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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ &
ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ : « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»
ΑΡ. ΜΕΛ. : 07 / 2019
Κ.Α.Ε.

: Π-1177-19

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ : 59.999,95 €
+ 14.399,99 € Φ.Π.Α. 24 %
74.399,94 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα αφορά την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας προς τους δικαιούχους των
Ο.Τ.Α. – Μόνιμους, Αορίστου Χρόνου, Ορισμένου Χρόνου (Οκτάμηνη σύμβαση) και Ορισμένου
χρόνου (Κοινωφελής Εργασία) – για το έτος 2019.
Η απασχόληση προσωπικού Ορισμένου Χρόνου (Κοινωφελής Εργασία) γίνεται σύμφωνα με
το άρθρο 10 της Κ.Υ.Α. με Αριθμ. 6.1714/5.1504 (ΦΕΚ 424/22-2-2016 Β΄) «Προώθηση της
απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 –
Γ΄ Κύκλος», καθώς και του Οδηγού του Υπουργείου Εργασίας προς τους Δήμους - Θύλακες
Ανεργίας για την υλοποίηση προγράμματος Επανένταξης Μακροχρόνια Ανέργων στην Αγορά
Εργασίας (Νέα Κοινωφελής Εργασία) – Γ΄ Κύκλος.
Ο Δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης προκειμένου να εξασφαλίσει την προστασία και την
ασφάλεια των εργαζομένων και των απασχολούμενων στους χώρους εργασίας τους, θα προβεί στην
προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (γάντια, υποδήματα, γυαλιά, μάσκες, φωσφορούχα
γιλέκα κ.λ.π.), σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει η υπ’ αριθ. 53361/02.10.2006
Κοινή Υπουργική Απόφαση “Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο.Τ.Α.”
(Φ.Ε.Κ. 1.503 Β’/11.10.2006), όπως τροποποιήθηκε με τις : α) υπ΄αριθμ. ΤΤ 36.586/10.07.2007
Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1323 Β’/30.07.2007) και β) υπ΄αριθμ. 31.119/19.05.2008 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 990
Β’/28.05.2008), καθώς επίσης και με τη σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Ασφαλείας.
Στην παρούσα μελέτη περιγράφονται τα υπό προμήθεια είδη ατομικής προστασίας ανάλογα
με τη θέση και τις συνθήκες που επικρατούν στους χώρους εργασίας και που απαιτείται να φέρουν
οι εργαζόμενοι και οι απασχολούμενοι του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης αλλά και οι
υπάλληλοι που ασκούν το έργο της επίβλεψης και παραλαβής έργων και εργασιών, σε χώρους
εργοταξίων και χώρους πραγματοποίησης εργασιών, όπου είναι υποχρεωτική η χρήση τους. Τα
μέσα ατομικής προστασίας με βάση την Υ.Α., μπορούν να προσαρμόζονται ύστερα από την
σύμφωνη γνώμη του τεχνικού ασφαλείας. Επιλέγονται πάντα με πρόνοια τις εργονομικές
ανάγκες
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απαραίτητες προσαρμογές ώστε να είναι χρηστικά.
Στο

Δήμο

απασχολείται

μόνιμο

προσωπικό

που

εργάζεται

στην

Καθαριότητα

(οδοκαθαριστές, εργάτες συγκομιδής & αποκομιδής απορριμμάτων, οδηγοί απορριμματοφόρων,
συνεργείο συντήρησης απορριμματοφόρων, χειριστές μηχανημάτων κ.λ.π.), στο Πράσινο
(κηπουροί, εργάτες κήπων κ.λ.π.) στη Συντήρηση (οικοδόμοι, χειριστές μηχανημάτων,
ελαιοχρωματιστές, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, χρήστες καλαθοφόρου γερανού, ηλεκτροσυγκολλητές, ξυλουργοί κ.λ.π.), σχολικούς φύλακες καθώς και καθαρίστριες εσωτερικών χώρων.
Οι εργαζόμενοι, χειρίζονται εργαλειομηχανές (τροχούς, αλυσοπρίονα, κομπρεσέρ, συσκευές
οξυγόνου κ.λ.π.), χρησιμοποιούν χημικές ουσίες (καθαριστικά, απολυμάνσεις, ψεκασμούς,
ασφαλτοστρώσεις, χρώματα), εκτελούν εργασίες που παράγουν αδρανή σκόνη & αναθυμιάσεις
(πλακοστρώσεις, τοποθέτηση μαρμάρων & κρασπέδων, οξυγονοκολλήσεις, βαφές), έρχονται σε
επαφή με χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς (καθαρισμός συντριβανιών, απορρίμματα,
αποχετεύσεις), εκτελούν εργασίες σε χαμηλή τάση (δίκτυο δημοτ. φωτισμού, ηλεκτρολογικούς
πίνακες & εγκαταστάσεις κτιρίων) και εργάζονται σε υπαίθριες εργασίες εκτεθειμένοι σε ακραίες
καιρικές συνθήκες (αέρα, βροχή, χιόνι, πάγο, καύσωνα), σε χώρους μεγάλης κυκλοφορίας
οχημάτων (συντηρήσεις οδοστρωμάτων, σήμανση) και σε εργασίες σε ύψος (αλλαγή λαμπτήρων
δημοτικού φωτισμού, εορταστικού φωτισμού και σηματοδοτών, κλαδεύσεις, καθαρισμούς στεγών,
αναρτήσεις πινακίδων).
Τα μέσα που χρησιμοποιούνται, πρέπει να τους παρέχουν προστασία από μηχανικούς
κινδύνους (τριβές, συμπιέσεις, εκδορές), από χημικούς κινδύνους (εγκαύματα, αναθυμιάσεις), από
βιολογικούς κινδύνους ή μικροοργανισμούς (μολύνσεις), από παραγωγή αερίων (αναθυμιάσεις),
από θερμότητα & εκτοξεύσεις λιωμένων μετάλλων (εγκαύματα), από μηχανικές δονήσεις
(κομπρεσέρ), από χαμηλή τάση (ηλεκτροπληξία), από πτώση από ύψος (γερανός, σκάλα) και από
ηλιακή ακτινοβολία.
Τα μέσα που προβλέπονται για χρήση είναι :
Α) Προστασία χεριών : γάντια
Β) Προστασία οφθαλμών : γυαλιά, μάσκες
Γ) Προστασία αναπνοής : φιλτρομάσκες, φίλτρα για μάσκες ολόκληρου προσώπου
Δ) Προστασία σώματος, ενδυμασία : ποδιές ηλεκτροσυγκολλητών, στολές προστασίας από
χημικά, νιτσεράδες, μπουφάν, γιλέκα και φόρμες εργασίας, επιγονατίδες
Ε) Υποδήματα : γαλότσες, άρβυλα & παπούτσια ασφαλείας, άρβυλα ηλεκτρολόγων
ΣΤ) Προστασία πτώσης : ζώνες ασφαλείας για εργασίες σε ύψος
Ζ) Προστασία από χαμηλή τάση : μονωτικά εργαλεία
Η) Προστασία από κυκλοφορία οχημάτων : ανακλαστικά γιλέκα
Θ) Προστασία από ηλιακή ακτινοβολία : γυαλιά, καπέλο
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Οι προς προμήθεια ποσότητες οριστικοποιήθηκαν ύστερα από σχετικό έλεγχο του τεχνικού
ασφαλείας καθώς και από έλεγχο του υπάρχοντος αποθέματος στην αποθήκη του Δήμου.
Η προμήθεια των ειδών θα γίνεται τμηματικά και βάσει των πραγματικών αναγκών της
υπηρεσίας, χωρίς να υπάρχει δέσμευση εξάντλησης του ποσού της σύμβασης.
Οι τιμές μονάδας για κάθε είδος στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης
εκτιμήθηκαν με βάση έρευνα αγοράς από το ελεύθερο εμπόριο. Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα
πρέπει να προσκομίσουν δείγματα για κάθε ένα από τα είδη, τα οποία χρειάζεται να είναι
απολύτως σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης, με ποινή αποκλεισμού
από τη διεκδίκηση του αντίστοιχου είδους σε περίπτωση μη συμφωνίας. Τα δείγματα θα
αξιολογηθούν από την επιτροπή παραλαβής και από τον Τεχνικό Ασφαλείας, πριν από το άνοιγμα
των οικονομικών προσφορών.
Η προμήθεια θα γίνει με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή της.
Η χρηματοδότηση θα γίνει από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ.
Η δαπάνη της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 74.399,94 € με το Φ.Π.Α. 24 %
(59.999,95 € + 14.399,99 € Φ.Π.Α. 24 %) και θα βαρύνει τους Κωδικούς του προϋπολογισμού του
οικονομικού έτους 2019, όπως αναφέρονται αναλυτικά :
Α) Κ.Α. 20.6061.01 με το ποσό των 27.000,00 € (Τμ. Καθαριότητας & Κίνησης οχημάτων)
Β) Κ.Α. 30.6061.01 με το ποσό των 10.000,00 € (Τμ. Συντήρησης & Μελετών)
Γ) Κ.Α. 35.6061.01 με το ποσό των 7.000,00 € (Τμ. Πρασίνου)
Δ) Κ.Α. 15.6061.01 με το ποσό των 5.000,00 €. (Τμ. Κοινων. Πολιτικής & Αθλητισμού).
και με δέσμευση των υπόλοιπων ποσών στον προϋπολογισμό του 2020, όπως παρακάτω:.
Α) με το ποσό των 19.779,31 € (Τμ. Καθαριότητας & Κίνησης οχημάτων)
Β) με το ποσό των 3.136,75 € (Τμ. Συντήρησης & Μελετών)
Γ) με το ποσό των 2.108,67 € (Τμ. Πρασίνου)
Δ) με το ποσό των 375,21 €. (Τμ. Κοινων. Πολιτικής & Αθλητισμού).
Αμπελόκηποι – Μενεμένη 17.04.2019
Η συντάξασα

Ξανθίππη Μαΐτου
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

