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 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια απολυμαντικού υλικού (αλκοόλες, οινόπνευμα κλπ) για 
την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την λήψη μέτρων αποφυγής και 
διάδοσης του κορονοϊού COVID-19, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 30520/21-05-2020 απόφαση 
του ΥΠ.ΕΣ για έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων. Η εν λόγω 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΄). Λόγω της αποφυγής διάδοσης του COVID-19 υπάρχει επιτακτική ανάγκη στο 
Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων. Η ενδεικτική δαπάνη 11.299,60 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 
θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του 2020, ΚΑΕ: 15-6633.001 με τίτλο «Προμήθεια χλωρίου, 
οινοπνεύματος, αλκοόλες, λοιπό απολυμαντικό και επιτοίχιες βάσεις απολυμαντικών για την 
προστασία από τον κίνδυνο εξάπλωσης από τον Κορωνοιό Covid – 19». 
 
Η προμήθεια κρίνεται απαραίτητη και επιτακτική σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΝΠ (ΦΕΚ 
55/11.3.2020 Α΄) για λόγους προστασίας της υγείας τόσο των εργαζομένων των υπηρεσιών του 
Δήμου καθώς και της Δημόσιας Υγείας λόγω των έκτακτων συνθηκών που έχουν προκύψει και για 
την αποφυγή διάδοσης του COVID-19 υπάρχει επιτακτική ανάγκη στο Δήμο  για προμήθεια 
απολυμαντικών υγρών για τακτική απολύμανση των επιφανειών των χώρων 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. 
 
Κριτήριο Κατακύρωσης : Ο Ανάδοχος θα προκύψει από την πλέον συμφερότερη από οικονομική 
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. 
 
1. ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ – ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 
ΤΖΕΛ (συσκευασία 4λίτρων) 
 

 Να είναι αντισηπτικό σκεύασμα χεριών και δέρματος ευρέως φάσματος και με 
περιεκτικότητα σε αιθυλική αλκοόλη ≥70% (WHO Guidelines 2009)  

 Να είναι βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, ιοκτόνο και φυματιοκτόνο  
 Να διατίθεται σε φιάλη των 4 λίτρων  
 Να είναι εγκεκριμένο από τον Ε.Ο.Φ. ως φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα  
 Να πληροί την οδηγία EN 1500  
 Η παρασκευάστρια εταιρία να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001  

 
2. ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ – ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΤΖΕΛ με 
μηχανισμό απλικατέρ αντλίας (συσκευασία 1000 ml ). 
Αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα τζέλ με αντλία έγχυσης (συσκευασία 1000 ml ).Το αλκοολούχο 
διάλυμα να έχει άδεια ΕΟΦ περιεκτικότητα αιθυλικής αλκοόλης 70% ν.ν. 

 Η παρασκευάστρια εταιρία να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001  
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3. Αντισηπτικό - Απολυμαντικό υγρό χεριών σε συσκευασία με αντλία περιεκτικότητας σε αιθυλική 
αλκοόλη 70% και άνω, επιτραπέζια συσκευασία των 500ml 
Ήπιο αντισηπτικό και ενυδατικό τζελ χεριών με 70% αλκοόλη και με αντλία, ώστε να: 

  Καθαρίζει και προστατεύει χωρίς νερό και σαπούνι. 
  Βοηθά στη μείωση της μετάδοσης μικροβίων που πραγματοποιείτε μέσω των χεριών. 
  Προσφέρει απαλότητα και ενυδάτωση μετά τον καθαρισμό. 
  Μεγάλη διάρκεια. 

 Η παρασκευάστρια εταιρία να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001  
4. ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ SPRAY ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ (συσκευασία 710ml). 

 Να είναι ισχυρό χωρίς άρωμα και χλώριο.  
 Να απολυμαίνει και να καθαρίζει όλες τις επιφάνειες.  
 Να διαθέτει άδεια παράγωγης βιοκτόνων - ΕΟΦ (Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων).  
 Να προλαμβάνει την εξάπλωση βακτηριδίων και ιών από τις επιφάνειες και να συμβάλλει 

στην υγιεινή του χώρου.  
 Η παρασκευάστρια εταιρία να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001  

 
4. ΚΑΘΑΡΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ- ΑΙΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ 95ο  (συσκευασία 430ml). 
Καθαρό Οινόπνευμα- Αιθυλική αλκοόλη (αιθανόλη) 95º (συσκευασία 430ml)κατάλληλο ως αντι-
σηπτικό -αντιμικροβιακό και απολυμαντικό.  Κατάλληλο για άμεση αντισηψία, απολυμάνσεις και 
καθαρισμούς.  
Όλα τα είδη πρέπει να είναι άριστης ποιότητας ευρείας κατανάλωσης και να πληρούν τους όρους 
υγιεινής και ποιότητας Όλα τα προϊόντα, που θα προσφερθούν πρέπει να έχουν άδεια 
κυκλοφορίας από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) ή τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Φαρμάκων (ΕΜΕΑ). Η ονομασία φαρμακευτικού προϊόντος, η ποιοτική και ποσοτική σύνθεση σε 
δραστικές ουσίες, η ημερομηνία λήξης, ο αριθμός παρτίδας, το όνομα και η διεύθυνση του 
κατόχου της άδειας κυκλοφορίας και ο αριθμός της άδειας κυκλοφορίας , πρέπει να 
αναγράφονται στη συσκευασία. O xρόνος ανταπόκρισης μετά την αποστολή της παραγγελίας από 
την υπηρεσία, να μην είναι μεγαλύτερος από 5 εργάσιμες ημέρες και σύμφωνα με τις εκάστοτε 
ανάγκες της συγκεκριμένης υπηρεσίας. H παράδοση των προϊόντων θα πρέπει να γίνει σε 
πιστοποιημένες συσκευασίες, οι οποίες να διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτούμενων ορίων 
θερμοκρασίας. Όλα τα είδη που περιλαμβάνονται στην παρούσα έκθεση πρέπει να τηρούν τα 
εθνικά και διεθνή πρότυπα ποιότητας και να φέρουν πιστοποίηση ISO 9001 της 
παρασκευάστριας εταιρίας. Πρέπει να κυκλοφορούν με την ανάλογη επισήμανση επί κάθε είδους 
συσκευασίας τους, για αποφυγή ενδεχομένων κινδύνων κατά τη χρήση τους, οδηγίες χρήσεως και 
αποθήκευσης. Επιβάλλεται επίσης να φέρουν όλες τις απαραίτητες από το νόμο άδειες για την 
παραγωγή, κυκλοφορία και διακίνησή τους. 

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  

Ψαχνά, 05-10-2020 
                              ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
 

ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΠΕ1 Γ΄ 

Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ     
 

ΤΣΟΜΩΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΠΕ1Α ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΠΡ/ΣΜΟΥ ΟΡ-
ΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

ΒΟΡΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΠΕ1Α 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα  Τιμή Μονάδος 

Αξία χωρίς 
ΦΠΑ 

 
ΦΠΑ 
6% 

Συνολική Αξία 

1. 

ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ 
ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ – 
ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚ Ο ΔΙΑΛΥΜΑ 

ΤΖΕΛ  
(συσκευασία 4λίτρων ) 

Τεμ. 60 16,00 960 57,6 1017,6 

2. 

ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ 
ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ – 
ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚ Ο ΔΙΑΛΥΜΑ 
ΤΖΕΛ με μηχανισμό απλικατέρ 

αντλίας 
 (συσκευασία 1000 ml ) 

Τεμ. 500 10,00 5000 300 5300 

3. 

Αντισηπτικό - Απολυμαντικό υγρό 
χεριών σε συσκευασία με αντλία 

περιεκτικότητας σε αιθυλική 
αλκοόλη 70% και άνω, επιτραπέζια 

(συσκευασία των 500ml)  

Τεμ. 400 4,00 1600 96 1696 

4. 
Απολυμαντικό SPRAY Επιφανειών 

 (συσκευασία 710ml) 
Τεμ. 200 4,00 800 48 848 

5. 
ΚΑΘΑΡΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ- ΑΙΘΥΛΙΚΗ 

ΑΛΚΟΟΛΗ 95ο   
(συσκευασία 430ml) 

Τεμ. 100 23,00 2300 138 2438 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 10.660,00 639,60 11.299,60 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ζητούμενων ειδών 
και όχι μεμονωμένα.   
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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο :  Αντικείμενο 

Η παρούσα μελέτη αφορά την Προμήθεια Απολυμαντικού Υλικού (αλκόολες, τζέλ κτλ.) για την 
αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού 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΄).Η 
ενδεικτική δαπάνη 11.299,60 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) θα καλυφθεί από τον 
προϋπολογισμό του 2020, ΚΑΕ: 15-6633.001 με τίτλο «Προμήθεια χλωρίου, οινοπνεύματος, 
αλκοόλες, λοιπό απολυμαντικό και επιτοίχιες βάσεις απολυμαντικών για την προστασία από 
τον κίνδυνο εξάπλωσης από τον Κορωνοιό Covid – 19» σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 30520/21-
05-2020 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών για τη χρηματοδότηση του Δ. Διρφύων Μεσσαπίων 
για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής 
και διάδοσης του COVID-19. 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο : Ισχύουσες διατάξεις 

1. Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 
2. Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκη-

σης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
3. Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 
4. Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

5. Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Ο-
δηγίας 2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

6. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

7. Του Ν.4555/2018.    
8. Του Ν. 4605/2019 (α΄52) Τροποποίηση διατάξεων του ν 4412/2016- προσθήκη νέων άρ-

θρων.   
9. 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 περιορι-
σμού 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 Περιφε-
ρειών 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 Πε-
ριφέρειες μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στη διαδικασία δια-
πραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ` της παρ. 2 του άρθρου 32 
του ν. 4412/2016 (Α` 147).  
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10.  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 προ-
στασίας και προσωπικής υγιεινής» Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις τις παρ. 8 του άρθρου, «εφό-
σον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19, η έλλειψη το η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με Σελίδα 5 απόφαση του Υ-
πουργού 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 διε-
νεργούνται από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή, με απευθείας ανάθεση κατά παρέκκλιση 
κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων».  

                           
ΑΡΘΡΟ 3 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι: 

1. Τεχνική Έκθεση- Τεχνικές Προδιαγραφές. 

2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός. 

3. Συγγραφή υποχρεώσεων. 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή. Η πληρωμή θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα που 

θα εκδίδεται μετά την παραλαβή των ειδών  και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κα-

νένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και καταλληλότητα αυτών. 

ΑΡΘΡΟ 5 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

Αμέσως μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος της απευθείας ανάθεσης, ο ανάδοχος της θα 

κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών 

εξετάζεται η καταλληλότητα αυτού και συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές. Εφόσον προκύ-

ψει ακαταλληλότητα όλης ή μέρους της ποσότητας του κάθε είδους, ο ανάδοχος οφείλει να προβεί 

σε άμεση αντικατάσταση αυτής και θα του επιβληθούν οι νόμιμες κυρώσεις-ρήτρες. 

ΑΡΘΡΟ 6 
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από την υπογραφή της σύμβασης σε χρονικό διάστημα, 

κατόπιν παραγγελίας από τις υπηρεσίες του Δήμου και ανάλογα με τις ανάγκες, ώστε να προμηθεύ-

σει το Δήμο με την παραγγελθείσα ποσότητα και όχι πέραν της 31/12/2020. 

 

Εάν ο προμηθευτής καθυστερήσει την εκτέλεση της προμήθειας, πέραν της προαναφερθείσης προ-

θεσμίας, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις 
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ισχύουσες διατάξεις. Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και πα-

ρακρατείται από τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής. 

ΑΡΘΡΟ 7 
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας ή σε ανωτέρα βία, η προ-

θεσμία παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα της Υπηρεσίας, 

ή από ανωτέρα βία κώλυμα του αναδόχου, ο οποίος όμως δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση για την 

καθυστέρηση αυτή. 

ΑΡΘΡΟ 8 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Ο κάθε διαγωνιζόμενος δικαιούται να συμμετέχει για το σύνολο των ειδών, επί ποινή αποκλεισμού. 

ΑΡΘΡΟ 9 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 Ο προμηθευτής εγγυάται ότι τα προσφερόμενα είδη θα είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα 

με τους όρους και τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος τεύχους. 

 Η Υπηρεσία διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παρα-

βιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση 

ν' αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση της Υπηρεσίας κάθε ποσότητα είδους που προμήθευ-

σε, μέσα σε τρεις εργάσιμες (3) ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω δια-

βεβαιώσεων.  

Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων ειδών και αποστολής στην Υπηρεσία 

των νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 

 

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  

Ψαχνά, 05-10-2020 
                              ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
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