
Σελίδα 1 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ  

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Τμήμα Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας  

 

ΜΕΛΕΤΗ  
Προμήθεια υγειονομικού υλικού προς κάλυψη 

αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού 
COVID – 19   

 
ΚΑΕ: 70-6635.001 

Αρ. Μελέτης: 26/2020 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  

13.672,26 € 

(Συμπεριλαμβανομένου    Φ.Π.Α ) 

 
 

 

 

 

 

    ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

Προμήθεια υγειονομικού υλικού προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης 
του κορονοϊού COVID – 19.  

 

 

 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ  
ΚΑΕ: 70-6635.001 με τίτλο « Προμήθεια υγειονομικού υλικού προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή 

της διάδοσης του κορονοϊού COVID – 19 » (βάσει της υπ’ αριθ. 18209/13-3-2020 απόφασης του Γεν. 
Δ/ντη Οικ/κών Τοπ. Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής) 

 

 

 

 
Περιεχόμενα: 

1.Τεχνική Έκθεση 

2 Ανάλυση  Τεχνικών προδιαγραφών. 

3.Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

4.Γενική, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ  

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Τμήμα Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας  

 

 

ΜΕΛΕΤΗ  
Προμήθεια υγειονομικού υλικού προς κάλυψη 

αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού 
COVID – 19   

 
ΚΑΕ: 70-6635.001 

Αρ. Μελέτης: 26/2020 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  

13.672,26 € 

(Συμπεριλαμβανομένου    Φ.Π.Α ) 

 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Η παρούσα μελέτη αφορά την Προμήθεια του απαραίτητου υλικού (μέσα ατομικής προστασίας εργαζομένων και 

απολυμαντικού  υγρού), συναφών με την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την λήψη 

μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19»,  σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 18209/13-03-2020 

απόφαση του Υπουργείου.  

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

υπηρεσιών του Δήμου καθώς και της Δημόσιας Υγείας σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.3.2020 Α΄) 

<κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού >. 

Λόγω των έκτακτων συνθηκών που έχουν προκύψει και για την αποφυγή διάδοσης του COVID-19 υπάρχει επιτακτική 

ανάγκη στο Δήμο Σητείας για την προμήθεια των ακόλουθων ειδών που αφορούν:  

 τα απαραίτητα προστατευτικά εξαρτήματα για τα χέρια, το πρόσωπο, την αναπνοή και το δέρμα του 

εργατοτεχνικού προσωπικού των Υπηρεσιών Καθαριότητας, Πρασίνου, Άρδευσης, τεχνικής Υπηρεσίας και 

Βοήθεια στο Σπίτι και  

 απολυμαντικού υγρού για την τακτική απολύμανση των επιφανειών του χώρου εργασίας με τις οποίες 
έρχονται σε επαφή οι εργαζόμενοι του Δήμου ( πάγκοι, γραφεία κλπ) για την προστασία από την μετάδοση 
μέσω επαφής του COVID-19.   

 

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ 
CPV:  «18424000-7 «Γάντια» 

A/A 
 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ (ζεύγος) 465 

2 ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ (ζεύγος) 109 

3 ΓΑΝΤΙΑ ΥΦΑΣΜΑ & ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ζεύγος) 135 

4 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤ. ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (πακέτα των 100 τεμαχίων) 100 
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5 ΓΑΝΤΙΑ PVC (ζεύγος) 27 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΟΗΣ 
CPV: 18143000-3: Προστατευτικά εξαρτήματα 

6 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (τεμάχια) 36 

7 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (τεμάχια) 39 

8 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟ Ρ1 (τεμάχια) 3000 

9 
ΜΑΣΚΑ 1 ΧΡΗΣΗΣ (πακέτο των  50 τεμαχίων) 

 
30 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ 
CPV: 35113400-3 «Ρούχα προστασίας και ασφαλείας» 

10 ΟΛΟΣΟΜΕΣ ΦΟΡΜΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (τεμάχια) 200 

11 ΡΟΜΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  (τεμάχια) 12 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΞΕΒΓΑΛΜΑ 
CPV:  «24455000-8» Απολυμαντικά 

12 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΠΑΓΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΞΕΒΓΑΛΜΑ  

(συσκευασία των 500ml) 
200 

   

 

Η ενδεικτική δαπάνη (13.672,26 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)  θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του 

2020, ΚΑΕ: ΚΑΕ: 70-6635.001 με τίτλο « Προμήθεια υγειονομικού υλικού προς κάλυψη αναγκών για την 

αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID – 19 »  σύμφωνα 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" 
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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 

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. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1δ΄του Ν. 3852/2010 

17. Τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2γ΄ του Ν. 4412/16 περί προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης 

λόγω κατεπείγουσας ανάγκης. 

18. 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 € προμήθειες υλικού, για την παροχή 

μέσων προστασίας των εργαζομένων, καθώς και λοιπών υπηρεσιών συναφών με την αντιμετώπιση της 

κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την λήψη μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού 

COVID-19, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα. 

19. Τις διατάξεις της ΠΝΠ (ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 

συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»  

σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των εδαφίων (α) και (β) της παραγράφου 3 του άρθρου 10 με τίτλο 

«Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης 

μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού  COVID-19» , κατά το διάστημα λήψης των μέτρων 

αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 (όπως προσδιορίζεται στην πρώτη παράγραφο του 

ιδίου άρθρου) για προμήθειες υλικού και υπηρεσιών, συναφών με την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας 

και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, οι 

Δήμοι και οι Περιφέρειες μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ` της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 

4412/2016 (Α` 147). 

20. Τις διατάξεις της ΠΝΠ (ΦΕΚ Α' 64/14-03-2020), «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης 

περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19προβλέπονται τα ακόλουθα: Άρθρο δεύτερο: 

«Έκτακτα μέτρα για την εξασφάλιση της επάρκειας μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής 

υγιεινής» Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις τις παρ. 8 του άρθρου, «εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος 

κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με 
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απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 

έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι διαδικασίες έκτακτης προμήθειας κάθε 

ενδεδειγμένου είδους ατομικής υγιεινής ή μέσου συλλογικής προστασίας μπορούν να διενεργούνται 

από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή, με απευθείας ανάθεση κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης 

της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων.»  

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά ανά είδος υλικού (1 έως και 12) 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  20-04-2020 

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ 

 

 

Ιωάννης Βιτσεντζάκης 

    (ΤΕ ΓΕΩΠ-Τμ.Γεωργ.Μηχ & Αρδεύσεων) 

 

 

 

Εμμανουήλ Ψυλινάκης  

(ΠΕ Χημικών -Περιβάλλοντος)  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ  

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Τμήμα Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας  

 

 

ΜΕΛΕΤΗ  
Προμήθεια υγειονομικού υλικού προς κάλυψη 

αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού 
COVID – 19   

 
ΚΑΕ: 70-6635.001  

Αρ. Μελέτης: 26/2020 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  

13672,26 € 
(Συμπεριλαμβανομένου    Φ.Π.Α ) 

 

 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΑ: Όλα τα ΜΑΠ πρέπει να φέρουν πάνω τους τη σήμανση CE, τους κωδικούς των προτύπων που ικανοποιούν 
και τα αντίστοιχα εικονοσύμβολα.   
 

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές όλων των ειδών ατομικής προστασίας που συνθέτουν τα υπό προμήθεια μέσα, τα 
χαρακτηριστικά, τα πρότυπα και οι σημάνσεις είναι τουλάχιστον αυτά που καθορίζονται από τη ΚΥΑ 43726/8-
06-2019 (ΦΕΚ 2208/Β΄/8-6-2019) και την σχετική τεχνική έκθεση του τεχνικού ασφαλείας του Δήμου Σητείας 
όπως αναλυτικά αναφέρονται ακολούθως:   
 

1. ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ 

 
 Πεδίο χρήσης: Προστασία από απλούς μηχανικούς κινδύνους (τριβές, συμπιέσεις, εκδορές) σε στεγνό 
περιβάλλον όπως εργαζόμενοι σε απορριμματοφόρα, οικοδόμοι, σε κήπους, μηχανοτεχνίτες.  
 Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20−25cm πάχος 1 −1,2 mm. To εμπρός μέρος του γαντιού και τα δάκτυλα από 
βόειο δέρμα και το πίσω μέρος από βαμβακερό ύφασμα με ελαστική ταινία σύσφιξης.  
Πρότυπα ΕΝ-388, ΕΝ-420 με επίπεδα μηχανικών αντοχών : 2 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 2 (διάσχιση), 2 
(διάτρηση).  
Σήμανση: CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς 
κινδύνους και οι κωδικοί 2, 1, 2, 2.  
 

 
Εναλλακτικά μπορούν να επιλεγούν γάντια με ενίσχυση από δεύτερο στρώμα δέρματος στο εμπρός μέρος της 
παλάμης που θα έχουν μεγαλύτερα επίπεδα μηχανικών αντοχών αλλά θα είναι πιο δύσχρηστα. 
 
 

2. ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ 
 Πεδίο χρήσης: για προστασία των χεριών σε εργασίες στις οποίες η παλάμη μπορεί να εκτεθεί σε χημικές ουσίες 
ή σε υγρό περιβάλλον.  
 Χαρακτηριστικά: Καλή μηχανική αντοχή. Συσκευασία σε κουτί των 100τεμ. Μέγεθος L –XL , χωρίς πούδρα. 
Εικονόσημα: Προστασία από μηχανικούς κινδύνους, χημικές ουσίες , μικροοργανισμούς Πρότυπα: ΕΝ-388, ΕΝ-
420, ΕΝ-374.1, ΕΝ-374.2, ΕΝ-374.3.  
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3.ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ & ΝΙΤΡΙΛΙΟ 

 Πεδίο χρήσης: Εργασίες στις οποίες το εμπρός μέρος της παλάμης μπορεί να εκτεθεί σε χημικές ουσίες ή σε 
υγρό περιβάλλον όπως στα συνεργεία συντήρησης σε υγρό περιβάλλον, σε υδραυλικούς και σε βαφές.  
 Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20−25cm, πάχος: min 0,5mm. Εμπρός μέρος παλάμης από νιτρίλιο ώστε να 
προστατεύει από χημικές ουσίες ενώ το πίσω από ύφασμα ώστε να είναι πιο εύχρηστο. Υλικό κατασκευής: 
παλάμη, δάχτυλα και αντίχειρας από νιτρίλιο, μανσέτα και εξωτερικό μέρος από βαμβακερό ύφασμα με  
ελαστική ταινία σύσφιξης στο άνω μέρος της παλάμης ή ελαστική μανσέτα.  
Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3, 1, 2, 2, (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 2 (διάσχιση), 2 (διάτρηση).  
Πρότυπα ΕΝ 388, 420.  
Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, εικονόσημο για προστασία από μηχανικούς 
κινδύνους και οι κωδικοί 3, 1, 2, 2. 

 
 

4. ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

 Πεδίο χρήσης: Για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών.  
 Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20 εκ., με υλικό κατασκευής το νιτρίλιο. Μηχανικές αντοχές : Αδιάφορο αφού 
είναι μιας χρήσεως.  
Συσκευασία: Κουτιά ανά 100 τεμάχια.  
Πρότυπα: ΕΝ-374.  
Σήμανση: CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες 
και μικροοργανισμούς. 

 
 
 
 

5. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC 

 Πεδίο χρήσης: Προστασία από χημικούς, μηχανικούς και βιολογικούς κινδύνους, όπως εργαζόμενοι σε 
απορριμματοφόρα (εναλλακτική λύση), σε καθαρισμούς κάδων, σε νεκροταφεία.  
 Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 30cm πάχος 1 mm. Υλικό κατασκευής PVC και εσωτερική επένδυση από 
ανθιδρωτικό υλικό.  
Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3, 1, 2, 2, που σημαίνει: 3 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 2 (διάσχιση), 2 
(διάτρηση).  
Πρότυπα ΕΝ 388, 420, 374.  
Σήμανση: CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς 
κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,2,2, εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς. 
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 6. ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

 Πεδίο χρήσης: για τους απασχολούμενους στα απορριμματοφόρα, συνεργεία, εργασίες πρασίνου, υδραυλικές 
εργασίες, ταφές-εκταφές κλπ. Για προστασία από τα σωματίδια.  
 Χαρακτηριστικά: Γυαλιά ανοικτού τύπου με PC (polycarbonate) φακούς και ρυθμιζόμενους βραχίονες. 
Δυνατότητα χρήσης με γυαλιά οράσεως. CE , EN 166:2001.  

 
7.  ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

 Πεδίο χρήσης: για τους απασχολούμενους στην απολύμανση κάδων, οξυγονοκολλήσεις/συγκολλήσεις, 
κηπουρούς, τεχνικές εργασίες (οικοδομικές κ.α.) αφοδευτήρια κλπ. πρότυπα ΕΝ166:2001, EN 170, CE.  
Χαρακτηριστικα: Να διαθέτουν πανοραμικό φακό, για άριστο οπτικό πεδίο και να μπορούν να φορεθούν πάνω 
από τα περισσότερα διορθωτικά γυαλιά. Να έχουν φαρδύ και πλήρως ρυθμιζόμενο κεφαλόδεσμο για τέλεια 
εφαρμογή. Σήμανση: CE 
 

8. ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟΥ Ρ1 

 Πεδίο χρήσης: Πεδίο χρήσης: σε εργασίες που απαιτούν προστασία από στερεά και υγρά σωματίδια π.χ. 
οικοδομικές εργασίες, καθαριότητα κ.λ.π.  
 Χαρακτηριστικά: Μάσκα τύπου FFP1 (έναντι σωματιδίων λευκή) με ενσωματωμένο φίλτρο κατακράτησης από 
στερεά και υγρά σωματίδια 1 με διπλό ιμάντα προσαρμογής που θα καλύπτει μύτη, στόμα και πιγούνι.  
Υλικό κατασκευής: συνθετικό υλικό, Σήμανση: η μάσκα και τα φίλτρα θα πρέπει να φέρουν ανεξίτηλα τυπωμένα 
τα εξής: CE, FF (=Filtering Facepiece)-P1, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, Κωδικός 
Εργαστηρίου.  
Πρότυπα Πιστοποίησης: ΕΝ-149 ή  ΕΝ-405. Προστασία κατά τις εργασίες με σκόνη και μικροοργανισμούς. 
 

9. ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Πεδίο χρήσης: σε χώρους ιατρικούς, σίτισης . Μάσκες προσώπου υποαλλεργικές, 3 στρωμάτων, με λάστιχο. Με 
επιπλέον ίνες άνθρακα προστατεύει από την αόρατη σκόνη. Με λαστιχάκια που ταιριάζουν άνετα στο αυτί . 
 

 
10. ΟΛΟΣΟΜΕΣ ΦΟΡΜΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 Πεδίο χρήσης: στους απασχολούμενους στην καθαριότητα στο πράσινο και στην πλύση κάδων και 
κοινοχρήστων χώρων.  
Χαρακτηριστικά: ενιαίες ολόσωμες στολές από μικροπορώδη υλικά που προστατεύουν από πιτσιλίσματα 
χημικών ουσιών και σκόνες, ενώ παράλληλα προστατεύουν επιτρέπουν την αναπνοή του δέρματος.  
Προστασία από χημικές ουσίες: 5: από στερεά σωματίδια (σκόνες), 6: από πιτσιλίσματα υγρών ουσιών. 

Σήμανση: CE, κωδικοί 5- 6, εικονόσημο προστασίας από πιτσιλίσματα χημικών ουσιών , Πρότυπα, ΕΝ 13034, 

ΕΝ13982.  
11.  ΡΟΜΠΕΣ 

 Πεδίο χρήσης: στους απασχολούμενους ιατρούς, νοσηλευτές, μάγειρες , βοηθούς μαγείρων.  
 Χαρακτηριστικά: Από ύφασμα ποπλίνα περίπου 150 gr. βάρους , με τσέπες, χρώμα λευκό. Σήμανση: CE 
 

12. ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΞΕΒΓΑΛΜΑ 
Υγρό απολυμαντικό και καθαριστικό για όλες τις επιφάνειες του χώρου εργασίας.  
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Να εξουδετερώνει βακτήρια και μύκητες,  χωρίς να χρειάζεται ξέβγαλμα με νερό. Συσκευασμένο σε μπουκάλι των 
500ml  με συσκευή σπρέι.   Να είναι εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ.  
 

 

                                                         Σητεία  20-04-2020 

 

               

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ 

 

 

Ιωάννης Βιτσεντζάκης 

    (ΤΕ ΓΕΩΠ-Τμ.Γεωργ.Μηχ & Αρδεύσεων) 

 

 

 

Εμμανουήλ Ψυλινάκης  

(ΠΕ Χημικών -Περιβάλλοντος)  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ  

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Τμήμα Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας  

 

 

ΜΕΛΕΤΗ  
Προμήθεια υγειονομικού υλικού προς κάλυψη 

αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού 
COVID – 19   

 
ΚΑΕ: 70-6635.001 

Αρ. Μελέτης: 26/2020 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  

13672,26 € 
(Συμπεριλαμβανομένου    Φ.Π.Α ) 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
A/A 

 
ΕΙΔΟΣ/ΜΟΝΑΔΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
(€) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ (€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΜΕ ΦΠΑ 24% 

1 
ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ/ 

(ζεύγος) 
2,10 465 976,50 1210,86 

A/A 
 

ΕΙΔΟΣ/ΜΟΝΑΔΑ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ (€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΜΕ ΦΠΑ 24% 

2 ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ /(ζεύγος) 1,90 109 207,10 256,80 

A/A 
 

ΕΙΔΟΣ/ΜΟΝΑΔΑ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ (€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΜΕ ΦΠΑ 24% 

3 
ΓΑΝΤΙΑ ΥΦΑΣΜΑ & ΝΙΤΡΙΛΙΟ 

/(ζεύγος) 
1,80 135 243,00 301,32 

A/A 
 

ΕΙΔΟΣ/ΜΟΝΑΔΑ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ (€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΜΕ ΦΠΑ 6% 

4 
ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤ. ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ/ 

(πακέτο των 100 τεμαχίων) 
7,50 100 

750,00 
 

795,00 
 

A/A 
 

ΕΙΔΟΣ/ΜΟΝΑΔΑ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ (€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΜΕ ΦΠΑ 24% 

5 ΓΑΝΤΙΑ PVC /(ζεύγος) 2,00 27 
54,00 

 
66,96 

 

A/A 
 

ΕΙΔΟΣ/ΜΟΝΑΔΑ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ (€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΜΕ ΦΠΑ 24% 

6 
ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

/(τεμάχιο) 
9,00 36 

324,00 
 

401,76 
 

A/A 
 

ΕΙΔΟΣ/ΜΟΝΑΔΑ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ (€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΜΕ ΦΠΑ 24% 
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7 
ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

/(τεμάχιο) 
13,00 39 

507,00 
 

628,68 
 

A/A 
 

ΕΙΔΟΣ/ΜΟΝΑΔΑ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ (€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΜΕ ΦΠΑ 6% 

8 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟ Ρ1/ (τεμάχιο) 1,90 3000 5700,00 6042,00 

A/A 
 

ΕΙΔΟΣ/ΜΟΝΑΔΑ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ (€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΜΕ ΦΠΑ 6% 

9 
ΜΑΣΚΑ 1 ΧΡΗΣΗΣ/ (πακέτο των  

50 τεμαχίων) 
35,00 30 1050,00 1113,00 

A/A 
 

ΕΙΔΟΣ/ΜΟΝΑΔΑ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ (€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΜΕ ΦΠΑ 24% 

10 
ΟΛΟΣΟΜΕΣ ΦΟΡΜΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ (τεμάχιο) 

8,00 200 1600,00 1984,00 

A/A 
 

ΕΙΔΟΣ/ΜΟΝΑΔΑ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ (€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΜΕ ΦΠΑ 24% 

11 ΡΟΜΠΕΣ /(τεμάχιο) 14,00 12 168,00 208,32 

A/A 
 

ΕΙΔΟΣ/ΜΟΝΑΔΑ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ (€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΜΕ ΦΠΑ 6% 

12 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΞΕΒΓΑΛΜΑ 
(συσκευασία 500ml) 

3,13 200 626,00 663,56 

ΣΥΝΟΛΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ (€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΜΕ ΦΠΑ 

12205,60 13672,26 

 

                                                         Σητεία  20-04-2020 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ 

 

 

Ιωάννης Βιτσεντζάκης 

    (ΤΕ ΓΕΩΠ-Τμ.Γεωργ.Μηχ & Αρδεύσεων) 

 

 

 

Εμμανουήλ Ψυλινάκης  

(ΠΕ Χημικών -Περιβάλλοντος)  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ  

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Τμήμα Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας  

 

 

ΜΕΛΕΤΗ  
Προμήθεια υγειονομικού υλικού προς κάλυψη 

αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού 
COVID – 19   

 
ΚΑΕ: 70-6635.001  

Αρ. Μελέτης: 26/2020 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  

13672,26 € 
(Συμπεριλαμβανομένου    Φ.Π.Α ) 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
Άρθρο 1 ο  : Αντικείμενο της προμήθειας 
Η παρούσα μελέτη αφορά την Προμήθεια των ενδεδειγμένων μέσων ατομικής προστασίας των εργαζομένων και 

απολυμαντικού υγρού  συναφών με την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την λήψη 

μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19.  

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

υπηρεσιών του Δήμου καθώς και της Δημόσιας Υγείας σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.3.2020 Α΄) 

<κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού >. ,  

Η ενδεικτική δαπάνη 13672,26 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)  θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του 2020, 
ΚΑΕ: ΚΑΕ: 70-6635.001 με τίτλο « Προμήθεια υγειονομικού υλικού προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της 
διάδοσης του κορονοϊού COVID – 19 »  σύμφωνα 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 €.  
 
 
Άρθρο 2 ο : Ισχύουσες διατάξεις- Τρόπος εκτέλεσης της ανάθεσης 
 
Η διενέργεια της προμήθειας γίνεται σύμφωνα με τις κάτωθι διατάξεις: 
Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις : 

21. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/EE και 2014/25/ΕΕ)» 

22. 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)- 

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

άλλες διατάξεις" 

24. Του ν. 4609/2019 (Α' 67) "Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, 

Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις" 

25. Του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

26. Του ν. 3463/2006 (φΕΚ 114/Α/8-6-06) « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και κοινοτήτων 

27. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
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28. 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, 

29. Του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...», 

30. 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", 

31. Του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

32. Του ν.2690/1999 (Α' 45) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις" και ιδίως των 

άρθρων 7 και 13 έως 15, 

33. 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 

34. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 194/A') «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

35. Τις διατάξεις των άρθρων 203 και 206 του Ν. 4555/19-7-18 (ΦΕΚ 133/19.07.18 Α') πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 

I. 

36. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1δ΄του Ν. 3852/2010 

37. Τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2γ΄ του Ν. 4412/16 περί προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης 

λόγω κατεπείγουσας ανάγκης. 

38. 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 € προμήθειες υλικού, για την παροχή 

μέσων προστασίας των εργαζομένων, καθώς και λοιπών υπηρεσιών συναφών με την αντιμετώπιση της 

κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την λήψη μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού 

COVID-19, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα. 

39. Τις διατάξεις της ΠΝΠ (ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 

συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»  

σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των εδαφίων (α) και (β) της παραγράφου 3 του άρθρου 10 με τίτλο 

«Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης 

μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού  COVID-19» , κατά το διάστημα λήψης των μέτρων 

αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 (όπως προσδιορίζεται στην πρώτη παράγραφο του 

ιδίου άρθρου) για προμήθειες υλικού και υπηρεσιών, συναφών με την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας 

και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, οι 

Δήμοι και οι Περιφέρειες μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ` της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 

4412/2016 (Α` 147). 

1. Τις διατάξεις της ΠΝΠ (ΦΕΚ Α' 64/14-03-2020), «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης 

περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19προβλέπονται τα ακόλουθα: Άρθρο δεύτερο: 

«Έκτακτα μέτρα για την εξασφάλιση της επάρκειας μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής 

υγιεινής» Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις τις παρ. 8 του άρθρου, «εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος 

κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με 

απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 

έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι διαδικασίες έκτακτης προμήθειας κάθε 

ενδεδειγμένου είδους ατομικής υγιεινής ή μέσου συλλογικής προστασίας μπορούν να διενεργούνται 

από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή, με απευθείας ανάθεση κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης 

της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων.»  

2. 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 



Σελίδα 14 

διαπραγμάτευση , οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμιά περίπτωση δεν απορρέουν από 

ευθύνη του Δήμου. 

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.  

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά ανά είδος υλικού (1 έως και 12) 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 στην παρούσα.  

 
 
Άρθρο 4ο : Απόφαση κατακύρωσης- Σύμβαση 
Μετά την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, ο Δήμος προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή 
του συμφωνητικού (εφόσον η ανάθεση υπερβαίνει τα 2.500 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ), 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 (45) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της ή την 
κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης στους αναδόχους. 
Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του Ν. 4412/16  
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. 
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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 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 
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  20-04-2020 
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