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                                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                               Σίνδος: 04 -11-2011 
∆ΗΜΟΣ ∆ΕΛΤΑ                                                                   Αριθ. Αποφ.: 885                                                                                                                  
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ                                                      Αρ.Πρωτ.: 33880 
                                                                                            
ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση της προµήθειας στολών για το προσωπικό της ∆ηµοτικής 
Αστυνοµίας Προϋπολογισµού 2.479,68 ευρώ. 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΕΛΤΑ : 

Έχοντας υπόψη:  
1) Τις διατάξεις των άρθρων 86 και 209 του Ν. 3463/2006.  
2) Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 23 της αριθµ. 11389/1993 απόφασης του 
Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.ΤΑ.).  
3) Την περίπτωση VIII της παρ. 13 του άρθρου 2 του Ν. 2286/1995, όπως συµπληρώθηκε µε 
την παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 2503/1997.  
4) Την αριθµ. 27319/18-7-2002 (ΦΕΚ 945/Β΄/24-7-2002) Κοινή Απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών και Ανάπτυξης.  
.5) Την αριθµ.  160/2011 απόφαση της οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία διατέθηκε 
πίστωση ποσού 2.479,68 ευρώ σε βάρος του Κ.A. 02.50.6061.001, του προϋπολογισµού 
εξόδων έτους 2011  
6) Την αριθµ. 853/31-10-2011 προηγούµενη απόφασή µας 
7) Την από   03-11-11. γνωµοδότηση Επιτροπής Αξιολόγησης.  
8) 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..  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
Α. Αποδεχόµαστε την από 03 -11-11 γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.  
Β. Αναθέτουµε στην επιχείρηση: «ΜΑΛΙΓΑΝΗ Π. ΖΩΗ». ∆/νση :Παπαφλέσσα 16-
Γ.Παπανδρέου 19, ΤΚ:: 57008 , Α.Φ.Μ.: 034382325 , ∆ΟΥ: Ιωνίας,  Περιοχή :Θεσσαλονίκη, 
την προµήθεια στολών για το προσωπικό της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας έναντι του ποσού 
1.653,12 ευρώ, µε το Φ.Π.Α.  
Γ. Η παράδοση των ποσοτήτων των υλικών θα γίνεται εφάπαξ, ανάλογα µε τις προκύπτουσες 
ανάγκες της υπηρεσίας και κατόπιν έγγραφης εντολής µας. Ο χρόνος παραδόσεως ορίζεται το 
διάστηµα των 10 ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης.  
∆. Η πληρωµή της αξίας των ειδών ποσού 1.653,12 ευρώ θα γίνει µε την έκδοση εντάλµατος 
πληρωµής, µετά την υποβολή ισόποσου εξοφλητικού τιµολογίου.  

 
Ο ∆ήµαρχος ∆ΕΛΤΑ 

 
Γιουτίκας Νικόλαος 

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  
ΜΑΛΙΓΑΝΗ Π. ΖΩΗ - Προµηθευτή,  
καλούµενο να προσέλθει  στο ∆ήµο εντός (10)  
δέκα ηµερών για υπογραφή της σύµβασης.  


