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ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 
 
 

ΘΕΜΑ: Αποδέσµευση ποσού από τον  Κ.Α. 50.6061.0001 των εξόδων ο.ε 2013 και έγκριση 
δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωµή εφηµερίδας του πρόχειρου διαγωνισµού                        
« Προµήθεια στολών ∆ηµοτικής Αστυνοµίας». 

 
Σχετ : 

1. Η εγκύκλιος 30/19664/20.04.2011 των α) Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και β) Υπουργείου Οικονοµικών.  

2. Η υπ’ αριθ. 21/2013 Α.∆.Σ. ∆ήµου ∆ιονύσου Έγκρισης Προϋπολογισµού έτους 2013 και όλες οι 
επόµενες αναµορφώσεις αυτού. 

3. Η υπ’ αριθ. 63/10.04.2013 απόφαση ∆.Σ. που αφορά την έγκριση για την διενέργεια προµήθειας 
στολών για τις ανάγκες της υπηρεσίας της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας µε τη διαδικασία του πρόχειρου 
διαγωνισµού. 

4. Η υπ’ αριθ. 124/17.05.2013 απόφαση Ο.Ε. που εγκρίθηκαν α) η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης 
για τη « Προµήθεια στολών ∆ηµοτικής Αστυνοµίας» β) οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι της 
διακήρυξης 

5. Η υπ’ αριθ. 1008/16083/24.05.2013 απόφαση ∆ηµάρχου που ορίσθηκε η 4η Ιουνίου 2013 ως 
ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού 

6. Η υπ’ αριθ. πρωτ. 16774/29.05.2013 ένσταση κατά των όρων της διακήρυξης 
7. Η υπ’ αριθ. πρωτ. 155/31.05.2013 απόφαση  Ο.Ε. για µετάθεση της ηµεροµηνίας διεξαγωγής του 

διαγωνισµού.  
 
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 4172/2013 καταργήθηκαν στους ∆ήµους οι θέσεις των 
υπαλλήλων  ∆ηµοτικής Αστυνοµίας ως εκ τούτου εξέλλειψε η ανάγκη για την προµήθεια ειδών ένδυσης 
για τους υπαλλήλους της υπηρεσίας που καταργήθηκε.  
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου : 
α) να προβεί στην αποδέσµευση ποσού  58.252,80€   από τον ΚΑ 50.6061.0001 των εξόδων ο.ε. 2013 
µε την ονοµασία « Παροχές ένδυσης υπαλλήλων ∆ηµοτικής Αστυνοµίας» που είχαν δεσµευθεί για τον 
διαγωνισµό και 
β) να εγκριθεί  η δαπάνη και η διάθεση της πίστωσης  συνολικού ποσού 76,26€ συµπ/νου Φ.Π.Α. σε 
βάρος του Κ.Α. 00.6463 µε την ονοµασία «Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων»  για τη πληρωµή της 
εφηµερίδας « Γενική ∆ηµοπρασιών» που έχει δηµοσιευθεί  ο εν θέµατι διαγωνισµός.  
            
 
            Ο ∆ήµαρχος 

 
 
 

          Καλαφατέλης Ιωάννης 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

  

Κοινοποίηση: 
1)Τµήµα Προµηθειών 
2)Τµήµα Λογιστηρίου  

  

   


