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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα μελέτη αφορά την Προμήθεια του απαραίτητου υλικού (μέσα 
ατομικής προστασίας εργαζομένων), 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. 30520/21-
05-2020 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ για έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου Διρφύων 
Μεσσαπίων. 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΄). Λόγω της αποφυγής διάδοσης του COVID-19 υπάρχει 
επιτακτική ανάγκη στο Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων για την προμήθεια των 
ακόλουθων ειδών ως κάτωθι:  

1. ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟ ΚΑΛΥΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ – ΜΑΣΚΑ / CPV: 18143000-3 

Οι ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές αποσκοπούν στον καθορισμό των 
απαιτήσεων για την προμήθεια του είδους «Υφασμάτινο κάλυμμα 
προσώπου», για τις ανάγκες του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων. 

Το προϊόν θα πρέπει να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο από  100%  
υποαλλεργικό βαμβακερό ύφασμα , Επαναχρησιμοποιούμενη, (πλενόμενη ) 
πολλαπλών χρήσεων. Η κατασκευή του προϊόντος πρέπει να γίνεται με 
σύγχρονες μεθόδους και πρώτες ύλες άριστης ποιότητας ώστε να εξασφαλίζεται 
η συμφωνία με τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών. Η κατασκευή του 
προϊόντος πρέπει να γίνεται με τρόπο ώστε να καλύπτει πλήρως τη μύτη, το 
στόμα και το πηγούνι και να μην υπάρχουν κενά μεταξύ μάσκας και προσώπου. 
 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Απαιτήσεις Πρώτων Υλών 

 Για την κατασκευή του προϊόντος χρησιμοποιείται ύφασμα σύνθεσης 
100% βαμβάκι άριστης ποιότητας, καλά εκκοκκισμένο, απαλλαγμένο 
ξένων ουσιών, καθαρό, ομοειδές, λεπτό μακρόινο και χρώματος 
μαύρου. 

 Το ύφασμα εξεταζόμενο πρέπει να είναι ομαλό, ισόπυκνο και συνεκτικό, 
χωρίς να παρουσιάζει ελαττώματα όπως τρύπες, σχισίματα, κοψίματα, 
αραιώματα, παραφασάδες, κόμπους, ραβδώσεις, τραβήγματα, κομμένο 
στημόνι ή υφάδικ.α. 

 Το ύφασμα πρέπει να αντέχει στο συχνό πλύσιμο στους 60°C και τις 
συνεχείς απολυμάνσεις (χλωριοποιήσεις). Επιπλέον θα πρέπει  να μην 
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μαζεύει στο πλύσιμο και να μην χνουδιάζει και απελευθερώνει ινίδια. 

 Το ύφασμα από το οποίο κατασκευάζεται το προϊόν πρέπει να είναι 
πιστοποιημένο σύμφωνα με τη Διεθνή Οικολογική Πιστοποίηση Oeko-
Tex Standard 100 για κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα ή σύμφωνα με το 
Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα Ecolabel ή ισοδύναμο. 

Κατασκευαστικά Στοιχεία 

 Στις κάθετες πλευρές και στο μέσο αυτών σχηματίζονται τρεις (3) πιέτες 
πλάτους 1,0- 1,5cm.  

 Η ραφή των δύο φύλλων γίνεται με τρόπο ώστε οι ελεύθερες άκρες του 
υφάσματος να βρίσκονται στο εσωτερικό των δύο φύλλων. 
Εναλλακτικά, τα ελεύθερα άκρα καλύπτονται με βαμβακερό ρέλι. 

 Για την κατασκευή τους να χρησιμοποιηθούν δύο φύλλα υφάσματος 
(διπλή στρώση) 

Κάθε προϊόν, το κάθε ένα χωριστά, τοποθετείται μέσα σε διάφανη, 
πλαστική, σφραγισμένη  σακούλα.  

2.  ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ / CPV: 18141000-9 
 
ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ Πεδίο χρήσης: για προστασία των χεριών σε εργασίες στις 
οποίες η παλάμη μπορεί να εκτεθεί. Χαρακτηριστικά: Καλή μηχανική αντοχή. 
Συσκευασία σε κουτί των 100τεμ. Μέγεθος L –XL, χωρίς πούδρα. Προστασία 
από μηχανικούς κινδύνους, χημικές ουσίες, μικροοργανισμούς Πρότυπα: ΕΝ-
388, ΕΝ420, ΕΝ-374.1, ΕΝ-374.2, ΕΝ-374.3. 
 

3.  ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ / CPV: 18141000-9 
 
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 
 

4.  AYTOMATO ΨΗΦΙΑΚΟ ΥΠΕΡΥΘΡΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΣΩΜΑΤΟΣ, 
ΜΕΤΩΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΗ ΕΠΑΦΗΣ / CPV: 33124110-9 
 

Ψηφιακό θερμόμετρο μετώπου χωρίς επαφή (non contact) με δυνατότητα 
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αυτόματης μέτρησης από απόστασης δύο εκατοστών τουλάχιστον, χωρίς να 
επηρεάζεται από τις εξωτερικές θερμοκρασίες του περιβάλλοντος. Μέτρηση σε 
βαθμούς 0 C και όχι 0 F.  με ακρίβεια μέτρησης +- 0,20 C σε όλο το εύρος των 
θερμοκρασιών του σώματος (36ο-42ο C). Mε μεγάλη οθόνη LCD  με ενδείξεις 
σωστής απόστασης, ενεργοποίησης, μέτρησης και ολοκλήρωσης της 
θερμομέτρησης. Με ηχητική ένδειξη για ολοκλήρωση της θερμομέτρησης και 
αυτόματη απενεργοποίηση μετά από ένα λεπτό (1 sec) μετά την τελευταία 
μέτρηση. Να είναι ελαφρύ με τις μπαταρίες και να έχει πιστοποίηση CE.  

 
Έλεγχοι κατά την παραλαβή 

Μακροσκοπικός Έλεγχος 
Η Επιτροπή Παραλαβής διενεργεί έλεγχο σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά 
δείγματα της παραδοθείσας ποσότητας. Κατά τον έλεγχο ελέγχονται η 
ποιότητα της εργασίας κατασκευής, η συμφωνία της κατασκευής με τους 
όρους της τεχνικής προδιαγραφής. 
 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

Κάθε οικονομικός φορέας υποχρεούται να υποβάλει μαζί με την 
τεχνική προσφορά μία υπεύθυνη δήλωση, όπου: 

 Θα δηλώνει το εργοστάσιο κατασκευής των προϊόντων, καθώς επίσης 
και την ακριβή τοποθεσία, ταχυδρομική διεύθυνση και επωνυμία αυτού. 

 Θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση και συμμορφώνεται με όλους τους όρους 
της προδιαγραφής στο σύνολό τους χωρίς καμία μεταβολή. 

 Θα δηλώνει ότι εγγυάται ότι θα αντικαταστήσει όση ποσότητα του 
προϊόντος κριθεί ως ακατάλληλη με δικό του προσωπικό, μέσα και 
δαπάνες. 

 Θα δηλώνει ότι τα υπό προμήθεια είδη ή όλες οι πρώτες ύλες για την 
παραγωγή των υπό προμήθεια ειδών θα διαθέτουν πιστοποίηση 
σύμφωνα με τη Διεθνή Οικολογική Πιστοποίηση Oeko-Tex Standard 100 
για κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα ή σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό 
Οικολογικό Σήμα Ecolabe αλλά και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ISO.   

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  

Ψαχνά, 05-10-2020 
                              ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
 
 
 

ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΠΕ1 Γ΄ 

Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ     

 
 

ΒΛΙΩΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  
ΠΕ1Α 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΠΡ/ΣΜΟΥ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΝΑ-

ΠΤΥΞΗΣ  
 

ΒΟΡΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΠΕ1Α 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/
Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ. 

ΤΙΜ 
ΜΟΝΑΔΟ

Σ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ 

ΦΠΑ 

1. 
ΜΑΣΚΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ 

ΜΑΥΡΗ 3.000 2,00 6.000,00 
360,00 
(6%) 6.360,00 

2. 
ΜΑΣΚΑ 1 ΧΡΗΣΗΣ/ 

(πακέτο των 50 τεμαχίων) 300 20,00 6.000,00 
360,00 
(6%) 6.360,00 

3. 
ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ 

(ζεύγος) 
500 1,90 950,00 

57,00 
(6%) 

1.007,00 

4. 
ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤ. ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΗΣ (πακέτα των 100 
τεμαχίων) 

100 7,50 750,00 
45,00 
(6%) 795,00 

5. 
ΨΗΦΙΑΚΟ ΥΠΕΡΥΘΡΟ 

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΣΩΜΑΤΟΣ- 
ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΗ ΕΠΑΦΗΣ 

10 50,00 500,00 
30,00 
(6%) 530,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 14.200,00 852,00 15.052,00 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των 
ειδών και όχι για μέρη αυτών επί ποινή αποκλεισμού.   
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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

(ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ) 

ΑΡΘΡΟ 1ο :  Αντικείμενο  

Η παρούσα μελέτη αφορά την Προμήθεια των ενδεδειγμένων μέσων 

ατομικής προστασίας  (μασκών, γαντιών, θερμομέτρων) για την  προστασία 

των εργαζομένων του Δήμου 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΄). Η ενδεικτική δαπάνη 15.052 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ) θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του 2020, ΚΑΕ: 15-6699.003 με 

τίτλο « Προμήθεια μασκών, γαντιών κλπ ειδών για την προστασία εργαζομένων 

από τον κίνδυνο εξάπλωσης του κορονοϊού 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 αποκε-

ντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
3. Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες δι-

ατάξεις». 
4. Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρ-

τηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικη-
τικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατά-
ξεις». 

5. Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (εν-
σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατά-
ξεις». 
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6. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρε-
σιών (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 άρθρων.   
9. Τις διατάξεις της ΠΝΠ (ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα α-

ντιμετώπισης 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 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, συ-
ναφών 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 προ-
σφεύγοντας στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσί-
ευση, κατά την περ. γ` της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α` 
147).  

10.  Τις διατάξεις της ΠΝΠ (ΦΕΚ Α' 64/14-03-2020), «Κατεπείγοντα μέτρα α-
ντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19προβλέπονται τα ακόλουθα: Άρθρο δεύτερο: «Έκτακτα μέτρα 
για την εξασφάλιση της επάρκειας μέσων ατομικής προστασίας και προ-
σωπικής υγιεινής» Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις τις παρ. 8 του άρθρου, «ε-
φόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασπο-
ράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη το η έλλειψη του οποίου βε-
βαιώνεται με Σελίδα 5 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 κά-
θε ενδεδειγμένου είδους ατομικής υγιεινής ή μέσου συλλογικής προστασί-
ας μπορούν να διενεργούνται από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή, με α-
πευθείας 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 
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ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή. Η πληρωμή θα γίνεται με χρη-

ματικό ένταλμα που θα εκδίδεται μετά την παραλαβή των ειδών και την εκτέλεση 

εργασίας και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα 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 συμ-

μόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές. Εφόσον προκύψει ακαταλληλότητα όλης 

ή μέρους της ποσότητας του κάθε είδους, ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε άμε-

ση 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 ανάλο-

γα με τις ανάγκες, ώστε να προμηθεύσει το Δήμο με την παραγγελθείσα ποσότη-

τα και όχι πέραν της 31/12/2020. 

 

Εάν ο προμηθευτής καθυστερήσει την εκτέλεση της υπηρεσίας ή της προμήθειας, 

πέραν της προαναφερθείσης προθεσμίας, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με από-

φαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η ποινι-

κή ρήτρα επιβάλλεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και παρακρατείται 

από τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής. 

ΑΡΘΡΟ 7 
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας ή σε 

ανωτέρα βία, η προθεσμία παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρ-

κεί το από υπαιτιότητα της Υπηρεσίας, ή από ανωτέρα βία κώλυμα του αναδό-

χου, ο οποίος όμως δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση για την καθυστέρηση αυτή. 
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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 ποιό-

τητας, σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές 

του παρόντος τεύχους. 

 Η Υπηρεσία διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπι-

στώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο 

προμηθευτής έχει την υποχρέωση ν' αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση 

της Υπηρεσίας κάθε ποσότητα είδους που προμήθευσε, μέσα σε τρεις ερ-

γάσιμες (3) ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβε-

βαιώσεων.  

 

Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων ειδών και αποστο-

λής στην Υπηρεσία των νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν 

τον προμηθευτή. 

 

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  

Ψαχνά, 05-10-2020 
                              ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
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