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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ  - ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ       Νίκαια:     27/07/2020 
Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ & ΠΕΡ/ΝΤΟΣ    Aρ.Πρωτ:   27693 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ      
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μιχαηλίδου Αναστασία 
Ταχ. Δ/νση: Π. Τσαλδάρη 10 
Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ 
ΤΗΛ.:213-2075341  
e-mail: tmima_polititikis_prostasias@nikaia-rentis.gov.gr 
 
 
                                                     ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ               
 
                                                                                               

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στην «Προμήθεια πολυαλκοολούχου διαλύματος ή γέλης 
(gel)» αντισηψίας χεριών, χωρίς ξέβγαλμα, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. 
Ρέντη για ένα (1)έτος από την υπογραφή της σύμβασης. 

 
Λαμβάνοντας υπόψη τα έκτακτα δελτία τύπου και ανακοινώσεις της Γενικής Γραμματείας της 

Πολιτικής Προστασίας, τις αντίστοιχες οδηγίες του ΕΟΔΥ, την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη 
ανάγκη αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών από την εμφάνιση του κορωνοιού COVID-19 και 
προκειμένου να περιοριστεί η διάδοσή του, κρίνεται άμεσο και αναγκαίο μέτρο για την αγορά εργασίας, 
την προστασία της Δημόσιας Υγείας των συναλλασσόμενων πολιτών με το φορέα μας, καθώς και των 
εργαζομένων, η προμήθεια πολυαλκοολούχου διαλύματος  ή γέλης (gel) αντισηψίας χεριών, χωρίς 
ξέβγαλμα. 

 
Η προμήθεια, τοποθέτηση και χρήση του απολυμαντικού υλικού στοχεύει στην καταπολέμηση του 

μικροβιακού φορτίου που αναπτύσσεται  σε ένα χώρο δημόσιο ή μη και που εγκυμονεί κινδύνους για τη 
δημόσια υγεία, όπως και την εξάπλωση του με όποιες συνέπειες. Σε εξάρσεις της γρίπης Α, της γρίπης Β, 
του Η1Ν1 και του νέου κορωνοϊού, αποτελεί νέα σημαντική τακτική η προμήθεια ειδών προστατευτικών 
έναντι των λοιμώξεων. Είναι γνωστό ότι οι ιοί μεταφέρονται εύκολα ακόμα και από τον αέρα με τα 
σταγονίδια του βήχα ή του φταρνίσματος, με προσωπική επαφή (άγγιγμα χεριών), άγγιγμα μολυσμένων 
επιφανειών (πόμολο πόρτας, κουμπιά ανελκυστήρων), κ.α., ενώ μπορούν να ζήσουν σε επιφάνειες από 
λίγες ώρες μέχρι αρκετές εβδομάδες. 

 
Η συχνή χρήση απολυμαντικού θωρακίζει σε ένα βαθμό την αποκοπή διασποράς ιών κατά  τη  

διακίνηση των εργαζομένων και πολιτών στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους των κτιρίων.  
 
H δαπάνη θα ανέρχεται σε ύψος ποσού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων και εννιακοσίων τριάντα ενός 

ευρώ και είκοσι λεπτών, 24.931,20€ ευρώ  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 6% σε βάρος του  Κ.Α: 
00.6493.0002, με τίτλο «Δαπάνες κάλυψης δράσεων πολιτικής προστασίας - πυροπροστασίας» του 
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2020 και με CPV: 33631600-8  , «Αντισηπτικά και 
Απολυμαντικά» 

 
Το σκεύασμα  θα πρέπει να έχει έγκριση κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ,  για την Ελληνική αγορά, να 

κυκλοφορεί σε χώρες της Ε.Ε., να συνοδεύονται από δελτία ασφαλείας των προϊόντων της 
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παρασκευάστριας εταιρείας στην Ελληνική γλώσσα τις άδειες των οποίων θα πρέπει να καταθέσει στο 
Δήμο Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη και να έχει μακρά ημερομηνία λήξεως (3-5 έτη από την παραλαβή). 

Θα πρέπει να είναι μυκητοκτόνο, βακτηριοκτόνο, ιοκτόνο.  
Το σκεύασμα, αλκοολικό διάλυμα ή γέλη (gel)  για την αντισηψία  των χεριών που θα 

χρησιμοποιηθεί θα πληροί τους όρους και τις απαιτήσεις των ισχυουσών νομοθετικών διατάξεων καθώς 
θα πρέπει να είναι και σύμφωνο με τα ευρωπαϊκά πρότυπα αναλυτικά ως κάτωθι . 

 
1. Αποτελεσματικό ενάντια σε βακτήρια (συμπ. Βάκκιλου της φυματίωσης), μύκητες και ιοκτόνο κατά  

ιών σε φάκελο (συμπ. HBV, HCV, HIV, ιό της ευλογιάς), coronovirus 2019-nCoV, Ρότα-ιός, Αδενοιός 

 Απολυμαντικού παράγοντα ενεργού εναντίον αδενοιών, νοροιών και όλων των ιών με έλυτρο 
t<1min 

 Συγκέντρωση αιθυλικής αλκοόλης άνω του εβδομήντα τοις εκατό 70% 

 Με πρόσθετη προστασία και φροντίδα του δέρματος  

 Επίσης η δράση του να γίνεται τουλάχιστον στους παρακάτω χρόνους: 
 
 

ΕN ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΧΡΟΝΟΙ ΕΠΑΦΗΣ 

Βακτήρια-Υγιεινή απολύμανση των χεριών 

(EN 1500:2013) 30 δευτερόλεπτα (3ml) 

Βακτήρια -Χειρουργική απολύμανση χεριών 

(ΕΝ12791:2016 PHASE2, STEP2)  1,5 λεπτό  (επαρκής ποσότητα) 

Ρότα-ιοί (DVV/RKI) 30 δευτερόλεπτα(2*5ml) 

Δρα κατά των ιών με φάκελο (συμπ. HIV, 

HBV, HCV)  (DVV/RKI) 30 δευτερόλεπτα 

Αδενοιοί (EN 14476:2013+A1:2015) Ιοκτόνο 1 λεπτό 

 

2. Η συσκευασία του απολυμαντικού διαλύματος ή γέλης (gel)  θα είναι σε ασφαλές δοχείο 4 lt.                                               

3. Η μεταφορά θα γίνει με μεταφορικά μέσα και έξοδα του προμηθευτή. 

4. Η παράδοση θα γίνει στο Δήμο Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη σε χώρους που θα υποδείξουν οι αρμόδιες 

υπηρεσίες του Δήμου, με τμηματικές παραγγελίες  και θα ολοκληρωθεί σε (1) ένα έτος από την υπογραφή 

του συμφωνητικού.  

5.Η διαδικασία ανάθεσης για την «Προμήθεια πολυαλκοολούχου διαλύματος ή γέλης (gel)» αντισηψίας 

χεριών, χωρίς ξέβγαλμα,  θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις  διατάξεις : 

 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) 

 τις διατάξεις της  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου σχετικά με τα «Κατεπείγοντα μέτρα 

αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοιού» (ΦΕΚ64/14-03-2020τΑ΄) 
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 τις διατάξεις της  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου σχετικά με τα «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού COVID-19 και της 

ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του » (ΦΕΚ55/11-03-2020τΑ΄) 

 

 
                   Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                        Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
                                                                                                     ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 
 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ         ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 
       Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ                                     Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ       
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ     
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ              
Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ & ΠΕΡ/ΝΤΟΣ        
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ       
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
Ταχ. Δ/νση: Π. Τσαλδάρη 10                                  
Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ 
ΤΗΛ.:213-2075341  
e-mail: : tmima_polititikis_prostasias@nikaia-rentis.gov.gr 
 
                                                              ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 

 Η παρούσα μελέτη, ενδεικτικού προϋπολογισμού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων και 
εννιακοσίων τριάντα ενός ευρώ και είκοσι λεπτών, 24.931,20€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 6%,  αφορά, 
«Προμήθεια πολυαλκοολούχου διαλύματος ή γέλης (gel)» αντισηψίας χεριών, χωρίς ξέβγαλμα, για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη για ένα (1)έτος από την υπογραφή της 
σύμβασης. 
 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΠΟΛΥΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ 

ΔΙΑΛΥΜΑ ή ΓΕΛΗ (gel) 

ΑΝΤΙΣΗΨΙΑΣ 

     Συσκευασία 

φιάλης  4 κιλών 
600 39,20€ 23.520,00€ 

     

ΦΠΑ 6%    1.411,20€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ    24.931,20€ 

 
                   Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                        Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
                                                                                                     ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 
 
 
 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ         ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 
       Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ                                     Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ       

 

 

 
 

ΜΕΛΕΤΗ:                     27693/27-07-2020        

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΠΟΛΥΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ή ΓΕΛΗ (gel) ΑΝΤΙΣΗΨΙΑΣ 

CPV:33631600-8 

ΚΑ:00.6493.0002 
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