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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Με την συνέχιση της έξαρσης της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19) έγινε επιτακτική η
ανάγκη για συνέχιση όλων των απαραίτητων μέτρων για την προστασία του προσωπικού και την
αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού. Μετά και την δημοσίευση της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.
50176/06.08.2020 (ΦΕΚ 3330/08.08.2020 τεύχος Β’), με την οποία εφαρμόζεται το μέτρο της
υποχρεωτικής χρήσης μάσκας στις δημόσιες υπηρεσίες, απαιτείται η προμήθεια ικανού αριθμών
μασκών πολλαπλών χρήσεων για το προσωπικό του Δήμου.
Οι υφασμάτινες μάσκες θα είναι πολλαπλών χρήσεων, από βαμβακερό ύφασμα δύο στρωμάτων,
πλενόμενες, με μαλακό και ανθεκτικό λάστιχο για τη συγκράτηση στα αυτιά, μαύρου χρώματος,
και θα πρέπει να παραδοθούν σε συσκευασίες των δύο (2) τεμαχίων (επιθυμητό), είτε του ενός (1)
τεμαχίου}. Οι μάσκες θα πρέπει να φέρουν σήμανση CE και θα πρέπει να παραδοθούν εντός
δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάθεση στον προμηθευτή.
Αναλυτικά η ποσότητα που εκτιμάται ότι μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του Δήμου μετά και τις
τελευταίες προσλήψεις προσωπικού (καθαρίστριες σχολείων, κοινωφελής εργασία κλπ), έχει ως
εξής:
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(τεμ)

1

Μάσκες υφασμάτινες ενηλίκων, πολλαπλών
χρήσεων,
από
βαμβακερό
ύφασμα
δύο
στρωμάτων, πλενόμενες, με μαλακό και ανθεκτικό
λάστιχο για τη συγκράτηση στα αυτιά, μαύρου
χρώματος, που θα φέρουν σήμανση CE

1.500

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
(άνευ ΦΠΑ)

ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
(άνευ ΦΠΑ)

1,25 €

1.875,00 €

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

1.875,00 €

ΦΠΑ 4%

75,00 €

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

1.950,00 €

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (α) και (β) της παραγράφου 3
του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 11-3-2020 με τίτλο «Κατεπείγουσες
διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων
αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19». Η συνολική δαπάνη δεν θα υπερβαίνει το
ποσό των 1.950,00 € και θα καλυφθεί από πιστώσεις του ΚΑ Δαπανών 10-6631.002 «Προμήθεια
υγειονομικού υλικού για την αντιμετώπιση του κορονοϊού (covid-19)».
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