
Σελίδα 1 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               
Δ Η Μ Ο Σ   Σ Η Τ Ε Ι Α Σ                                              

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
 
 
 
 
  
 

Προμήθεια υγειονομικού υλικού 

προς κάλυψη αναγκών για την 

αποφυγή της διάδοσης του 

κορωνοϊου COVID-19  

 
 
 
 

 

 
                         

   

        

 

 

 

    ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

Προμήθεια υγειονομικού υλικού προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης 

του κορωνοϊου COVID-19 

για την κάλυψη των αναγκών όλων των υπηρεσιών του Δήμου Σητείας.  

 

 

 
 Αριθμός Μελέτης:   18  / 18  - 03  - 2020 
         

 
Περιεχόμενα: 

1.Τεχνική Έκθεση 

2 Ανάλυση  Τεχνικών προδιαγραφών. 

3.Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

4.Γενική, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 

 

Προϋπολογισμός: 
Φ.Π.Α. 6%: 
Συνολική Δαπάνη: 

14.300,00 € 
858,00  € 

15.158,00 € 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



Σελίδα 2 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια υγειονομικού υλικού προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή 

της διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19 για την κάλυψη των αναγκών όλων των υπηρεσιών του Δήμου 

Σητείας. 

Στο Δήμο μας έχει παραστεί επιτακτική ανάγκη για τη  προμήθεια Υγειονομικού υλικού προς κάλυψη 

αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19. 

 Σύμφωνα με την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.3.2020 Α΄) <κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών 

της εμφάνισης του κορωνοϊού > , υπάρχει επιτακτική ανάγκη προμήθειας του απαραίτητου υγειονομικού 

υλικού, όπως αντισηπτικό υγρό απολύμανσης χεριών , γαντιών  μιας χρήσης, κ.α για την κάλυψη των αναγκών 

όλων των υπηρεσιών του Δήμου Σητείας.  

Η προμήθεια κρίνεται απαραίτητη για λόγους προστασίας της υγείας τόσο των εργαζομένων των υπηρεσιών 

του Δήμου  όσο και των δημοτών που εισέρχονται για την εξυπηρέτησή τους στα δημοτικά κτίρια και κυρίως 

των εργαζομένων του προγράμματος <Βοήθεια στο σπίτι > που έρχονται σε άμεση επαφή με τις ευπαθείς 

ομάδες του πληθυσμού καθώς και των υπηρεσιών καθαριότητας.   

Η ανάλυση γίνεται στον παρακάτω πίνακα ανάλογα με το φυσικό αντικείμενο, την περιγραφή του CPV 

σύμφωνα με το υπ'αρίθμ. ΕΚ 213/2008 κανονισμό της επιτροπής του Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου. 

 

A/A Είδος Μον. Μετρ Ποσότητα 

1 
Αντισηπτικό χεριών  

CPV: 33741300-9 
λίτρο 200 

2 
Γάντια ελαστικά μιας χρήσης 

CPV:18424300-0 
πακέτο 

(100τεμ) 
200 

3 
Μάσκες μιας χρήσης  

CPV:18444000-3 
τεμ 2.000 

    
Η ενδεικτική δαπάνη (15.158,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6%)  θα καλυφθεί από τον 

προϋπολογισμό του 2020, με την με αρ. πρωτ. 18209/13-03-2020 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών  για 

τη χρηματοδότηση του Δ. Σητείας  για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη 

λήψη μέτρων αποφυγής και διάδοσης του COVID-19, με το ποσό των 20.000,00 €.  

 
Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις : 

1. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/EE και 2014/25/ΕΕ)» 

2. Του Ν.4605/2019 (Α'52/1-4-2019) "Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (EE) 2016/943 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της 
τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) 
από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψη τους (EEL 157 της15.6.2016)- 

3. Του ν. 4608/2019 (Α'66) "Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και 
άλλες διατάξεις" 

4. Του ν. 4609/2019 (Α' 67) "Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, 
Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις" 

 

 

 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               
Δ Η Μ Ο Σ   Σ Η Τ Ε Ι Α Σ                                              

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
 
 
 
 
 
 

Προμήθεια υγειονομικού υλικού 

προς κάλυψη αναγκών για την 

αποφυγή της διάδοσης του 

κορωνοϊου COVID-19  

 
 

 



Σελίδα 3 

5. Του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

6. Του ν. 3463/2006 (φΕΚ 114/Α/8-6-06) « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και κοινοτήτων 
7. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
8. Του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 

και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (ΑΊ61) και λοιπές 
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 

9. Του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...», 

10. Του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 
άλλες διατάξεις", 

11. Του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 
12. Του ν.2690/1999 (Α' 45) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις" και ιδίως των 

άρθρων 7 και 13 έως 15, 
13. Της Απόφασης Υπ. οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.5.17 (ΦΕΚ 1781 Β723-05-2017) «Ρύθμιση των 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης 

14. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 194/A') «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
15. Τις διατάξεις των άρθρων 203 και 206 του Ν. 4555/19-7-18 (ΦΕΚ 133/19.07.18 Α') πρόγραμμα 

ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ I. 
16. Την πράξη Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.3.2020 Α΄) <κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού > και συγκεκριμένα το άρθρο 10 <Κατεπείγουσες 
διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών  κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 >    

17. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1δ΄του Ν. 3852/2010 
18. Τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2γ΄ του Ν. 4412/16 περί προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης 

λόγω κατεπείγουσας ανάγκης 
19. Την με αρ. 18/2020 τεχνική μελέτη του τμήματος προμηθειών  του Δήμου 
20. Την με αρ. πρωτ. 18209/13-03-2020 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών  για τη χρηματοδότηση του 

Δ. Σητείας  για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης γα τη λήψη μέτρων 
αποφυγής και διάδοσης του COVID-19, με το ποσό των 20.000,00 €.   

21. Την παρ. 3β του άρθ. 10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.3.2020 Α΄), σύμφωνα με τη οποία η προσφυγή της 
διαδικασία  της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης γίνεται με  
απόφαση της οικονομικής επιτροπής  και στην ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την 
αναμόρφωση του προϋπολογισμού σε επόμενο δημοτικό συμβούλιο. 

22. Το γεγονός ότι η κατεπείγουσα ανάγκη οφείλετε σε γεγονότα απρόβλεπτα και δεν είναι δυνατό να 
τηρηθούν οι προϋποθέσεις που απαιτούνται τις ανοικτές , κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με 
διαπραγμάτευση , οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμιά περίπτωση δεν απορρέουν από 
ευθύνη του Δήμου. 

23. Την 841/2-9-2019 απόφαση του Δημάρχου 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά ανά είδος υλικού (1 έως 3) και τα προσφερόμενα είδη πρέπει 
να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές  της παρούσης. 
Η κατακύρωση θα γίνει στον προμηθευτή με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά είδος υλικού όπως αυτά προσδιορίζονται στον ανωτέρω πίνακα.  
                                            

 

                                                         Σητεία  18-03-2020 

 
                Θεωρήθηκε                                                                                  Ο Συντάξας 

Η   Πρ/νη Τμήματος Προμηθειών                                              Ο υπάλληλος του Τμ.   Προμηθειών          

            

         Ξηραδάκη Ειρήνη                                                                    Ξυπολιτάκης Κωνσταντίνος 

 



Σελίδα 4 

 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  

Προμήθεια υγειονομικού υλικού προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης 

του κορωνοϊου COVID-19 

 

Σύμφωνα με την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.3.2020 Α΄) <κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 

συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού > , υπάρχει επιτακτική ανάγκη προμήθειας του απαραίτητου 

υγειονομικού υλικού, όπως αντισηπτικό υγρό απολύμανσης χεριών και γαντιών  μιας χρήσης, για την κάλυψη 

των αναγκών όλων των υπηρεσιών του Δήμου  

Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του 2020, με την με αρ. πρωτ. 18209/13-03-2020 

απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών  για τη χρηματοδότηση του Δ. Σητείας  για την αντιμετώπιση της 

κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής και διάδοσης του COVID-19, με το 

ποσό των 20.000,00 €. 

Αναλυτικά τα χαρακτηριστικά των  προϊόντων περιγράφονται στις Τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας 

των αναλωσίμων. 

 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

α/α Είδος Τεχνικές Προδιαγραφές 

1 
Αντισηπτικό χεριών 

CPV: 33741300-9   

Αλκοολούχο απολυμαντικό χεριών  χωρίς ξέπλυμα. 
Εξουδετερώνει το 99,99% των μικροοργανισμών. Καταπολεμά 
βακτήρια, μύκητες, ιούς (όπως HIV,Rotavirus, Poliovirus, κ.α.) 
(ποσοστό ισοπροπυλικής  Αλκοόλης 70%),εγκεκριμένο από τον 
Ε.Ο.Φ. 

2 
Γάντια ελαστικά μιας 

χρήσης  
CPV: 18424300-0 

Γάντια ελαστικά μιας χρήσης για προστασία έναντι χημικών 
ουσιών και μικροοργανισμών σε μεγέθη /(S-M-L).  

Σήμανση: CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, 

εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς. 

3 
Μάσκες μιας χρήσης  

CPV: 18444000-3 

Φίλτρo μάσκα σωματιδίων FFP1 ή  FFP2. 
Για την προστασία αναπνοής για απασχολούμενους κατά εργασίες 
αποκομιδής απορριμμάτων (εργάτες και οδηγοί), οδοκαθαριστές, 
τεχνίτες και εργάτες κήπων, εργαζόμενοι καθαρισμού εσωτερικών 
χώρων, και γενικά εργασίες που απαιτούν προστασία τουλάχιστον 
από αδρανή σκόνη και ενοχλητικές οσμές. Σήμανση: η μάσκα θα 
πρέπει να φέρει τυπωμένα τα εξής: CE, FF (=Filtering Facepiece)-P1 
ή P2, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, 
Κωδικός Εργαστηρίου, ΕΝ 149.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Σελίδα 5 

 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               
Δ Η Μ Ο Σ   Σ Η Τ Ε Ι Α Σ                                              

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
 
 
 
 
 
 

Προμήθεια υγειονομικού υλικού προς 

κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της 

διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19  

 
 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Προμήθεια υγειονομικού υλικού προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊου 

COVID-19 

 

Α/Α Είδος 
Μον. 

Μετρ 
Ποσότητα 

Ενδεικτική 

Τιμή 

Μονάδας σε 

ευρώ χωρίς 

ΦΠΑ 

Ενδεικτική 

ΔΑΠΑΝΗ σε 

ευρώ χωρίς 

ΦΠΑ 

1 Αντισηπτικό χεριών λίτρο 200 14,50 2.900,00 

2 Γάντια ελαστικά μιας χρήσης 
πακέτο 

(100τεμ) 
200 7,00 1.400,00 

3 Μασκες μιας χρήσης τεμ 2.000 5,00 10.000,00 

    
ΚΑΘΑΡΟ 

ΠΟΣΟ 
00,003.41  

    ΦΠΑ 6% 858,00 

    ΣΥΝΟΛΟ 851.51 ,00 

 

 

 

 

 

 

Σητεία  18-03-2020 

 

 

 
                  Θεωρήθηκε                                                                                  Ο Συντάξας 

Η   Πρ/νη Τμήματος Προμηθειών                                              Ο υπάλληλος του Τμ.   Προμηθειών          

            

         Ξηραδάκη Ειρήνη                                                                    Ξυπολιτάκης Κωνσταντίνος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Σελίδα 6 

 

 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               
Δ Η Μ Ο Σ   Σ Η Τ Ε Ι Α Σ                                              

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
 
 
 
 
 
 

Προμήθεια υγειονομικού υλικού προς 
κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της 
διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19  
 
 
 

ΓΕΝΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
Άρθρο 1 ο  : Αντικείμενο της προμήθειας 
Αντικείμενο της παρούσας συγγραφής είναι ο καθορισμός των όρων βάσει των οποίων θα διενεργηθεί από το Δήμο 
Σητείας η Προμήθεια υγειονομικού υλικού προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊου 
COVID-19  όλων των υπηρεσιών του Δήμου Σητείας. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του 2020, με 
την με αρ. πρωτ. 18209/13-03-2020 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών  για τη χρηματοδότηση του Δ. Σητείας  για 
την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης γα τη λήψη μέτρων αποφυγής και διάδοσης του 
COVID-19, με το ποσό των 20.000,00 €. 
 
 
Άρθρο 2 ο : Ισχύουσες διατάξεις 
Η διενέργεια της προμήθειας γίνεται σύμφωνα με τις κάτωθι διατάξεις: 

1. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/EE και 2014/25/ΕΕ)» 

2. Του Ν.4605/2019 (Α'52/1-4-2019) "Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (EE) 
2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την 
προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί 
(εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψη τους (EEL 157 
της15.6.2016)- 

3. Του ν. 4608/2019 (Α'66) "Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων 
και άλλες διατάξεις" 

4. Του ν. 4609/2019 (Α' 67) "Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, 
Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις" 

5. Του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

6. Του ν. 3463/2006 (φΕΚ 114/Α/8-6-06) « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και κοινοτήτων 
7. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
8. Του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (ΑΊ61) 
και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 

9. Του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...», 

10. Του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις", 

11. Του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 
12. Του ν.2690/1999 (Α' 45) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις" και 

ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 
13. Της Απόφασης Υπ. οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.5.17 (ΦΕΚ 1781 Β723-05-2017) «Ρύθμιση των 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης 
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14. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 194/A') «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
15. Τις διατάξεις των άρθρων 203 και 206 του Ν. 4555/19-7-18 (ΦΕΚ 133/19.07.18 Α') πρόγραμμα 

ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ I. 
16. Την πράξη Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.3.2020 Α΄) <κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού > και συγκεκριμένα το άρθρο 10 
<Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών  κατά τη διάρκεια της λήψης 
μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 >    

17. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1δ΄του Ν. 3852/2010 
18. Τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2γ΄ του Ν. 4412/16 περί προσφυγής στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης 
19. Την με αρ. 18/2020 τεχνική μελέτη του τμήματος προμηθειών  του Δήμου 
20. Την με αρ. πρωτ. 18209/13-03-2020 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών  για τη χρηματοδότηση 

του Δ. Σητείας  για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης γα τη λήψη 
μέτρων αποφυγής και διάδοσης του COVID-19, με το ποσό των 20.000,00 €.   

21. Την παρ. 3β του άρθ. 10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.3.2020 Α΄), σύμφωνα με τη οποία η προσφυγή της 
διαδικασία  της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης γίνεται με  
απόφαση της οικονομικής επιτροπής  και στην ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την 
αναμόρφωση του προϋπολογισμού σε επόμενο δημοτικό συμβούλιο. 

22. Το γεγονός ότι η κατεπείγουσα ανάγκη οφείλετε σε γεγονότα απρόβλεπτα και δεν είναι δυνατό να 
τηρηθούν οι προϋποθέσεις που απαιτούνται τις ανοικτές , κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες 
με διαπραγμάτευση , οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμιά περίπτωση δεν 
απορρέουν από ευθύνη του Δήμου. 

23. Την 841/2-9-2019 απόφαση του Δημάρχου  
 
 
Άρθρο 3ο Τρόπος εκτέλεσης της ανάθεσης 
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2γ΄ του Ν. 4412/16 
διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης από οικονομικό 
φορέα, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, για το οποίο δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων των παραγράφων 1 & 2 του άρθ. 73 του Ν. 4412/16 και πληρούν τα κριτήρια επιλογής της 
παρ. 1α του αρθ. 75 του ίδιου Νόμου , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά είδος υλικού.  

Σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε με την  παρ. 25 του άρθρου 108 του Ν. 

4497/17 < Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών ή παροχής γενικών υπηρεσιών, το 

αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της 

σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που θα καθορίζεται στα 

έγγραφα της σύμβασης. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας 

αξίας μέχρι 100.000 ευρώ περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% 

στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας>. 

Στη παρούσα σύμβαση το ποσοστό αυτό ορίζεται σε 30%  τόσο στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας, 

όσο και της μικρότερης ποσότητας και μέχρι  εξάντλησης του ενδεικτικού  προϋπολογισμού της τεχνικής 

μελέτης.  

 
 
 
Άρθρο 4ο : Σύμβαση 
Μετά την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, ο Δήμος προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή 
του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, για να 
υπογράψει τη σύμβαση.  
Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί όταν αυτό προβλέπεται από τους συμβατικούς όρους ή όταν συμφωνήσουν 
προς τούτο τα συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλάβης της 
προμήθειας  και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του Ν. 4412/16. 
Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) μήνα από την υπογραφή της. 
Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του Ν. 4412/16  
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Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα 
εξής :  

 Τον Τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης 

 Τα συμβαλλόμενα μέρη 

 Τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία τυπικές διατάξεις  

 Τα προς προμήθεια είδη και την ποσότητα 

 Την συμφωνηθείσα τιμή  

 Τον Τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών  

 Την διάρκεια ισχύος της σύμβασης 

 Τον τρόπο πληρωμής 

 Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών  
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν :  
α) Έχει παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα. 
β) Έχει παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 
γ) Έχει γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως έχουν    
επιβληθεί τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις, 
 δ) Έχουν εκπληρωθεί και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο  
συμβαλλόμενα μέρη. 
 
 
Άρθρο 5ο : Τρόπος πληρωμής 
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική ή 
τμηματική παραλαβή της προμήθειας. Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού 
τιμολογίου του προμηθευτή.  
Η καταβολή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει μετά την  παραλαβή της προμήθειας από την αρμόδια Επιτροπή 
παραλαβής προμηθειών, αφού προσκομιστούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά πληρωμής, γίνουν οι νόμιμες 
κρατήσεις, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.   
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 σύμβασης. 
 
 
Άρθρο 6ο : Παράδοση –Παραλαβή ειδών 
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά ή συνολικά, ανάλογα με τις ανάγκες του φορέα, ύστερα από παραγγελία 
από τους υπεύθυνους που έχουν οριστεί. Ο Δήμος Σητείας δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των 
ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του 
συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου. 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. 
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται από την οριζόμενη τριμελή επιτροπή, σύμφωνα με τα άρθρα 
208 & 209 του Ν. 4412/2016. 
 
 
Άρθρο 7ο: Πλημμελής κατασκευή 
Εάν κατά την παραλαβή των υλικών αυτά δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης και την προσφορά 
του προμηθευτή τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να  αποκαταστήσει τις ατέλειες.  
 
 
Άρθρο 8ο : Κυρώσεις - Έκπτωση του αναδόχου 
Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως 
σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν 
επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι 
κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του Ν. 4412/16. 
Ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε 
δικαίωμα που απορρέει από αυτή , με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου στις περιπτώσεις :  
1.  Όταν ο προσφέρων  δεν προσέρθει μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε  να υπογράψει την σχετική σύμβαση 
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2. Εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά μέσα στο συμβατικό χρόνο ή το χρόνο 
παράτασης που του δόθηκε. 
Ο προσφέρων δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: 
1. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή η προμήθεια δεν πραγματοποιήθηκε με ευθύνη του Φορέα. 2. Συντρέχουν λόγοι 
ανωτέρας βίας σύμφωνα με το άρθρο 204 του Ν. 4412/16. 
Στον προσφέροντα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή Σύμβαση επιβάλλονται με απόφαση 
του αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της 
προμήθειας η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή  εξηγήσεων, οι κυρώσεις που προβλέπονται 
στο άρθρο 203 του Ν. 4412/16. 
 
Άρθρο 9ο :Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν 
κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας. 
 
Άρθρο 10ο: Επίλυση διαφορών 
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις. 
 

Σητεία  18-03-2020 
 

Θεωρήθηκε                                                                            Ο Συντάξας 
Η   Πρ/νη Τμήματος Προμηθειών                                     Ο υπάλληλος του Τμ.   Προμηθειών 

 
 

     Ξηραδάκη Ειρήνη                                                           Ξυπολιτάκης Κωνσταντίνος 


