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Θέμα:  Προμήθεια  plexi glass  ασφάλειας ως  Διαχωριστικών στo κτίριο 

Βανάτου.  

Με το παρόν έγγραφο σας γνωρίζουμε ότι στην υπηρεσία μας παρουσιάστηκε 

η ανάγκη για την Προμήθεια  plexi glass  ασφάλειας ως  Διαχωριστικών στo 

κτίριο Βανάτου. 

 Η προμήθεια αυτήν κρίνεται απαραίτητα ως ελάχιστο μετρό προφύλαξης 

εργαζομένων και κοινού στην διασπορά και  μετάδοση του ASRS-CoV-2   και 

της λοίμωξης   COVID -19 

 

Αναλυτικά, τα στοιχεία των προς προμήθεια ειδών  είναι τα ακόλουθα: 

Α. Περιγραφή των προς προμήθεια ειδών 
κτίριο Βανάτου  
Προμήθεια και τοποθέτηση:  

- 2 διαχωριστικά πλαίσια ( ένα σταθερό και ένα τροχήλατο ) για το 
γραφείο Δημάρχου αποτελούμενο από μεταλλικό σκελετό και επιφάνεια 
πλέξι γκλας με αμμοβολή, διαστάσεων 1,85χ1,00 μ.  

 
Β.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Γραφείο Δημάρχου 
Προμήθεια και τοποθέτηση:  

- Πλέξι γκλάς προστασίας διαστάσεων:2,45χ0,95m τιμή 185 
- Πλέξι γκλάς προστασίας διαστάσεων:2,30χ0,95m τιμή 175 
- Πλέξι γκλάς προστασίας διαστάσεων:1,60χ0,95m τιμή 120 
 
Συνολική αξία 480,00 ευρώ (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ, 
συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση) 

 
Συνολική αξία 480,00 ευρώ  
ΦΠΑ 115,20 ευρώ 



 

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 595,20 ευρώ 
 

Στο ανωτέρω κόστος ο ανάδοχος που θα προκύψει θα πρέπει να συμπεριλάβει 

όλα τα έξοδα που μπορεί να απαιτηθούν για την ορθή εκτέλεση  της 

σύμβασης  

Β. Επιθυμητή ημερομηνία παραλαβής των ανωτέρω υπηρεσιών  

Η ανωτέρω προμήθεια θα πρέπει να παραληφθεί από την αρμόδια επιτροπή 

παραλαβής με το πέρας των εργασιών .  

Τέλος, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι, κατά την κρίση της υπηρεσίας μας, 

λόγω της φύσης των προς προμήθεια υλικών και τις διατάξεις του Ν. 

3850/2010 (ΦΕΚ 84 Α/2-6-2010) περί «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την 

υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.» η προμήθεια θα εκτελεστεί με το 

κατεπείγον και με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση,  βάσει των διατάξεων της παρ. 3 άρθρο 10 ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-

2020 καθώς επίσης και ΦΕΚ Α΄ 64/14-03-2020  (Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της 

ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμού του Δήμου Ζακύνθου έτους 2021. 

Απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ              Ο  ΘΕΩΡΗΣΑΣ  

  

 


