ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ
ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό με αριθμό 3 της 13/3/2018 ΕΚΤΑΚΤΗΣ Συνεδριάσεως του Διοικητικού
Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου « Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων.
ΑΠΟΦΑΣΗ
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13/3/2018

ΘΕΜΑ 3 ον «Έγκριση Δαπάνης ποσού 1.003,36 € για Προμήθεια Μέσων Ατομικής
Προστασίας (ΜΑΠ), για τις καθαρίστριες σχολικών μονάδων με Σύμβαση Μίσθωσης
Έργου, για το έτος 2018»
Στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα στις 13 ΜΑΡΤΙΟΥ του έτους 2018 ,
ημέρα της εβδομάδας ΤΡΙΤΗ και ώρα 11.30 συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ
Συνεδρίαση στην αίθουσα Συνεδριάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού
Προσώπου, «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Δήμου Λουτρακίου
–Αγίων Θεοδώρων, ύστερα από την υπ΄αριθμ. 55/12/3/2018 πρόσκληση του Προέδρου
Κου Σακελλαρίου Ι. Αναστάσιου, η οποία δόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν 3852/2010, σε κάθε ένα από τα μέλη χωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο έντεκα (11)
μελών βρέθηκαν παρόντα επτά ( 7 ) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
Συνεδρίασης.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Σακελλαρίου Αναστάσιος - Πρόεδρος
Μαρινοπούλου Μαρίνα
Μαυροματίδου Θεώνη

Λογοθέτης Κων/νος
Μουζάκης Αθανάσιος
Πολυχρονόπουλος Μιχαήλ
Μανδύλη Κων/να
ΑΠΟΝΤΕΣ
Θεοδώρου Αγγελική
Λαγού Αγγελική
Παπαθανασίου Αθανάσιος
Καψάλης Κων/νος
Ο Πρόεδρος της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής Κ. Σακελλαρίου Αναστάσιος, εισηγήθηκε το
αναφερόμενο θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο,
Λαμβάνοντας υπόψη:
1/ Την υπ΄αριθμ. 235/23/10/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου
– Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων με την οποία ανασυγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο
της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής, η οποία δημοσιεύτηκε και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο με
ΑΔΑ: ΩΔΦ5ΩΛ3-ΗΧΑ
2/ Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α),
3/ Τις διατάξεις του άρθρου 240 & 243 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση Του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων» ΦΕΚ 114Α),
4/ Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112τ.Α΄) για την ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών , διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο ¨Πρόγραμμα Διαύγεια ¨και άλλες διατάξεις.
5/ Τις διατάξεις της ΚΥΑ 27319/2002(ΦΕΚ 945Β’/24-07-2002), σχετικά με καθορισμό ποσού
για εκτέλεση προμήθειας με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης
6/ Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης, προερχόμενες από την Α΄ΚΑΠ 2018.
7/Την υπ΄αριθμ. 53361/11-10-2006 (ΦΕΚ 1503/ Β΄/2-10-2006), σχετικά με Παροχή μέσων
ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής.
8/ Την υπ΄αριθμ. 31119/19-5-2008 (ΦΕΚ 990/ Β΄/28-5-2008), «Τροποποίηση της υπ΄αριθμ.
53361/2-10-06 κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την παροχή μέσων ατομικής
προστασίας σε υπαλλήλους ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής.

9/Την υπ΄αριθμ. 1940/2018 (ΦΕΚ 310 Β΄/2-2-2018) τροποποίηση της αριθμ. 8440/2011 Υ.Α
«Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων
αυτών.
10/Το υπ΄αριθμ.4632/16/2/2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την
χορήγηση Μέσων Ατομικής Προστασίας στις καθαρίστριες σχολικών μονάδων.
11/ Το υπ΄αριθμ. 2742/23/2/2018 έγγραφο του Τεχνικού Ασφαλείας του Δήμου κου Χάλλα
Αριστείδη, σχετικά με την παροχή γάλακτος και μέσω ατομικής προστασίας στις
καθαρίστριες σχολικών μονάδων του Δήμου.
12/ Την από ημερομηνία 1/3/2018 Οικονομική Προσφορά για προμήθεια ΜΑΠ του
Προμηθευτή του Δήμου κου Τζουανάκη Ιωάννη.
Πριν την εισήγηση του Προέδρου, δίδεται στα μέλη του Συμβουλίου τεύχος με τις
Τεχνικές Προδιαγραφές των ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ καθώς και η Οικονομική
Προσφορά του προμηθευτή κου Τζουανάκη Ιωάννη.
Αναπτύσσοντας δε την εισήγηση του έθεσε υπόψη των μελών, τα ακόλουθα:
Σας γνωρίζουμε ότι, στο εξής οι Σχολικές Επιτροπές θα πρέπει να φροντίζουν, εκτός
από την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων, και για τη χορήγηση
Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) στις καθαρίστριες σχολικών μονάδων με Σύμβαση
Έργου, εφόσον υπάρχουν οι εξασφαλισμένες πιστώσεις, προερχόμενες από τις εκάστοτε
ΚΑΠ.
Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το έγγραφο του Τεχνικού
Ασφαλείας του Δήμου, σας επισυνάπτουμε τις Τεχνικές Προδιαγραφές προμήθειας ΜΑΠ,
με υπολογισμό Ποσότητας αυτών καθώς και την Οικονομική Προσφορά προμήθειας ΜΑΠ,
για τις καθαρίστριες σχολικών μονάδων Α/ΘΜΙΑΣ Εκπ/σης του Δήμου μας.
Kατόπιν αυτού, άρχισε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών, οπότε το Διοικητικό
Συμβούλιο,

Αποφασίζει Ομόφωνα
1/
Εγκρίνει την Απευθείας Ανάθεση στην Εταιρεία στην ΤΖΟΥΑΝΑΚΗ ΕΜΜ.
ΙΩΑΝΝΗ- ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, με έδρα την ΚΟΡΙΝΘΟ, Δ/ΣΝΗ: ΑΡΓΟΥΣ
4, ΑΦΜ: 037827152, ΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, τηλ/νο επικοινωνίας: 27410/71310, σύμφωνα
με την από 1 Μαρτίου 2018 κατατεθείσα προσφορά της ανωτέρω Εταιρείας.
2/
Η Συνολική αξία ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των Χιλίων τριών ευρώ και
τριάντα έξη λεπτών (1.003,36 €), συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%,
σύμφωνα με την από 1 Μαρτίου 2018 κατατεθείσα προσφορά από την ως άνω
αναφερόμενη Εταιρεία και η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις της Σχολικής
Επιτροπής οικονομικού έτους 2018.

3/

Η προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας, αφορά τα κάτωθι υλικά:

α/ Ρόμπα καθαριστριών με κουμπιά
β/ Γάντια ελαστικά Νιτριλίου μίας χρήσης, χρώματος μαύρου
γ/ Μάσκα ημίσεως προσώπου FFΡ1, ενεργού άνθρακα με βαλβίδα Μ3
δ/ Γαλότσα γυναικεία χρώματος μπλέ
4/
Τα υλικά θα παραδοθούν από τον προμηθευτή, στις Σχολικές Μονάδες
Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ του Δήμου, κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία
(Σχολικές Επιτροπές) και με τον Διευθυντή της εκάστοτε Σχολικής Μονάδας, σχετικά
με την ημέρα και την ώρα παράδοσης, ο οποίος θα είναι και ο αρμόδιος της
παραλαβής των υλικών.
5/
Στην περίπτωση υλικού ακατάλληλου, ο προμηθευτής υποχρεούται να το
αντικαταστήσει με άλλο κατάλληλο, την επομένη ημέρα, εντός του ωραρίου της
σχολικής μονάδας, συγχρόνως δε οφείλει να παραλάβει το ακατάλληλο υλικό μέσα
στην επόμενη ημέρα.
6/
Η δαπάνη επιστροφής στον προμηθευτή του ακατάλληλου υλικού και
αποστολής στην σχολική μονάδα του νέου σε αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα
βαρύνει τον προμηθευτή.
7/
Εάν δεν πραγματοποιηθεί η αντικατάσταση του ακατάλληλου υλικού
σύμφωνα με τα παραπάνω, το Ν.Π δικαιούται κατά την κρίση του να επιδιώξει
ανάλογη μείωση του τιμήματος.
8/
Η πληρωμή θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών
που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και εντός τριάντα ημερών (30) από
την ημερομηνία έκδοσης τιμολογίου, με μεταφορά ποσού στον τραπεζικό
λογαριασμό του δικαιούχου. Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις επιβαρύνουν
αποκλειστικά τον προμηθευτή.
9/
Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, κο Σακελλαρίου
Αναστάσιο για περαιτέρω δικές του ενέργειες.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 6/2018
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
(έπονται υπογραφές)
Ακριβές Αντίγραφο 14/3/2018
Ο Πρόεδρος Α/θμιας Εκπαίδευσης
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

