµπ/νου 
Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30.6261.0004 µε την ονοµασία «Εργασίες διαµόρφωσης χώρων 
στο ∆.Κ. ∆ροσίας για την λειτουργία της Πολεοδοµίας » του προϋπολογισµού 2016 του 
∆ήµου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ      /2016) 
 
71) Για την έγκριση της δαπάνης για υπηρεσίες  δηµοσίευσης διακηρύξεων και την διάθεση 
πίστωσης ποσού 163,60 €  συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6462 του 
προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου  µε την ονοµασία «∆ηµοσίευση προκηρύξεων», για την 
εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ      /2016) 
 
                                                                                  Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  
                                                                            ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
 
 
                                                        ΣΤΕΛΛΑ ΣΟΦΙΑ ΜΑΓΓΙΝΑ  
 
 
 
 Κοιν.   1)Τµήµα Προµηθειών 
           2)Τµήµα Λογιστηρίου 


