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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓIΑΣ                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                                                                              ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ                     

                                                                                 Αριθμ.Πρωτ.:174/01-06-2021 

 
Θέμα: «Απευθείας Ανάθεση  προμήθειας μασκών, γαντιών αντισηπτικών για την κάλυψη 

των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς λόγω covid-19 » 

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ 172/2021 

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. 01/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς περί «Ψήφισης 

Προϋπολογισμού, Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης – Στοχοθεσίας και Ετήσιου 

Τεχνικού Προγράμματος Έργων, οικονομικού έτους 2021» 

6) Την υπ’ αριθμ. 90344/22-12-2020 (ΑΔΑ:ΩΔΩΟ46ΜΤΛ6-Δ5Υ) απόφαση του 

Υπουργείου Εσωτερικών περί «Έκτακτης επιχορήγησης Δήμων της Χώρας 

συνολικού ποσού ύψους 5.000.000,00€ προς κάλυψη των έκτακτων και 

επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού 

COVID-19» με την οποία κατανεμήθηκε στο Δήμο μας το ποσό των 11.965,15 ευρώ. 

1) Την υπ’ αριθμ. 14/2021(ΑΔΑ: ΨΔΞΘΩ6Ι-6Ρ5) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

περί «Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης, ποσού 11.965,15€, από το 

Υπουργείο Εσωτερικών για την αντιμετώπιση έκτακτων και επιτακτικών αναγκών 

που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού Covid-19. 

2) Την υπ’ αριθμ. 41/2021(ΑΔΑ: 63ΑΞΩ6Ι-38Ο) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

περί «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 14/2021 (ΑΔΑ: ΨΔΞΘΩ6Ι-6Ρ5) απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής περί αποδοχής και κατανομής χρηματοδότησης, ποσού 

11.965,15€ από το Υπουργείο Εσωτερικών, για κάλυψη δαπανών που προέκυψαν 

λόγω COVID-19». 

3) Τις ειδικές διατάξεις των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 55Α/11-03-

2020, Φ.Ε.Κ. 64Α/14-03-2020, Φ.Ε.Κ. 68Α/20-03-2020 και Φ.Ε.Κ. 90Α/01-05-
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2020) καθώς και όλων των σχετικών εγκυκλίων (ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000/16-

03-2020 ΥΠ. ΕΣ. - Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/ 20-03-2020 ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ) 

4) Την αναγκαιότητα της προμήθειας μασκών, γαντιών αντισηπτικών για την κάλυψη 

των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς, λόγω covid-19» 

5) Το υπ’ αριθ.  6047/28-05-2021 πρωτογενές αίτημα του Τμήματος Καθαριότητας, 

Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου 

6) Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου 

στον ΚΑ: 70.6633.01 

7) α)Την υπ’ αριθ. 475/28-05-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 

(ΑΔΑ:ΨΚΗΩΩ6Ι-4Β0) 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 475 

8) Την υπ΄αριθ.  6097/31-05-2021 Πρόσκληση του Δήμου μας  

9) Τις υποβληθείσες προσφορές  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της προμήθειας μασκών, αντισηπτικών, γαντιών για 

την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς, στα πλαίσια των μέτρων 

πρόληψης για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 

covid-19 και την ανάγκη περιορισμού της διάδοσης του, με στόχο την προστασία και 

ασφάλεια τόσο  των υπαλλήλων του Δήμου  όσο και των πολιτών που προσέρχονται στο 

Δήμο Αγιάς, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

Β. Εγκρίνουμε τις Τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών όπως αυτές  

αναλυτικά περιγράφονται στο υπ’ αριθμ. 6047/28-05-2021 πρωτογενές αίτημα του 

Τμήματος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου 

Γ. Εγκρίνουμε   τον προϋπολογισμό της προμήθειας ως κατωτέρω: 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  ΤΜΧ  ΤΙΜΗ  ΣΥΝΟΛΟ  

1  ΜΑΣΚΕΣ ΑΠΛΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΙΚΕΣ (κουτί των 50τμχ)  50  4,00 €  200,00 €  

2  ΜΑΣΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΚΝ95 - FFP2  50  1,15 €  57,50 €  

3  ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΠΛΕ MEDIUM (κουτί των 100τμχ)  8  13,90 €  111,20 €  

4  ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΑΥΡΑ MEDIUM (κουτί των 100τμχ)  6  13,90 €  83,40 €  

5  ΓΑΝΤΙΑ ΑΣΠΡΑ ΛΑΤΕΞ ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ MEDIUM (κουτί των 100τμχ)  2  9,90 €  19,80 €  
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6  ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΠΛΕ LARGE (κουτί των 100τμχ)  5  13,90 €  69,50 €  

7  ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΠΛΕ XL (κουτί των 100τμχ)  5  13,90 €  69,50 €  

8  

Αντισηπτικό GEL καθαρισμού χεριών, εγκεκριμένο από τον  

Ε.Ο.Φ., περιέχει 75% ισοπροπυλική αλκοόλη, γλυκερίνη, 

πανθενόλη, αλλαντοΐνη και αλόη βέρα ως περιποιητικά συστατικά 

για το δέρμα προς αποφυγή ερεθισμών.  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 4L  

16  14,00 €  224,00 €  

ΣΥΝΟΛΟ 834,90 

ΦΠΑ 6% 50,09 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 884,99 

 

Δ. Αναθέτουμε την εκτέλεση της προμήθειας των ανωτέρω ειδών, στην εταιρεία NORMA 

GROUP ΙΚΕ, με διεύθυνση Ηπείρου 76 Λάρισα Τ.Κ. 41222 , Α.Φ.Μ.801201079, Δ.Ο.Υ. 

Λάρισας, Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 151611140000, τηλ. επικοινωνίας: 2410616722, έναντι του 

ποσού των  884,99 ευρώ, με Φ.Π.Α., ως την χαμηλότερη μετά την λήψη τριών (3) 

προσφορών κατόπιν πρόσκλησής μας. 

Ε. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από την έκτακτη 

επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών, στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος 

έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α.: 70.6633.01 και έχει 

εκδοθεί η  σχετική ανάληψη υποχρέωσης. 

ΣΤ. 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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