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Προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας
εργαζόµενων περιόδου 2013

ΠΡΟΫΠ. : 73.511,98 € µε το Φ. Π. Α.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας για το εργατοτεχνικό
προσωπικό του ∆ήµου Ηρακλείου για το έτος 2013.
Η εκτέλεση της προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε :
•
Τη µε αριθµό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος
Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)».
•
Το Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων».
•
Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».
•
Το Ν. 2307/ΦΕΚ 13 Α’/15-6-1995 «Προσαρµογή νοµοθεσίας αρµοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
•
Το Ν. 1797/ΦΕΚ 164 Α’/1988 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων».
•
Το Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου
στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
•
Το N. 3731/ΦΕΚ 263 Α’/23-12-2008 «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις
λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ιδιαίτερα την 13η παράγραφο
του 20ου άρθρου.
•
Το Ν. 3801/ΦΕΚ 163 Α’/4-9-2009 «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης».
•
Το Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της
αποκεντρωµένης διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
•
Το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση
νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις».
•
Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 53361/2-10-200653361/2-10-2006 (ΦΕΚ 1503/11-10-2006)
«Παροχή µέσων ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο. Τ. Α. και µέτρα προληπτικής
ιατρικής».
•
Τη µε αριθµό 159/12-12-2008 Συλλογική Σύµβαση Εργασίας της Π. Ο. Ε. – Ο. Τ. Α. και ιδίως
το 14ο άρθρο της.
•
Την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΤΤ36586/10-7-2007 (ΦΕΚ 1323/Β/30-7-2007) «Τροποποίηση
της υπ’ αριθµ. 53361/2-10-2006 κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά µε την παροχή µέσων
ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο. Τ. Α. και µέτρα προληπτικής ιατρικής».
•
Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 31119/19-5-2008 (ΦΕΚ 990/Β/28-5-08) «Τροποποίηση της υπ’
αριθµ. 53361/2-10-06 κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά µε την παροχή µέσων ατοµικής
προστασίας σε υπαλλήλους των Ο. Τ. Α. και µέτρα προληπτικής ιατρικής».
Η σύνταξη της και, ειδικότερα, ο καθορισµός των δικαιούχων ανά ∆ιεύθυνση βασίζεται :
•
Στις καταστάσεις δικαιούχων που έχουν συντάξει οι ∆ιευθύνσεις και Υπηρεσίες του ∆ήµου, ,
σύµφωνα τις προαναφερθείσες Κ. Υ. Α. 53361/2-10-2006, ΤΤ36586/10-7-2007 και 31119/19-52008 και τη Συλλογική Σύµβαση Εργασίας έτους 2008 της Π. Ο. Ε. – Ο. Τ. Α., όπως αυτές
κρίνονται και από την ιατρό εργασίας του ∆ήµου Ηρακλείου.
•
Στις προβλέψεις για την κάλυψη των ενδεχόµενων αναγκών είτε προσωπικού που αναµένεται
να προσληφθεί από το ∆ήµο Ηρακλείου µέσα στο 2013 ή προσωπικού που ήδη εργάζεται στο
∆ήµο για τους οποίους όµως δεν έχει ακόµα ξεκαθαριστεί ποια είναι τα είδη τα οποία δικαιούνται
και σε ποιες ποσότητες, σύµφωνα µε τις τρεις προαναφερθείσες Κ. Υ. Α. και την αντίστοιχη
Συλλογική Σύµβαση Εργασίας.
Από την προµέτρηση που έγινε µε βάση τα παραπάνω, οι συνολικοί δικαιούχοι στο
προσωπικό του ∆ήµου Ηρακλείου για το έτος 2013 εκτιµήθηκαν να φτάνουν τους 484.

Σε κάθε περίπτωση, οι ποσότητες των προς προµήθεια προϊόντων, οι οποίες θα αναφέρονται
στις συµβάσεις του ∆ήµου µε τους υποψήφιους που θα αναδειχθούν προµηθευτές της παρούσας
προµήθειας, θα καθοριστούν µε βάση τις τότε ισχύουσες καταστάσεις δικαιούχων του ∆ήµου ,
όπως αυτές θα έχουν τότε προκύψει σύµφωνα και µε τη σχετική κρίση της ιατρού εργασίας του
∆ήµου Ηρακλείου.
Οι τιµές µονάδας για κάθε είδος στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της παρούσας µελέτης
εκτιµήθηκαν µε βάση έρευνα αγοράς από το ελεύθερο εµπόριο. Οι υποψήφιοι προµηθευτές θα
πρέπει να προσκοµίζουν δείγµατα για κάθε ένα από τα είδη για τα οποία είναι υποψήφιοι, τα οποία
χρειάζεται να είναι απολύτως σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας µελέτης, µε
ποινή αποκλεισµού από τη διεκδίκηση του αντίστοιχου είδους σε περίπτωση µη συµφωνίας.
Σύµφωνα µε τα όσα περιγράφονται αναλυτικότερα παραπάνω, η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε πενήντα εννέα
χιλιάδες επτακόσια εξήντα πέντε Euro και ογδόντα πέντε λεπτά (59.765,85 €) επί πλέον Φ.Π.Α. 23 % δέκα τρεις
χιλιάδες επτακόσια σαράντα έξι Euro και δέκα πέντε λεπτά (13.746,15 €). Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον
προϋπολογισµό του ∆ήµου Ηρακλείου έτους 2013 για το προσωπικό του.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 29 /5/2013

Θεωρήθηκε

Συντάχθηκε

Ο ∆ιευθυντής Τεχνικών Έργων
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Στέλιος Αλεξάκης
Αρχιτέκτων Μηχανικός µε β΄ βαθµό

Τεχνολόγος Μηχανικός ΤΕ µε β΄ βαθµό
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