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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓIΑΣ                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                                                                              ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ                     

                                                                                 Αριθμ.Πρωτ.: 302/29-09-2020 

 

Θέμα: «Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας»  

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ 299/2020 

Ο Δήμαρχος Αγιάς 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) 

2) Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008  

3) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120 

4) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (Α’87), όπως τροποποιήθηκε από το 

άρθρο 203 του Ν.4555/2018 (Α’133) 

5) Την υπ’ αριθμ. 204/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς περί «Ψήφισης 

Προϋπολογισμού, Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης – Στοχοθεσίας και Ετήσιου 

Τεχνικού Προγράμματος Έργων, οικονομικού έτους 2020» 

6) Την αναγκαιότητα της προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας για το προσωπικό της 

υπηρεσίας Καθαριότητας, όπως αυτά καθορίζονται με την ΚΥΑ 53361/11-10-2006 

(ΦΕΚ 1503 τεύχος Β) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ 31119/19-05-2018 

και την 43726/08-06-2019 (ΦΕΚ 2208/08-06-2019/τεύχος Β) «Παροχή μέσων 

ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των OTA α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών 

προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής»  

7) Το υπ’ αριθ. 9176/25-09-2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ007374804 2020-09-25) πρωτογενές 

αίτημα του Τμήματος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και συντήρησης πρασίνου 

8) Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στον 

ΚΑ: 02.20.6063.01 

9)  α)Την υπ’ αριθ. 620/25-09-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:6Μ20Ω6Ι-

ΘΡΖ) και β)τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της 

ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη 

διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 

80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης 

με α/α 620 
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10)  Την υπ’ αριθμ. 9223/25-09-2020 πρόσκληση του Δήμου μας προς τον 

προμηθευτή Χονδροδήμο Απ. Νικόλαο  

11)  Την υποβληθείσα προσφορά  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας, για το 

εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Αγιάς, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

 Β. Εγκρίνουμε την τεχνική περιγραφή και τον προϋπολογισμό της προμήθειας ως 

ακολούθως: 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Άρβυλα Ασφαλείας: Θα είναι ημιάρβυλα κατάλληλα για όλες τις εργασίες, θα 

προστατεύει τα σφυρά, με προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων και αντιολισθητική σόλα, θα 

έχουν αντοχή σε ελαφρά οξέα και λάδι.  Θα διαθέτονται τα απαραίτητα μεγέθη.  

Θα φέρουν το σύμβολο  S3 που συμβολίζει: 

  Προστασία δακτύλων 

  Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα 

  Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού 

  Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης 

  Αντιστατικές ιδιότητες 

 

 Παντελόνι Εργασίας: Το παντελόνι εργασίας θα έχει σύνθεση 65% πολυεστέρας 

– 35% βαμβάκι. Ειδικά σχεδιασμένο να αντέχει στη φθορά. Θα διαθέτει μεγάλες τσέπες, 

ειδική τσέπη για μέτρο και ελαστικές πλευρές στη μέση. Με επιθέματα στα γόνατα που 

δέχονται επιγονατίδες. Θα δια θέτονται τα απαραίτητα μεγέθη.  

 

Φόρμα Εργασίας: Η Φόρμα εργασίας  θα έχει σύνθεση 65% πολυεστέρας – 35% 

βαμβάκι, 240g/m2 . Θα διαθέτει ρυθμιζόμενες τιράντες, μεγάλες πλευρικές και πίσω 

τσέπες με Velcro κλείσιμο καθώς και ειδική τσέπη για μέτρο. Θα είναι ελαστική στη μέση 

για άνεση και καλύτερη εφαρμογή. Με επιθέματα στα γόνατα που δέχονται επιγονατίδες. 

Θα διαθέτονται τα απαραίτητα μεγέθη. 

 

Αδιάβροχη Καμπαρντίνα:  Η αδιάβροχη καμπαρντίνα θα είναι κατασκευασμένες από 

PVC-POLYESTER,  πάχος :0,32mm,  με μεγάλη αντοχή και ελαστικότητα. Θα έχει 

ενισχυμένες ραφές που δεν σχίζονται, αεριζόμενη πλάτη και μασχάλες, χωρίς δυσάρεστη 

μυρωδιά. Θα διαθέτονται τα απαραίτητα μεγέθη. 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(σε τμχ) 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 

1. Άρβυλα Ασφαλείας S3 38 20,16 766,08 

2. Παντελόνια Εργασίας 26 10,08 262,08 

3. Φόρμα Εργασίας τύπου «τιράντα» 12 11,29 135,48 

4. Αδιάβροχη Καμπαρντίνα 20 5,65 113,00 

ΣΥΝΟΛΟ 1.276,64 

ΦΠΑ 24% 306,39 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.583,03 

 

 

Γ. Αναθέτουμε την εκτέλεση της προμήθειας, όπως ειδικότερα περιγράφεται στον 

παραπάνω πίνακα, στον Χονδροδήμο Απ. Νικόλαο «Χρώματα-Σιδηρικά-Τζάμια», 

Α.Φ.Μ.: 111268013, ΔΟΥ: ΛΆΡΙΣΑΣ, με στοιχεία επικοινωνίας, οδός: Αγιά - Λάρισας, Τ.Κ.: 

400 03, τηλ.: 24940 22174, έναντι του ποσού των 1.276,64 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., δηλαδή 

συνολικά 1.583,03 ευρώ. 

Δ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους 

πόρους, στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική 

πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.20.6063.01 και έχει εκδοθεί η  σχετική ανάληψη 

υποχρέωσης. 

Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά 

την υποβολή από τον προμηθευτή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου. 

 

                                                      Ο Δήμαρχος Αγιάς 

 

                                                          Γκουντάρας Αντώνης 
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