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ΠΡΟΣ:
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ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟΥ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ COVID – 19»
Σύμφωνα με το αρίθμ. πρωτ. 94243/9-3-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων για την “Ενημέρωση σχετικά με τη λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2”:
«….Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι οι εργοδότες θα πρέπει: Να παρέχουν τα απαραίτητα υλικά
για το πλύσιμο των χεριών, όπως σαπούνι και χειροπετσέτες μιας χρήσης, όπου είναι
διαθέσιμοι νιπτήρες ή αλκοολούχο αντισηπτικό σε κοινόχρηστους χώρους, όπως είναι
οι αίθουσες αναμονής, οι διάδρομοι και οι χώροι ανάπαυσης….»
Στο Δήμο Σπάρτης, σύμφωνα με την από 12/03/2020 βεβαίωση του Τμήματος Ανθρωπίνου
Δυναμικού υπηρετούν 269 εργαζόμενοι και πιθανολογείται η πρόσληψη ακόμα 176 ατόμων
εντός του έτους με διάφορες συμβάσεις εργασίας (ΙΔΟΧ, Μαθητεία, Κοινωφελή εργασία κτλ)
Η τεχνικός ασφαλείας του δήμου με το από 12/03/2020 έγγραφό της με θέμα «Μέτρα
προστασίας της Δημόσιας Υγείας μέσω πρόληψης της διασποράς του κορωνοιού COVID – 19 σε
χώρους εργασίας» εξέδωσε οδηγίες με το υλικό που πρέπει να διαθέτουν οι χώροι εργασίας, για
την προστασία των εργαζομένων, μεταξύ των οποίων είναι και το αλκοολούχο διάλυμα.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω το αλκοολούχο αντισηπτικό θα πρέπει να είναι διαθέσιμο για χρήση
από το προσωπικό αλλά και από τους πολίτες, σε όλους τους εργασιακούς χώρους, τις
εισόδους, τους διαδρόμους και τους χώρους αναμονής όλων των υπηρεσιών του Δήμου
ειδικότερα σε αυτές που δέχονται μεγάλο όγκο συναλλαγών όπως ΚΕΠ, Δημοτολόγια,
Ληξιαρχεία, Πρωτόκολλο, Κοινωνικές Υπηρεσίες, Οικονομικές Υπηρεσίες, Πολεοδομία κτλ.
Εκτός των υπηρεσιών αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα θα πρέπει να είναι διαθέσιμο και σε
άλλους δημοτικούς χώρους, όπως αίθουσες συνεδριάσεων, κοινοτικά γραφεία, κα.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης της προμήθειας ανέρχεται σε 4.028,00 €,
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του δήμου
οικ. έτους 2020 και ειδικότερα τον ΚΑ 10-6631.002 με τίτλο “ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟCOVID – 19 : Φαρμακευτικά είδη υγιεινής αναλώσιμα”.
Η Προϊσταμένη Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών
Αναστασία Ξυδιά
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ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟΥ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ COVID – 19
Τεχνική Έκθεση
Ύστερα από τις οδηγίες προστασίας σχετικά με τη λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2 που
δόθηκαν από όλους τους αρμόδιους φορείς (ΕΟΔΥ, Υπουργείο Εργασίας, Υπουργείο
Εσωτερικών) κρίνεται αναγκαία η προμήθεια αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος για την
προστασία των υπαλλήλων και των πολιτών στα πλαίσια των μέτρων για την προστασία της
δημόσιας υγείας έναντι του COVID – 19.
Ειδικότερα σύμφωνα με το αρίθμ. πρωτ. 94243/9-3-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων για την “Ενημέρωση σχετικά με τη λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV2”: «….Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι οι εργοδότες θα πρέπει: Να παρέχουν τα απαραίτητα
υλικά για το πλύσιμο των χεριών, όπως σαπούνι και χειροπετσέτες μιας χρήσης, όπου είναι
διαθέσιμοι νιπτήρες ή αλκοολούχο αντισηπτικό σε κοινόχρηστους χώρους, όπως είναι οι
αίθουσες αναμονής, οι διάδρομοι και οι χώροι ανάπαυσης….»
Στο Δήμο Σπάρτης, σύμφωνα με την από 12/03/2020 βεβαίωση του Τμήματος Ανθρωπίνου
Δυναμικού υπηρετούν 269 εργαζόμενοι και πιθανολογείται η πρόσληψη ακόμα 176 ατόμων
εντός του έτους με διάφορες συμβάσεις εργασίας (ΙΔΟΧ, Μαθητεία, Κοινωφελή εργασία κτλ)
Η τεχνικός ασφαλείας του δήμου με το από 12/03/2020 έγγραφό της με θέμα «Μέτρα
προστασίας της Δημόσιας Υγείας μέσω πρόληψης της διασποράς του κορωνοιού COVID – 19 σε
χώρους εργασίας» εξέδωσε οδηγίες με το υλικό που πρέπει να διαθέτουν οι χώροι εργασίας, για
την προστασία των εργαζομένων, μεταξύ των οποίων είναι και το αλκοολούχο διάλυμα.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω το αλκοολούχο αντισηπτικό θα πρέπει να είναι διαθέσιμο για χρήση
από το προσωπικό αλλά και από τους πολίτες, σε όλους τους εργασιακούς χώρους, τις
εισόδους, τους διαδρόμους και τους χώρους αναμονής όλων των υπηρεσιών του Δήμου
ειδικότερα σε αυτές που δέχονται μεγάλο όγκο συναλλαγών όπως ΚΕΠ, Δημοτολόγια,
Ληξιαρχεία, Πρωτόκολλο, Κοινωνικές Υπηρεσίες, Οικονομικές Υπηρεσίες, Πολεοδομία κτλ.
Εκτός των υπηρεσιών αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα θα πρέπει να είναι διαθέσιμο και σε
άλλους δημοτικούς χώρους, όπως αίθουσες συνεδριάσεων, κοινοτικά γραφεία, κα.

Οι χώροι που θα διατεθεί το αντισηπτικό διάλυμα και οι ποσότητες που υπολογίζεται ότι θα
απαιτηθούν είναι οι εξής:
ΧΩΡΟΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΕ ΛΙΤΡΑ

1

Κτίριο Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Μαγούλα)

25

2

Γραφεία Δ/νης Τεχνικών Υπηρεσιών, Υπηρεσίας Δόμησης
(Διοικητήριο)

20

3

Γραφεία ΚΕΠ (Ευαγγελιστρίας 83-91 και περιφερειακά
γραφεία)

40

4

Δημοτολόγιο - Ληξιαρχείο - και λοιπών υπηρεσιών
(Ευαγγελιστρίας 83 -91)

35

5

Κοινωνικές Υπηρεσίες και Κέντρο Κοινότητας

40

6

Αποκεντρωμένες υπηρεσίες - Κοινοτικά γραφεία - Λοιποί
κοινόχρηστοι χώροι

60

7

Τμήμα Καθαριότητας - Γραφείο Κίνησης - Αυτοκίνητα Αποθήκη (Ψυχικό)

100

8

Γραφεία Δ/νης Προγραμματισμού & Ανταποκριτές ΕΛΓΑ
(κτίριο Μαγούλας)

15

9

Αίθουσα συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου οικονομικής Επιτροπής κτλ - Γραφείο Δημάρχου και
λοιπών αιρετών

10

Σχολικοί Φύλακες - Καθαρίστριες σχολείων

30

11

Δημοτική Αστυνομία

20

12

Πρωτόκολλο (Ευαγγελιστρίας 83- 91)

10

Α/Α

5

Σύνολο:

400

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης της προμήθειας είναι ο εξής:
Α/Α
1

CPV
33741300-9

ΕΙΔΟΣ
Αντισηπτικό
αλκοολούχο διάλυμα
χεριών σε μορφή gel σε
συσκευασία των 1000 ml
με αντλία

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗ
-ΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΕΜΑΧΙΑ

400

9,50

3.800,00

ΣΥΝΟΛΟ

3.800,00

ΦΠΑ 6%

228,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ

4.028,00

Προδιαγραφές:
Αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα χεριών σε μορφή gel σε συσκευασία των 1000 ml με
αντλία  Το αλκοολούχο διάλυμα θα πρέπει να έχει περιεκτικότητα αλκοόλης ή μείγματος
αλκοολών (αιθανόλη, ισοπροπανόλη ή προπανόλη) με άθροισμα 70% τουλάχιστον  Να
παρέχει γρήγορη αντισηψία µε μικροβιοκτόνο, βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο και ιοκτόνο
δράση  Να µη δημιουργεί ξηροδερμίες ή ερεθισμούς και να είναι δερματολογικά ελεγμένο 
Στην συσκευασία θα πρέπει να αναγράφονται τα συστατικά, οι οδηγίες χρήσης και αριθμός
έγκρισης από τον Ε.Ο.Φ.
Κάλυψη δαπάνης
Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον ΚΑ 10-6631.002 με τίτλο “ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟCOVID – 19 : Φαρμακευτικά είδη υγιεινής αναλώσιμα”, πίστωσης 14.044,80 €.
Διαδικασία ανάθεσης - Κριτήρια επιλογής αναδόχου
Η προμήθεια θα ανατεθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν
4412/16. Η ανάθεση θα διενεργηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, χωρίς να
συγκροτηθεί συλλογικό όργανο για το σκοπό αυτόν.
Κριτήριο επιλογής είναι η χαμηλότερη τιμή εφόσον α) η προσφορά του καλύπτει της
απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές και β) δεν συντρέχουν σε βάρος του οι λόγοι
αποκλεισμού της παρ. 1 & 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016
Τόπος – χρόνος εκτέλεσης προμήθειας
Τα είδη της προμήθειας θα παραδοθούν στην αποθήκη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου
Σπάρτης στην Μαγούλα.
Η παράδοση των ειδών θα γίνει ως εξής α) είτε εφάπαξ σε διάστημα δέκα (10) ημερών από
την ανάθεσή τους β) είτε τμηματικά ως εξής: Παράδοση τουλάχιστον του 1/3 των
ανατιθέμενων ποσοτήτων των ειδών εντός δέκα (10) ημερών από την ανάθεσή τους και της
υπόλοιπης ποσότητας εντός του επόμενου μήνα. Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον
ανάδοχο.
Φόροι , τέλη , κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων, φόρους, τέλη και
κρατήσεις.
Τρόπος πληρωμής
Ο ανάδοχος θα πληρωθεί εφάπαξ μετά την παραλαβή των ειδών από την αρμόδια επιτροπή,
με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα
δικαιολογητικά

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Μαγούλα 10/06/2020
Η Προϊσταμένη Τμήματος
Προμηθειών & Εργασιών
Γεωργία Κούμαρη

Η Προϊσταμένη Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών
Αναστασία Ξυδιά

