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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Ελευσίνα    11-06-2020        

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                              Αρ. Πρωτ. 913 

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ  

Ν.Π.Δ.Δ.  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
 
 

«Προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας για το προσωπικό των Παιδικών  
Βρεφονηπιακών σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ.  Π.Α.Κ.Π.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 15.000,00 € 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Ελευσίνα  11-06-2020          

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                              Αρ. Πρωτ. 913 

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ  

Ν.Π.Δ.Δ.  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  

 

Θέμα: «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το προσωπικό» 
 

Προϋπολογισμός: 15.000,00€ 
 
 
 
ΑΡ.ΜΕΛ. 58 /20 
CPV  35113400-3 
 

1. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η 
 
 

Η παρούσα τεχνική έκθεση συντάσσεται μετά από προφορική εντολή της Προέδρου του 
Ν.Π.Δ.Δ.  Π.Α.Κ.Π.Π.Α.  ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑ , με συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη 
15.000,00€ μαζί με τον ΦΠΑ 24% που θα βαρύνει τον ΚΑ 15.6063.03 
«Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας» του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 
2020 και αφορά την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το προσωπικό με 
ειδικότητα Νοσηλευτή Κ.Α.Π.Η., Μάγειρα και Καθαρίστριας (εσωτερικών  χώρων) 
Βρεφονηπιοκόμων και Βοηθών , των Παιδικών Βρεφονηπιακών σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. , 
σύμφωνα με την (ΚΥΑ 43726/07-06-2019), ΦΕΚ 2208Β/2019. 

 
 
 

Ισχύουσες διατάξεις 

Η διενέργεια του  και η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις: 
 
1. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 
 
3.   Το Ν. 3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και  Κοινοτήτων» 
 

4.   Το Ν.3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112Α/13-7-2010: «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
5.   Το  Ν.  4013/2011  περί  «Σύστασης  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  
Συμβάσεων  και 
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Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει σήμερα. 
 
6. Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της 
Επιμελητηριακής 
 
Νομοθεσίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
 7.   Το Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-014), 
 
8.   Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 
 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
9.    Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 
 
10.    Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 53361/2-10-200653361/2-10-2006 (ΦΕΚ 1503 
Β’/11-10-2006) «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο. Τ. Α. και 
μέτρα προληπτικής ιατρικής» και την    (ΚΥΑ 43726/07-06-2019), ΦΕΚ 2208Β/2019,  η  
υπηρεσία  οφείλει να παρέχει ιματισμό, μπλούζες   εργασίας   στους   
μάγειρες/μαγείρισσες   και   το   προσωπικό   καθαριότητας-βοηθητικών εργασιών 
(εσωτερικών χώρων).  
 11. Την σύμφωνη  γνώμη του  τεχνικού  ασφαλείας  και  του  γιατρού  εργασίας  που  
αφορά  την επιλογή του εξοπλισμού η οποία ανταποκρίνεται στις συνθήκες εργασίας 
του προσωπικού : 
 
12.    Στις καταστάσεις δικαιούχων που έχουν συντάξει οι Υπηρεσίες του Ν.Π.Δ.Δ.. 
  13. οι συνολικοί δικαιούχοι  του  Ν.Π.Δ.Δ.  Π.Α.Κ.Π.Π.Α.  για το έτος 2020 είναι  οι εξής: 

 
-    το μόνιμο , αορίστου χρόνου και νεοπροσληφθέν προσωπικό   
-     οι συμβασιούχοι (οκτάμηνα )  

 
Σε κάθε περίπτωση,  
Οι  τιμές  μονάδας  για  κάθε  είδος  στον  ενδεικτικό  προϋπολογισμό  της  παρούσας  

μελέτης εκτιμήθηκαν με βάση έρευνα αγοράς από το ελεύθερο εμπόριο.  
Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να προσκομίζουν δείγματα για κάθε ένα από τα 

είδη για τα οποία είναι υποψήφιοι, τα οποία χρειάζεται να είναι απολύτως σύμφωνα με τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης, με ποινή αποκλεισμού από τη διεκδίκηση 
του αντίστοιχου είδους σε περίπτωση μη συμφωνίας. 

 
ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  

 
α/α είδος  Μονάδα 

 μέτρησης 
αριθμός τμχ / 

ειδικότητα 
     

   Νοσηλευτες καθα/τρι
α 

μάγειρ
ας 

βρεφ/κό
μoι- 
βοηθοί 

διάφορες 
ειδικότητε
ς 

τραπ/
κόμος 

σύνολο 
ποσοτήτω
ν  

1 Παπούτσια 
Αντιολισθητικά 

ζεύγος  11 6   5 22 

2 Παπούτσια Σαμπό ζεύγος 1  6    7 

3 Γαλότσες ζεύγος  11     11 

4 Ρόμπα νοσηλευτών 
με κοντό μανίκι 

τμχ 1      1 

5 Ρόμπα νοσηλευτών τμχ 1      1 
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με μακρύ μανίκι 

6 Αδιάβροχες ποδιές τμχ   6    6 

7 Πόδια Σαμαράκι τμχ  11     11 

8 Γάντια από νιτρίλιο ζεύγος  11     11 

9 Γάντια ελαστικά 
μίας χρήσης  

κουτί των 
100   

1 11  37 30  79 

10 Μάσκα φίλτρο Ρ1 τμχ 1 11  37 30  79 

11 Μάσκα μίας χρήσης  κουτί των 
100 

1      1 

12 Ρόμπα υφασμάτινη τμχ   6   5 11 
 
 

 
 
 
 
 

3. Τεχνικές προδιαγραφές 
 

Γενικά χαρακτηριστικά 
Οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές αφορούν τα είδη (μέσα) ατομικής 

προστασίας, δηλαδή κάθε σύστημα ή μέσον το οποίο φοράει ή κρατάει ο εργαζόμενος 

ώστε να προστατεύεται από ένα ή περισσότερους κινδύνους που απειλούν την 

ασφάλεια και την υγεία του, κατά τις ώρες της εργασίας του. 

 

Στην με υπ’ αριθμ. 53361/02-10-2006 (ΦΕΚ 1503Β΄/11-10-2006) ΚΥΑ και στις 

τροποποιήσεις της {ΚΥΑ υπ’ αριθμ. ΤΤ 36586/10-07-2007 (ΦΕΚ Β΄/1323/30-07-2007) και 

ΚΥΑ με αριθμ. οικ 31119/19- 05-2008 (ΦΕΚ Β΄/28-05-2008)}, ΦΕΚ  Αριθμ. φυλλου 

2208/8-06-2019, γίνεται πλήρης αναφορά σχετικά με την παροχή μέσων ατομικής 

προστασίας, τα οποία πρέπει να διατίθενται σε υπαλλήλους των ΟΤΑ αλλά και των 

μέτρων προληπτικής ιατρικής που πρέπει να εφαρμόζονται.  

Πλέον των παραπάνω, προσαρτάται και το παρόν Παράρτημα που αναφέρεται 

ειδικώς στις Τεχνικές Προδιαγραφές των παρεχόμενων μέσων ατομικής προστασίας 

που θα διατεθούν στις Υπηρεσίες. 

Τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι καινούργια, με σωστή εφαρμογή και 

φινίρισμα, δίχως σημάδια ή οποιαδήποτε άλλη φθορά. Η πιθανή αναφορά σε 

συγκεκριμένο τύπο υποδηλώνει μόνο την ελάχιστη ποιότητα κατασκευής ή 

χαρακτηριστικών ως σημείο αναφοράς. 
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α/α είδος 
μον. 
Μέτρησης  τεχνικές προδιαγραφές 

1 
Παπούτσια 
Αντιολισθητικά τμχ 

Να είναι εύκαμπτο και ελαφρύ. Να είναι κατάλληλο για προσωπικό που 
απασχολείται στον τομέα της υγείας. Να είναι ανατομικό. Να διαθέτει 
αντιολισθητική εξωτερική σόλα. Να καθαρίζει πολύ εύκολα. Να είναι 
πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 
20347: 2012. Να υπάρχει ελεύθερη επιλογή μεγέθους. 

2 
Παπούτσια 
Σαμπό τμχ 

Να είναι εύκαμπτο και ελαφρύ, κατασκευασμένο από καουτσούκ. Να είναι 
κατάλληλο για προσωπικό που απασχολείται στον τομέα της υγείας. Να μπορεί 
να απορροφά ενέργεια κατά το βηματισμό. Να διαθέτει σόλα αντιολισθητική. 
Να διαθέτει ρυθμιζόμενο & αναστρέψιμο λουρί πτέρνας. Να υπάρχει ελεύθερη 
επιλογή μεγέθους. Να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 
20347: 2012 

3 Γαλότσες τμχ 

Αδιάβροχη μπότα από συνθετικό υλικό με αντιολισθητική σόλα 
προστατευτικά δακτύλων και προστατευτικό έναντι διάτρισης.. Να είναι 
πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 20347: 2012. Να υπάρχει 
ελεύθερη επιλογή μεγέθους. 

4 

Ρόμπα 
νοσηλευτών 
με κοντό 
μανίκι τμχ 

Ρόμπα   νοσηλευτών,     με   κοντό   μανίκι.   Να   είναι κατασκευασμένη από 
ύφασμα με σύνθεση τουλάχιστον 35% βαμβάκι  και  το υπόλοιπο  ποσοστό  
από  πολυεστέρα  . Να έχει δύο τσέπες αριστερά-δεξιά και μία στο στήθος. 
Να υπάρχει ελεύθερη επιλογή μεγέθους. 

5 

Ρόμπα 
νοσηλευτών 
με μακρύ 
μανίκι τμχ 

Ρόμπα   νοσηλευτών,     με   μακρύ   μανίκι.   Να   είναι κατασκευασμένη   από   
100%   βαμβάκι   . Να έχει δύο τσέπες αριστερά-δεξιά και μία στο στήθος.Να 
υπάρχει ελεύθερη επιλογή μεγέθους 

6 

Αδιάβροχες 
ποδιές τμχ 

Να  είναι  αδιάβροχη,  ολόσωμη  με  ύψος  110  εκ  τουλάχιστον, 
κατασκευασμένη από συνθετικό υλικό. 

7 

Ποδιά 
Σαμαράκι τμχ 

Ποδιά σαμαράκι με στρογγυλάδα στο λαιμό, με δύο κορδόνια. Να 
διαθέτει μια μεγάλη διαχωριζόμενη τσέπη στο κέντρο εμπρός. Να είναι  
κατασκευασμένη από  υλικό  με σύνθεση τουλάχιστον  35% βαμβάκι  
και  το ύπολοιπο  ποσοστό  από  πολυεστλερα . 

8 

Γάντια  από 
νιτρίλο κουτι 

Μήκος περίπου 30cm .Πάχος 0,5 mm, υλικό κατασκευής νιτρίλιο με 
εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό,  προστασία από 
μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,0,1. ·  

 3 τριβή  ·                                                             

 1 κοπή με λεπίδα ·                                               

 1 διάτρηση                                                         
Τα μεγέθη θα υποδειχθούν από την υπηρεσία 

9 

Γάντια 
ελαστικά 
μιας χρήσης   κουτι 

Μήκος περίπου 20 εκ. Κατασκευή από νιτρίλιο. Είναι μιας χρήσης και 
δεν έχουν σημασία οι μηχανικές αντοχές. Είναι συσκευασμένα σε 
κουτιά ανά 100 ή 200 τεμ. Τα μεγέθη θα υποδειχθούν από την 
υπηρεσία. 
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10 

Μάσκα 
φίλτρο Ρ1 τμχ 

Μάσκα με στρώμα ενεργού άνθρακα για κατακράτηση σωματιδίων , 
σταγονιδίων ,οργανικών ατμών, από συνθετικό υλικό , με διπλό ιμάντα 
προσαρμογής που θα καλύπτει μύτη, στόμα και πηγούνι. διατίθεται σε 
συσκευασία ανά 20-30 τεμάχια. Αν τηρηθούν οι κανόνες υγιεινής μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μέχρις ότου ο χρήστης αντιληφθεί ότι δυσχεραίνεται η 
αναπνοή του.  

11 

Μάσκα μιάς 
χρήσης  κουτι 

Είναι μιας χρήσης και δεν έχουν σημασία οι μηχανικές αντοχές . Είναι 
συσκευασμένα σε κουτιά ανά 100 ή 200 τεμάχια .Τα μεγέθη θα υποδειχθούν 
από την υπηρεσία 

12 

ρόμπα 
υφασμάτινη            τμχ 

Να   είναι κατασκευασμένη από ύφασμα με σύνθεση τουλάχιστον 35% 
βαμβάκι  και  το υπόλοιπο  ποσοστό  από  πολυεστέρα   Να έχει δύο τσέπες 
αριστερά-δεξιά και μία στο στήθος. Να υπάρχει ελεύθερη επιλογή μεγέθους. 

 

 

 

                       Ειδικοί Όροι με ποινή αποκλεισμού 
1.    Οι τιμές των παρελκόμενων εξαρτημάτων ή μερών που αποτελούν βασικό 
εξοπλισμό του είδους ή τμήμα αυτού, θα ενσωματώνονται στην τιμή του είδους και θα 
αποτελούν ολοκληρωμένη μονάδα, ώστε στην οικονομική προσφορά να υπάρχει μία 
μόνο τιμή για κάθε είδος. 
2.    Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση ότι στην τιμή 
περιλαμβάνεται η μεταφορά και κάθε ενέργεια ώστε να είναι έτοιμα προς χρήση. 

     3.    Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση ότι η προσφορά του 
δεν έχει καμία απόκλιση από τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές και τα προσφερόμενα 
είδη είναι κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται. 
    4.    Να δοθεί γραπτώς εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον ένα έτος από την 
ημερομηνία πλήρους τοποθέτησης στο Ν.Π.Δ.Δ.  με την μορφή της υπεύθυνης δήλωσης του 
ενδιαφερόμενου. 
   5.    Να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση ότι όλα τα είδη κατασκευάζονται από υλικά που 
ακολουθούν 
τις οδηγίες της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και πληρούν τα αντίστοιχα 
επίπεδα ποιότητας και ασφάλειας. 
6.  Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσφερόμενα είδη 
διαθέτουν πιστοποιητικό ISO όπου απαιτείται στις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές. 
7.    Οι  ενδιαφερόμενοι  πρέπει  να  καταθέσουν  υπεύθυνη  δήλωση  όπου  θα  
αναφέρουν  τα εργοστάσια κατασκευής των προσφερόμενων ειδών 
8.    Ο χρόνος παράδοσης των ειδών, θα είναι έως και 30 ημερολογιακές ημέρες από την 
υπογραφή 
της σύμβασης. 
9.    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν για ένα ή και περισσότερα είδη με το 
σύνολο όμως των ποσοτήτων για κάθε ένα από αυτά. 
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4. Ενδεικτικός προϋπολογισμός 
 
Μέσα ατοµικής προστασίας 
 
 

α/α είδος  μονάδα 
μέτρησης 

     

   συνολο 
ποσοτητων  

τιμη μοναδος 
χωρις ΦΠΑ 

ΦΠΑ  Σύνολο 
Μονάδος  

Συνολο 
ποσοτητων 

1 Παπούτσια 
Αντιολισθητικά 

ζεύγος 88 20,16 4,83 25,00 2.200,00 

2 Παπούτσια Σαμπό ζεύγος 88 28,22 6,77 35,00 3.080,00 

3 Γαλότσες ζεύγος 66 23,38 5,61 29,00 1.914,00 

4 Ρόμπα νοσηλευτών 
με κοντό μανίκι 

τμχ 30 16,12 3,87 20,00 600,00 

5 Ρόμπα νοσηλευτών 
με μακρύ μανίκι 

τμχ 25 20,16 4,83 25,00 650,00 

6 Αδιάβροχες ποδιές τμχ 35 8,06 1,93 10,00 350,00 

7 Πόδια Σαμαράκι τμχ 44 9,67 2,32 12,00 528,00 

8 Γάντια από νιτρίλιο Κουτι των 
100 

90 5,64 1,35 7,00 630,00 

9 Γάντια ελαστικά 
μίας χρήσης  

κουτί των 
100 

150 2,41 0,58 3,00 450,00 

10 Μάσκα φίλτρο Ρ1 τμχ 79 8,06 1.93 10,00 790,00 

11 Μάσκα μίας χρήσης  κουτί των 
100 

79 24,19 5,80 30,00 2.370,00 

12 Ρόμπα υφασμάτινη τμχ 55 20,16 4,83 25,00 1.375,00 

   καθαρη 
αξια  

186,23    

   ΦΠΑ  44,65   

   Γενικό σύνολο   231,00 14.937,00 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
 
 

 
 
ΆΡΘΡΟ 1 
Αντικείμενο της προμήθειας 
Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το προσωπικό των 
Παιδικών Σταθμών , Κ.Α.Π.Η. του Ν.Π.Δ.Δ. , συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνη 15.000,00€ 
μαζί με τον ΦΠΑ 24%. 
 
Άρθρο 2ο 
Διατάξεις που ισχύουν 
Η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις: 
α. Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006). 
β. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών, υπηρεσιών» 
γ. Του Ν. 3731/2008 (άρθρο 20, παρ.13). δ. Του Ν. 2362/1995 
ε. Του Ν. 3852/10 άρθρο 72 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης. 
 
Άρθρο 3o 
Συμβατικά τεύχη 
Συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι: 
1) Ο προϋπολογισμός της μελέτης. 
2) Η Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
3) Η τεχνική περιγραφή-μελέτη 
 
Άρθρο 4ο 
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 
Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με τους όρους που θα καθορίσει το 
Διοικητικό Συμβούλιο κατά τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, 
προμηθειών, υπηρεσιών» και του Ν. 3852/10 άρθρο 72 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης. 
 
Άρθρο 50 
Χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας 
Ο  χρόνος  διάρκειας και  παράδοσης και  τοποθέτησης ορίζεται για  τριάντα (30)  μέρες  
από  την  υπογραφή της σύμβασης. 
 
Άρθρο 60 
Υποχρεώσεις Αναδόχου 
Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει τα είδη με χρονικό όριο όπως ορίζεται από την παρούσα 
μελέτη και σε τόπο που θα υποδεχθεί από αρμόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας. 

Άρθρο 70 
Υποχρεώσεις Φορέα 
Να προγραμματίζει σε συνεργασία με τον ανάδοχο την επίσκεψη του τελευταίου στα κτήρια 
του νομικού προσώπου για την παράδοση των ειδών. 
 
Άρθρο 80 
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Κατακύρωση 
Η Ανάθεση θα γίνει με απόφαση της  Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ.  Π.Α.Κ.Π.Π.Α. ΔΗΜΟΥ 

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ  
Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά το νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, 

υποχρεούται να προσέλθει σε εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση κατακύρωσης 
για να υπογράψει τη σύμβαση. Αν αυτός δεν προσέλθει μέσα στην ανωτέρω προθεσμία να 
υπογράψει την σύμβαση κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 
Άρθρο 90 
Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου 
Σύμφωνα με το άρθρο 203 Ν.4412/2016 
1.Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα 

του και 
από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου 

οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: α) στην περίπτωση της 
παραγράφου 5 του άρθρου 105, β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον 
δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή 
συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, 
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206, γ) στην περίπτωση δημόσιας σύμβασης 
υπηρεσιών: αα) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με 
τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες 
διατάξεις και ββ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, 
λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

2.Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση παροχής 
υπηρεσιών κατά την περίπτωση γ' της παραγράφου 1, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον 
ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου αυτού και 
περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο 
ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να 
είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των 
δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο 
ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών 
από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς 
την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε 
αυτήν. 

3.Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την 
σύμβαση όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε 
με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
4.Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 

σύμβαση, 
επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο  προς παροχή 
εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά 
περίπτωση. 

β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση 
ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο 
είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την 
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ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης 
της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου 
για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με 
το ι σχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 
συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
του παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74. 

 
Άρθρο 100 
Πτώχευση ή θάνατος του αναδόχου 
1. Αν αποβιώσει ο ανάδοχος μετά την έναρξη της εκτέλεσης της σύμβασης, η σύμβαση 
λύνεται αυτοδίκαια χωρίς την καταβολή αποζημίωσης για διαφυγόν κέρδος ή οποιαδήποτε 
αποθετική ζημία. Είναι δυνατό όμως να ανατεθεί στους κληρονόμους η συνέχιση και η 
αποπεράτωση της σύμβασης, ύστερα από αίτηση που υποβάλλει στην επιβλέπουσα 
υπηρεσία ο αντίκλητος των κληρονόμων, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε ημερών από 
το θάνατο του αναδόχου. 
Η ανάθεση γίνεται με απόφαση του Δ.Σ, εφ όσον οι κληρονόμοι αναλάβουν με 
συμβολαιογραφική δήλωση όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αποβιώσαντος 
αναδόχου. 
Εάν λυθεί η σύμβαση λόγω θανάτου του αναδόχου, πριν ή μετά την υπογραφή της σύμβασης 
αλλά πριν από την έναρξη της εκτέλεσης των εργασιών καθαρισμού, αποδίδονται στους 
νομίμους κληρονόμους του η κατατεθείσα εγγύηση και τα έξοδα της δημοπρασίας που είχε 
καταβάλει ο αποθανών. 
Σε περίπτωση που οι κληρονόμοι δεν διορίσουν εμπρόθεσμα αντίκλητο ούτε υποβάλουν 
αίτηση για 
τη συνέχιση των εργασιών καθαρισμού, διαπιστώνεται με απόφαση του Δ.Σ. η αυτοδίκαια 
λύση της σύμβασης, μετά την κοινοποίηση της οποίας στους κληρονόμους ή στον αντίκλητο 
του αποβιώσαντος, ακολουθεί η διαδικασία εκκαθάρισης της σύμβασης. 
Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει, η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια χωρίς την καταβολή 
αποζημίωσης για 
διαφυγόν κέρδος ή οποιαδήποτε ζημία. 
2. Εάν ο ανάδοχος της εργασίας είναι κοινοπραξία, σε περίπτωση θανάτου ενός από τους 
δύο κοινοπρακτούντες η κοινοπραξία έναντι του Ν.Π.Δ.Δ.  Π.Α.Κ.Π.Π.Α.   θεωρείται   λυμένη   
και   η   συμβατική   σχέση   συνεχίζεται υποχρεωτικά με το δεύτερο κοινοπρακτούντα, ο 
οποίος αναλαμβάνει όλα τα συμβατικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του θανόντος. 
Εάν οι κοινοπρακτούντες ήταν περισσότεροι από δύο, η κοινοπραξία συνεχίζεται μεταξύ των 
λοιπών 
που  αναλαμβάνουν  έναντι  του Ν . Π . Δ . Δ .   Π . Α . Κ . Π . Π . Α .   όλα τα συμβατικά 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του θανόντος. 
Σε περίπτωση πτώχευσης ενός από τους κοινοπρακτούντες, η κοινοπραξία λύνεται και η 
σύμβαση συνεχίζεται υποχρεωτικά από το δεύτερο μέλος, που αναλαμβάνει έναντι του 
Ν.Π.Δ.Δ.  όλα τα συμβατικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του πτωχεύσαντος. 
Εάν οι κοινοπρακτούντες ήταν περισσότεροι από δύο, η κοινοπραξία έναντι του  Ν.Π.Δ.Δ.  
συνεχίζεται μεταξύ των υπολοίπων. Αν όμως κηρυχθούν σε πτώχευση περισσότεροι 
κοινοπρακτούντες και εκτίθεται σε κίνδυνο η προσήκουσα εκτέλεση της σύμβασης, το 
Ν.Π.Δ.Δ.  μπορεί κατά την απόλυτη κρίση του να κηρύξει διαλυμένη τη σύμβαση. 
 
Άρθρο 110 
Παραλαβή υλικών 
1.- Η παραλαβή των προϊόντων γίνεται από Επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τον τρόπο και 

κατά το  χρόνο που ορίζεται από τη σύμβαση. Η Επιτροπή συγκροτείται σύμφωνα με τις 
διατάξεις  του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών, υπηρεσιών», άρθρο 
206, 207, 208, αποτελείται από τρεις υπαλλήλους του Ν.Π.Δ.Δ.  και σ' αυτήν ορίζεται και ο 
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πρόεδρος της. 
 
 
Άρθρο 120 
Τρόπος πληρωμής 
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της προμήθειας. Ο ανάδοχος 

επιβαρύνεται 
με τους φόρο εισοδήματος 4%, που υπολογίζεται στην καθαρή αξία των προμηθειών. Ο 

ΦΠΑ 
επιβαρύνει το Ν.Π.Δ.Δ.  Π.Α.Κ.Π.Π.Α. . 
 
Άρθρο 130 
Ειδικές υποχρεώσεις - Όροι 
1)   Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να είναι σφραγισμένος, διαφορετικά δεν θα 

γίνεται δεκτός. 

2)   Τόσο στο φάκελο, όσο και στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται «Προς: Ν.Π.Δ.Δ.  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ 
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ». 

3)   Υπεύθυνη Δήλωση ότι η προσφορά δεν θα έχει καμία απόκλιση από την μελέτη. 
4)   Υπεύθυνη  δήλωση  όπου  θα  αναφέρει  τους  ασφαλιστικούς  φορείς  προς  τους  

οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών. 
5)   Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν ασφαλιστική και φορολογική 

ενημερότητα 
6)   Βεβαίωση Επιμελητηρίου (που θα έχει εκδοθεί το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν 

από την 
υποβολή της προσφοράς) από την οποία φαίνεται η επαγγελματική δραστηριότητα, η οποία 

θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι συναφής με το αντικείμενο της παρούσας προμήθειας 
7)   Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

για ένα από τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 
4412/2016. 

8)   Η  κατάθεση  των  προσφορών  θα  γίνει,  στο  Ν.Π.Δ.Δ. ( ΠΑΓΚΑΛΟΥ-ΚΙΜΩΝΟΣ 11 
ΕΛΕΥΣΙΝΑ Τ.Κ. 19200 ). Αρμόδια υπάλληλος κ. Μαρινάκη Αικατερίνη , τηλ: 2105565617. 

 
Άρθρο 140 
Επίλυση διαφορών 
Οι τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, επιλύονται κατά τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2006. 
 
 
 

 
Ο Συντάξας                                                              Η Πρόεδρος 

 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΙΝΑΚΗ                                            ΑΝΘΗ   ΣΕΒΑΣΜΙΑ      
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : προμήθεια ειδών προστασίας και ασφάλειας 

προσωπικού 
Α.Μ.   58 / 2020 

 
 
Της επιχείρησης 
............................................................................................................................. ............
... 
με έδρα.............................................Οδός 
......................................Αριθ...................................Τ.Κ............... 
Τηλ..................................................Fax............................................................Email......
................................ 
Αφού έλαβα γνώση των όρων της μελέτης για την προμήθεια με τίτλο,  προμήθεια 
ειδών προστασίας και ασφάλειας προσωπικού. 
Καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης αυτής υποβάλλω την παρούσα προσφορά και 
δηλώνω οτι: 
-Τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις προδιαγραφές της μελέτης. 
-Αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση 
της προμήθειας με τις ακόλουθες τιμές επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης και 
του προϋπολογισμού της μελέτης. 
 
 
 
α/α είδος  μονάδα 

μέτρησης 
    

   συνολο 
ποσοτητ
ων  

τιμη 
μοναδο
ς χωρις 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ  Σύνολο 

1 Παπούτσια Αντιολισθητικά ζεύγος     

2 Παπούτσια Σαμπό ζεύγος     

3 Γαλότσες ζεύγος     

4 Ρόμπα νοσηλευτών με κοντό 
μανίκι 

τμχ     

5 Ρόμπα νοσηλευτών με μακρύ 
μανίκι 

τμχ     

6 Αδιάβροχες ποδιές τμχ     

7 Πόδια Σαμαράκι τμχ     

8 Γάντια από νιτρίλιο κουτι     

9 Γάντια ελαστικά μίας χρήσης  κουτί των 100     

10 Μάσκα φίλτρο Ρ1 Κουτι των 100     

11 Μάσκα μίας χρήσης  κουτί των 100     

12 Ρόμπα υφασμάτινη τμχ     

   καθαρη 
αξια  

   

   ΦΠΑ    

   Γενικό σύνολο    
 

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  
 
 

(σφραγίδα και υπογραφή) 


