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ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ
τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου
ΘΕΜΑ: Έγκριση Μελέτης και Όρων ∆ιακήρυξης για την
«Προµήθεια Ειδών Ατοµικής Προστασίας Εργατοτεχνικού Προσωπικού»

Έχοντας υπόψη:
1) Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/2010), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 203 εδ. 3 του N. 4555/18 (ΦΕΚ
133/19.07.2018 Τεύχος 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 δήµου. 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»
και το άρθρο 203 εδ. 1 N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 Τεύχος Α’):
«(Ειδικότερα ο ∆ήµαρχος) … ε) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη
διάθεση όλων των εγγεγραµµένων στον προϋπολογισµό πιστώσεων, …»,
2) Τις διατάξεις του Ν.3463/06 “Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων”,
3) Το Π.∆. 80/2016
145/Α’/5.8.2016),
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4) Τις διατάξεις των Νόµων: 3850/ΦΕΚ84Α /2.6.2010 «Κύρωση του Κώδικα Νόµων
για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζοµένων», άρθρο 38 «Μέτρα προστασίας
των εργαζοµένων που εκτίθενται σε παράγοντες», εδάφιο 2 «Ο Εργοδότης, για να
συµµορφωθεί µε τις διατάξεις της παραγράφου 1, υποχρεούται να παίρνει κατά
σειρά τα πιο κάτω µέτρα: … δ) να παρέχει µέτρα και µέσα ατοµικής προστασίας
στους εργαζοµένους, όταν δεν είναι πρακτικά δυνατό να αποφευχθεί η επιβλαβής
έκθεση τους µε τους τρόπους που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή. …»,
4483/ΦΕΚ 107Α/31.7.2010 «Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού
πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης
Αποχέτευσης (∆.Ε.Υ.Α.) - Ρυθµίσεις σχετικές µε την οργάνωση, τη λειτουργία, τα
οικονοµικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όµιλοι Εδαφικής
Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις», άρθρο 97 σύµφωνα µε το
οποίο «Οι εργαζόµενοι µε συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου, καθώς και οι

συµβασιούχοι µίσθωσης έργου των Ο.Τ.Α. α΄και β΄βαθµού και των νοµικών
προσώπων αυτών που απασχολούνται στις εργασίες που αναφέρονται στην µε
αριθµό 53361/11.10.2006 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών και Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας (Β’ 1503), όπως ισχύει, δικαιούνται των αντίστοιχων
Μ.Α.Π., µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην εν λόγω κοινή
υπουργική απόφαση», Την υπ’ αρ. 43726 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2208/Β’/8-6-2019 «Παροχή
Μέσων Ατοµικής Προστασίας σε Υπαλλήλους των ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού και των
νοµικών προσώπων αυτών και µέτρα προληπτικής ιατρικής» και την µερική
τροποποίησή της µε την 87669 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4584/Β’/13-12-2019)
5) Το υπ’ αριθµ. 10202/6-5-2020 Αίτηµα περί Λήψης Απόφασης ∆ηµάρχου για
έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης (Α∆ΑΜ: 20REQ006661399 2020-05-06)
Παρακαλούµε όπως ληφθεί σχετική απόφαση της Οικονοµικής
προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες του ∆ήµου, για την έγκριση:

Επιτροπής,

1. της υπ’ αρ. 16/2020 Μελέτης της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος µε τίτλο «Μελέτη
Προµήθειας Ειδών Ατοµικής Προστασίας Εργατοτεχνικού Προσωπικού»
ενδεικτικού προϋπολογισµού 142.729,58€ (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
24%) και δικαιώµατος προαίρεσης 69.180,34€ (συµπεριλαµβανοµένου του
ΦΠΑ 24%), Γενικού Συνόλου 211.909,92€ (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ
24%),
2. των όρων της διακήρυξης του ανοικτού (ηλεκτρονικού) διαγωνισµού που
συνέταξε το Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου,
3. τη συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών του
διαγωνισµού, στην οποία θα συµµετέχουν οι παρακάτω από τους υπαλλήλους
της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος:
κ. Ελεκίδης Γιώργος (ΤΕ Μηχανικών),
κ. Αφίφης Μάριος (∆Ε Εποπτών Καθαριότητας),
κ. Ρούσσος Νικόλαος (∆Ε Εποπτών Καθαριότητας), και
κ. Κούνης Απόλλων (ΥΕ ∆ασοπροστασίας) ως αναπληρωµατικό µέλος.
4. Η σχετική έγκριση δαπάνης και η διάθεση της πίστωσης θα γίνουν σύµφωνα µε το
άρθρο 203 του Ν. 4555/2018
Το CPV της ανωτέρω προµήθειας είναι 35113400-3 «Ρούχα Προστασίας και
Ασφαλείας».
Η Αντιδήµαρχος
Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης
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