
                                                                                                                                                           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                    
Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ             
Ταχ. Δ/νση: Κύπρου 10  
Ταχ. Κώδ. : 65403                                                                                                           
Τηλ : 2510/451.481
Fax: 2510/451484 
email: supplies@dkavalas.gr

   
                                                                                            ΠΡΟΣ: 

1. ΧΑΡΗΣ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., SEIT, ΤΕΝΕΔΟΥ 4, ΚΑΒΑΛΑ, 
ΤΗΛ: 2510 600061, FAX: 2510 600063 ΑΦΜ: 998480466, 
ΔΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

2. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ 
ΣΙΔΕΡΙΚΑ ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ ΑΦΜ 102533823 Δ.Ο.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ  

3. ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΝΕΔΟΥ 56, 
ΚΑΒΑΛΑ ΤΗΛ 6944635553 ΑΦΜ 051932534 Δ.Ο.Υ 
ΚΑΒΑΛΑΣ

4. ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΚΟΝΔΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ - 
ΠΛΑΣΑΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ο.Ε. ΠΕΡΔΙΚΑ 4 ΚΑΒΑΛΑ ΤΗΛ 836542 
ΑΦΜ 800621132 Δ.Ο.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ

5. ΑΞΙΩΤΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΙΚΑ ΥΔΡΑΣ 
14ΚΑΒΑΛΑ ΤΗΛ & ΦΑΞ 2510223882 ΑΦΜ 102478909 Α 
Δ.Ο.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ

6. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Π.  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ - 
ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Π. ΜΕΛΑ 21 ΤΗΛ 
2510225959 ΑΦΜ 052028196 Δ.Ο.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

7. ΣΤΡΑΤΟΣ ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 7 ΚΑΒΑΛΑ ΑΦΜ 
101523125 Δ.Ο.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ

8. Δ.ΝΟΜΙΚΟΣ Ε. ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΟΕ ΕΒΔΟΜΗΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 6 
ΚΑΒΑΛΑ ΑΦΜ 099474882 Δ.Ο.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΗΛ 
2510221613

9. ΤΣΑΜΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΡΑΛΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 13 ΚΑΒΑΛΑ ΑΦΜ 
078765820 Δ.Ο.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΗΛ 2510831207

10. ΚΑΒΟΥΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 6ο ΧΙΛ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΞΑΝΘΗΣ 
ΚΑΒΑΛΑ ΤΗΛ 2510223239 ΑΦΜ 999350946 Δ.Ο.Υ. 
ΚΑΒΑΛΑΣ 

11. NCH  Ελλάς                                                                                 
CPS INDUSTRIES LTD  (UK)
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  
ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 30 & ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ  ΧΑΛΑΝΔΡΙ  ΑΤΤΙΚΗ                          
ΤΗΛ: 210 2710100-110 FAX:  210 2710105
ΑΦΜ: 098033231 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

12. ΤΖΙΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 
56 ΚΑΒΑΛΑ ΑΦΜ 099478046

13. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 83 
ΚΑΒΑΛΑ ΑΦΜ 101549823 Δ.Ο.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΗΛ 
2510225123

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

0003434052

Καβάλα, 26/06/2020
Α. Π.: 15538



ΘΕΜΑ: «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας, απολυμαντικών υλικών, ειδικού εξοπλισμού (συστημάτων 

προτεραιότητας κτλ), επίπλων και των μπάνιων (οικίσκου)  για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της 

διασποράς του Κορωνοϊού COVOID-19 στο Δήμο Καβάλας» για την εύρυθμη λειτουργεία του  Δήμου Καβάλας 

για την προστασία της Δημόσιας Υγείας και του προσωπικού της Υπηρεσίας.  

      Ο Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη τους : 

1) την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 25-02-2020 (ΦΕΚ 42/Α/25-02-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα 

αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης Κορωνοϊού»,

2) την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 11-03-2020 (ΦΕΚ 55Α/11-32-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα 

αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης Κορωνοϊού»,

3)  την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 14-3-2020 (ΦΕΚ 64/Α/14-03-2020 « Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του Κορωνοϊού COVOID-19»,

4) Την έρευνα που διενέργησε το γραφείο Δημάρχου για τις τρέχουσες  τιμές των υπό προμήθεια υλικών 

– ειδών  και τις διαθέσιμες ποσότητες τους, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί λόγω των ιδιαίτερων 

συνθήκων υψηλής ζήτησης.

5) Τον χρόνο διεξαγωγής διαγωνισμός και της εκτέλεσης των προμήθειων και την εξάντληση των ετήσιων 

αποθεμάτων μας λόγω Covid 19, τα οποία αποτελούν  κριτήριο για την επιλογή του τρόπου διεξαγωγής 

των αναθέσεων με την διαδικασία του κατεπείγοντος καθώς η αναθέτουσα αρχή δεν μπορεί να 

προβλέψει και να καλύψει τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των υπηρεσιών της, οι οποίες είναι 

συνάρτηση της πορείας της πανδημίας. 

6) Τις προσλήψεις  προσωπικου που έγιναν για την αντιμετώπιση του  COVID 19.

7) Την εύρεση των διαθέσιμων  ποσοτήτων των υπό προμήθεια ειδών.  

8) Το άνοιγμα των συνόρων, την αύξηση επισκεψημοτητα της πόλης από τουρίστες (τόσο από βαλκανικές 

όσο και ευρωπαϊκές χώρες) της θερινής περιόδου, την αύξηση των κρουσμάτων στην γειτονική Ξάνθη.

9) Τις άμεσες ανάγκες του Δήμου πρέπει να καλυφθούν το ταχύτερο δυνατό, ώστε να μειώσουν τον 

κίνδυνο μετάδοσης του COVID19 στους εργαζομένους του Δήμου αλλά και στους δημότες της πόλης.

10) Την λειτουργία του Κέντρου Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Καβάλας, το οποιο εξυπηρετεί τους 

κατοίκους των όμορων νομών Ξάνθης και Δράμας.   

11) Το υπ’ αριθμ πρωτ 15453/2020 έγγραφο του Τεχνικού Ασφαλείας 

12) Το υπ’ αριθμ πρωτ 15514/2020 εσωτερικό σημείωμα του Δημάρχου Καβάλας

13) Το υπ’ αριθμ πρωτ 14836/2020 εσωτερικό σημείωμα του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας

14)  Το υπ’ αριθμ πρωτ 15449/2020 εσωτερικό σημείωμα του Τμήματος Καθαριότητας 

15) Το υπ’ αριθμ πρωτ 14992/2020 εσωτερικό σημείωμα της  Δ/νσης ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

και διαπιστώνοντας την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπισθούν οι άμεσοι κίνδυνοι για την 

Δημόσια Υγεία αλλά και ειδικότερα για το προσωπικό του Δήμου Καβάλας  που εργάζεται σε ιδιαίτερα 

δυσμενείς και επιβαρυμένες συνθήκες από την εμφάνιση και διάδοση του Κορωνοϊού, κρίνει αναγκαίο, 

για προληπτικούς λόγους, να πραγματοποιηθεί η προμήθεια των παρακάτω υλικών που είναι 



απαραίτητα για στοιχειώδη προφύλαξη, σύμφωνα με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του 

Νόμου 4412/2016 κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης διαδικασίας περί δημοσίων 

συμβάσεων.  

          Απαραίτητα κρίνονται τα  υλικά σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες : 
1. COVID 19 II ΕΠΙΠΛΑ 
2. COVID 19 II ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ, ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ  ME ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
3. COVID 19 II ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΜΠΑΝΙΩΝ

Κατόπιν των ανωτέρω, προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην «Προμήθεια 

ειδών ατομικής προστασίας, απολυμαντικών υλικών, ειδικού εξοπλισμού (συστημάτων προτεραιότητας κτλ), 

επίπλων και των μπάνιων (οικίσκου)  για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 

Κορωνοϊού COVOID-19 στο Δήμο Καβάλας» για την εύρυθμη λειτουργεία του  Δήμου Καβάλας για την προστασία 

της Δημόσιας Υγείας και του προσωπικού της Υπηρεσίας»  μέχρι τις 26-06-2020, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 

15:00 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα Κύπρου 10 (Κίτρινο κτίριο), 2ος όροφος, Δ/νση Οικονομικών, Τμήμα 

προμηθειών, να υποβάλουν προσφορές.                   

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός όλων των παραπάνω δαπανών ανέρχεται στο ποσό των 282.520,00€ μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Δεδομένης της έλλειψης άλλης σχετικής πίστωσης στον προϋπολογισμό του 

Δήμου και σύμφωνα με το άρθρο 158 του Ν. 3463/2006 παραγρ. 7 «Στις περιπτώσεις του στοιχείου β΄ της 

παραγράφου 4 του παρόντος και στις περιπτώσεις  απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, 

εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων όταν συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη, εάν δεν υπάρχει στον  

προϋπολογισμό πίστωση ή αυτή που υπάρχει είναι ανεπαρκής, η αναγκαία τροποποίηση του  προϋπολογισμού 

γίνεται στην πρώτη, μετά την ανάθεση, συνεδρίαση του δημοτικού ή  κοινοτικού συμβουλίου», θα πρέπει οι 

ανωτέρω δαπάνες να  βαρύνουν έναν νέο ΚΑ που θα δημιουργηθεί στο προϋπολογισμού του Δήμου Καβάλας 

για το έτος 2020. 

 
           CPV: 18230000-0 ΕΙΔΗ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ 
                     24455000-8 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ 
                     39000000-2 ΈΠΙΠΛΑ (ΟΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ), ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ, ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
                                           (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ) ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  
                     34221000-2 ΚΙΝΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  
                     42961100-1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ  
                     44510000-8 ΕΡΓΑΛΕΙΑ
                     44511000-5 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ
                     44511100-6 ΤΣΑΠΕΣ ΚΑΙ ΦΤΥΑΡΙΑ
                     44511110-9 ΤΣΑΠΕΣ
                     44511120-2 ΦΤΥΑΡΙΑ
                     44511200-7 ΠΙΡΟΥΝΕΣ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ

44511330-7 ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙΑ
44511340-0 ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΕΣ
44511341-7 ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ
44511400-9 ΤΣΕΚΟΥΡΙΑ
30192800-9 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ



      Η ανωτέρω πρόβλεψη δαπανών έγινε βάσει των δεδομένων που έχει ο Δήμος Καβάλας επί του παρόντος και 

για το άμεσο χρονικό διάστημα που ακολουθεί, με την επιφύλαξη τυχόν περαιτέρω εξάπλωσης της πανδημίας 

του κορωνοϊού, η οποία θα επανεκτιμηθεί και θα αξιολογηθεί σε σχέση με καινούριες ανάγκες που θα 

προκύψουν. Σε κάθε περίπτωση ο Δήμος Καβάλας δεν είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει το ανωτέρω ποσό.

Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να προσκομίσουν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που θα  φέρει τη σφραγίδα του 
προσφέροντα και θα αναγράφει τον όρο «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» καθώς και τον πλήρη τίτλο της προσφερόμενης 
υπηρεσίας (στην προκειμένη περίπτωση «Για την προμήθεια με τίτλο  -  Ειδών ατομικής προστασίας, 
απολυμαντικών υλικών, ειδικού εξοπλισμού (συστημάτων προτεραιότητας κτλ), επίπλων και των μπάνιων 
(οικίσκου) για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του Κορωνοϊού COVOID-19 στο Δήμο 
Καβάλας»):

              1. Υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη (χωρίς να απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής), στην 
οποία θα δηλώνουν το είδος των σκευασμάτων που θα χρησιμοποιήσουν, σύμφωνα με τις τιθέμενες 
στην παρούσα τεχνικές προδιαγραφές.
2.Οικονομική προσφορά σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο. Εξωτερικά ο φάκελος θα πρέπει να  φέρει 
την σφραγίδα του προσφέροντα και να αναγράφει τον όρο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ» καθώς και τον 
πλήρη τίτλο της προσφερόμενης υπηρεσίας (στη προκειμένη περίπτωση «Για την Προμήθεια Ειδών 
ατομικής προστασίας, απολυμαντικών υλικών, ειδικού εξοπλισμού (συστημάτων προτεραιότητας κτλ), 
επίπλων και των μπάνιων (οικίσκου) για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 
Κορωνοϊού COVOID-19 στο Δήμο Καβάλας»).

Κριτήριο κατακύρωσης : Η κατακύρωση θα γίνει στον Ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής ανά είδος, και θα είναι 
σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας.

               

        

                                                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΑΒΑΛΑΣ

                                                                                                      ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ                                 


