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ΠΡΟΣ 
 Τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

                                                                                           
ΘΕΜΑ : Έγκριση µελέτης , ορών διακήρυξης  , δαπάνης και διάθεση 
πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου : ο.ε 2013 για την « Προµήθεια Ειδών 
καθαριότητας και ευπρεπισµού για τις ανάγκες του ∆ήµου και των Ν.Π.∆.∆ 
αυτού 2013-2014 
Έχοντας υπόψη :    
 
α) τις διατάξεις της παραγράφου 1. δ)  του άρθρου 72 του Ν.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 ∆ηµοτικό 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) το Π.∆ 113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες &  την 
εγκύκλιο 30/19664/20.4.11 , και  
 
δ) την    215/2013 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για την  προµήθειας «  
Προµήθεια Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού για τις ανάγκες του ∆ήµου 
και των Ν.Π.∆.∆ αυτού 2013-2014»  
ε) τo άρθρο 4 του Ν 4111/2013  ( ΦΕΚ  18/ Α)    και την  εγκύκλιο 3/26-3-2013 
του ΥΠ.ΕΣ. 
 
 Παρακαλούµε  όπως ληφθεί σχετική  απόφαση  προκειµένου να καλυφθούν 
οι ανάγκες του ∆ήµου :  
 
1) για την έγκριση, της  από 30-9-2013 Μελέτης της Υπηρεσίας µας  

«Προµήθεια Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού για τις ανάγκες του 
∆ήµου και των Ν.Π.∆.∆ αυτού 2013-2014» ενδεικτικού προϋπολογισµού 
61.650,63 Ευρώ , συµπεριλαµβανοµένου όλων των επιβαρύνσεων, ο 
οποίος αναλύεται  ως εξής : 

 



 
 

ΝΠ∆∆ Κ.Α  ΣΥΝΟΛΟ  ΜΕ ΦΠΑ 23%  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  10.6634.0002 15.742,9 
ΕΣΤΙΑ  15.6634 12.144,21 
ΘΕΣΠΗΣ  15.6634 2.932,08 
∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ                -  14. 145,19 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ                - 16.686,25 
   
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  61.650,63 

 
2. για την έγκριση της σχετικής  δαπάνης «Προµήθεια  Ειδών καθαριότητας 
και ευπρεπισµού για τις ανάγκες του ∆ήµου 2013-2014» και τη διάθεση 
πίστωσης 15.742,90  συµπ/νου ΦΠΑ σε βάρος του  ΚΑ των εξόδων 
10.6634.0002 του προϋπολογισµού του ο.ε 2013 του ∆ήµου,  µε την 
ονοµασία « Προµήθεια  ειδών καθαριότητα και ευπρεπισµού» 
 
 
3. για την έγκριση των ορών της διακήρυξης του σχετικού πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού ,oι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσης . 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
                                        ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 
 
E.∆  : 1)  Γραφείο ∆ηµάρχου  
          2) Γρα. Γεν. Γραµµατέα  
          3) Τµήµα Λογιστηρίου  


