
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
∆ΗΜΟΣ ∆ΕΛΤΑ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ                                            Σίνδος:  31 -10 -2011  
                                                                                 Αριθ. Αποφ.:  853 
                                                                            Αριθ. Πρωτ.:  33296                                                                      
                                                                   
ΘΕΜΑ: Έγκριση ∆ιενέργειας της προµήθειας στολών για το προσωπικό της 
∆ηµοτικής Αστυνοµίας προϋπολογισµού 2.479,68 € µε ΦΠΑ, µε απευθείας 
ανάθεση.  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΕΛΤΑ 

Έχοντας υπόψη:  
1) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.13 περιπτ.VIII του Ν.2286/95.  
2) Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.3 του Ν.2503/97.  
3) Την Υπ.Απόφαση 27319/18-7-2002,ΦΕΚ 945/Β.  
4) Τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ.4 και 23 παρ.2 της µε αριθµ.11389/93 Υπουργικής 
Απόφασης (ΦΕΚ Β 185/93)<<Περί ενιαίου κανονισµού προµηθειών ΟΤΑ>>(ΕΚΠΟΤΑ).  
5) Τις διατάξεις του άρθρου 86 & 209 του Ν.3463/2006 όπως αναδιατυπώθηκαν και 
ισχύουν µε την παρ. 3 του αρ. 22 του Ν. 3536/2007.  
6) Την αριθµ.  160/2011 απόφαση της οικονοµικής Επιτροπής µε Α∆Α: 45OYΩ9Ι-ΙΧΧ, µε 
την οποία διατέθηκε πίστωση ποσού 2.479,68 ευρώ σε βάρος του Κ.A. 02.50.6061.001 
του προϋπολογισµού εξόδων έτους 2011  
7) Το γεγονός ότι η δαπάνη της προµήθειας δεν υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ, 
κατά κωδικό αριθµό είδους του αρχείου ειδών του Ε.Π.Π  
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µε 
 

Α. Εγκρίνουµε τη διενέργεια της προµήθειας στολών για το προσωπικό της ∆ηµοτικής 
Αστυνοµίας προϋπολογισµού 2.479,68 € µε ΦΠΑ, µε απευθείας ανάθεση.  
Β. Καθορίζουµε τις τεχνικές προδιαγραφές της προµήθειας στολών για το προσωπικό της 
∆ηµοτικής Αστυνοµίας προϋπολογισµού 2.479,68 ευρώ, σύµφωνα µε το παράρτηµα Α’.  
Γ. Η ανάθεση της προµήθειας θα γίνει µε νέα απόφαση, αφού προηγηθεί η γνωµοδότηση 
της επιτροπής αξιολόγησης.  

  
Ο ∆ήµαρχος ∆ΕΛΤΑ 

 
 

Γιουτίκας Νικόλαος 

ΑΔΑ: 45Β3Ω9Ι-1ΧΦ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
Ο ∆ήµος, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθµ. 55572/26010-2005 (Φ.Ε.Κ. 1648 Β’/29.11.2005) 
απόφαση καθορισµού της στολής του ειδικού ένστολου προσωπικού της ∆ηµοτικής 
Αστυνοµίας, όπως συµπληρώθηκε µε την υπ’ αριθµ. 15945 (Φ.Ε.Κ. 426 Β’/7.04.2006) και 
το υπ άριθ. 30755(Φ.Ε.Κ. Β΄867/11-6-2004) απόφαση θα προχωρήσει στην προµήθεια 
συµπληρωµατικών ειδών που έχουν φθαρεί και πρέπει να αντικατασταθούν  για 14 
∆ηµοτικούς Αστυνόµους που υπηρετούν στο ∆ήµο. Επίσης θα αντικατασταθούν τα 
διακριτικά σήµατα διότι γράφουν το όνοµα του πρώην ∆ήµου Εχεδώρου. Τα είδη που 
περιγράφονται παρακάτω θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, καινούρια και 
αµεταχείριστα και κατάλληλα για το σκοπό που προορίζονται. 
Χαρακτηριστικά: 

 
 ΣΤΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
           Στολή Ανδρική Χειµερινή 
 ∆ύο (2) φανέλες κοντοµάνικες χρώµατος κυπαρισσί µε σύνθεση 100% βαµβακερό 
 
 ΣΤΟΛΗ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
        Στολή Ανδρική Χειµερινή 
 ∆ύο (2) φανέλες κοντοµάνικες χρώµατος κυπαρισσί µε σύνθεση από 100% βαµβάκι. 
       Στολή Ανδρική θερινή 
 ∆ύο (2) µπλούζες µακό χρώµατος γκρι − γαλάζιου. 
 
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΕΙ∆Η: 
      Μία (1) ζώνη δερµάτινη χρώµατος µαύρου της οποίας η πόρπη θα φέρει το σήµα της 
∆ηµοτικής Αστυνοµίας. 
 
 ∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΣΗΜΑ 
    Το διακριτικό σήµα όπως καθορίζεται στην υπ’ αριθµ. 55572/26010-2005 (Φ.Ε.Κ. 1648 
Β’/29.11.2005) άρθρο 2 και στην υπ άριθ. 30755(Φ.Ε.Κ. Β΄867/11-6-2004). 

A/A ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣ. 

 
Β. ΣΤΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
(ΑΝ∆ΡΙΚΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ)  

1 Φανέλες κοντοµάνικες χρώµατος κυπαρισσί (2 τεµ. χ 14 άτοµα) 28 

 
Γ. ΣΤΟΛΗ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
(ΑΝ∆ΡΙΚΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ)  

2 Φανέλες κοντοµάνικες χρώµατος κυπαρισσί(2 τεµ. χ 14 άτοµα) 28 

 (ΑΝ∆ΡΙΚΗ θΕΡΙΝΗ)  

3 Μπλούζες µακό χρώµατος γκρι − γαλάζιου(2 τεµ. χ 14 άτοµα) 28 

 ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΕΙ∆Η 
 

4 Ζώνη δερµάτινη( 1τεµ,x14 άτοµα) 
14 

 ∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΣΗΜΑ 
 

5 Σήµα (τετράγωνο) )(8τεµ.x 14 άτοµα) 
112 
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

 ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ ΠΟΣ. 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ. 

∆ΑΠΑΝΗ 
 

 
Β. ΣΤΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

(ΑΝ∆ΡΙΚΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ)      

1 Φανέλες κοντοµάνικες (2 τεµ. χ 14 άτοµα) Τεµ. 28 14,00 392,00 

 
Γ. ΣΤΟΛΗ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

(ΑΝ∆ΡΙΚΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ)      

2 Φανέλες κοντοµάνικες (2 τεµ. χ 14 άτοµα) Τεµ. 28 14,00 392,00 

 (ΑΝ∆ΡΙΚΗ θΕΡΙΝΗ)      

3 Μπλούζες µακό (2 τεµ. χ 14 άτοµα) Τεµ. 28 14,00 392,00 
 
 ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΕΙ∆Η      

4 Ζώνη δερµάτινη ( 1τεµ,x14 άτοµα) Τεµ. 14 20,00 280,00 

 ∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΣΗΜΑ 
 

   

5 Σήµα (τετράγωνο) (8τεµ.x 14 άτοµα) Τεµ. 112 5,00 560,00 

                                                                                 ΣΥΝΟΛΟ 2.016,00 

                                                                   Φ.Π.Α. 23% 463,68 

                                                                                ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ   2.479,68 
 
     Η αναφερόµενη τιµή µορφώθηκε µετά από έρευνα που έκανε το τµήµα στις τρέχουσες τιµές 
εµπορίου σε αντίστοιχα είδη και περιλαµβάνει και την τιµή µεταφοράς και παράδοσης, των υπό 
προµήθεια υλικών. 
    Η οφειλή θα αντιµετωπιστεί από δαπάνες που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισµό του 
∆ήµου ∆έλτα (ίδιοι πόροι / ΟΤΑ) έτους 2011 στον Κ.Α. 02.50.6061.001 

                 Η  Συντάξασα  
      
 
 
                                                                              Πιτσάνη Πετρούλα 
                                                                       ΤΕ ∆ιοικητικού-Λογιστικού 
 

ΑΔΑ: 45Β3Ω9Ι-1ΧΦ


