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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 
 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 2.415,00€ 

Φ.Π.Α.: 144,90€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 2.559,90€ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 19/2020 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

 
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για την αποφυγή της 
διάδοσης του Covid-19, για το προσωπικό του Οργανισμού κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης 
του Δήμου Βριλησσίων». Υποδιαιρείται δε στα κάτωθι τμήματα: 
ΤΜΗΜΑ 1: «Προμήθεια αντισηπτικών»,  
ΤΜΗΜΑ 2: «Προμήθεια υφασμάτινων μασκών προστασίας με λογότυπο» και 
ΤΜΗΜΑ 3: «Προμήθεια χειρουργικών μασκών μιας χρήσης». 
 
Σύμφωνα με την σύσταση (ΦΕΚ 582/τ.Β/13.04.2011) του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής 
Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων» (ΟΚΠΑ) σκοπός του είναι η οργάνωση και η 
λειτουργία υπηρεσιών με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων στον 
Τομέα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης.  
 
Στο πλαίσιο αυτό το Ν.Π.Δ.Δ. λειτουργεί και έχει αναπτύξει πλήθος υπηρεσιών απασχολώντας 80 
άτομα τακτικό προσωπικό (μόνιμοι, ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ) και περίπου 20 άτομα εθελοντές, ήτοι περίπου 
100 άτομα στο σύνολο.  
 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Ν.Π.Δ.Δ.  
 
Η υλοποίηση της προμήθειας ειδών προστασίας από τον κορωνοϊό (αντισηπτικά, μάσκες), είναι 
επιβεβλημένη, προκειμένου να διασφαλιστεί κατά το δυνατόν η υγεία των εργαζομένων. 
Λαμβάνοντας υπ' όψιν τις αυξημένες ανάγκες που έχουν προκύψει για την τήρηση των μέτρων 
περιορισμού της εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», κρίνεται επιτακτική η 
ανάγκη ενίσχυσης των μέτρων για την προστασία του προσωπικού κατά την άσκηση των 
υπηρεσιακών του καθηκόντων.  
 
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η παρούσα μελέτη, η οποία αφορά στην προμήθεια «Προμήθεια 
μέσων ατομικής προστασίας για την αποφυγή της διάδοσης του Covid-19, για το προσωπικό του 
Οργανισμού κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του Δήμου Βριλησσίων».  
 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
 
1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
Αναθέτουσα Αρχή είναι το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και 
Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων», με τα εξής στοιχεία: 
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Ταχυδρομική Διεύθυνση:   
Οδός Λ. Πεντέλης 62 

Ταχυδρομικός Κώδικας 15235 
Περιοχή Βριλήσσια, Αττική, Ελλάδα 

Κωδικός NUTS EL301 

Λογαριασμός ηλεκτρονικής αλληλογραφίας  ibelta@vrilissia.gr 

Τηλέφωνα επικοινωνίας 2108105052 

Τηλεομοιοτυπία 2106131204 

 
2. ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 
 
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις 
δημόσιες συμβάσεις (CPV), η ανωτέρω προμήθεια ταξινομείται υπό τους αριθμητικούς κωδικούς 
CPV 33631600-8 με τίτλο «Αντισηπτικά και απολυμαντικά» και CPV 18143000-3 με τίτλο 
«Προστατευτικά εξαρτήματα». 
 
3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των 2.415,00€. Επιβαρύνεται με ΦΠΑ 6% 
ύψους 144,90€, συνεπώς το σύνολο της δαπάνης ανέρχεται σε 2.559,90€. Θα βαρύνει δε τον 
τακτικό προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2020 και συγκεκριμένα τον Κ.Α. 
15.6063.02 με τίτλο «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για την αποφυγή της 
διάδοσης του Covid-19, για το προσωπικό του Οργανισμού κοινωνικής προστασίας και 
αλληλεγγύης του Δήμου Βριλησσίων» όπου έχει εγγραφεί επαρκής πίστωση. 
 
4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
 
Η εν λόγω διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης (προμήθεια) εμπίπτει στις διατάξεις του Βιβλίου 
Ι του Ν. 4412/2016 και είναι «κάτω» των ορίων. 
 
Η προμήθεια θα εκτελεσθεί με ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ, μετά την αποστολή πρόσκλησης για την 
υποβολή προσφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 (και ιδίως του άρθρου 118), 
του Νόμου 3852/2010 και του Νόμου 3463/2006. 
 
5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
 
Προσφορές υποβάλλονται για όποιο εκ των τριών τμημάτων επιθυμεί ο προσφέρων ή και για τα 
τρία, χωρίς περιορισμό των τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν στον ίδιο οικονομικό φορέα, 
υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά του θα περιλαμβάνει το σύνολο των παρεχόμενων ειδών 
ανά συγκεκριμένο τμήμα. 
 
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψη 
προσφοράς, αποκλειστικά βάσει της τιμής.  
 

Βριλήσσια, 16/09/2020 
Η Συντάξασα 

 
 

Ιωάννα Μπέλτα 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 
 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 2.415,00€ 

Φ.Π.Α.: 144,90€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 2.559,90€ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 19/2020 

 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 
 
Στην παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων περιγράφονται οι όροι βάσει των οποίων και σε 
συνδυασμό με τους λοιπούς όρους των εγγράφων της σύμβασης θα υλοποιηθεί η δημόσια 
σύμβαση (προμήθεια). 
 
Εργοδότης στα παρακάτω θα ονομάζεται το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και 
Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων» και Ανάδοχος θα ονομάζεται ο οικονομικός φορέας που θα 
του ανατεθεί η εκτέλεση της προμήθειας, βάσει της προσφοράς του. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
Η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις  
 Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών». 
 Του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων». 
 Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
 Του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α/09-03-1999) «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας 

και άλλες διατάξεις». 
 Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
 Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση 
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 

 Του Ν.4152/2013 (παρ. Ζ – Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία  2011/7 
της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 
εμπορικές συναλλαγές) 

 Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α/15-09-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων και άλλες 
διατάξεις» ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει καθώς και τις διατάξεις της Υ.Α. 57654/2017 
(Φ.Ε.Κ. 1781/τ.Β/23-05-2017). 

 Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» 
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 Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις»  

 Του N. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - 
Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα 
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και 
λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία 
άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - 
Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.»  

 Της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 50176 "Εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, 
προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19" (ΦΕΚ 3330/τ.Β/08.08.2020). 

 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο: ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ 

 
 Το συμφωνητικό 
 Η παρούσα μελέτη  
 Η απόφαση ανάθεσης 
 Η προσφορά του Αναδόχου συμπεριλαμβανομένων και των αποδεικτικών μέσων  

 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  
 
4.1  Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που 
είναι εγκατεστημένα σε: 
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 

ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές 
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, 
καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω περίπτωση γ' και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, 
δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς, 
όμως η Α.Α. μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν 
συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. 
 
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον .   

 
4.2  Καθώς η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων 

(2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., δεν προβλέπονται οι λόγοι αποκλεισμού που αναφέρονται στο 
άρθρο 73 του Ν. 4412/16 και τα αντίστοιχα αποδεικτικά μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 80 
του Ν. 4412/16.   

 
 

 
Άρθρο 5ο: ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 
Ο οικονομικός φορέας, μετά την αποστολή σχετικής πρόσκλησης, θα πρέπει να υποβάλλει τα 
αναφερόμενα απαιτούμενα έγγραφα του παρόντος άρθρου (πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και λοιπά 



6 

 

αποδεικτικά μέσα), μαζί με την οικονομική του προσφορά και σε κάθε περίπτωση πριν την έκδοση 
της απόφασης ανάθεσης. 
 
 
Τα απαιτούμενα έγγραφα είναι τα ακόλουθα: 
 
1. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8, του Ν.1599/1986, με την οποία θα δηλώνει: 

α)  δεν έχουν αθετηθεί και θα τηρούνται κατά την εκτέλεση της σύμβασης οι υποχρεώσεις 
που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 
δικαίου, όπως προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016.   

 
β) αποδέχεται τα οριζόμενα στην 19/2020 μελέτη προμήθειας και η προσφορά του 

συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις αυτής.  
 
Η Υ.Δ. θα πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για υποβολή 
προσφοράς. 
 
Σημείωση: Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν. 1599/86 δεν απαιτείται να φέρουν θεώρηση του 
γνησίου της υπογραφής και υπογράφονται: 
α) από το φυσικό πρόσωπο (για ατομικές επιχειρήσεις) 
β) από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα (για νομικά πρόσωπα – εταιρείες). 

 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Ο Ανάδοχος, μετά την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής απόφασης ανάθεσης της προμήθειας, 
υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. 
«Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων».  
Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της παρούσας μελέτης και περιλαμβάνει όλα τα 
στοιχεία της προμήθειας.  
 
Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού έως την 
31.12.2020. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο: ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  
 
Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει στις εγκαταστάσεις, που παρατίθενται στον 
παρακάτω πίνακα: 
 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΙΔΩΝ 

Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών 
Υπηρεσιών  

Λ. Πεντέλης 62, 152 35 Βριλήσσια 

1ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Εθνικής Αντιστάσεως 113, 152 35 Βριλήσσια 

 
 
Σε κάθε περίπτωση, οι χώροι παράδοσης μπορεί να τροποποιηθούν (μεταστέγαση 
των υπηρεσιών ή και επιπλέον νέοι χώροι). 
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ΑΡΘΡΟ 8ο: ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΙΜΩΝ 
 
Οι προσφερόμενες τιμές μονάδος θα δοθούν υποχρεωτικά σε Ευρώ.  
 
Η κάθε τιμή μονάδας της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης της σύμβασης και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκειται.  
 
Σε κάθε τιμή περιλαμβάνεται η αξία του προμηθευόμενου είδους, το κόστος μεταφοράς και 
φορτοεκφόρτωσής του στον τόπο παράδοσης, κάθε απαιτούμενη δαπάνη της εργασίας 
απασχολούμενου προσωπικού του αναδόχου και των ασφαλιστικών του εισφορών και οι 
νόμιμες κρατήσεις. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο: ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
Η πληρωμή της αξίας των προμηθευόμενων ειδών θα γίνεται τμηματικά στο 100% της αξίας 
της κάθε τμηματικής παράδοσης, από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου, κατόπιν έκδοσης 
χρηματικού εντάλματος πληρωμής από την Οικονομική Υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός 
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων» στο όνομα του Αναδόχου, βάσει 
της από αυτήν αναληφθείσας δαπάνης σε βάρος των οικείων κωδικών αριθμών του 
προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του οικονομικού έτους 2020, μετά την έκδοση των σχετικών 
τιμολογίων και μετά την ολοκλήρωση και παραλαβή κάθε φάσης, από την αρμόδια Επιτροπή 
Παραλαβής που θα συντάξει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής, εφόσον δεν διαπιστώθηκε 
καμιά απόκλιση ως προς την ποιότητα και την ποσότητα των προμηθευομένων ειδών . 
 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΦΟΡΟΙ 
 
Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους βάσει των ισχυόντων νόμων, φόρους, τέλη 
και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής του συμφωνητικού. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
 
1. Για την εκτέλεση της σύμβασης, ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 200 έως και 215 του 

Ν.4412/2016. 
2. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί στη σύμβαση ή για κάποιο μέρος αυτής από άλλο 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 
3. Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί βάσει των οριζομένων στο άρθρο 132 του 

Ν.4412/2016. 
4. Η παραλαβή θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του άρθρου 221 

του Ν. 4412/2016 που έχει ορισθεί, σύμφωνα με τον τρόπο και το χρόνο που θα ορίζεται 
αναλυτικά στο συμφωνητικό. 

5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χορηγεί στην αρμόδια επιτροπή παραλαβής και 
παρακολούθησης της εκτέλεσης της σύμβασης, του Ν.Π.Δ.Δ., κάθε  στοιχείο σχετικό 
προκειμένου να διαπιστωθεί ότι τα υπό προμήθεια είδη πληρούν τους όρους της παρούσας.  

6. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαθιστά είδος που δεν πληροί τις τεχνικές 
προδιαγραφές ή σε περίπτωση ποιοτικής ανεπάρκειάς του, με νέο, εντός πέντε (5) 
ημερολογιακών ημερών από την ειδοποίησή του. Κάθε δαπάνη για την αποκατάσταση 
κακοτεχνίας ή κακής ποιότητας προϊόντος βαρύνει τον ανάδοχο. 

7. Κάθε υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει έγγραφη προσφορά για τα υπό προμήθεια 
είδη, ως αυτά προσδιορίζονται στην παρούσα μελέτη, υπό την προϋπόθεση ότι στην 
προσφορά του θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών. 
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8. Κατά την παράδοση των ειδών ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία τα 
προβλεπόμενα παραστατικά στα οποία θα αναφέρονται η ημερομηνία παράδοσης, τα είδη, η 
ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας παραδόθηκαν. 

9. Σε κάθε περίπτωση το Ν.Π.Δ.Δ. δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των 
ποσοτήτων, ενώ σε ενδεχόμενο που λήξει η διάρκεια της σύμβασης και οι ανωτέρω 
ποσότητες δεν έχουν εξαντληθεί, ο ανάδοχος δεν θα έχει κανένα δικαίωμα να διεκδικήσει 
οποιασδήποτε μορφής αποζημίωση από την ενέργεια αυτή. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η 
προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων για κάθε είδος, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
ανταποκριθεί στην απαίτηση της Υπηρεσίας. 

10. Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του 
Ν.4412/2016, του Ν.3463/2006 και του Ν.3852/2010 καθώς και τυχόν παράλληλης σχετικής 
νομοθεσίας που είναι σε ισχύ. 
 
 
 

 
ΕΘΕΩΡΗΘΗ 

Βριλήσσια, 16.09.2020 
 
 

O Προϊσταμένος Τμήματος Κοινωνικής 
Πολιτικής & Υγείας  

 
Ηλίας Μποζάς 

 
Βριλήσσια,16.09.2020 

 
Η Συντάξασα 

 
 
 
 

Ιωάννα Μπέλτα 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 
 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 2.415,00€ 

Φ.Π.Α.: 144,90€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 2.559,90€ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 19/2020 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Η προμήθεια ειδών πρέπει να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στη συνέχεια. 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 
Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και να τηρούν τα εθνικά και διεθνή πρότυπα 
ποιότητας . 
 

ΤΜΗΜΑ 1: «Προμήθεια αντισηπτικών». 

 
Το αντισηπτικό χεριών θα πρέπει να είναι σε συσκευασία των επτακοσίων πενήντα (750) ml με 
αντλία (dispenser). Θα πρέπει να περιέχει αλκοόλη άνω του 70% (μετουσιωμένη αλκοόλη/alcohol 
denat,. ή αιθυλική αλκοόλη, ή αιθανόλη ή /και ισοπροπανόλη), μαλακτικές ουσίες, και υγραντικές 
ουσίες  (π.χ. propylene glycol, glycerin κτλ.).  
Τιμή τεμαχίου χωρίς Φ.Π.Α.: 5,5 ευρώ. 
Η ανωτέρω τιμή επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. 6%. 
 

ΤΜΗΜΑ 2: «Προμήθεια υφασμάτινων προστατευτικών μασκών με λογότυπο» 

 
Οι υφασμάτινες μάσκες θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από πιστοποιημένο, διαπνέον, 
υποαλλεργικό 100% βαμβακερό ύφασμα (ΟΧΙ σύμμεικτο) ενός ή δύο φύλλων, συνολικού βάρους 
240gr/μ2 και πυκνότητας  όχι μικρότερης από 200 T C.  
Το ύφασμα θα πρέπει να είναι μαύρου χρώματος, θα πρέπει να μπορεί να πλυθεί σε θερμοκρασία 
των 60ο και άνω καθώς και να σιδερωθεί με ατμό στην υψηλότερη δυνατή θερμοκρασία. 
H κατασκευή της μάσκας θα πρέπει να γίνει με εργονομικό τρόπο ώστε να ταιριάζει σε όλα τα 
πρόσωπα.  
Να έχουν έλασμα στην πάνω πλευρά́ ώστε να σταθεροποιείται στη μύτη. 
Στα δύο πλάγια θα υπάρχουν δυο λάστιχα (ιμάντες στήριξης ) τα οποία θα στηρίζουν τη μάσκα με 
εργονομικό τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται άριστη εφαρμογή της μάσκας  χωρίς να αφήνει κενά 
κατά τις κινήσεις του κεφαλιού και την ομιλία.  
Στο κάτω μέρος της αριστερής πλευράς της μάσκας θα πρέπει να είναι τυπωμένο με ευδιάκριτους 
χαρακτήρες το εξής:  

 

Ο.Κ.Π.Α. 
Τιμή τεμαχίου χωρίς Φ.Π.Α.: 3,10 ευρώ. 
Η ανωτέρω τιμή επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. 6%. 
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ΤΜΗΜΑ 3: «Προμήθεια και χειρουργικών μασκών μιας χρήσης» 
 
Οι μάσκες θα πρέπει να είναι τριών στρωμάτων (3 ply) διαστάσεων περίπου 175mm*95mm.και να 
είναι άοσμες χωρίς latex ή υαλοβάμβακα. Πρέπει να διαθέτουν ελαστικούς συνδέσμους (λάστιχα) 
για κρέμαση πίσω από τα αυτιά οι οποίοι θα είναι ραμμένοι στα πλάγια του κυρίως σώματος της 
μάσκας, ενώ θα πρέπει υπάρχει εύκαμπτο μεταλλικό έλασμα εσωτερικά στο άνω μέρος της μάσκας 
ώστε να διαμορφώνεται κατά περίπτωση για να εφαρμόζει σωστά κατά τη χρήση. Στη συσκευασία 
θα πρέπει να πρέπει να υπάρχει η σήμανση CE. 
Τιμή τεμαχίου χωρίς Φ.Π.Α.: 0,21 ευρώ. 
Η ανωτέρω τιμή επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. 6% 
 
 

ΕΘΕΩΡΗΘΗ 
Βριλήσσια,16.09.20 

 
 

O Προϊσταμένος Τμήματος Κοινωνικής 
Πολιτικής & Υγείας 

 
Ηλίας Μποζάς 

Βριλήσσια 16.09.20 
 

Η Συντάξασα 
 
 
 
 

Ιωάννα Μπέλτα 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 
 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 2.415,00€ 

Φ.Π.Α.: 144,90€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 2.559,90€ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 19/2020 

 

 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ 1 (CPV: 33631600-8) 

Άρθρο Περιγραφή είδους 
Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσότητα 
Ενδεικτική 

τιμή 
μονάδας 

Σύνολο 

1 Αντισηπτικό 750ml με αντλία Τεμάχιο 100 5,50€ 550,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ: 550,00 € 

Φ.Π.Α. (6%): 33,00 € 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: 583,00 € 

ΤΜΗΜΑ 2 (CPV:18143000-3)  

Άρθρο Περιγραφή είδους 
Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσότητα 
Ενδεικτική 

τιμή 
μονάδας 

Σύνολο 

2 

Βαμβακερές μάσκες 
προσώπου πλενόμενες, 
μαύρου χρώματος, με 
τυπωμένο το λογότυπο 
του Ο.Κ.Π.Α. Δ.Β. 

Τεμάχιο 500 3,10€ 1.550,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ: 1.550,00 € 

Φ.Π.Α. (6%): 93,00 €   

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: 1.643,00 € 
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ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 1, 2 & 3 

ΠΟΣΟ ΠΡΟ ΦΠΑ ΦΠΑ 6% ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

2.415,00 € 144,90 € 2.559,90 € 

 

 

 

 
ΕΘΕΩΡΗΘΗ 

Βριλήσσια, 16.09.2020 
 
 

O Προϊσταμένος Τμήματος Κοινωνικής 
Πολιτικής & Υγείας  

 
Ηλίας Μποζάς  

 
Βριλήσσια, 16.09.2020 

 
Η Συντάξασα 

 
 
 
 

Ιωάννα Μπέλτα 
 

 

ΤΜΗΜΑ 3 (CPV:18143000-3) 

Άρθρο Περιγραφή είδους Τεμάχιο Ποσότητα 
Ενδεικτική 

τιμή 
μονάδας 

Σύνολο 

3 
Μάσκες χειρουργικές μιας 
χρήσης 

Τεμάχιο 1500  0,21€ 315,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ: 315,00 € 

Φ.Π.Α. (6%): 18,90 € 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: 333,90 € 


