
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6088f71c6c14a7113ababcb3 στις 28/04/21 08:49
1

                

          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Δράμα, 28-04-2021
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                                     
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Δ/ΝΣΗ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &
          ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Ταχ.  Δ/νση: Βερμίου 2 &1ης Ιουλίου                                               
Ταχ. Κώδικας: 66100 Δράμα                                         
Πληροφορίες: Δημήτριος Μαυρίδης                            ΠΡΟΣ :   Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
Τηλέφωνο: 2521350664                                                  
 E MAIL: dmavr@dimosdramas.gr                          ΚΟΙΝ:  Αντιδήμαρχο Καθαριότητας   & 

             Ανακύκλωσης

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η
Ανάθεσης 

ΘΕΜΑ : Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για τον περιορισμό της εξάπλωσης του
κορωνοιού.

Προεκτιμώμενη δαπάνη 6.096,48 € (χωρίς το Φ.Π.Α.) και 6.462,26 €(συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. 6%)

Έχοντας υπόψη: 

 Το άρθρο 61 του Ν.4795/2021 με το οποίο  <<...Η ισχύς της παρ. 3 του άρθρου 10 της 

από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 

2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) ως προς τη δυνατότητα ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων για την 

προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, που προκλήθηκε από την 

COVID-19 με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την 

περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α΄147), παρατείνεται από τη λήξη της 

έως την 30ή.6.2021…>>. 

 την παρ. 3Α του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ55/11-3-2020, 
τ.Α' που αφορά “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης 
του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του“,

 την περ. Γ' της παρ.2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016

 την παρ. 3Β του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 55/11-3-2020 
τ.Α',

 την Υπουργική Απόφαση με αρ. 43726/8-6-2019 (ΦΕΚ 2208/Β΄/08-06-2019),

 το άρθρο 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ68/20-3-2020, τ.Α' που αφορά 

“Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής 
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λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης“, Μείωση συντελεστή ΦΠΑ για είδη 

ατομικής υγιεινής και προστασίας,

 σε εφαρμογή των διατάξεων της Εργατικής Νομοθεσίας (Ν. 3850/2010 σε συνδυασμό με 
το Π.Δ. 186/1995 και τις γραπτές οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.  σχετικά με τα μέτρα πρόληψης  

που πρέπει απαρέγκλιτα να τηρούνται παρέχοντας ανελλιπώς στους εργαζόμενους 
στις Διευθύνσεις Καθαριότητας των ΟΤΑ α΄ βαθμού που απασχολούνται με την αποκομιδή 

απορριμμάτων, σάρωση οδών και κοινόχρηστων χώρων όλα τα μέσα ατομικής 
προστασίας για την προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19 και 

 των αυξημένων αναγκών παροχής Ατομικών Μέσων Προστασίας στους  εργαζόμενους 
στην Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης λόγω της πανδημίας και  

  την απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών με αρ. πρ. 30520/21-05-2020 (ΑΔΑ : 
64ΧΒ46ΜΤΛ6-9Υ8)  για την έκτακτη επιχορήγηση των Δήμων της Χώρας ποσού ύψους 
75.000.000,00 € προς την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από 

την εμφάνιση του κορονοϊού  COVID-19,  

προτείνουμε να προχωρήσετε στην επείγουσα προμήθεια των παρακάτω απαραίτητων 

Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) :

Α/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ ΤΕΜ.

ΤΙΜΗ € 
/ΤΕΜ.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ € (Χωρίς 

ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ € 
(με ΦΠΑ 6%)

1. Χειρουργική Μάσκα μιας 
χρήσεως με λάστιχο

2.572 0,34 874,48 926,94

2. Γάντια νιτριλίου μιας 
χρήσεως (100 τεμ)

300 6,00 1.800,00 1.908,00 

3.  Μάσκα φίλτρο FP2 μιας 
χρήσεως           

1.296 2,00 2.592,00 2.747,52

4. Αλκοολούχο αντισηπτικό 
τζελ, 4L

15 22,00 330,00 349,80 

5 Γάντια από ύφασμα και 
νιτρίλιο 

500 1,00 500,00 530,00

ΣΥΝΟΛΟ: 6.096,48 6.462,26

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Οι προδιαγραφές των προς προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας βάσει του Π.Δ. 396/94 
(Ελάχιστες 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 κιν

Η προμήθεια θα γίνει με  απευθείας ανάθεση με την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α΄147).
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Για τη συγκεκριμένη δαπάνη υπάρχει διαθέσιμη πίστωση στον κωδικό: ΚΑ 20.6063.03 του 

προϋπολογισμό του Δήμου Δράμας οικονομικού έτους 2021. 

Παρακαλούμε προκειμένου να πραγματοποιηθεί η προμήθεια αυτή:
- να λάβετε απόφαση για υποχρέωση ανάληψης δαπάνης,
- να προχωρήσετε στην ανάθεση της προμήθειας.

                           
 Ο προϊστάμενος της Δ/νσης Καθαριότητας
      και Ανακύκλωσης του Δήμου Δράμας

                                                                                    Μαυρίδης Δημήτριος
                                                                            Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός με α΄Β
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