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ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 

ΘΕΜΑ:  Αποδέσµευση χρηµατικών ποσών   
 
 Με την 161/2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η διάθεση 

πίστωσης συνολικού ποσού ύψους 67.526,80€ σε βάρος των Κ.Α. ο.ε. 2015 ως εξής: 

10.6063.0004 µε την ονοµασία «Λοιπές παροχές προσωπικού σε είδος»(γάλα), µε το ποσό των 
2.900,00€. ΑΡ. ΠΑΥ : 457 

15.6063 µε την ονοµασία «Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)», 
µε το ποσό των  3.160,13 €. ΑΡ. ΠΑΥ : 458 

20.6063.0004 «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) εργατοτεχνικού προσωπικού τακτικού και 
έκτακτου», µε το ποσό των 66.200,00 €. ΑΡ. ΠΑΥ : 463 

25.6063.0004 «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) εργατοτεχνικού προσωπικού τακτικού και 
έκτακτου», µε το ποσό των 9.050,00€. ΑΡ. ΠΑΥ : 460 

35.6063.0004 «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) εργατοτεχνικού προσωπικού τακτικού και 
έκτακτου», µε το ποσό των 2.900,00 €. ΑΡ.ΠΑΥ : 459 

45.6063.0004 «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) εργατοτεχνικού προσωπικού τακτικού και 
έκτακτου», µε το ποσό των 750,00€. ΑΡ. ΠΑΥ :461  

70.6063.0004 «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)»µε το ποσό των 400,00 €.  

  

 Με την 164/2015  Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ο διαγωνισµός κατακυρώθηκε στην 

εταιρία «ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕ», και υπογράφει η αριθµ. πρωτ. 14580/8-6-2015 σύµβαση.  

Σήµερα, η συγκεκριµένη σύµβαση επαρκεί για χρονικό διάστηµα περίπου τριών (3) µηνών. Ως εκ 

τούτου, και για την εύρυθµη λειτουργία της Υπηρεσίας προκειµένου να αναδειχθεί εγκαίρως νέος 

προµηθευτής υπάρχει η ανάγκη να προκηρυχθεί άµεσα νέα διαγωνιστική διαδικασία, για τη 

προκήρυξη της οποίας θα πρέπει να αποδεσµευτούν τα αναγκαία χρηµατικά υπόλοιπα, ως 

ακολούθως : 

10.6063.0004 µε την ονοµασία «Λοιπές παροχές προσωπικού σε είδος»(γάλα), να αποδεσµευτεί 
το ποσό των 15,00€. 

15.6063 µε την ονοµασία «Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)»,  
να αποδεσµευτεί το ποσό των 15,00€. 

20.6063.0004 «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) εργατοτεχνικού προσωπικού τακτικού  να 
αποδεσµευτεί το ποσό των 479,09€. 

25.6063.0004 «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) εργατοτεχνικού προσωπικού τακτικού και 
έκτακτου»,  να αποδεσµευτεί το ποσό των 15,00€. 

35.6063.0004 «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) εργατοτεχνικού προσωπικού τακτικού και 
έκτακτου»,  να αποδεσµευτεί το ποσό των 15,00€. 

45.6063.0004 «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) εργατοτεχνικού προσωπικού τακτικού και 
έκτακτου», να αποδεσµευτεί το ποσό των 15,00€.  

70.6063.0004 «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)»  να αποδεσµευτεί το ποσό των 10,00€. 

  

 



 

 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, να αποδεσµευτούν 

αναλυτικά τα ακόλουθα ποσά: 

 

10.6063.0004 µε την ονοµασία «Λοιπές παροχές προσωπικού σε είδος»(γάλα), να αποδεσµευτεί 
το ποσό των 15,00€. 

15.6063 µε την ονοµασία «Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)»,  
να αποδεσµευτεί το ποσό των 15,00€. 

20.6063.0004 «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) εργατοτεχνικού προσωπικού τακτικού  να 
αποδεσµευτεί το ποσό των 497,09€. 

25.6063.0004 «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) εργατοτεχνικού προσωπικού τακτικού και 
έκτακτου»,  να αποδεσµευτεί το ποσό των 15,00€. 

35.6063.0004 «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) εργατοτεχνικού προσωπικού τακτικού και 
έκτακτου»,  να αποδεσµευτεί το ποσό των 15,00€. 

45.6063.0004 «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) εργατοτεχνικού προσωπικού τακτικού και 
έκτακτου», να αποδεσµευτεί το ποσό των 15,00€.  

70.6063.0004 «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)»  να αποδεσµευτεί το ποσό των 10,00€. 

  

 

Εσωτερική ∆ιανοµή: 

1.Τµήµα Προµηθειών 

2.Τµήµα Λογιστηρίου 

 

 

  Με εντολή ∆ηµάρχου 
Η Αντιδήµαρχος 

Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  
   

   

   

  Στέλλα Σοφία Μαγγίνα 
 
 
 
 

 


