
1 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ  ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

Ταχ. Δ/νση: Τσαγκαράδα Πηλίου 

Πληροφορίες: Ελένη Γκόνου 

Τηλέφωνο: 24263 50220 

Fax: 24260 49793 

Τ.Κ.: 37012 ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ 

Email.:gonoue.dim.z.m@gmail.com 

 

                          Τσαγκαράδα , 05.12.2018 

                                  Αριθμ. Πρωτ. 13967    

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

 

Έχοντας λάβει υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 

2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε 

με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την 

περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016 

3. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την 

παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 

5. Όσον αφορά το Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. 

Α) τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 (κεντρικό ηλεκτρονικό 

μητρώο δημοσίων συμβάσεων), 

Β) τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 6 του Ν. 4412/2016, 

Γ) τις διατάξεις του άρθρου 379 παρ. 3 του Ν. 4412/2016. 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 130 του Ν. 4270/2014 (πρώην άρθρο 80 του ν. 

2362/1995, το όριο του ποσού αναπροσαρμόστηκε µε την 

2/59649/0026/17.10.2001 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1427 Β΄) 

κατά το οποίο η σύναψη σύβασης είναι υποχρεωτική εάν η αξία της προμήθειας 

ανέρχεται σε ποσό άνω των 2.500,00 ευρώ. Οι ανωτέρω διατάξεις αφορούν και 

τους ΟΤΑ βλ. Ελ. Συν. Πράξη 405/2009 Τµ. 7. 

7. Την  υπ. αριθμ. 10019/24-08-2018 απόφαση Δημάρχου περί ανάληψης 

υποχρέωσης  µε την οποία διατέθηκε πίστωση 594,67€, εγγεγραμμένη στον ΚΑ 20-

6061.01 για δαπάνη προμήθειας ένδυσης-μέσων ατομικής προστασίας μόνιμου 
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εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού του Δήμου, του προϋπολογισμού για το 

έτος 2018. 

8. Το γεγονός ότι η δαπάνη της προμήθειας δεν ξεπερνά το ποσό των 20.000,00 

ευρώ µε Φ.Π.Α. για το τρέχον οικονομικό έτος 2018. 

9. Την ανάγκη του ∆ήµου για προμήθεια ένδυσης-μέσων ατομικής προστασίας 

μόνιμου εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού του Δήμου Ζαγοράς 

Μουρεσίου. 

10. Την υπ’ αριθ. 10907/19-09-2018  έκθεση τεχνικών προδιαγραφών. 

11.  Την υπ’ αριθ. 10980/21-09-2018 αποδοχή τεχνικής έκθεσης του τεχνικού 

ασφαλείας. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Την έγκριση της υπ’ αριθ. 10907/19-09-2018   έκθεσης τεχνικών προδιαγραφών, 

σύμφωνα με τα παρακάτω: 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

Η παρούσα έκθεση αφόρα την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας 

εργαζομένων του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου. 

Το μόνιμο εργατοτεχνικό προσωπικό στο οποίο θα διαθέτουν τα ΜΑΠ, είναι 

το παρακάτω, σύμφωνα με την αντίστοιχη απόφαση  του Δήμαρχου, την  υπ. αριθμ. 

233/10-01-2018 για την «παροχή ειδών ατομικής προστασίας στους δικαιούχους 

υπαλλήλους του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου (μόνιμο προσωπικό)» ήτοι: 

  

 Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

1 Ψαθάς Νικόλαος Βασίλειος  ΔΕ Χειριστών  

Μηχανημάτων  

Έργων   

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

2 Βαϊτσης Γεώργιος Αθανάσιος ΔΕ Χειριστών  - 

Μηχανημάτων 

Εργων  

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

3 Καραγιάννης 

Νικόλαος 

Γεώργιος ΔΕ Τεχνικών 

(υδραυλικών) 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ –

ΑΡΔΕΥΣΗΣ – 

ΑΠΟΧΕΥΤΕΥΧΗΣ  

4 Κασίδη Ελένη Ιωάννης ΥΕ προσωπικού  

Καθαριότητας 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

5 Παναγιώτου 

Ιωάννης 

Κων/νος ΥΕ προσωπικού  

Καθαριότητας 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

6 Χαλκιάς Γεώργιος – 

Κοσμάς 

Περικλής ΥΕ προσωπικού  

Καθαριότητας 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 
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Η παροχή των κατωτέρων μέσων ατομικής προστασίας είναι υποχρεωτική 

για τον εργοδότη και ο εργαζόμενος υποχρεωτικά φέρει τα μέσα ατομικής 

προστασίας κατά το χρόνο της εργασίας του, προς διαφύλαξη τόσο της ατομικής 

όσο και της δημόσιας υγείας. 

Ο καθορισμός  των  μέσων  ατομικής  προστασίας  εργαζομένων  στους  

Ο.Τ.Α. περιγράφεται στην Κ.Υ.Α. 53361/06  (ΦΕΚ 1503 Β’/2006) & στις 

τροποποιήσεις αυτής.  

Με την απόφαση αυτή & τις συναφείς που την τροποποιούν, ορίζονται και οι 

τεχνικές προδιαγραφές  των  υπό  προμήθεια  ειδών,  καθώς  και  οι  ειδικότητες  

που  δικαιούνται  την παροχή.  

 Τα υπό προμήθεια είδη ατομικής προστασίας είναι ανάλογα με την θέση 

εργασίας και τις συνθήκες που επικρατούν στους χώρους εργασίας προς διαφύλαξη 

της ατομικής υγείας των εργαζομένων. 

Τα  είδη  που  απαιτούνται,  και  ο  ενδεικτικός προϋπολογισμός  αυτών  των  

ειδών  παρουσιάζονται  συγκεντρωτικά στον παρακάτω πίνακα, ήτοι :.  

 

Α/

Α 
Είδος Μον. 

Ποσό

τητα 

Τιμή, 

€ 

Σύνολο, 

€ 

1 Δερματοπάνινα γάντια Ζεύγος 40 2,20 88,00 

2 Γάντια από PVC Ζεύγος 10 2,42 24,20 

3 Γάντια από νιτρίλιο Ζεύγος 10 2,02 20,20 

4 
Γάντια ελαστικά μιας χρήσης (κουτί 100 

τεμ.) 
Τεμ. 3 4,45 13,35 

10 
Μάσκα προστασίας από σκόνη απλή μιας 

χρήσης 
Τεμ. 50 0,48 24,00 

11 
Μάσκα ημίσεως προσώπου με φίλτρα Α1 

Ρ3. 
Τεμ. 4 14,50 58,00 

12 
Αντανακλαστικά γιλέκα δικτυωτά με δύο 

αντανακλαστικές ταινίες. 
Τεμ. 12 4,05 48,60 

13 Γαλότσες  Τεμ. 6 7,66 45,96 

15 Άρβυλα (Ημιάρβυλο) Τεμ. 6 20,16 120,96 

16 Καπέλα Τεμ. 2 3,63 7,26 

17 Νιτσαράδες δυο τμημάτων αδιάβροχοι Τεμ 2 8,87 17,74 

18 Ασπίδιο (καθαρισμός κάδων) Τεμ. 2 5,65 11,30 

   Σύνολο 479,57 

   Φ.Π.Α 24% 115,10 

   Γενικό Σύνολο 594,67 

 

Όλα τα είδη που αναγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές με CPV. 35113400-3 

(ρούχα προστασίας και ασφαλείας) πρέπει να είναι άριστης ποιότητας.  
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Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των  594,67€ 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον ΚΑ 20-6061.01 για 

παροχές ένδυσης εργατοτεχνικού προσωπικού . 

 

    ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο προμήθειας 

Αντικείμενο της μελέτης είναι η προμήθεια ειδών ένδυσης – προστασίας 

εργαζομένων τα οποία χρησιμοποιούνται ανάλογα με την θέση εργασίας και τις 

συνθήκες που επικρατούν στους χώρους εργασίας προς διαφύλαξη της ατομικής 

υγείας των εργαζομένων. 

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις 

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα: 

1.Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν.3463/06 , όπως προστέθηκε με την 

παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την 

περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

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

3.Τις διατάξεις του άρθρου 130 του Ν. 4270/2014 ( πρώην άρθρο 80 του ν. 

2362/1995, το όριο του ποσού αναπροσαρμόστηκε με την 

2/59649/0026/17.10.2001 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ( ΦΕΚ 1427Β΄) 

κατά το οποίο η σύναψη σύμβασης είναι υποχρεωτική εάν η αξίας της προμήθειας 

ανέρχεται σε ποσό άνω των 2.500,00 ευρώ. Οι ανωτέρω διατάξεις αφορούν και 

τους ΟΤΑ βλ. Ελ. Συν. Πράξη 405/2009 Τμ.7. 

4.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 

5. Το άρθρο 107 «τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016 (Α΄147)» του Ν. 4497/2017. 

Άρθρο 3ο : Τεχνικές Προδιαγραφές  

Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να καλύπτουν όλους τους Ευρωπαϊκούς 

κανονισμούς, την ελληνική νομοθεσία, τις σχετικές διατάξεις και το παρόν τεύχος 

τεχνικών προδιαγραφών καθώς και να προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα 

εργοστάσια και επιχειρήσεις. 

Άρθρο 4ο : Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας  

1./Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα εκτελεστεί σύμφωνα με τη διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης. 

2./Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1, εδ. 31 του Ν. 4412/2016, ως απευθείας ανάθεση 

νοείται η διαδικασία ανάθεση χωρίς εκ των προτέρων δημοσιότητα, στο πλαίσιο της 

οποίας οι αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς αναθέτουν σύμβαση στο φορέα 

της επιλογής τους, κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή 

περισσότερους οικονομικούς φορείς.  

Συνεπώς οι αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς έχουν την ευχέρεια να 

απευθύνονται σε συγκεκριμένους οικονομικούς φορείς της επιλογής τους. 

Άρθρο 5ο : Υποχρεώσεις του εντολέα 

Ο Δήμος οφείλει μέσω των υπηρεσιών του να πληρώσει το συμφωνημένο τίμημα. 
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Άρθρο 6ο : Ανωτέρα βία 

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι 

αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της 

επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η  ανάλογη 

σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα 

φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις 

για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική 

απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του 

εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο 

εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε 

δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις 

συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.  

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα 

προσαρμοζόμενος ανάλογα. 

Άρθρο 7ο : Αναθεώρηση τιμών 

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, 

αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες. 

Άρθρο 8ο : Τρόπος πληρωμής 

Για την προμήθεια των ανωτέρων ειδών  η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται 

σε 594,67 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι 

και βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο 

και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ' όλη την διάρκεια ισχύος 

της εντολής. 

Άρθρο 9ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους 

ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, 

δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

Άρθρο 10ο : Επίλυση διαφορών 

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ  
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