
 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               
ΔΗΜΟΣ  ΔΡΑΜΑΣ                                                                    Δράμα  10/12/2020 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                          Αρ. Πρωτ.: 33338 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου                                                                         
Ταχ. Κώδικας: 66133                                                                             
Πληροφορίες: Αλεξάνδρα Καρακασίδου                                         Προς: Κάθε οικονομικό φορέα 
Τηλέφωνο: 2521350631                                                                                    
Ηλ. Ταχ/μείο: akara@dimosdramas.gr       
       

 

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την προμήθεια μέσων 
ατομικής προστασίας, με την διαδικασία απευθείας ανάθεσης.    
 
Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην παρακάτω προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας,  
στο πλαίσιο κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 
κορωνοϊού, σύμφωνα με το Υπηρεσιακό Σημείωμα με αριθμ. πρωτ: 32581/02-12-2020 της Δ/νσης 
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης: 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 Οι προδιαγραφές των προς προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας βάσει του Π.Δ. 396/94 (Ε-
λάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής 
προστασίας κατά την εργασία), του Π.Δ. 186/1995 (Προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που 
διατρέχουν λόγω έκθεσης σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία) και για την προστασία των εργα-
ζομένων στην υπηρεσία καθαριότητας από τον κορωνοϊό είναι : 
1. Μάσκα χειρουργική, CPV:33157100-6 
 Χειρουργική μάσκα μίας χρήσης, τριών στρωμάτων, με έλασμα στήριξης στη μύτη και  λάστιχο για το-

ποθέτηση στα αυτιά.  
  

 Να είναι μιας χρήσης . 
 Να είναι τριών στρωμάτων (3ply) υποαλλεργικές, αδιάβροχες, μη ερεθιστικές και πολύ άνετες στην 

αναπνοή.  

 Να αποτελείται από δύο φύλλα μη υφασμένου υλικού (non-woven) με προσθήκη, εσωτερικά, ειδι-
κού αντιβακτηριδιακού φίλτρου αποδοτικότητας  μεγαλύτερης από 95% (BFE > 95%). Ο τύπος 
του non-woven υλικού να είναι  αρίστης ποιότητας, χωρίς χνούδι μη ερεθιστικός.  

 Να έχει σχήμα ορθογωνίου παραλληλογράμμου διαστάσεων 18 Χ 9.5 cm περίπου.  
 Να φέρει παράλληλες πτυχώσεις σε όλο το πλάτος της για καλύτερη  εφαρμογή και την πλήρη επι-

κάλυψη του κάτω μέρους του προσώπου.  Κατά μήκος και στην επάνω πλευρά της μάσκας να υ-
πάρχει εσωτερικό επιρρίνιο έλασμα, το οποίο είναι επικαλυμμένο με πλαστική μεμβράνη για να μην 
οξειδώνεται. Το επιρρίνιο έλασμα με μικρή πίεση να παίρνει το σχήμα του προσώπου στο ύψος της 
μύτης.  Η μάσκα να στηρίζεται στο πρόσωπο με λάστιχα.  

 Να διαθέτει CE mark.  
 Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 . Να κατα-

τεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά . 

 Το προς προμήθεια υλικό να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ  (18) μήνες από την παρά-
δοση. 

 
Πεδίο χρήσης: σε εργασίες που απαιτούν προστασία από σκόνη και μικροοργανισμούς. 
Η ποσότητα των 5.000 τεμαχίων καλύπτει τις ανάγκες των εργαζομένων στην σάρωση οδών και κοινόχρη-
στων χώρων, στην οδήγηση των απορριμματοφόρων και στο συνεργείο επισκευής των οχημάτων (περίπου 
100 άτομα) για δυο (2) μήνες. 
2. Γάντια ελαστικά νιτριλίου μιας χρήσεως, CPV:18424300-0 
Πεδίο χρήσης: για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών. 
Χαρακτηριστικά: Μήκος περ.20 εκ., υλικό κατασκευής: νιτρίλιο 
Μηχανικές αντοχές: μεγάλη αντοχή 
Μεγέθη: L- XL, 
Συσκευασία: κουτιά 100 τεμ. 



Σήμανση: CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, εικονόσημα προστασίας 
από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς . 
Πρότυπα: ΕΝ-374 
3. Ολόσωμες φόρμες πολυπροπυλενίου με φερμουάρ, κουκούλα και λάστιχο στα πάνω και 
κάτω άκρα, CPV:18130000-9 
Μετά από σύσταση του ιατρού εργασίας όπως είχε αναγραφεί την 19-03-2020 στο βιβλίο του ιατρού και 
τεχνικού ασφαλείας, κρίνεται αναγκαία η προμήθεια των 240 φορμών που θα χρησιμοποιούνται από το 
προσωπικό που απασχολείται στην αποκομιδή των απορριμμάτων και στην πλύση διαφόρων σημείων της 
πόλης με τα πλυστικά μηχανήματα. Η αντοχή τους στο σχίσιμο λόγω των ιδιοτήτων του υλικού κατα-
σκευής είναι περιορισμένη με αποτέλεσμα να χρήζουν συχνή αντικατάσταση. 
4. Αντισηπτικό Gel , CPV:33741300-9 

 Περιεκτικότητα σε αλκοόλη 70% , σε μορφή γέλης. 

 Να είναι βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο και ιοκτόνο. 

 Να είναι εγκεκριμένο από τον Ε.Ο.Φ.  ως φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα. 

 Το προσφερόμενο σκεύασμα να πληροί την οδηγία EN 1500.  

 Η παρασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά  ISO 9001. Να κατα-
τεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά. 

 Α
/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ 
ΤΕΜ. 

ΤΙΜΗ € 
/ΤΕΜ. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ € (Χωρίς 

ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ € 
(με ΦΠΑ) 

1. Χειρουργική Μάσκα μιας 

χρήσεως με λάστιχο 

5000 0,35 1.750,00 1.855 (6%)  

2. Γάντια νιτριλίου μιας 

χρήσεως (100 τεμ) 

200 8,00 1.600,00 1.696 (6%) 

3. Ολόσωμες φόρμες πολυ-
προπυλενίου 

με φερμουάρ, κουκούλα και 
λάστιχο στα πάνω και κάτω 

άκρα 

240 9,00 2.160,00 2.678,40 (24%) 

4. Αλκοολούχο αντισηπτικό 
τζελ, 4L 

10 22,00 220,00 233,20 (6%) 

   ΣΥΝΟΛΟ: 5.730,00 6.462,60 

 
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 6.462,60 με το Φ.Π.Α. (5.730,00€ χωρίς το Φ.Π.Α.)  

  
    Ο ενδιαφερόμενος να υποβάλει την προσφορά του σφραγισμένη έως και την Τετάρτη 
16/12/2020 και ώρα 11:00 πμ, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου 1ος όροφος γρ.103. Προσφορές που θα 
λαμβάνονται μετά την ανωτέρω προθεσμία θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπ’ 
όψιν. Επί του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται: 
Στοιχεία αποστολέα: Επωνυμία & λοιπά στοιχεία 
Προς: Δήμο Δράμας, Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών, 2ος όροφος γρ.210 
Προσφορά για την προμήθεια…………………………….. 
 
Εντός του φακέλου οι συμμετέχοντες πέραν της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να εσωκλείουν τα 
παρακάτω:  
1) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι (τα 

συμμετέχοντα πρόσωπα φυσικά ή Νομικά) ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους (για ΚΑΘΕ ΝΟ-

ΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ). 

Οι οποίες θα καλύπτουν τον χρόνο υποβολής της προσφοράς τους (απαιτείται να εκδοθεί από ό-

λους τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς).  

2) Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) (για ΣΥΜ-

ΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ/ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ) (απαιτείται να εκδοθεί από όλους τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς), τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς 

προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι  ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν 



την καταβολή των εισφορών κοινωνικής  ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς. Αν ο οικονομικός φορέ-

ας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις 

εισφορές κοινωνικής  ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Από τα πε-

ριεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους. 

Οι οποίες θα καλύπτουν τον χρόνο υποβολής της προσφοράς τους.  (απαιτείται να εκδοθεί από 

όλους τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς).  

3) Εάν ο οικονομικός φορέας είναι εταιρεία, τo πιστοποιητικό ΓΕΜΗ: i) Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπρο-

σώπησης. 

 

4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι: 

α) Δεν έχει εκδοθεί σε βάρος τους απόφαση αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 (Αποκλεισμός οικονο-
μικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις) του Ν. 4412/2016. 
β) Οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλουν εισφορές είναι οι ακό-

λουθοι: 

………………..………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(Αναλυτική κατάσταση όλων των οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, στους οποίους οφείλουν να κατα-

βάλλουν εισφορές). 

γ) Δεν υπάρχει σε βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναλυτικά αναφέ-
ρονται στο άρθρο 73 (Λόγοι αποκλεισμού), παράγραφος 1 του Ν. 4412/2016. 
-Ειδικότερα στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. και Ι.K.E., η υποχρέωση της περίπτωση γ’ αφορά κατ’ ελά-
χιστον στους διαχειριστές και στις περιπτώσεις Α.Ε. και Α.Ε.Β.Ε., η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 
αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
-Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 
στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 
δ) Δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό α-
ναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου (Ν. 4605/01-04-2019). 
ε) Έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αποδέχονται αυτούς 
ανεπιφύλακτα. 
 

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με Απόφαση Δημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες επί της μελέτης - τεχνικές προδιαγραφές στην Δ/νσης Καθαριότητας & 
Ανακύκλωσης κ. Δ. Μαυρίδη τηλ. 2521350664.  

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 
ΜΕΛΙΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
Δήμος Δράμας                                                                                                 «Προμήθεια ΜΑΠ» 
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών                                           Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή 
Τμήμα Προμηθειών 
 
                                                                                  

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Του   ________________________________________________ 

Έδρα ________________________________________________ 

Οδός-αριθμός _________________________________________ 

 Τ.Κ._________Α.Φ.Μ._________________ΔΟΥ______________ 

Τηλέφωνο ______________________Φαξ:__________________ 

 E-mail: _______________________________________________ 

 

 

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ 
ΤΕΜ. 

ΤΙΜΗ € 
/ΤΕΜ. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
€ (Χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
€ (με ΦΠΑ) 

1. Χειρουργική Μάσκα μιας 

χρήσεως με λάστιχο 

5000  €  (6%)  

2. Γάντια νιτριλίου μιας 

χρήσεως (100 τεμ) 

200  €  (6%) 

3. Ολόσωμες φόρμες πολυ-
προπυλενίου 

με φερμουάρ, κουκούλα 
και λάστιχο στα πάνω και 

κάτω άκρα 

240  €  (24%) 

4. Αλκοολούχο αντισηπτικό 
τζελ, 4L 

10  €  (6%) 

   ΣΥΝΟΛΟ: € € 

 

Ολογράφως χωρίς Φ.Π.Α……………………….………………………………………………………… 

..…………………………………………………..……………………………………………………………… 

 
 

Υπογραφή-Σφραγίδα 
Προμηθευτή ή νόμιμου 

Εκπροσώπου της Εταιρείας 
 

Δράμα       /      /2020 


