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ΘΕΜΑ:  Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Ψήφιση διάθεσης πίστωσης Έγκριση όρων Διακήρυξης   
                           Προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας  (Προμήθεια γάλακτος).  
 
                                                                                                                               
 
              Στις Υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου, υπηρετεί προσωπικό που δικαιούται είδη ατομικής 
προστασίας, καθώς επίσης και ποσότητα γάλακτος καθημερινά, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό 53361/2-
10-2006 (ΦΕΚ 1503/11-10-2006) και όπως συμπληρώθηκε με την υπ΄ αριθμό 36586/10-7-2007 
(ΦΕΚ1323/30-7-2007) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτ. Δημ Διοίκησης & Αποκ. Και 
Οικονομίας & Οικονομικών – Απασχ. & Κοιν/κής Προστασίας. Οι καταστάσεις των δικαιούχων θα 
προσδιοριστούν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, οι οποίες έχουν λάβει υπ΄ όψη τις συνθήκες και τον 
χώρο εργασίας του κάθε εργαζόμενου. Συνολικά έχουν προσδιοριστεί 510 δικαιούχοι.  
 Για τον λόγο αυτό η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, συνέταξε τρεις μελέτες για την προμήθεια 
των παραπάνω ειδών, η μία μελέτη αφορά τα Μέσα Ατομικής Προστασίας, προϋπολογισμού 
107.837,2 €, η άλλη μελέτη αφορά την προμήθεια Γάλακτος προϋπολογισμού 231.143 € και η τρίτη 
αφορά την προμήθεια κρανών για τους αναβάτες μοτοποδηλάτων της Δημοτικής Αστυνομίας. Οι 
δύο πρώτες μελέτες αφορούν όλες τις Υπηρεσίες του Δήμου, δηλαδή θα πραγματοποιηθούν τρεις 
ξεχωριστές προμήθειες (Δημοπρασίες).     
       Οι παραπάνω προμήθειες θα πραγματοποιηθούν με ανοικτό διαγωνισμό, και με κριτήριο την 
χαμηλότερη τιμή, όπως αναφέρεται στην υπ΄ αριθμό 19372 / 2-5-2007 απόφαση και όπως 
συμπληρώθηκε με τις υπ΄ αριθμό30061/5-6-2007, 36920/17-7-2007 και 36399/31-8-2007 του 
Υπουργείου Εσωτερικών Δ.Δ. & Αποκ. σύμφωνα με τις οποίες, οι προμήθειες αυτές είναι ενταγμένες 
στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών. 
    Στον προϋπολογισμό του Δήμου Ηρακλείου έτους 2007 υπάρχουν οι παρακάτω Κ.Α: 

1. 15-6063.001  ποσού    1.000 € Υπ. Πολιτισμού Αθλ. Κιον Πολ. 
2. 20-6063.001    »    340.000 € Υπ. Καθαριότητας & Ηλεκτ/σμου 
3. 30-6063.001    »     130.000 € Υπ. Τεχνικών Έργων. 
4. 35-6063.001    »          0       Τμήμα Πρασίνου 
5. 40-6063.001    »        5.000 € Υπ. Πολεοδομίας 
6. 45-6063.001    »       10.000 € Υπ. Νεκροταφείων 
7. 50-6063.001    »       10.000 €  Δημοτική Αστυνομία 

 
Ο Κ.Α 35-6063.001 για το Τμήμα Πρασίνου δεν υπάρχει πίστωση, σύμφωνα όμως με την μελέτη 

αλλά και τα άτομα που διαθέτει η συνολική δαπάνη γι αυτόν τον Κ.Α είναι 9.100 € τα οποία θα 
παρθούν από τον Κ.Α 20-6063.001 ποσού 340.000 €. 

Ο Κ.Α 40-6063.001 για την Δ/νση Πολεοδομικού ποσού 5.000 € το οποίο δεν επαρκεί να καλύψει 
την δαπάνη που είναι 11.074,33 €, θα πρέπει ο παραπάνω Κ.Α να ενισχυθεί με το ποσό των 6.074,33 € 
που θα παρθούν από τον Κ.Α 306063.001 ποσού 130.000 €. 



Ο Κ.Α 50-6063.001 για την Δημοτική Αστυνομία ποσού 10.000 €, το οποίο δεν επαρκεί να 
καλύψει την δαπάνη που είναι 36.945,9 €, θα πρέπει ο παραπάνω Κ.Α να ενισχυθεί με το ποσό των 
26.945,9 € που θα παρθούν από τον Κ.Α 30-6063.001 ποσού 130.000 €. 

Ο Κ.Α 15-6063.001 για την Δ/νση Πολιτιστικών ποσού 1.000 € το οποίο δεν επαρκεί να καλύψει 
την δαπάνη που είναι 4.000 €, θα πρέπει ο παραπάνω Κ.Α να ενισχυθεί με το ποσό των 3.000 € που θα 
παρθεί από τον Κ.Α 45-6063.001 ποσού 10.000 €. 

     
    Σύμφωνα με τα παραπάνω Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει 
απόφαση για τα ακόλουθα. 
 
 
1. Να τροποποιήσετε τον προϋπολογισμό και να ενισχύσετε το αποθεματικό με το ποσό των 
45.120,23 € που κατανέμετε ως εξής :Κ.Α 20-6063.001 ποσό 9.100 €, Κ.Α 30-6063.001 ποσό 
33.020,23 € και Κ.Α 45-6063.001 ποσό 3.000€. 
 
2. Να ενισχύσετε από το αποθεματικό τις παρακάτω πιστώσεις: 
Κ.Α 20-6063.001 με το ποσό των 9.100 € 
Κ.Α 40-6063.001  »      »        6.074,33 € 
Κ.Α 50-6063.001  »      »       26.945,9  € 
Κ.Α 15-6063.001  »      »         3.000 € 
 
3. Να ψηφίσετε την διάθεση των παρακάτω πιστώσεων : 
Κ.Α 15-6063.001    »      4.000 € Υπ. Πολιτισμού Αθλ. Κιον Πολ. 
Κ.Α 20-6063.001    »    340.000 € Υπ. Καθαριότητας & Ηλεκτ/σμου 
Κ.Α 30-6063.001    »     93.988,81€ Υπ. Τεχνικών Έργων. 
Κ.Α 35-6063.001    »      9.100 Τμήμα Πρασίνου  
Κ.Α 40-6063.001    »       11.074,33 € Υπ. Πολεοδομίας 
Κ.Α 45-6063.001    »        3.376,15 € Υπ. Νεκροταφείων 
Κ.Α 50-6063.001    »       36.945,9 €  Δημοτική Αστυνομία 
 
4.Να εγκρίνεται του όρους των παραπάνω αναφερόμενων προμηθειών, που θα 
πραγματοποιηθούν με Ανοικτό Διαγωνισμό και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή.  
           
 
 

 
   Ο  Προϊστάμενος  

     της Δ / νσης Τεχνικών Έργων Ο Προϊστάμενος του τμήματος 
 
                                

Ηλεκτροφωτισμού  & Δικτύων 
 

          Βαγγέλης Φωσκολάκης  
                                                                                                Αρχιτέκτων  Μηχανικός με Α΄ βαθμό. 

Σαρτζετάκης  Ευτύχης 

 
Ηλεκτρονικός Μηχανικός Τ.Ε. με Α΄ βαθμό 

 
Ε.Δ 
 
1.  Γεν. πρωτόκολλο 
2.  Αρχείο Τεχνικής Υπηρεσίας 
3.  Αρμόδιος υπάλληλος 
* Διαδικασίες τουλάχιστον 2 μηνών (Διαγωνισμός εγκρίσεις κ.λ.π )  
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