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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  13.3.2018 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                     Αρ. Πρωτ.: - οικ. 9455 -             
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                   
ΔΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Παπαδόπουλος 
ΤΗΛ. 210 800 48 30  
 

ΠΡΟΣ 
Τον κ. Δήμαρχο για την κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου 

 
 
Θέμα: Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας)  Προμήθειας  Υπηρεσίας Εκπαίδευσης 
Εργατοτεχνικού Προσωπικού Διεύθυνσης Περιβάλλοντος 
 

1. Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010):  
«Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα 
που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το 
ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του»  
και σύμφωνα με το άρθρο 72:  
«1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής 
λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) (…), δ) αποφασίζει για 
την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από 
εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς 
επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών (…) 
σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, (…)».  

 
2. Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, ως όργανο 

διοίκησης των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, έχει γενική αρμοδιότητα και αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό 
με τις αρμοδιότητες του οικείου Ο.Τ.Α., εκτός από τα θέματα που, βάσει ρητής διάταξης, 
ανήκουν στην αρμοδιότητα των λοιπών οργάνων του Δήμου.  

 
3. Όσον αφορά ειδικότερα στην έγκριση διενέργειας ορισμένης δημοτικής προμήθειας, η 

αρμοδιότητα ανήκει στο Δημοτικό Συμβούλιο και μόνο κατ’ εξαίρεση, όταν η προμήθεια 
διενεργείται με απευθείας ανάθεση, λόγω της συνδρομής εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, 
αρμόδιο όργανο για την έγκρισή της είναι η Οικονομική Επιτροπή.  

 
4. Το ίδιο όργανο (Οικονομική Επιτροπή) είναι, καταρχήν, αρμόδιο για την έγκριση μιας δαπάνης 

και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης (Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 33/2012). 
 
5. Επίσης με το με αρ. πρωτ. οικ.3273/3045/17.1.2013 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) έγγραφό της, η 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής αναφέρει ότι  
«Στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 225 του Ν.3852/2010 με τίτλο 
«Υποχρεωτικό έλεγχος νομιμότητας» και ειδικότερα όσον αφορά στην κατηγορία αποφάσεων 
των συλλογικών σας οργάνων για ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών, παρακαλούμε να μην 
παραλείπετε να στέλνετε με τα συνοδευτικά έγγραφα που είναι αναγκαία για τη νόμιμη έκδοση 
της προς έλεγχο απόφασης ανάθεσης, την απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την έγκριση της 
προμήθειας/υπηρεσίας κατά το άρθρο 65 παρ. 1 του ως άνω νόμου και σύμφωνα με την 
παγιωμένη θέση του Ελεγκτικού Συνεδρίου με σειρά σχετικών πράξεων ….».  
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6. Στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου απασχολούνται σήμερα 
171 άτομα, εκ των οποίων τα 160 άτομα είναι εργατοτεχνικό προσωπικό (Εργάτες 
Καθαριότητας, Οδηγοί, Ηλεκτρολόγοι, Τεχνίτες Υδραυλικοί, Εργάτες Ύδρευσης, κ.τ.λ.). 

 

7. Το Νομικό Πλαίσιο της Υγιεινής & Ασφάλειας στην Εργασία, που αφορά στο Τμήμα 
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος (έγγραφο Σ.ΕΠ.Ε. με αρ. πρωτ. 
Οικ. 27116/9.2.2017) είναι το εξής: 

 Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84Α’) “Κώδικας Νόμων για την Υγεία & την Ασφάλεια των 
Εργαζομένων”,   

 ΥΑ 53361/2006 (ΦΕΚ 1503Β’) “Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των 
Ο.Τ.Α. και μέτρα προληπτικής ιατρικής” , 

 ΠΔ 395/1994 (ΦΕΚ 220Α’) “Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για τη 
χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε 
συμμόρφωση με την Οδηγίας 89/655/ΕΟΚ” και 

 ΚΥΑ  Αριθ. Οικ. 144218/27.10.1997 (ΦΕΚ 1016Β’) “Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και 
γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων.”   

 

8. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 47 του Ν. 3850/2010,  “ο εργοδότης λαμβάνει τα 
κατάλληλα μέτρα προκειμένου οι εργαζόμενοι και οι εκπρόσωποί τους στην επιχείρηση να 
λαμβάνουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες όσον αφορά α) τη νομοθεσία που ισχύει σχετικά 
με την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και τον τρόπο εφαρμογής της από την 
επιχείρηση, β) τους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία, καθώς και τα μέτρα και τις 
δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης που αφορούν είτε την επιχείρηση εν γένει, είτε κάθε 
είδος θέσης εργασίας ή/ και καθηκόντων ......” . Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 42 
του Ν. 3850/2010 “ Στο πλαίσιο των ευθυνών του ο εργοδότης λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για 
την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των 
δραστηριοτήτων πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων, ενημέρωσης και κατάρτισης, καθώς 
και της δημιουργίας της απαραίτητης οργάνωσης και της παροχής των αναγκαίων μέσων.”    

 

9. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 49 του Ν. 3850/2010, κάθε εργαζόμενος έχει υποχρέωση 
“να εφαρμόζει τους κανόνες υγιεινής & ασφάλειας και να φροντίζει ανάλογα με τις δυνατότητές 
του για την ασφάλεια και την υγεία του, καθώς και για την ασφάλεια και υγεία των άλλων 
ατόμων που επηρεάζονται από τις πράξεις ή παραλείψεις του κατά την εργασία σύμφωνα με 
την εκπαίδευσή του και τις κατάλληλες οδηγίες του εργοδότη του”. Επίσης, σύμφωνα με την 
παρ. 3 του ίδιου άρθρου “Οι εργαζόμενοι έχουν υποχρέωση να παρακολουθούν τα σχετικά 
σεμινάρια ή άλλα επιμορφωτικά προγράμματα σε θέματα υγείας και ασφάλειας των 
εργαζομένων”. 

 
10. Με βάση τα στατιστικά στοιχεία περί εργατικών ατυχημάτων που τηρεί η Διεύθυνση 

Περιβάλλοντος του Δήμου (από το 2015 και μετά), έχουν σημειωθεί 12 εργατικά ατυχήματα το 
2015, 13 ατυχήματα το 2016 και 12 ατυχήματα το 2017. Από αυτά τα 8, 10 και 11 αντίστοιχα 
για τα έτη 2015, 2016 και 2017 προέρχονταν από πτώσεις και λάθος χειρισμούς φορτίων. 

 
11. Κατόπιν των ανωτέρω (υποχρέωση του εργοδότη για ενημέρωση – εκπαίδευση των 

εργαζομένων σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής στην εργασία, αριθμός εργατικών ατυχημάτων 
τα οποία θα μπορούσαν να αποφευχθούν ή μειωθούν με την κατάλληλη εκπαίδευση – 
ενημέρωση), η Διεύθυνση Περιβάλλοντος θεωρεί σκόπιμη την υλοποίηση εκπαιδευτικού 
προγράμματος για όλο το προσωπικό της (συνολικά 171 άτομα εκ των οποίων 160 άτομα 
εργατοτεχνικών ειδικοτήτων δηλαδή Εργάτες Καθαριότητας, Οδηγοί, Ηλεκτρολόγοι, Τεχνίτες 
Υδραυλικοί, Εργάτες Ύδρευσης, κ.τ.λ.). 

 
12. Η εν λόγω εκπαίδευση θα καλύπτει αντικείμενα νομοθεσίας ασφάλειας και υγιεινής στην 

εργασία (Ν.3850/2010, ΚΥΑ 53361/2006 περί μέσων ατομικής προστασίας, ΚΥΑ 114218/1997 
περί πλαισίου προδιαγραφών στη διαχείριση στερεών αποβλήτων, κλπ), υποχρεώσεων 
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εργοδότη και εργαζομένου, εκτίμησης και αποφυγής κινδύνων, ορθής χρήσης εξοπλισμού και 
μέσων ατομικής προστασίας, αλλά και ειδικότερα θέματα που αφορούν το χειρισμό φορτίων, 
τους μυοσκελετικούς κινδύνους, την εργασία σε ύψος, λοιπά θέματα υγιεινής (π.χ. 
δερματίτιδες, επαφή με επικίνδυνες ουσίες, κοκ), κ.τ.λ..      

 
13. Κατόπιν των ανωτέρω, και μετά την έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου για το ο.ε. 2018 

[333/2017 ΑΔΣ (ΑΔΑ:6ΥΕΛΩ93-Γ0Κ)] ο οποίος επικυρώθηκε με τη με αρ. πρωτ. 
103503/36449/22.1.2018 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, αρ. πρωτ. 
εισερχομένου Δήμου 3218/25.1.2018) παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την 
σκοπιμότητα ανάθεσης σε εξειδικευμένο σύμβουλο της παροχής της σχετικής υπηρεσίας 
Εκπαίδευσης (του συνόλου) του Προσωπικού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου στο 
Αντικείμενο της Ασφάλειας και Υγιεινής στην Εργασία, με ενδεικτικό προϋπολογισμό δαπάνης 
6.000 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, με ισόποση χρέωση του Κ.Α. 20.6072 με τίτλο 
«Δαπάνες Εκπαίδευσης Προσωπικού» η οποία θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις του Ν.4412/2016 και των λοιπών εφαρμοστέων διατάξεων.  

 
  

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
 

ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
 

 
 
 

 Συντάκτης Προϊστάμενος 
Τμήματος 

Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

Ονομ/μο   Α. Παπαδόπουλος 

Υπογραφή    

Ημερ/νία    

 


