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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
«Προμήθεια Υφασμάτινων Μασκών, Θερμομέτρων Μετώπου, Απολυμαντικών & Aντισηπτικών υγρών 

για COVID-19
                                             

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Προμήθεια Υφασμάτινων Μασκών, Θερμομέτρων 
Μετώπου, Απολυμαντικών & Aντισηπτικών υγρών για COVID-19», συνολικού προϋπολογισμού 
9.501,50 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), σύμφωνα με την με αρ. 15/2020 με αρ. πρωτ. 13997/08-
10-2020 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής του Δήμου με τη διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης.

Η υπηρεσία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον   Ν.4412/2016.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική  προσφορά όπου να αναφέρεται το κόστος (με 
υπογραφή και σφραγίδα) για τα ανωτέρω μέχρι και την 10/11/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30  
π.μ. στο τμήμα προμηθειών του Δήμου Περάματος, Δ/νση Λ. Δημοκρατίας 28 - 1ος όροφος Δημαρχείο 
Περάματος ή στο mail: promithies@perama.gr .(Ψηφιακά υπογραμμένες).

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά 

σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α.Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν 
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού 
προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου 
του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις 
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών 
(Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.(άρθρο 80 παρ. 9 
του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019)

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας 
πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του 
Ν.4605/2019)
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β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 

υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,  εφόσον έχουν εκδοθεί 

έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με 

την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

Στην περίπτωση που μέχρι την άνω ημερομηνία δεν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον υποβολής 
προσφορών στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, ο Δήμος  θα συνεχίσει τη διερεύνηση για συλλογή 
προσφορών χωρίς περαιτέρω ενημέρωση. 

Με Εντολή Δημάρχου

Ο Γενικός Γραμματέας

ΣΤΑΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ: ΜΕΛΕΤΗ-ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ–ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Τμήμα Περιβάλλοντος Μελετών & Έργων

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 13997/8-10-2020

Έκτακτη Προμήθεια Υφασμάτινων Μασκών, Θερμομέτρων Μετώπου, 
Απολυμαντικών  & αντισηπτικών υγρών  για COVID-19

Αρ.  Μελέτης:  15/2020
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:      9.501,50  Ευρώ (Με Φ.Π.Α.)

Cpv : 35113410-6 Ενδύματα για βιολογική και χημική προστασία 
38412000-6 Θερμόμετρα
33631600-8 Αντισηπτικά και απολυμαντικά
33741300-9 Απολυμαντικά χεριών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

3.  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

4.  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

                 





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ–ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Τμήμα Περιβάλλοντος Μελετών & Έργων

ΜΕΛΕΤΗ:  Έκτακτη Προμήθεια Υφασμάτινων 
Μασκών, Θερμομέτρων Μετώπου, Απολυμαντικών  
& αντισηπτικών υγρών για COVID-19

Αρ.  Μελέτης:  15/2020

                             Αριθμ. Μελέτης:   14 /2014

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 
Έκτακτη  Προμήθεια Υφασμάτινων Μασκών, Θερμομέτρων Μετώπου, Απολυμαντικών & Aντισηπτικών υγρών.

ΣΥΝΟΛΙΚO ΠΟΣO ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:  σε Ευρώ με ΦΠΑ  9.501,50 €

Cpv : 35113410-6 Ενδύματα για βιολογική και χημική προστασία 
38412000-6 Θερμόμετρα
33631600-8 Αντισηπτικά και απολυμαντικά
33741300-9 Απολυμαντικά χεριών

Έχοντας υπόψη και διαπιστώνοντας ότι εξακολουθεί να υφίσταται άμεσα ο κίνδυνος εμφάνισης και 
διασποράς του Κορωνοϊού COVID-19. Ο Δήμος Περάματος, προκειμένου να  αποφύγει τον κίνδυνο 
μετάδοσης μολυσματικής και ιογενούς  ασθένειας  ιδιαίτερα σε χώρους με αυξημένο συνωστισμό όπως τα 
Δημοτικά κτίρια, Σχολικά κτίρια, κτίρια  Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδικών Σταθμών, Δημοτικών 
εγκαταστάσεων κ.α.  προτίθεται να προχωρήσει στην Έκτακτη προμήθεια, Υφασμάτινων Μασκών για το 
προσωπικό και τους εργαζομένους σε όλες τις υπηρεσίες του, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και αν 
εργάζονται, Θερμομέτρων Μετώπου για τον έλεγχο των εργαζομένων και των επισκεπτών δημοτών του 
ενώ θα μπορούν να διανεμηθούν και στα σχολεία όλων των βαθμίδων  αρμοδιότητας του. Τέλος  
προβλέπεται και η προμήθεια σε  Απολυμαντικά και Αντισηπτικά υγρά, για την πρόληψη  και τον 
περιορισμό διάδοσης του Κορωνοϊού  COVID-19. 
Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του (ΦΕΚ Α΄55/11.03.2020) ΠΡΑΞΗ 
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ  κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής 
νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, που προβαίνει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/16 για την παροχή 
υπηρεσιών, απολύμανσης των κτιρίων και εγκαταστάσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητά του, εντός 
των γεωγραφικών ορίων του. Σε περίπτωση Λήξης της χρονικής διάρκειας της παραπάνω πράξης και χωρίς 
ανανέωση πριν την έναρξη των διαδικασιών η διαδικασία θα γίνει με απευθείας Ανάθεση σύμφωνα με την 
σχετική Νομοθεσία.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 9.501,50 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η χρονική διάρκεια της 
παρούσας σύμβασης, είναι μέχρι εξαντλήσεως του ποσού και όχι πέραν του ενός έτους από την υπογραφή 
της. 
Κριτήριο Κατακύρωσης : Ο Ανάδοχος θα προκύψει από την πλέον συμφερότερη από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει τιμής, η συνολική προμήθεια αποτελείται από 3 ομάδες διαφορετικών ειδών όπως 
φαίνονται και στον ενδεικτικό προϋπολογισμό και οι συμμετέχοντες μπορούν να δώσουν – προσφορά 
ενιαία η ανά ομάδα. 





Οι  σχετικές πιστώσεις έχουν εγγραφεί στους  κωδικούς  του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου 
του  έτους  2020.  

Πίνακας   1 :  Κωδικών Εξόδων Προϋπολογισμού 2020

ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ με ΦΠΑ

00-6495.0011 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως για Covid 19 23.280

Πέραμα  24/09/2020

Ο Συντάξας

Υποθέσιμος Κων/νος

 





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ:  Έκτακτη Προμήθεια Υφασμάτινων Μασκών, 
Θερμομέτρων Μετώπου, Απολυμαντικών  &

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ–ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Τμήμα Περιβάλλοντος Μελετών & Έργων

αντισηπτικών υγρών για COVID-19
Αρ.  Μελέτης:  15/2020

2. TEXNIKEΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η προμήθεια  αφορά τις παρακάτω ομάδες 

ΟΜΑΔΑ  Α  : 

Υφασμάτινες Μάσκες 

Προστασίας Ενηλίκων για το προσωπικό και τους εργαζομένους σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου 
Περάματος με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΜΑΣΚΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

o Διπλής στρώσης υφάσματος κατ’ ελάχιστο 
o Καλής ποιότητας υφάσματος με πυκνή ύφανση για την κατακράτηση των μικροσωματιδίων
o Υποαλλεργική 
o Πολλαπλών χρήσεων 
o Να διαθέτει λάστιχο καλής ποιότητας με ανθεκτικά λάστιχα (πλακέ) που θα εφαρμόζουν πίσω 

από τα αυτιά για δέσιμο- στήριξη 
o Με έλασμα στην πάνω πλευρά 
o Να έχει σύνθεση 100% βαμβάκι 
o Πλενόμενη 
o Χρώματος μαύρο, μπλε σκούρο ή γκρι 

πιθανόν στο 1/3 από κάθε χρώμα της συνολικής ποσότητας ή μετά από συνεννόηση 
 
Κάθε μάσκα θα πρέπει να είναι συσκευασμένη σε ξεχωριστή ασφαλή συσκευασία, θα μπορούν να φέρουν 
και  πιέτες. Να είναι από καλής ποιότητας σφιχτά υφασμένο βαμβακερό ύφασμα (100%) πυκνής ύφανσης 
με τουλάχιστον δύο στρώματα υφάσματος. Εναλλακτικά και μετά από σύμφωνη γνώμη μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σαν δεύτερο στρώμα υφάσματος και διαφορετικό ύφασμα.

ΠΕΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 

Σε Απασχολούμενους και εργαζόμενους σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους, θα δοθούν σετ των 
τριών υφασμάτινων μασκών σε κάθε εργαζόμενο. Η μάσκα θα πρέπει να μπορεί να πλένεται 
επαναλαμβανόμενα χωρίς να χάνει τις ιδιότητες της, να αποστειρώνεται και να σιδερώνεται. Θα πρέπει να 
έχουν την καλύτερη δυνατή εφαρμογή για την όσο το δυνατόν καλύτερη κάλυψη του προσώπου.





ΟΜΑΔΑ  Β :  

Θερμόμετρα Μετώπου 

Για τον έλεγχο της θερμοκρασίας των εργαζομένων, επισκεπτών, δημοτών, όταν εισέρχονται στα Κτίρια 
και σε όλες τις Εγκαταστάσεις και τα σχολεία αρμοδιότητας του Δήμου Περάματος. Τα θερμόμετρα 
μετώπου θα χρησιμοποιηθούν για την ανέπαφη και ασφαλή μέτρηση της θερμοκρασίας σε όλες τις 
υπηρεσίες του Δήμου ή σχολεία και όπου αλλού χρειαστούν.
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΩΝ  ΜΕΤΩΠΟΥ 

Ιατρικά θερμόμετρα υπερύθρων μετώπου, ακριβής μέτρησης της θερμοκρασίας του ανθρώπινου σώματος, 
που δεν απαιτούν άμεση επαφή με το σώμα. Υιοθετώντας την υπέρυθρη θερμική ακτινοβολία του 
ανθρώπινου σώματος. Χωρίς να μεταδίδει ιώσεις λοιμώξεις κ.α. όπως τα παραδοσιακά θερμόμετρα που 
έρχονται σε άμεση επαφή με το σώμα. 

 Επιτυγχάνοντας  απόλυτη προστασία από κάθε μεταδοτικό νόσημα μέσω του θερμομέτρου. 
 Να Μετρά την θερμοκρασία χωρίς επαφή από απόσταση (5 - 15 εκατ.) χωρίς να προκαλούν 

ερεθισμό του Δέρματος.
 Φορητό, ελαφρύ επιστημονικό όργανο.
 Να Διαθέτει θερμικό αισθητήρα υψηλής ακρίβειας με σταθερή και αξιόπιστη απόδοση.
 Με λειτουργία απλή ασφαλή και μέτρηση γρήγορη και ακριβή.
 Να έχει άριστη προσαρμογή στη θερμοκρασία περιβάλλοντος και να  μπορεί να χρησιμοποιηθεί  σε 

ποικιλόμορφο/σύνθετο περιβάλλον.
 Να Λειτουργεί με απλές μπαταρίες 1,5 V.
 Να υποστηρίζει Απομνημόνευση των τελευταίων μετρήσεων.
 Να διαθέτει LCD φωτιζόμενη οθόνη ορατή και κατά τη διάρκεια της νύχτας.
 Έγραφα και Πιστοποίηση CE 

Χαρακτηριστικά

 Εύρος θερμοκρασίας μέτρησης : 32 0C ~ 42.5 0C 
 Συνθήκες λειτουργίας περιβάλλοντος  : 10 0C ~ 40.0C
 Διαβάθμιση κατ’ ελάχιστο ανά : 0,20C
 Χρόνος απόκρισης : 0.5 s
 Απόσταση μέτρησης, εύρος: 5 - 15 εκατοστά
 Μονάδες Θερμοκρασίας : 0C
 Απομνημόνευση των τελευταίων μετρήσεων.
 LCD φωτιζόμενη ευανάγνωστη οθόνη χρώματος.
 Μέτρηση από απόσταση χωρίς σωματική επαφή με το πάτημα της σκανδάλης.
 Λειτουργεία με απλές μπαταρίες 1,5 V.
 Λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης.





ΟΜΑΔΑ  Γ : 
Απολυμαντικά - Αντισηπτικά υγρά χεριών, για την πρόληψη  και τον περιορισμό διάδοσης του 
Κορωνοϊού  COVID-19. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΕΛΗΣ (GEL) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ 4000ml & 500ml
Χωρίς χρήση νερού
Άμεσος καθαρισμός
Να στεγνώνει γρήγορα
Με ενυδατικά και καλλυντικά συστατικά
Με ήπια αντισηπτική δράση χωρίς την χρήση νερού με αντιβακτηριδιακές ιδιότητες, με βάση την 
αλκοόλη, θα  περιέχει κατ’ ελάχιστο 70% αλκοόλη, αναλυτικά : αιθυλική αλκοόλη 80 ν/ν κατ’ όγκο ή 
ισοπροπυλική αλκοόλη 70 ν/ν κατ’ όγκο, με γλυκερίνη. 
Θα περιλαμβάνει επιπλέον συνδυασμό ενυδατικών παραγόντων όπως (γλυκερίνη & Aloe Vera) που 
φροντίζουν το δέρμα, αποτρέποντας την υπερβολική αφαίρεση της λιπαρότητας, το σκάσιμο και την 
ξηρότητα τους, προσφέροντας μαζί προστασία και περιποίηση των χεριών. Δεν θα περιέχει χρώμα και 
χρωστικές ουσίες. 
Θα υπάρχουν
Ενημερωτικά φυλλάδια της εταιρείας - εργοστασίου παραγωγής και οδηγίες χρήσης, στα Ελληνικά.
Άδεια κυκλοφορίας, Πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Φ. 
Ο κατασκευαστής και ο προσφέρων θα πρεπει να διαθέτουν ISO 9001/2015
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντων σύμφωνα με την ισχύουσα οδηγία 1907/2006 και τον 
κανονισμό Ε.Κ. 1272/2008 CLP 
ΠΕΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 
Θα χρησιμοποιείται αδιάλυτο προκειμένου να επιτυγχάνει γρήγορη απολύμανση και αντισηψία σε ευρύ 
φάσμα μικροβίων βακτηρίων, μυκήτων και ιών.  Το προϊόν θα παραδοθεί σε συσκευασίες των 4 λίτρων 
και συσκευασίες των 500 ml όπως περιγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΥΓΡΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
Αντιβακτηριδιακό Σπρέι Επιφανειών που  προλαμβάνει την εξάπλωση των βακτηριδίων και συμβάλλει 
στην υγιεινή του χώρου και των επιφανειών να  εξουδετερώνει το 99,9% των βακτηριδίων.
 Να Εξουδετερώνει Ιούς και μικρόβια (Ε. coli, Salmonella, MRSA, Rotavirus, Io γρίπης (Η1Ν1).
 Να απομακρύνει: Αλλεργιογόνα, σωματίδια γύρης, Ακάρεα σκόνης. 
 Χωρίς οσμή, χρώμα, Κατάλληλο για χρήση σε επιφάνειες 
Θα υπάρχουν
Ενημερωτικά φυλλάδια της εταιρείας - εργοστασίου παραγωγής και οδηγίες χρήσης, στα Ελληνικά.
Άδεια κυκλοφορίας, Πιστοποίηση. 
Ο κατασκευαστής και ο προσφέρων να διαθέτουν ISO 9001/2015
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντων σύμφωνα με την ισχύουσα οδηγία 1907/2006 και τον 
κανονισμό Ε.Κ. 1272/2008 CLP 

Πέραμα  28/9/2020

                                 Ο Συντάξας      Θεωρήθηκε
Προϊστάμενος Περιβάλλοντος Μελετών & Έργων               Προϊστάμενος της Δ/νσης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
                                                                                                                                  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

       Υποθέσιμος Κων/νος           Δρ. Απόστολος Μουστάκης
      Πολ. Μηχανικός  MSc                              Χημικός Μηχανικός





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ–ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ:  Έκτακτη Προμήθεια Υφασμάτινων Μασκών, 
Θερμομέτρων Μετώπου, Απολυμαντικών  & 
αντισηπτικών υγρών για COVID-19

Αρ. Μελέτης 15/2020

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  9.501,50 €  ( Με Φ.Π.Α.) 

3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ €

Α/Α  ΕΙΔΟΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΜΟΝΑΔΑ  
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ       

ΣΕ €  ΦΠΑ 24%  ΦΠΑ  6%  

 ΟΜΑΔΑ  Α

1
Υφασμάτινες 
Μάσκες Τεμάχιο 3.000 1,05 3.150,00  

 ΟΜΑΔΑ  Β

2
Θερμόμετρα 

Μετώπου Τεμάχιο 40 30,00 1.200,00  

 ΟΜΑΔΑ  Γ

3
Αντισηπτικό υγρό 

χεριών Τεμάχιο 4 λίτρων 100 23,00  2.300,00

4
Αντισηπτικό υγρό 

χεριών Τεμάχιο 500 ml 300 3,00  900,00

5
Απολυμαντικό υγρό 

επιφανειών Τεμάχιο 500 ml 270 2,50
 

675,00

ΣΥΝΟΛΟ 4.350,00 3.875,00

 ΦΠΑ 1.044,00 232,50

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.394,00 4.107,50

ΣΥΝΟΛΟ 9.501,50

Ο Συντάξας      Θεωρήθηκε
              Προϊστάμενος Περιβάλλοντος Μελετών & Έργων       Προϊστάμενος της Δ/νσης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

       Υποθέσιμος Κων/νος Δρ. Απόστολος Μουστάκης
      Πολ. Μηχανικός  MSc                     Χημικός Μηχανικός





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ–ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Τμήμα Περιβάλλοντος Μελετών & Έργων

ΜΕΛΕΤΗ: Έκτακτη Προμήθεια Υφασμάτινων Μασκών, 
Θερμομέτρων Μετώπου, Απολυμαντικών & 
αντισηπτικών υγρών για COVID-19

Αρ. Μελέτης  15 /2020

                             Αριθμ. Μελέτης:   14 /2014

4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την Έκτακτη προμήθεια, Υφασμάτινων Μασκών για το 
προσωπικό και τους εργαζομένους του Δήμου, την προμήθεια Θερμομέτρων Μετώπου για τον έλεγχο 
εργαζομένων, επισκεπτών, δημοτών. Και τέλος  την  προμήθεια  Απολυμαντικά και Αντισηπτικών υγρών 
για τα χέρια, και τις επιφάνειες προλαμβάνοντας και περιορίζοντας την διάδοση του Κορωνοϊού  COVID-19. 
Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του (ΦΕΚ Α΄55/11.03.2020) ΠΡΑΞΗ 
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ  κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής 
νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, που προβαίνει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/16 για την παροχή 
υπηρεσιών, απολύμανσης των κτιρίων και εγκαταστάσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητά του, εντός 
των γεωγραφικών ορίων του. Σε περίπτωση Λήξης της χρονικής διάρκειας της παραπάνω πράξης και χωρίς 
ανανέωση πριν την έναρξη των διαδικασιών η διαδικασία θα γίνει με απευθείας Ανάθεση σύμφωνα με την 
σχετική Νομοθεσία.
Ο Ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 9.501.50 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η χρονική διάρκεια 
της παρούσας σύμβασης, είναι μέχρι εξαντλήσεως του ποσού και όχι πέραν του ενός έτους από την 
υπογραφή της. 
Κριτήριο Κατακύρωσης : Ο Ανάδοχος θα προκύψει από την πλέον συμφερότερη από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει τιμής, η συνολική προμήθεια αποτελείται από 3 ομάδες (Α+Β+Γ) διαφορετικών ειδών 
όπως φαίνονται και στον ενδεικτικό προϋπολογισμό και οι συμμετέχοντες μπορούν να δώσουν  προσφορά 
ενιαία η ανά ομάδα. 

Οι  σχετικές πιστώσεις έχουν εγγραφεί στους  κωδικούς  του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου 
του  έτους  2020.  

Πίνακας   1 :  Κωδικών Εξόδων Προϋπολογισμού 2020

ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ με ΦΠΑ

00-6495.0011 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως για Covid 19 23.280

Άρθρο  2ο  : Ισχύουσες  διατάξεις

Η παραπάνω εργασία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις:
 του (ΦΕΚ Α΄55/11.03.2020) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

[Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοϊού COVID-19 και της 
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του].

 του άρθρου 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του 
άρθρου 377 του Ν. 4412/2016,

 της περίπτωση ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.1 
του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') : Μεταρρύθμιση του θεσμικού 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-58-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%BF%CF%85/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-203-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BF-%CF%84-%CE%B1-%CE%B1-%CE%B2%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CF%8D/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-203-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BF-%CF%84-%CE%B1-%CE%B1-%CE%B2%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CF%8D/




πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - 
Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 
Ι»],

 των άρθρων 58 και 59 του Ν.3852/10 «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»,
 των παρ. 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 118 του Ν. 4412/08.08.2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

σήμερα,
 της παρ. 1 του άρθρου 116 του Ν. 4412/08.08.2016,
 του άρθρου 120 παρ.3 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 32 του άρθρου 22 του 

Ν. 4441/2016,
 των παρ.1 και 2 άρθρου 73 του Ν.4412/2016 [ως δικαιολογητικά για την απόδειξη της μη συνδρομής 

των λόγων αποκλεισμού],
 του άρθρου 45 του Ν.4412/2016,
 την ανάρτηση απόφασης ανάθεσης στο ΚΗΜΔΗΣ (για συμβάσεις άνω των 1.000 ευρώ) (άρθρο 

38 παρ.1 του Ν.4412/2016, Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017),
 του άρθρου 2 παρ.4 περιπτ.6α Ν. 3861/2010 (Ανάρτηση στη Διαύγεια),
 του άρθρου 2 παρ.2β του ΠΔ 80/2016, 
 του άρθρου 206 παρ.1 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') : Μεταρρύθμιση του 

θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής 
- Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»].

Άρθρο  3ο   :  Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία της εργασίας κατά σειρά ισχύος είναι :
α) Συγγραφή υποχρεώσεων 
γ) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  
δ) Η τεχνική  περιγραφή 
ε) Προσφορά {με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά 
αποκλειστικά βάση τιμής (άρθρο 86 παρ.1 του Ν.4412/2016)}

Άρθρο  4ο   :  Εγγύηση συμμετοχής / καλής εκτελέσεως 

α. Εγγύηση συμμετοχής :Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής σε διαδικασίες απευθείας ανάθεσης, 
(άρθρο 72 παρ. 1α του Ν.4412/2016)
β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις αξίας ίσης ή 
κατώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, (άρθρο 72 παρ. 1β του Ν.4412/2016) 

Άρθρο 5ο : Δικαιολογητικά 
Ο Οικονομικός Φορέας (Προμηθευτής) πριν την υπογραφή της Σύμβασης θα πρέπει να καταθέσει στην 
Υπηρεσία τα κάτωθι:

- α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.
- β. Φορολογική ενημερότητα.
- γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).

Άρθρο 6ο Διάρκεια σύμβασης παροχής υπηρεσίας (άρθρο 217 του ν.4412/2016)

Ορίζεται η συνολική διάρκεια για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης. 
Ως συνολική διάρκεια νοείται το χρονικό διάστημα που ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή στα έγγραφα 
της σύμβασης και στο συμφωνητικό, το οποίο αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού 
και λήγει σε ένα έτος από αυτήν.

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126496
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126496
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000565_N0000027456_N0000027544_N0000027693
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-206-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1-%CF%81%CF%85%CE%B8%CE%BC%CE%AF/
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126544
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126530
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126530




Άρθρο  7ο   :  Ακαταλληλότα υλικών – Ελαττώματα

Αν κατά την υλοποίηση της εργασίας η Υπηρεσία θεωρεί ότι τα προς χρησιμοποίηση υλικά δεν πληρούν τις 
απαιτήσεις των προδιαγραφών ή γενικά είναι ακατάλληλα, διατάσσεται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία η μη 
χρησιμοποίηση των υλικών. Αν ο ανάδοχος διαφωνεί, τα υλικά δεν χρησιμοποιούνται αν δεν κριθεί η 
καταλληλότητα τους από εργαστηριακό έλεγχο που γίνεται από τα εργαστήρια της Γενικής Γραμματείας 
Υποδομών ή Πολυτεχνικών Σχολών ή άλλα αναγνωρισμένα εργαστήρια. Η δαπάνη για τις εργαστηριακές 
έρευνες προκαταβάλλεται από τον ανάδοχο και τον βαρύνει τελικά, αν αποδειχθεί η ακαταλληλότητα των 
υλικών.

Άρθρο 8ο : Αναθεωρήσεις τιμών – Όροι προσφοράς

Οι τιμές της μελέτης παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για 
κανένα λόγω, καθόσον η προμήθεια δεν λαμβάνεται ως τεχνικό έργο για να ισχύουν οι σχετικές περί 
αναθεωρήσεων διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Προσφορές που περιέχουν οποιασδήποτε μορφής 
όρους (π.χ. χρονική περίοδο προσφοράς η/ και άλλους οικονομικούς όρους θεωρούνται άκυρες και 
απορρίπτονται).

Άρθρο 9ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο Οικονομικός Φορέας πρέπει να έχει υπ’ όψη του όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, κρατήσεις, 
Φ.Π.Α. κ.λ.π. βάσει της κείμενης νομοθεσίας που ισχύουν κατά την ημέρα του διαγωνισμού η αυτές τις 
κρατήσεις κ.λ.π. που ενδεχομένως θα επιβάλλονταν αργότερα. Επίσης ο ανάδοχος ευθύνεται για την 
καταβολή προς το εργατοτεχνικό προσωπικό του, όλων των αποζημιώσεων βάσει της κείμενης νομοθεσίας 
σε μισθούς, ημερομίσθια, δώρα εορτών, επιδόματα αδείας, υπερωρίες κ.λ.π.

Άρθρο 10ο   :  Πληρωμή

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/16 και μετά την 
κατάθεση των παρεχόμενων στοιχείων σύμφωνα με την μελέτη και την σύμβαση και μετά τη σύνταξη και 
υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής και προσκόμιση και υποβολή τιμολογίου παροχής 
υπηρεσιών στο Λογιστήριο του Δήμου.

Πέραμα  28/9/2020

Ο Συντάξας      Θεωρήθηκε
              Προϊστάμενος Περιβάλλοντος Μελετών & Έργων       Προϊστάμενος της Δ/νσης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

       Υποθέσιμος Κων/νος Δρ. Απόστολος Μουστάκης
      Πολ. Μηχανικός  MSc                     Χημικός Μηχανικός

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                ΠΡΟΣ ΤΟΝ 
ΤΗΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ                                                                             ΔΗΜΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

( Επωνυμία εταιρίας, διεύθυνση κτλ)                                       Επιτροπή Διαγωνισμού 





ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ €
Α/Α  ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ  

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ       
ΣΕ €  ΦΠΑ 24%  ΦΠΑ  6%  

 
ΟΜΑΔΑ  Α

1 Υφασμάτινες Μάσκες Τεμάχιο 3.000  

 ΟΜΑΔΑ  Β

2 Θερμόμετρα Μετώπου Τεμάχιο 40  

 ΟΜΑΔΑ  Γ

3 Αντισηπτικό υγρό χεριών Τεμάχιο 4 λίτρων 100

4 Αντισηπτικό υγρό χεριών Τεμάχιο 500 ml 300

5 Απολυμαντικό υγρό χεριών Τεμάχιο 500 ml 270

ΣΥΝΟΛΟ

 ΦΠΑ 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

 Ημερομηνία:  ……./……../2020                                                                       Αρ. Μελέτης    15   /2020

Έκτακτη Προμήθεια Υφασμάτινων Μασκών, Θερμομέτρων Μετώπου, Απολυμαντικών  & αντισηπτικών υγρών για COVID-19

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η     Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

Ακριβές Αντίγραφο
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΑΘΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆ήµος Περάµατος




	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	Protocol: Δήμος Περάματος 05/11/2020
Α. Π.: 15692
	AkrivesAntigrafo: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
		2020-11-05T12:13:59+0000
	Not specified




