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  ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

                   
ΘΕΜΑ : Αναπροσαρµογή ΦΠΑ  για την παροχή υπηρεσιών για τη «Μεταφοράς 
Πολιτών για Συµµετοχή σε Εκπαιδευτικές, Πολιτιστικές και Αθλητικές 
Εκδηλώσεις». 
 
 
Με την υπ' αριθµ. 164/2014 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε: η 
σκοπιµότητα της εν θέµατι υπηρεσίας µε τη διαδικασία του πρόχειρου 
διαγωνισµού.    
 
 Με την µε αριθµ. πρωτ. 85680/56052/29-12-2014 απόφαση του Γενικού 
Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής εγκρίθηκε η µίσθωσης οχήµατος 
για την εν λόγω υπηρεσία. 
 
Με τις 95/2015 & 97/2015 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκαν α) η 
διάθεση πίστωσης του ποσού των 49.629,60€ σε βάρος του Κ.Α 15.6413.0002 µε 
την ονοµασία «Παροχής Υπηρεσιών µεταφοράς πολιτών για συµµετοχή σε 
εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις» του Προϋπολογισµού 2015 
και β) η 21/2014 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και οι σχετικοί όροι 
διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών µεταφοράς 
πολιτών για συµµετοχή σε εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις. 
Με τη συγκεκριµένη και µελέτη και σύµφωνα µε την ισχύουσα φορολογική 
νοµοθεσία το προβλεπόµενο ποσοστό ΦΠΑ για τις υπηρεσίες µεταφοράς πολιτών 
ορίζονταν σε 13% επί της καθαρής αξίας.  
 
Με την αριθµ.145/20015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής η διαγωνιστική 
διαδικασία για την υπηρεσία «Μεταφοράς Πολιτών για Συµµετοχή σε 
Εκπαιδευτικές, Πολιτιστικές και Αθλητικές Εκδηλώσεις» κατακυρώθηκε στην 
εταιρεία ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ, ΑΦΜ 099967744, αντί του συνολικού 
ποσού των €30.191,34 συµ/νου ΦΠΑ 13% και υπογράφηκε η αριθµ. πρωτ. 
13425/10-06-2015 Σύµβαση.  
 
Με τον Ν. 4334/15 (ΦΕΚ 80/16.07.2015 τεύχος Α’) «Επείγουσες ρυθµίσεις για τη 
διαπραγµάτευση και σύναψη συµφωνίας µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης 
(Ε.Μ.Σ.)», η παρ. 1 του άρθρου 21 του N. 2859/2000 (Α' 248) αντικαθίσταται ως 
ακολούθως: Ο συντελεστής του φόρου προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.) ορίζεται σε 
είκοσι τρία τοις εκατό (23%) στη φορολογητέα αξία.  

 



Ως εκ τούτου, και προκειµένου ο ∆ήµος ∆ιονύσου ανταποκριθεί στις συµβατικές 
του ανάγκες θα πρέπει να προχωρήσει στην αναπροσαρµογή του ΦΠΑ για τη  
«Μεταφοράς Πολιτών για Συµµετοχή σε Εκπαιδευτικές, Πολιτιστικές και Αθλητικές 
Εκδηλώσεις» διατηρώντας σταθερή την καθαρή αξία. Σχετική πίστωση έχει 
προβλεφθεί στο Κ.Α. 15.6413.0002 του ο.ε. 2016.  
 
 
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, 

το Π∆113/2010 «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες»  και τις 

προβλεπόµενες  πιστώσεις προτείνεται, προς την Οικονοµική Επιτροπή : 

 

• Η έγκριση της Αναπροσαρµογής του ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

Ν.4334/2015 (ΦΕΚ 80/Α΄), για την αριθµ. πρωτ. 13425/10-06-2015 

Σύµβαση σε ποσοστό 23% επί της; φορολογητέας αξίας αντί του ποσοστού 

13% που ίσχυε.  

 
 Το παρόν συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3) αντίγραφα. 

 

 

 

 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή:  Η Αντιδήµαρχος  
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 

1.Τµήµα Προµηθειών 

2.Τµήµα Λογιστηρίου 

  
 

  Στέλλα Σοφία Μαγγίνα 

 


