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ΠΡΟΣ
τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Έγκριση µελέτης και όρων διακήρυξης για τον «Καθαρισµός ∆ηµοτικών Κτιρίων του
∆ήµου ∆ιονύσου».
Έχοντας υπόψη:
1) Το άρθρο 72 του Νόµου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α΄/2010), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει από το άρθρο 203 εδ.3 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2017 τ.Α΄): «Μεταρρύθµιση του
θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας – Ενίσχυση της
Συµµετοχής – Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραµµα
ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) – Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των
ΦΟ∆ΣΑ – Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» : «1. Η Οικονοµική Επιτροπή είναι όργανο
παρακολούθησης και ελέγχου της οικονοµικής λειτουργίας του ∆ήµου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες
αρµοδιότητες: α) …, δ1) αποφασίζει αιτιολογηµένα για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης
προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες
περιπτώσεις».
2) Το εδ.1 του άρθρου 203 του Ν. 4555/18 «(Ειδικότερα ο ∆ήµαρχος) … ε) Αποφασίζει για την
έγκριση των δαπανών και την διάθεση όλων των εγγεγραµµένων στον προϋπολογισµό πιστώσεων,
…»
3) Τις διατάξεις των άρθρων 158 «∆απάνες» και
Ν.3463/06,

209 «Προµήθειες-Υπηρεσίες-Μελέτες» του

4) τo Π.∆.80/2016 “Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» ΦΕΚ.145/Α΄/5.8.2016,
5) Το Ν.4412/8-8-16 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
6) την µε αριθµό 183/2019 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία ψηφίστηκε η
αδυναµία εκτέλεσης του καθαρισµού των εσωτερικών χώρων των δηµοτικών κτιρίων του ∆ήµου
∆ιονύσου και υαλοπινάκων τους µε ίδια µέσα και εγκρίθηκε η διενέργεια (αναγκαιότητα) παροχής
Υπηρεσιών για τον καθαρισµό τους,
7) Την µε αριθµό 11/2019 Μελέτη µε τίτλο: «Καθαρισµός ∆ηµοτικών Κτιρίων ∆ήµου ∆ιονύσου» που
συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου µας
8) Το γεγονός ότι στο ∆ήµο µας υπηρετούν µόνο 3 άτοµα κλάδου ΥΕ καθαριότητα εσωτερικών
χώρων, εκ των οποίων το ένα απουσίαζε µε άδεια άνευ αποδοχών έως 11/4/2019 και έχει ζητήσει εκ
νέου διετή άδεια άνευ αποδοχών, τα οποία δεν επαρκούν για την καθαριότητα των κτιρίων που
στεγάζουν τις δηµοτικές υπηρεσίες

9) Το υπ’ αριθµ......../07-2019 Αίτηµα περί λήψης Απόφασης ∆ηµάρχου για έγκριση δαπάνης και
διάθεση πίστωσης (Α∆ΑΜ: 19REQ00............ .......).

Παρακαλούµε όπως ληφθεί σχετική απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου να
καλυφθούν οι ανάγκες του ∆ήµου, όσον αφορά στον καθαρισµό των ∆ηµοτικών κτιρίων:
1. για την έγκριση της µε αριθµό 11/2019 Μελέτης «Καθαρισµός ∆ηµοτικών Κτιρίων ∆ήµου
∆ιονύσου», ενδεικτικού προϋπολογισµού 128.960,00 ευρώ (µε ΦΠΑ 24%),
2. για την έγκριση των όρων της διακήρυξης του σχετικού µειοδοτικού διαγωνισµού, τους οποίους
συνέταξε το Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου,
3. για τη συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισµού
ισχύει 181/2019 (Α∆Α: ΩΦ89Ω93-ΟΧΚ) ΑΟΕ.
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