«Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας »

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
…………………………………..
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Π: 28/2017

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
CPV : 351 13400-3 Ρούχα Προστασίας και Ασφαλείας

Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για την παροχή τους
στους υπάλληλους του Δήμου Σαλαμίνας οι οποίοι ασχολούνται από την θέση του εργάτη με τον
οδοκαθαρισμό, την συγκομιδή και αποκομιδή απορριμμάτων, με κηποτεχνικές εργασίες, με την
συντήρηση απορριμματοφόρων, με την μεταφόρτωση απορριμμάτων, με την επεξεργασία, τη
διαλογή, τη καταστροφή απορριμμάτων, με την υγειονομική ταφή απορριμμάτων, την ταφή-εκταφή
νεκρών, με οικοδομικές εργασίες, με τον ψεκασμό στους κήπους και τις απολυμάνσεις, με το
βάψιμο, με την ρίψη ασφάλτου, την αποχέτευση και την ύδρευση, με υδραυλικές και
ηλεκτρολογικές εργασίες, με τις συγκολλήσεις, για τους χώρους υγειονομικής ταφής
απορριμμάτων, με εργασίες υπαίθρου τους θερινούς μήνες, με την συντήρηση και τον καθαρισμό
κάδων, απορριμμάτων και οχημάτων, με τον χειρισμό βεντζινοπρίονου, με τις οξυγονοκολλήσεις,
για έκτακτα περιστατικά, με την σήμανση οδών, με την κατάσβεση πυρκαγιάς και τους εργάτες που
ασχολούνται με τα άσφαλτα, τα αφοδευτήρια, τους ηλεκτροσυγκολλητές και τους
απασχολούμενους στην ύπαιθρο υπό βροχή και σε υγρούς χώρους σύμφωνα με όσα ορίζονται
στην υπ’ αριθμ. 53361/2006 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1503/2006) και τις τροποποιήσεις
αυτής.
Η Προμήθεια θα γίνει σύμφωνα: με τις διατάξεις Ν. 4412/2016 , του Ν.3463/8-6-2006
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», του Ν. 3861/2010 (Πρόγραμμα Διαύγεια) και του
Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), του Ν. 3548/07 (Πρόγραμμα Διαφάνειας).
Τις διατάξεις των υπ’ αρ. Αποφ. Π1/3306 παρ. 14.1 και Π1/3305 παρ. 14.2.β Υπουργείου
Οικονομίας (ΦΕΚ β 1789/12-11-2010) και έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους
2017 με Κ.Α. 20-6061.015. K.A. 15-6061.002 K.A 25-6061.001 K.A 35-6061.001 K.A 456061.001
Ο ενδεικτικός Προϋπολογισμός της προμήθειας για το έτος 2017 θα φτάσει στο ποσό των
66.215,50 € με Φ.Π.Α.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Σαλαμίνα 04/07/2017
Ο Δ/ντης
ΚΡΙΤΣΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τοπ/φος – Μηχ/κός (ΠΕ6)

Σαλαμίνα04/ 07/2017
Ο Συντάξας

ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πολ/κός – Μηχ/κός ΤΕ

