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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
της 50ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΝΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ
Στα Χανιά, σήμερα την 1η Οκτωβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30, η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 60038/25-09-2015 πρόσκληση του
Προέδρου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο
75 του Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη,
απόντων των κ.κ. Ανδρεάδη Εμμ., Τζινευράκη Μιχ., Κοκκινάκη Μ., Γούλας Λ., Παπαντωνάκης Ν., και Χατζηδάκη –
Μιχαηλάκη Χρ., και παρόντος του α' αναπληρωματικού μέλους της πλειοψηφίας κ. Λεβεντάκη Δημήτρη, ο Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Αλεξανδράκης Νεκτάριος, Πρόεδρος
Αλιφιεράκη Ελευθερία
Βλαχάκης Μιχαήλ
Φανδριδάκης Κων/νος
Φοβάκης Μανούσος
Λεβεντάκης Δημήτρης

ΑΠΟΝΤΕΣ
Ανδρεάδης Εμμανουήλ
Τζινευράκης Μιχαήλ
Κοκκινάκη Μαρία
Γούλας Λάμπρος
Παπαντωνάκης Νικόλαος
Χατζηδάκη – Μιχαηλάκη Χρυσή

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα κα. Ουρανία Τσουκαλά υπάλληλο του Δήμου Χανίων.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της επιτροπής, την εντός ημερήσιας διάταξης, υπ' αριθμ. 58842/22-092015 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:
Κύριε Πρόεδρε,
Έχοντας υπόψη

Τις σχετικές διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.

Του Ν. 3852/07-06-2010 που αφορά στη «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». ορίζει στο άρθρο 72 παρ. 1, ότι:1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι
όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις
ακόλουθες αρμοδιότητες: - δ) αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης
προμηθειών, - σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.



Ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 – Κύρωση
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ( ΦΕΚ Α΄ 114 ), ορίζει στο άρθρο 209 παρ. 1, ότι: - 1. Οι προμήθειες
των Δήμων – διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών των Ο.Τ.Α.
( Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α ), όπως ισχύει με την επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων του π.δ/τος 370/1995, ( ΦΕΚ Α΄
199 ),όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί από το π.δ. 105/2000 ( ΦΕΚ Α΄100 και ήδη π.δ. 60/2007, ΦΕΚ
Α΄64 ) και των αντίστοιχων του π.δ/τος 57/2000 ( ΦΕΚ απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών – Ενιαίος
Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ( ΦΕΚ Β΄ 185 ), ορίζει, στο άρθρο 3 παρ.
3 γ. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν επίσης να συνάπτουν τις συμβάσεις προμηθειών προσφεύγοντας
στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, στις
ακόλουθες περιπτώσεις: ( 1 ) ( 4 ) Στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίο, όταν για κατ επείγοντες
λόγους οφειλόμενους σε γεγονότα που δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν από τις αναθέτουσες αρχές,
δεν είναι δυνατό να τηρηθούν οι προϋποθέσεις που απαιτούνται στους ανοικτούς ή κλειστούς
διαγωνισμούς. Οι περιστάσεις που δικαιολογούν το επείγον δεν πρέπει, σε καμιά περίπτωση, να
οφείλονται στις αναθέτουσες αρχές, και στο άρθρο 23, ότι: 1. Προμήθεια με – διαδικασία μέσω
διαπραγμάτευσης – ή απευθείας ανάθεση –μπορεί να γίνει εάν συντρέχει μία από τις περιπτώσεις που
προβλέπονται στις περιπτώσεις των Εδαφίων β΄ και γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 3 του παρόντος
κανονισμού και της παρ. 20 του άρθρου 3 του ν. 1797/1988. 2. Η απόφαση πρέπει να αιτιολογείται
δεόντως, με ρητή αναφορά στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις διατάξεις της προηγούμενης
παραγράφου που οδήγησαν στην προσφυγή σ' αυτή τη διαδικασία. Η Οικονομική Επιτροπή με τη
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διάταξη του άρθρου 72 παρ. 1Δ του Ν. 3852/2010 καθίσταται κατ' εξαίρεση αρμόδια, εφόσον συντρέχει
εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση, να αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση έργων σε εργοληπτική
επιχείρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 περ. β του Π.Δ/τος 171/87 καθώς και των
προμηθειών της εκπόνησης μελετών, σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, εκτός αν το Δημοτικό
Συμβούλιο έχει διακρατήσει τη σχετική αρμοδιότητα με ειδική απόφασή του ή η Οικονομική Επιτροπή
έχει παραπέμψει τη λήψη της σχετικής απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Την αριθμ. 625/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έχει αποφασιστεί η προκήρυξη
του πρόχειρου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια Μέσων ατομικής προστασίας για τις
ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Χανίων συνολικού προϋπολογισμού 54.530,00 ευρώ για την
κάλυψη των αναγκών του προσωπικού του Δήμου Χανίων.
Το γεγονός ότι για να έχομε αποτέλεσμα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, θα περάσει αρκετά
μεγάλο διάστημα μέχρι την κατακύρωση του διαγωνισμού και την παραλαβή των ειδών, διότι η
αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών - δικαιολογητικών έχει οριστεί στις 30/09/2015 έπειτα θα οριστεί
νέα ημερομηνία για την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών και, στην περίπτωση που δεν
υπάρξουν ενστάσεις, ακολουθεί η απόφαση κατακύρωσης η οποία θα
ελεγχθεί
από την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης για τη νομιμότητα των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευσή της σε αυτήν (άρθρα 225 και 238 Ν.
3582/7-06-2010), ενώ, και το διάστημα μέχρι την υπογραφή των συμφωνητικών και την παραλαβή των
ειδών είναι αρκετά μεγάλο
Το γεγονός ότι προκύπτει κατεπείγουσα περίπτωση διότι ο Δήμος Χανίων υποχρεούται να χορηγεί
στους εργαζόμενους δικαιούχους μέσα ατομικής προστασίας (σχετική Κ.Υ.Α. 53361/2006 ΦΕΚ
1503/Β/2006), ΚΥΑ ΤΤ 36586/10.07.2007 (ΦΕΚ 1323/30.07.2007 τεύχος Β’)Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.
53361/2.10.2006 κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε
υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής,
Το γεγονός ότι στο προσωπικό του Δήμου προστέθηκαν νέοι εργαζόμενοι λόγω της υλοποίησης του
προγράμματος της κοινωφελούς εργασίας και - σύμφωνα με το υπ' αρ. πρωτ. 319/29-07-2015έγγραφο
του Υπ. Εργασίας Κοιν. Ασφάλισης & Κοιν. Αλληλεγγύης - ισχύουν οι διατάξεις για την χορήγηση των
μέσων ατομικής προστασίας,
Το γεγονός ότι είναι φθινόπωρο και η προμήθεια ορισμένων ειδών είναι άμεσα αναγκαία λόγω των
καιρικών συνθηκών,

Παρακαλούμε,
1. Να εγκρίνετε την δαπάνη και να ψηφίσετε πίστωση ποσού 8.625,00 € στον ΚΑ 20-6061.002
2.Να εισηγηθείτε την απευθείας ανάθεση προμήθειας των ειδών που επισυνάπτονται, συνολικού
προϋπολογισμού 8.625,00ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την κάλυψη των αναγκών του προσωπικού
του Δήμου Χανίων, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που
εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 625/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Η απευθείας ανάθεση της προμήθειας των μέσων ατομικής προστασίας στον προμηθευτή θα προκύψει από
την αποσφράγιση των προσφορών των ενδιαφερόμενων προμηθευτών από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Χανίων, με βάση το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής.

ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(χωρίς ΦΠΑ)

ΦΠΑ 23%

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(με ΦΠΑ)

3.256,10

748,90

4.005,00

1

Προστασία χεριών - γάντια

2

Προστασία κεφαλής - οφθαλμών

304,88

70,12

375,00

3

Προστασία αναπνοής

48,78

11,22

60,00

4

Προστατευτική ενδυμασία – υποδήματα - λοιπά

3.402,44

782,56

4.185,00

7012,2

1612,8

8625

ΣΥΝΟΛΟ

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής ότι μετά από σχετική ανακοίνωση, κατατέθηκε μια
προσφορά από την επιχείρηση “ΑΦΟΙ ΕΜΜ. ΨΥΛΛΑΚΗ Ο.Ε.”, η οποία προσέφερε για την Κατηγορία 1:
Προστασία χεριών – γάντια, τιμή 3.870,19 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την Κατηγορία 2: Προστασία
κεφαλής – οφθαλμών, τιμή 374,54 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και για την Κατηγορία 3: Προστασία
αναπνοής, τιμή 59,90 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
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Για την Κατηγορία 4: Προστατευτική ενδυμασία – υποδήματα – λοιπά, δεν κατατέθηκε καμία προσφορά.
Μετά από έλεγχο της προσφοράς της επιχείρησης “ΑΦΟΙ ΕΜΜ. ΨΥΛΛΑΚΗ Ο.Ε.” διαπιστώθηκαν τα εξής:
1) Για το είδος της Κατηγορίας 1 “Γάντια δερματοπάνινα από δέρμα αίγας”, η επιχείρηση στην προσφορά της
αναφέρει “Γάντια δερματοπάνινα από βόειο δέρμα”
2) Για το είδος της Κατηγορίας 1 “Γάντια δερμάτινα κοντά για ξυλοκοπτικό” στις τεχνικές προδιαγραφές ζητείται να
υπάρχει προστασία και στα δύο χέρια από κοψίματα κατά τη χρήση αλυσοπρίονου, η επιχείρηση στην προσφορά
της δεν το διευκρινίζει.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1) Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση ποσού 8.625,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20-6061.002 του
προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων, οικονομικού έτους 2015 για την κάλυψη της δαπάνης παροχών ειδών
ατομικής προστασίας προσωπικού.
2) Λαμβάνοντας υπόψη:
- Την αριθμ. 625/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έχει αποφασιστεί η προκήρυξη του
πρόχειρου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια Μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες του
προσωπικού του Δήμου Χανίων συνολικού προϋπολογισμού 54.530,00 ευρώ για την κάλυψη των αναγκών
του προσωπικού του Δήμου Χανίων.
- Το γεγονός ότι για να έχομε αποτέλεσμα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, θα περάσει αρκετά μεγάλο
διάστημα μέχρι την κατακύρωση του διαγωνισμού και την παραλαβή των ειδών, διότι η αποσφράγιση των
τεχνικών προσφορών - δικαιολογητικών έχει οριστεί στις 30/09/2015 έπειτα θα οριστεί νέα ημερομηνία για
την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών και, στην περίπτωση που δεν υπάρξουν ενστάσεις,
ακολουθεί η απόφαση κατακύρωσης η οποία θα ελεγχθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης για τη
νομιμότητα των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30)
ημερών από την περιέλευσή της σε αυτήν (άρθρα 225 και 238 Ν. 3582/7-06-2010), ενώ, και το διάστημα
μέχρι την υπογραφή των συμφωνητικών και την παραλαβή των ειδών είναι αρκετά μεγάλο
- Το γεγονός ότι προκύπτει κατεπείγουσα περίπτωση διότι ο Δήμος Χανίων υποχρεούται να χορηγεί στους
εργαζόμενους δικαιούχους μέσα ατομικής προστασίας (σχετική Κ.Υ.Α. 53361/2006 ΦΕΚ 1503/Β/2006), ΚΥΑ
ΤΤ 36586/10.07.2007 (ΦΕΚ 1323/30.07.2007 τεύχος Β’) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 53361/2.10.2006
κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ
και μέτρα προληπτικής ιατρικής,
- Το γεγονός ότι στο προσωπικό του Δήμου προστέθηκαν νέοι εργαζόμενοι λόγω της υλοποίησης του
προγράμματος της κοινωφελούς εργασίας και - σύμφωνα με το υπ' αρ. Πρωτ. 319/29-07-2015 έγγραφο του
Υπ. Εργασίας Κοιν. Ασφάλισης & Κοιν. Αλληλεγγύης - ισχύουν οι διατάξεις για την χορήγηση των μέσων
ατομικής προστασίας,
- Το γεγονός ότι είναι φθινόπωρο και η προμήθεια ορισμένων ειδών είναι άμεσα αναγκαία λόγω των καιρικών
συνθηκών,
(α) Απορρίπτει την προσφορά της επιχείρησης “ΑΦΟΙ ΕΜΜ. ΨΥΛΛΑΚΗ Ο.Ε.” για την Κατηγορία 1 (προστασία
χεριών – γάντια) καθώς με όρο αποκλεισμού η προσφορά πρέπει να καλύπτει όλα τα είδη της κατηγορίας, και για
δύο είδη της κατηγορίας αυτής διαπιστώθηκε απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές καθώς για τα “Γάντια
δερματοπάνινα από δέρμα αίγας”, η επιχείρηση στην προσφορά της αναφέρει “Γάντια δερματοπάνινα από βόειο
δέρμα” και για το είδος “Γάντια δερμάτινα κοντά για ξυλοκοπτικό” στις τεχνικές προδιαγραφές ζητείται να υπάρχει
προστασία και στα δύο χέρια από κοψίματα κατά τη χρήση αλυσοπρίονου, η επιχείρηση στην προσφορά της δεν
το διευκρινίζει.
(β) Αναθέτει την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Χανίων –
Κατηγορίες 2 και 3, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος στην επιχείρηση “ΑΦΟΙ ΕΜΜ. ΨΥΛΛΑΚΗ Ο.Ε.”, με ΑΦΜ:
800476410, ΔΟΥ: ΑΒ' Χανίων, με συνολική τιμή προσφοράς 434,44 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
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Αναλυτικότερα τα είδη και οι τιμές ανάθεσης είναι οι εξής:
ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ - ΟΦΘΑΛΜΩΝ

ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ

ΓΥΑΛΙΑ ΜΑΣΚΑ GOGGLES

ΤΕΜ

30

6,70

201,00

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤ.ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

ΤΕΜ

10

10,35

103,50

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2

304,50

ΦΠΑ 23%

70,04

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ με ΦΠΑ

374,54

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ
ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ Ρ1
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3

ΜΟΝ ΜΕΤΡ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ

ΤΕΜ

100

0,487
48

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ
48,70
48,70

ΦΠΑ 23%

11,20

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ με ΦΠΑ

59,90

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

353,20

ΦΠΑ 23%

81,24

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ΦΠΑ

434,44

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 746/2015.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Η Γραμματέας
Τσουκαλά Ουρανία

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΟΒΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ
ΦΑΝΔΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

