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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ   
 

      ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΑ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ 
 
 
 
 
 

                                                                                                                    
                                                                                           Ρόδος   31 /07/2020   

                                                                                  Αρ. Πρωτ:    1142  
 

                             

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΡ.74/2020 

Θέμα :  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

(με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Προέδρου Δ.Ο.Π) 

 
Ο Πρόεδρος του Δ.Ο.Π έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 38-118  και γενικά τις διατάξεις του Ν.4412/16  

2. Τo  άρθρο 209 του Ν. 3463/2006. 

3. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

4. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

5. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

6. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

7. Την ανάγκη της εν θέματι προμήθειας, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών των 

εργαζομένων του ΔΟΠ. 

8. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα στον  

Κ.Α.:  15-6061.001  του προϋπολογισμού του Δ.Ο.Π για το έτος 2020 

9. Την ΚΥΑ 43726/7.6.2019 (ΦΕΚ  Β’ 2208/Β΄) «Παροχή μέσω ατομικής προστασίας 
σε υπαλλήλους των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και 
μέσα προληπτικής ιατρικής»όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 87669/9.12.2019 
(ΦΕΚ Β' 4584) 

10. Την τεχνική έκθεση αρ.1156/28-06-2019 Τεχνικού Ασφαλείας Δήμου Ρόδου  

11. Την μελέτη αρ.1006/27-07-2020 της υπηρεσίας  

12. Το πρωτογενές αίτημα που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 

20REQ007101762 / 29-07-2020 

13. Το εγκεκριμένο αίτημα που καταχωρήθηκε στο  ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 

20REQ007111712 

14. Την αρ.125 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ:632ΓΟΡΘ5-161 

15. Την απόφαση Προέδρου αρ.73/2020 που εγκρίνει την διαδικασία της απευθείας 

ανάθεση με ΑΔΑ:ΩΙΘΤΟΡΘ5-ΟΟΚ 

16. Το υπ΄αριθμ. 796/13-05-2019 τεκμηριωμένο αίτημα 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ      
              ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ      
 
Τμήμα  : Διοικ/κών & Οικ/κών Υπηρ 
Πληροφ. : Σ. Παπαδοπούλου                                   
Τηλεφώνα : 22410-44600-44625 
Φαξ : 22410-44607 
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17. Την απόφαση Δημάρχου 4617/2019 περί ορισμού Προέδρου Δ.Σ του Δ.Ο.Π  

 

Αποφασίζει 

A. Τη διεξαγωγή της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης από τον Πρόεδρο 

του Δ.Ο.Π «για την Προμήθεια  Μέσων Ατομικής Προστασίας των 

εργαζομένων του Δ.Ο.Π έτους 2020.», ενδεικτικού προϋπολογισμού  τρεις 

χιλιάδες εξακόσια τριάντα έξι ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (3.637,67€) 

 

Β. Ανακοινώνει τη διενέργεια Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κατάθεση       

έγγραφων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάση τιμής 

(χαμηλότερη τιμή) ανα ομάδα, για την προμήθεια  των κάτωθι ειδών  : 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΟΜΑΔΑ 1 – ΓΑΝΤΙΑ  

Κωδ. ΕΙΔΟΣ Μονάδα Ποσότητα Τιμή μονάδος Συνολική τιμή 
1.1 ΓΑΝΤΙΑ 

ΝΙΤΡΙΛΙΟ 
Ζεύγος 21 3,80 79,80 

1.2 ΓΑΝΤΙΑ 
ΕΛΑΣΤΙΚΑ 

ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΕΩΣ 

Συσκ. 78 6,00 468,00 

Μερικό Σύνολο :  547,80  € 
ΦΠΑ 24% 131,47 € 

Γενικό σύνολο  679,27 € 
 

 
 
 

ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΜΕΡΙΚΟ  

ΣΥΝΟΛΟ 

ΦΠΑ 24% ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ  

1  ΓΑΝΤΙΑ  547,80 131,47 679,27  

2 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΑΝΑΠΝΟΗΣ 

189,00 45,36 234,36 

3 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ 

ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ 

1.176,00 282,24 1.458,24 

4 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1.000 240,00 1.240,00 

5 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΡΑΣΕΩΣ 20,00 4,80 24,80 

 ΣΥΝΟΛΑ 2.932,80 € 703,87 € 3.636,67 € 

ΑΔΑ: ΨΠΛΥΟΡΘ5-ΨΗΑ
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ΟΜΑΔΑ  2  – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ   
Κωδ. ΕΙΔΟΣ Μονάδα Ποσότητα Τιμή μονάδος Συνολική τιμή 

2.1 ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ 
Ρ1 

Κουτι  34 4,50 153,00 

2.1 ΜΑΣΚΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΑΠΛΗ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΕΩΣ  

Συσκ.  12 3,00 36,00 

Μερικό Σύνολο :  189,00 € 
ΦΠΑ 24% 45,36 € 

Γενικό σύνολο  234,36 € 
ΟΜΑΔΑ  3  – ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ  

Κωδ. ΕΙΔΟΣ Μονάδα Ποσότητα Τιμή μονάδος Συνολική τιμή 
3.1 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ 

ΓΙΛΕΚΑ  
Τεμ. 4 9,00 36,00 

3.2 ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ  
ΠΟΔΙΕΣ  

Τεμ. 10 15,00 150,00 

3.3 ΠΟΔΙΕΣ 
ΣΑΜΑΡΑΚΙ  

Τεμ. 14 20,00 280,00 

3.4 ΜΠΟΥΦΑΝ 
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ  

Τεμ. 2 45,00 90,00 

3.5 ΡΟΜΠΕΣ 
ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ  

Τεμ. 18 30,00 540,00 

3.6 ΡΟΜΠΕΣ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΕΩΣ  

Τεμ. 8 10,00 80,00 

Μερικό Σύνολο :  1.176,00 € 
ΦΠΑ 24% 282,24 € 

Γενικό σύνολο  1.458,24 € 
ΟΜΑΔΑ  4  – ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Κωδ. ΕΙΔΟΣ Μονάδα Ποσότητα Τιμή μονάδος Συνολική τιμή 
4.1 ΓΑΛΟΤΣΕΣ  Ζεύγος  14 15,00 210,00 
4.2 ΑΡΒΥΛΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
Ζεύγος  2 55,00 110,00 

4.3 1. ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ 
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ  
2. ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ 
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ 
 

Ζεύγος 
 
Ζεύγος   

7  
 
7 

45,00  
 
35,00 

315,00 
 
245,00 

4.4 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ 
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ 
(ΤΥΠΟΥ ΣΑΜΠΟ) 

Ζεύγος  4 30,00 120,00 

Μερικό Σύνολο :  1.000,00 € 
ΦΠΑ 24% 240,00 € 

Γενικό σύνολο  1.240,00 € 
ΟΜΑΔΑ  5  – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΡΑΣΕΩΣ  

Κωδ. ΕΙΔΟΣ Μονάδα Ποσότητα Τιμή μονάδος Συνολική τιμή 
5.1 ΓΥΑΛΙΑ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ 
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ  

Τεμ. 2 10,00 20,00 

Μερικό Σύνολο :  20,00 
ΦΠΑ 24% 4,80 

Γενικό σύνολο  24,80 
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Κριτήριο κατακύρωσης  :  

Η προμήθεια θα γίνει με απευθείας ανάθεση από τον Πρόεδρο του ΔΟΠ, με 
κριτήριο κατακύρωσης  την  πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη  
προσφορά μόνο βάσει τιμής  ανα ομάδα, εφόσον πληροί τις ακριβείς τεχνικές 
προδιαγραφές και την ποιότητα όπως περιγράφονται αναλυτικά στην μελέτη.  
 
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) 18141000-9, 18143000-3, 35113400-
3, 1883000-6, 33733000-7. 
 
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της εν λόγω προμήθειας θα ανέλθει μέχρι  του 
ποσού των #3.636,67#€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τις 
πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του ΚΑΕ 15-6061.001 
 
Προσφορές υποβάλλονται για όλες τις  ομάδες ή για μία μόνο ομάδα ή για 
περισσότερες ομάδες  με την απαραίτητη προϋπόθεση να περιέχει όλα τα υλικά της 
κάθε ομάδας. 
 
Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για ορισμένα μόνο είδη μιας ομάδας η 
περισσότερων ομάδων. Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει αποδεκτή μια 
προσφορά είναι να περιέχει όλα τα υλικά της προσφερόμενης ομάδας. 
 
Η υποβολή μόνο μιας (1) προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της 
διαδικασίας και την ανάθεση της σύμβασης.  
 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως 31/12/2020 ή έως 
την ολοκλήρωση της προμήθειας.  
 
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική 
άποψη προσφοράς, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανα ομάδα υλικών 

 
Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης):  

Από τον ανάδοχο - μειοδότη δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης.  Ο ανάδοχος  εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο της 
συμφωνημένης τιμής εως την λήξη της σύμβασης , ανεξάρτητα αν στο χρονικό 
διάστημα που ορίζεται ως χρόνος παράδοσης των ειδών, υπάρξουν αυξήσεις από 
οποιοδήποτε λόγο ή αιτία στην  τιμή μονάδος του συμβατικού τιμολογίου. 
 

Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών :  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 7  Αυγούστου  
2020  ημέρα Παρασκευή  και ώρα 12.00 στην ελληνική γλώσσα μέσα σε 
σφραγισμένο φάκελο Οι προσφορές με  ευθύνη του υποψηφίου, περιέχονται στο 
πρωτόκολλο της υπηρεσίας ΔΟΠ, το αργότερο έως την ανωτέρω ημερομηνία και 
ώρα λήξης.    
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Δικαιολογητικά συμμετοχής  :   

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 80 του Ν.4412/2016 ως 
δικαιολογητικά για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων  του άρθρου 73 
παρ.1 και 2 (λόγοι αποκλεισμού από διαδικασίες  σύναψης δημοσιών συμβάσεων) 
προσκομίζονται : 
 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου . Η υποχρέωση αφορά  :α) στις 
περιπτώσεις φυσικών προσώπων ,β)εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) 
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, γ)στις 
περιπτώσεις ανώνυμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς 
και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

2. Πιστοποιητικό Φορολογικής ενημερότητας.  
3. Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής ενημερότητας (άρθρο 80 παρ.2 του 

Ν.4412/2016). 
4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους περί 

εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου. 
5. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 με την οποία να δηλώνεται ότι δεν έχει, 

καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα 
και ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή 
ανάλογη κατάσταση. 

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 με την οποία να δηλώνει ότι δεν 
υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους : α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, 
β)δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3, γ) απάτη, κατά την έννοια του 
άρθρου 1, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα) νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στ) παιδική 
εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία να : 
I.    Δηλώνεται ότι έχει λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών και των 

όρων της παρούσας πρόσκλησης Ενδιαφέροντος  του ΔΟΠ και τους 
αποδέχεται πλήρως  και ανεπιφύλακτά. 

II.    Δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά του είναι 
αληθή και ακριβή. 

III.   Τα υπό προμήθεια είδη πληρούν τις προδιαγραφές του κατασκευαστή είναι 
άριστης ποιότητας, καινούργια, αμεταχείριστα και σε αρνητική περίπτωση 
θα αντικαθίσταται το εκάστοτε είδος.  

 
 
Λόγοι αποκλεισμού:  
Αποκλείεται από τη διαδικασία οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας: 
1. Εάν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από 
τους ακόλουθους λόγους: 
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 
σ.42), 
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης 
της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή 
των κρατών-μελών της Ένωσης (ЕЕ С 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό 
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τομέα (ЕЕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη 
νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία 
των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ЕЕ С 316 της 
27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (A' 48), 
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης- 
πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ЕЕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 
αυτουργία ή συνεργεία ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 4 αυτής, 
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά 
με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας (ЕЕ L 309 της 25.11.2005, ο. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (A' 166), 
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ЕЕ L 101 
της 15.4.2011, ο. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
4198/2013 (A' 215). 
2 .Εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και εάν η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης 
 
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην 
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
Ο αποκλεισμός παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντος τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους. Επίσης, κατά παρέκκλιση, από τον 
υποχρεωτικό αποκλεισμό εξαιρούνται οι οικονομικοί φορείς στην περίπτωση που ο 
αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά δεν έχουν 
καταβληθεί. 
 
Διαδικασία παρακολούθησης- παραλαβή 
Η παράδοση των ειδών θα γίνει εφ΄ απαξ ή τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της 
Υπηρεσίας. Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας 
συγκροτείται τριμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής – κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 208 του Ν.4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. 
 
Η μεταφορά και εκφόρτωση των ειδών στον τόπο παράδοσης που θα υποδείξει ο 
Δ.Ο.Π  βαρύνουν τον ανάδοχο. Τα είδη θα παραδοθούν, κατόπιν συνεννόησης με 
την Υπηρεσία. 
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Τρόπος πληρωμής 
1.  H πληρωμή της αξίας των ειδών της παρούσης θα γίνεται με εξόφληση του 

100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή τους.  
2. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την  Ταμειακή Υπηρεσία του 

Δήμου 
 
Κρατήσεις 

Ο Ανάδοχος – μειοδότης επιβαρύνεται με τι ισχύουσες νόμιμες κρατήσεις επί 
της καθαρής αξίας, οι οποίες έχουν ως εξής :  
Α. 

 με κράτηση ύψους 0,07% για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας  
Ανεξάρτητης  Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων(άρθρο 375 του Ν.4412/2016) 

 3% χαρτόσημο υπέρ ΟΓΑ επί του 0,06% 
 20% επί του χαρτοσήμου εισφοράς υπέρ ΟΓΑ 

Β. 

 με κράτηση ύψους 0,06% για τις λειτουργικές ανάγκες της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών  (Α.Ε.Π.Π) (άρθρο 347 Ν.4412/16) 

  3% χαρτόσημο υπέρ ΟΓΑ επί του 0,06% 
 20% επί του χαρτοσήμου εισφοράς υπέρ ΟΓΑ 

Γ. 
      Στην καθαρή αξία θα γίνει παρακράτηση φόρου 4% για την προμήθεια 

αγαθών (άρθρο 64 του Ν.4172/2013, ΦΕΚ 167/Α΄/23-7-2013), όπως 
ισχύει. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) βαρύνει τον Δ.Ο.Π 

 

Δημοσιότητα 
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Πρόσκλησης δημοσιεύεται  στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) σύμφωνα με τα αρ.38 
και 66 του Ν.4412/2016 και την Υπουργική Απόφαση 57654.  
Η παρούσα Πρόσκληση, όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παρ.4 του αρ.2 
του Ν.3861/2010, επίσης θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην 
ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου 
 
Εφαρμοστέο  Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του  Ν.3463/2006 
(Περί Κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, άρθρο 209), του Ν. 
4412/2016 και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  
 
Τυχόν διαφορές μεταξύ Δ.Ο.Π. και του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, επιλύονται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.4412/2016 κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των Υπηρεσιών 
και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις 
σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό 
Δωδεκανήσου  αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε 
προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε 
προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται 
μεταξύ τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών 
συναλλακτικών ηθών.  
 

 Ακολουθεί η μελέτη  και οι τεχνικές προδιαγραφές  

 
 
 
 
 

 Ο Πρόεδρος   

  

Γεώργιος – Ευθύμιος Τριάντος  
Αντιδήμαρχος Δ.Ρ  
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ΜΕΛΕΤΗ   
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΜΕΣΩΝ  ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ   ΕΤΟΥΣ  2020 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :   3.636,67 ευρώ με ΦΠΑ  
 
ΧΡΗΣΗ : 2020  (Κ.Α. 15-6061)  
 
CPV :  18141000-9, 18143000-3, 35113400-3, 1883000-6, 33733000-7  
 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 
1. Τεχνική Έκθεση  - Ενδεικτικός προϋπολογισμός 

2 .Τεχνικές προδιαγραφές 

3. Συγγραφή Υποχρεώσεων  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  
ΙΔΡΥΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  
ΠΡΟΝΟΙΑΣ  ΡΟΔΟΥ  
Δ/νση  : Ερυθρού Σταυρού 6 

Τ.Κ. 85100 Ρόδος  
Τηλ. : 22410 44600-44606 
Ηλ.Ταχ. : doparh@otenet.gr 

 
Πληροφ. : Παπαδοπούλου Σοφία  
   

ΡΟΔΟΣ    27/07/2020  
ΑΡ.ΠΡΩΤ :  1006 
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ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ :  3.636,67 €  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

      Η παρούσα μελέτη  αφορά την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας του εργατοτεχνικού 
προσωπικού του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Ρόδου .  
  Τα προς προμήθεια μέσα ατομικής προστασίας, προορίζονται για την κάλυψη των αναγκών 
των εργαζομένων του Δ.Ο.Π. στους τομείς του Συσσιτίου, των Παιδικών Σταθμών και  των Δημοτικών 
Ιατρείων .   
 
Η παρούσα προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄147/8-8-2016) 
 Του Ν.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» 
 Την ΚΥΑ αρ.43726 η οποία δημοσιεύτηκε στο  ΦΕΚ αρ. 2208/8-6-2019 
 Την υπ΄αριθμ. 1156/28-6-2019 εισήγηση του Τεχνικού Ασφαλείας του Δήμου  

 
     Τα μέσα ατομικής προστασίας για τους εργαζόμενους (τα οποία πρέπει να φέρουν 
υποχρεωτικά κατά τον χρόνο εργασίας τους, προς διαφύλαξη τόσο της ατομικής όσο και της 
δημόσιας υγείας) σε κάθε περίπτωση πρέπει να ανταποκρίνονται στις συνθήκες που επικρατούν 
στους χώρους εργασίας, να έχουν επιλεγεί με πρόνοια για τις εργονομικές ανάγκες και τις ανάγκες 
προστασίας της υγείας των εργαζομένων και να έχουν υποστεί τις απαραίτητες προσαρμογές ώστε 
να είναι χρηστικά .  
     Οι ποσότητες των προς προμήθεια προϊόντων που αναφέρονται στη μελέτη καθορίστηκαν 
με βάση τις καταστάσεις δικαιούχων του Δ.Ο.Π. , όπως αυτές ισχύουν.  
    Οι τιμές μονάδας για κάθε είδος στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης 
εκτιμήθηκαν με βάση έρευνα αγοράς από το ελευθέριο εμπόριο . 

ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΜΕΡΙΚΟ  

ΣΥΝΟΛΟ 

ΦΠΑ 24% ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ  

1  ΓΑΝΤΙΑ  547,80 131,47 679,27  

2 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΑΝΑΠΝΟΗΣ 

189,00 45,36 234,36 

3 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ 

ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ 

1.176,00 282,24 1.458,24 

4 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1.000 240,00 1.240,00 

5 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΡΑΣΕΩΣ 20,00 4,80 24,80 

 ΣΥΝΟΛΑ 2.932,80 703,87 3.636,67 
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     Η παράδοση των ειδών θα γίνεται συνολικά στην έδρα του Δ.Ο.Π. και θα παραλαμβάνεται 
από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά μέσα 
στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση.  
     Η πληρωμή της συμβατικής αξίας θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά την παραλαβή 
των υλικών, με έκδοση χρηματικού  εντάλματος πληρωμής μετά την υποβολή ισόποσων 
εξοφλητικών τιμολογίων. Τον προμηθευτή βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις καθώς και η 
κράτηση φόρου εισοδήματος, πλην του ΦΠΑ που βαρύνει τον  Δ.Ο.Π. Ρόδου .    
     Ο ανάδοχος υποχρεούται να ικανοποιήσει τις ανάγκες της υπηρεσίας στα υπό προμήθεια 
είδη και στα μεγέθη και στα χρώματα που θα ζητηθούν. Τα ακριβή μεγέθη στα είδη ατομικής 
προστασίας θα δοθούν στον ανάδοχο μετά την κατακύρωση της προμήθειας, αναλυτικά για κάθε 
είδος όπου χρειάζεται .  
  Το είδος παραλαμβάνεται οριστικά εάν συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές και αφού 
διαπιστωθεί ότι είναι κατάλληλο για το σκοπό που προορίζεται . Στην περίπτωση που παρατηρηθούν 
διαφορές, αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές , η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απορρίψει 
μέρος ή σύνολο της ποσότητας και να ζητήσεις την άμεση αντικατάστασή τους με είδη που να 
συμφωνούν απόλυτα με τις τεχνικές προδιαγραφές .  
 
Ο προϋπολογισμός της μελέτη ανέρχεται στις τρείς χιλιάδες εξακόσια τριάντα έξι ευρώ και εξήντα 
επτά λεπτά (3.636,67€) με ΦΠΑ 24% (και 2.932,80 € καθαρό ποσό) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15-6061 
«Παροχές ένδυσης» του προϋπολογισμού του Δ.Ο.Π έτους 2020.  

 
Η προμήθεια θα γίνει με απευθείας ανάθεση από τον Πρόεδρο του ΔΟΠ, με κριτήριο 
κατακύρωσης  την  πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη  προσφορά μόνο βάσει τιμής  ανα 
ομάδα εφόσον πληροί τις ακριβείς τεχνικές προδιαγραφές και την ποιότητα όπως περιγράφονται 
αναλυτικά στην μελέτη.  
Κάθε συμμετέχων στον διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει έγγραφη προσφορά για μια ή 
περισσότερες ομάδες των υπό προμήθεια ειδών αλλά για το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας επί 
ποινή αποκλεισμού.  
 
Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για ορισμένα μονο είδη μιας ομάδας η περισσότερων ομάδων.  

 
 

Αναλυτικά ο αριθμός δικαιούχων ανά υπηρεσία, τα είδη ατομικής προστασίας και ο αντίστοιχος 
προϋπολογισμός  φαίνονται στους παρακάτω πίνακες : 
 

 Α. ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

Α/Α Είδος Αριθμός 
δικαιούχων 

Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσότητα 
ανά μήνα 

Ποσότητα 
ανά έτος 

Τιμή 
μονάδος 

Χωρις 
ΦΠΑ  

(€) 

Μερικό Σύνολο 
(€) 

1. Γάντια από 
νιτρίλιο 

 
 

7 

Ζευγ.  3 3,80 11,40€Χ7= 79,80€       

2. Γάντια 
ελαστικά μιας 
χρήσης  μαύρα 

(συσκ.των 
100τμχ) 

Τεμ.  3 6,00 
  
 

18,00€ Χ7=126,00€ 
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 Β. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Α/Α Είδος Αριθμός 

δικαιούχων 
Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσότητα 
ανά μήνα 

Ποσότητα 
ανά έτος 

Τιμή 
μονάδος 

Χωρις 
ΦΠΑ 

(€) 

Μερικό Σύνολο 
(€) 

1. Μάσκα φίλτρο Ρ1    
(κουτί των 10τμχ) 

 Τεμ.  2 4,50 9,00€Χ2=18,00€ 

2. Μάσκα μιας 
χρήσης       

(συσκ.των 100 
τμχ.) 

 
 

2 

Τεμ.  3 3,00 9,00€Χ2 = 18,00€ 

3. Ρόμπα   
(συσκ.10τμχ) 

Τεμ.  2 10,00 20,00€Χ2=40,00€ 

4. Παπούτσια 
ασφαλείας τύπου 

Σαμπό 

Ζευγάρι  1 30,00 30,00€ Χ2=60,00€    

5. Γάντια ελαστικά 
μιας χρήσης λευκά     

(συσκ.των 100 
τεμ). 

Τεμ.  3 6,00 18,00€ Χ2=36,00€     

6. Ρόμπα υφασμάτινη 
χειμερινή 

Τεμ.  2 30,00 60,00€Χ2=120,00€ 

Σύνολο  292,00€ 
Φ.Π.Α.   24%  70,08€ 

Γενικό Σύνολο  362,08€ 
 

 
 
 

3. Μάσκα φίλτρο 
Ρ1 (κουτί των 

10τμχ) 

Τεμ   2 4,50  9,00€Χ7=63,00€ 

4. Ποδιά 
Σαμαράκι 

  2 20,00 40,00€Χ7=280,00€ 

5. Γαλότσες   2 15,00 30,00€Χ7=210,00€ 

6. Παπούτσια 
αντιολισθητικά  

Ζευγάρι  1 35,00 35,00€Χ7=  
245,00€ 

Σύνολο 1.003,80€ 

Φ.Π.Α.   24% 240,91€ 
Γενικό Σύνολο 1.244,71€ 
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 Δ. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΒΟΗΘΟΙ 
Α/Α Είδος Αριθμός 

δικαιούχων 
Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσότητα 
ανά μήνα 

Ποσότητα 
ανά έτος 

Τιμή 
μονάδος 

Χωρις 
ΦΠΑ  
(€) 

Μερικό Σύνολο 
(€) 

1. Γάντια ελαστικά μιας 
χρήσης                

(συσκ. των 100τμχ) 

5 
 
 
 

Τεμ.  3 6,00 18,00€Χ5=90,00€   

2. Μάσκα Φίλτρο Ρ1                 
(κουτί  των 10τεμ.) 

Τεμ.  2 4,50 9,00€ Χ5=45,00€   

Σύνολο 135,00€ 
Φ.Π.Α.   24% 32,40€ 

Γενικό Σύνολο 167,40€ 

 Γ. ΙΑΤΡΟΙ 
Α/Α Είδος Αριθμός 

δικαιούχων 
Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσότητα 
ανά μήνα 

Ποσότητα 
ανά έτος 

Τιμή 
μονάδος 

Χωρις 
ΦΠΑ     
(€) 

Μερικό Σύνολο 
(€) 

1. Μάσκα μιας χρήσης 
(συσκ.των 100 τμχ). 

 
 
 

2 

Τεμ.  3 3,00 9,00€Χ2=18,00€ 

2 Μάσκα Φίλτρο Ρ1 
(συσκ.των 10τμχ). 

Τεμ.  3 4,50 13,50€ Χ2= 27,00€  

3. Γάντια ελαστικά μιας 
χρήσης λευκά 

(συσκ.των 100τμχ) 

Τεμ.  3 6,00 18,00€Χ2= 36,00€ 

4. Ρόμπα  (συσκ.10τμχ) Τεμ.  2 10,00 20,00€Χ2=40,00€      
5. Παπούτσια 

ασφαλείας        
τύπου Σαμπό 

Ζευγάρι  1 30,00 30,00€Χ2=  60,00€ 

6. Ρόμπες υφασμάτινες   Τεμ.  2 30,00 60,00€Χ2=120,00€    
Σύνολο 301,00€ 

Φ.Π.Α.   24% 72,24€ 

Γενικό Σύνολο 373,24€ 
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                                               ΣΤ. ΟΔΗΓΟΙ 
Α/Α Είδος Αριθμός 

δικαιούχων 
Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσότητα 
ανά μήνα 

Ποσότητα 
ανά έτος 

Τιμή 
μονάδος 

Χωρις 
ΦΠΑ    
(€) 

Μερικό Σύνολο  
(€) 

1. Γυαλιά 
προστασίας      
από ηλιακή 
ακτινοβολία 

 
 

2 

Τεμ.  1 10,00 10,00€Χ2=20,00€ 

2. Μπουφάν 
αδιάβροχο 

Τεμ.  1 
 

45,00      45,00€Χ2=90,00€  

3. Ανακλαστικά 
γιλέκα 

Τεμ.  2 9,00    18,00€Χ2=36,00€  

4. 
 

Παπούτσια 
αντιολισθητικά 

Ζευγ. 
 

 1 
 

45,00 
 

45,00€Χ2= 90,00€ 
 

 
5. 

- 
Αρβυλα 

ασφαλείας 

 
Ζευγ. 

  
1 

 
55,00 

 
55,00€Χ2=110,00€ 

                                                                                                                             
Σύνολο  

 346,00€ 

               
Φ.Π.Α.24%  

83,04€ 

                                       
Γενικό Σύνολο  

429,04€ 

 
 

 
 

 Ε. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΩΝ 

Α/Α Είδος Αριθμός 
δικαιούχων 

Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσότητα 
ανά μήνα 

Ποσότητα 
ανά έτος 

Τιμή 
μονάδος 

Χωρις ΦΠΑ 
(€) 

Μερικό Σύνολο 
(€) 

1. Γάντια ελαστικά 
μιας χρήσης  

μαύρα  
(συσκ.των 100τμχ) 

 
 

5 

Τεμ.  6 6,00 36,000€Χ5=180,00€ 

2. Αδιάβροχες ποδιές Τεμ.  2 15,00 30,00€Χ5=150,00€   

3. Παπούτσια  
αντιολισθητικά 

Ζευγάρι  1 45,00 45,00€Χ5=225,00€ 

4. Ρόμπα 
υφασμάτινη 

Τεμ.  2 30,00 60,00€Χ5=300,00€  

                                                                                                                             
Σύνολο  

855,00€ 

                                                                                                                             
Φ.Π.Α. 24%  

205,20€ 

                                                                                                                             
Γενικό Σύνολο  

1.060,20€ 
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ   
 

ΟΜΑΔΑ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  CPV  ΕΙΔΟΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΚΩΔ. 
 

ΟΜΑΔΑ  
1 

 

 
ΓΑΝΤΙΑ  

 
18141000-9 

ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ 
ΝΙΤΡΙΛΙΟ  

21  1.1 

   ΓΑΝΤΙΑ 
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΕΩΣ  

78 1.2 

ΟΜΑΔΑ 
 2   
 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΑΝΑΠΝΟΗΣ  

 
 

18143000-3 ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ 
Ρ1 

34 2.1 

   ΜΑΣΚΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΑΠΛΗ ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΕΩΣ  

12 2.2 

ΟΜΑΔΑ  
 

3 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ 
ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ  

 
 

35113400-3 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ 
ΓΙΛΕΚΑ  

4 3.1 

   ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ 
ΠΟΔΙΕΣ  

10 3.2 

   ΠΟΔΙΕΣ 
ΣΑΜΑΡΑΚΙ  

14 3.3 

 ΜΠΟΥΦΑΝ 
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 

2 3.4 

ΡΟΜΠΕΣ 
ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ  

18 3.5 

   ΡΟΜΠΕΣ ΜΙΑ 
ΧΡΗΣΕΩΣ  

8 3.6 

 
 

ΟΜΑΔΑ 
            4 

 
 

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 
 

18830000-6 

 
 

ΓΑΛΟΤΣΕΣ 

 
 

14 

4.1 

 ΑΡΒΥΛΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

2 4.2 

ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ 
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ  

14 4.3 

ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ  
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΙΤΚΑ 
(ΤΥΠΟΥ ΣΑΜΠΟ) 

4 4.4 

 
ΟΜΑΔΑ  

5  

 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΟΡΑΣΕΩΣ  

 
33733000-7 

ΓΥΑΛΙΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ 

ΗΛΙΑΚΗ 
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ  

2 5.1 

      
 

Σύμφωνα με τον  Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις 
δημόσιες συμβάσεις (CPV) , η ανωτέρω προμήθεια ταξινομείται με τα ανωτέρω CPV  όπως 
αναγράφονται στον Πίνακα. 
 
Για την πραγματοποίηση της παρούσας προμήθειας υπάρχει επαρκής, διαθέσιμη και εξειδικευμένη 
πίστωση στον προϋπολογισμό του ΔΟΠ  οικονομικού έτους 2020. 
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Ο προσδιορισμός των ειδών σύμφωνα με την ΚΥΑ προκύπτει από τις ειδικότητες του ανθρώπινου 
δυναμικού του ΔΟΠ κατά το χρόνο σύνταξης της τεχνικής έκθεσης και σύμφωνα με την α.π 1156/28-
06-2019 εισήγηση του Τεχνικού Ασφαλείας του Δήμου.  
 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
ΟΜΑΔΑ 1 – ΓΑΝΤΙΑ  
 

Κωδ. ΕΙΔΟΣ Μονάδα Ποσότητα Τιμή μονάδος Συνολική τιμή 
1.1 ΓΑΝΤΙΑ 

ΝΙΤΡΙΛΙΟ 
Ζεύγος 21 3,80 79,80 

1.2 ΓΑΝΤΙΑ 
ΕΛΑΣΤΙΚΑ 

ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΕΩΣ 

Συσκ. 78 6,00 468,00 

Μερικό Σύνολο :  547,80  
ΦΠΑ 24% 131,47 

Γενικό σύνολο  679,27 
 

ΟΜΑΔΑ  2  – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ  
 

Κωδ. ΕΙΔΟΣ Μονάδα Ποσότητα Τιμή μονάδος Συνολική τιμή 
2.1 ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ 

Ρ1 
Κουτι  34 4,50 153,00 

2.1 ΜΑΣΚΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΑΠΛΗ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΕΩΣ  

Συσκ.  12 3,00 36,00 

Μερικό Σύνολο :  189,00 
ΦΠΑ 24% 45,36 

Γενικό σύνολο  234,36 
 

ΟΜΑΔΑ  3  – ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ  
 

Κωδ. ΕΙΔΟΣ Μονάδα Ποσότητα Τιμή μονάδος Συνολική τιμή 
3.1 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ 

ΓΙΛΕΚΑ  
Τεμ. 4 9,00 36,00 

3.2 ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ  
ΠΟΔΙΕΣ  

Τεμ. 10 15,00 150,00 

3.3 ΠΟΔΙΕΣ 
ΣΑΜΑΡΑΚΙ  

Τεμ. 14 20,00 280,00 

3.4 ΜΠΟΥΦΑΝ 
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ  

Τεμ. 2 45,00 90,00 

3.5 ΡΟΜΠΕΣ 
ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ  

Τεμ. 18 30,00 540,00 

3.6 ΡΟΜΠΕΣ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΕΩΣ  

Τεμ. 8 10,00 80,00 

Μερικό Σύνολο :  1.176,00 
ΦΠΑ 24% 282,24 

Γενικό σύνολο  1.458,24 
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ΟΜΑΔΑ  4  – ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
Κωδ. ΕΙΔΟΣ Μονάδα Ποσότητα Τιμή μονάδος Συνολική τιμή 

4.1 ΓΑΛΟΤΣΕΣ  Ζεύγος  14 15,00 210,00 
4.2 ΑΡΒΥΛΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
Ζεύγος  2 55,00 110,00 

4.3 1. ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ 
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ  
2. ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ 
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ 
 

Ζεύγος 
 
Ζεύγος   

7  
 
7 

45,00  
 
35,00 

315,00 
 
245,00 

4.4 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ 
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ 
(ΤΥΠΟΥ ΣΑΜΠΟ) 

Ζεύγος  4 30,00 120,00 

Μερικό Σύνολο :  1.000,00 
ΦΠΑ 24% 240,00 

Γενικό σύνολο  1.240,00 
 
ΟΜΑΔΑ  5  – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΡΑΣΕΩΣ  

Κωδ. ΕΙΔΟΣ Μονάδα Ποσότητα Τιμή μονάδος Συνολική τιμή 
5.1 ΓΥΑΛΙΑ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ 
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ  

Τεμ. 2 10,00 20,00 

Μερικό Σύνολο :  20,00 
ΦΠΑ 24% 4,80 

Γενικό σύνολο  24,80 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι παραπάνω ποσότητες των υλικών είναι υπολογισμένες με στοιχεία τα οποία μπορεί 
να μεταβληθούν (π.χ συνταξιοδοτήσεις, προσλήψεις, μετακινήσεις). Θα μπορούν να αυξομειωθούν 
ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας που θα χειριστεί τα προς προμήθεια – είδη-υλικά  κατόπιν 
σχετικού υπηρεσιακού σημειώματος. 

 
 
 
 
 

Ρόδος 27/7/2020 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

          Η Συντάξασα                                                    Η Προϊσταμένη Δ/νσης 
 

Κελεπέρα Τσαμπίκα                                             Πάττα Δέσποινα 
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1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Οι τεχνικές Προδιαγραφές όλων των ειδών που συνθέτουν  τα υπό προμήθεια μέσα, τα 

χαρακτηριστικά, τα πρότυπα και οι σημάνσεις είναι τουλάχιστον αυτά που καθορίζονται από την ΚΥΑ 
53361/2-10-2006 (ΦΕΚ 1503/11-10-2006) , όπως τροποποιήθηκε με την αρ.οικ. 31119 ΦΕΚ 
αρ.990/28-5-2008, αρ.43726 η οποία δημοσιεύτηκε στο  ΦΕΚ αρ. 2208/8-6-2019  και δίνονται 
αναλυτικά στο παρόν .  
Όλα τα ΜΑΠ πρέπει να φέρουν πάνω της τη σήμανση CE, τους κωδικούς των προτύπων που 
ικανοποιούν και τα αντίστοιχα εικονοσύμβολα και να συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης στα 
Ελληνικά.   
 
ΟΙ προδιαγραφές των προσφερόμενων ατομικών μέσων προστασίας πρέπει να καλύπτουν της 
κατωτέρω προδιαγραφές κατ ΄ελάχιστο με τα επικαιροποιημένα πρότυπα ασφαλείας. 

 
 
 
 
 
1.1          ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (για καθαρίστριες) 

 
Πεδίο χρήσης: για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών 
Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 30 cm. Υλικό κατασκευής  νιτρίλιο με εσωτερική επένδυση από 
ανθιδρωτικό υλικό . 
Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3,1,0,1 που σημαίνει:  

 3 (τριβή) 
 1 (κοπή με λεπίδα) 
 1 (διάτρηση) 

Πρότυπα ΕΝ 388, 420, 374  
Σήμανση  

 CE  
 Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος , Ετος κατασκευής στα γάντια ή στη συσκευασία  
 Εικονόσημο προστασίας από από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,Χ,1  
 Εικονόσημα  προστασίας από χημικές  αντοχές  

 
1.2             ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 
Πεδίο χρήσης: για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών 
Χαρακτηριστικά :  Μήκος περίπου 20 cm. Υλικό Κατασκευής από νιτρίλιο  Είναι  μίας χρήσης και δεν 
έχουν σημασία οι μηχανικές αντοχές Είναι συσκευασμένα σε κουτιά ανά 100 ή 200 τεμάχια 
Πρότυπα ΕΝ 374  
 Σήμανση  

 CE  
 Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος , Ετος κατασκευής στα γάντια ή στη συσκευασία  
 Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς .  

 
 
 
 

 
 

 
2.1           ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ Ρ1 

 
Χαρακτηριστικά:  Φιλτρόμασκα που προστατεύει μύτη, πηγούνι , στόμα της οποίας το κυρίως σώμα 
είναι από διηθητικό υλικό που προστατεύει από οργανικά αέρια και σωματίδια. 

ΟΜΑΔΑ  1 .  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ  : ΓΑΝΤΙΑ 
 

ΟΜΑΔΑ  2 .  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ  
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Προδιαγραφή: ΕΝ 405  
Σήμανση:  
 CE 
 Κατασκευαστής , κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος  
 Κωδικός Εργαστηρίου  
 Σύμβολο FF (filtering face piece, φιλτρόμασκα) Α1 Ρ1 
 Χρωματικός  κώδικας (καφέ και άσπρο) 

Η φιλτρόμασκα πρέπει να διατίθεται συσκευασμένη σε σακούλα που όταν δεν χρησιμοποιείται θα 
φυλάσσεται. 

 
 

2.2            ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (μιας χρήσης)  
 

Χαρακτηριστικά: Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτουν 
μύτη, στόμα και πηγούνι. Είναι προτιμότερη μάσκα με διπλά φίλτρα, ως πιο άνετη. Πρέπει να 
επιλέγεται το κατάλληλο φίλτρο, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι Α1 Ρ3 (χρώματος καφέ και 
λευκού) που παρέχει προστασία από οργανικά αέρια και ατμούς και σωματίδια ή Α2 Ρ3 εφόσον 
διαθέτει η κατασκευαστική εταιρεία. 
Πρότυπα: ΕΝ 140 για τη μάσκα και ΕΝ 141 για φίλτρα. 
Σήμανση:  Η μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής:  

 CE  
 Κατασκευαστής , Κωδικός προϊόντος,  Έτος κατασκευής (στα φίλτρα και 

ημερομηνία λήξης) 
 Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης 
 Στα φίλτρα θα υπάρχει και χρωματικός κώδικας (καφέ και άσπρο) 

 
 
 

 
 

 
3.1 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ   

 
Πεδίο χρήσης : σε όσους εργάζονται κοντά σε κινούμενα οχήματα . Είναι γιλέκα με έντονα 
διακρινόμενο χρώμα με δύο οριζόντιες λωρίδες από Ειδικό αντανακλαστικό υλικό. Ως υλικό 
κατασκευής του γιλέκου είναι πολυεστέρας 100% για καλύτερο συνδυασμό άνεσης και μηχανικών 
αντοχών. 
Πρότυπο : ΕΝ 340,EN ISO 13688,471 EN ISO 20471 
Σήμανση:  
 CE 
 Κατασκευαστής , κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος  
 Εικονόσημο για αντανακλαστικές ενδυμασίες και οι κωδικοί 2,2 

 

3.2   ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ  

 
Πεδίο χρήσης : πλύσιμο (κουζίνα) 
Χαρακτηριστικά : ποδιές από συνθετικό υλικό, πλαστικοποιημένη διαστ.70x110cm 
Πρότυπα: ΕΝ 340,467 
Σήμανση :  
 CE 
 Κατασκευαστής , Κωδικός προϊόντος, Εργαστήριο πιστοποίησης,  Έτος κατασκευής 
 Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες  

 

ΟΜΑΔΑ  3 .  ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ 
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3.3 ΠΟΔΙΑ  ΣΑΜΑΡΑΚΙ  
 
Πεδίο χρήσης: Η ποδιά θα χρησιμοποιείται από το προσωπικό   που ασχολείται με τον καθαρισμό 
των εσωτερικών  χώρων. 
Χαρακτηριστικά : Η ρόμπα θα είναι αμάνικη τύπου ΄΄σαμαράκι΄΄, θα δένει με λουράκια (κορδόνια) 
στα πλαϊνά, θα φέρει μια διπλή τσέπη στο ύψος της μέσης. 
 
 
3.4  ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ  
Πεδίο χρήσης: Στους οδηγούς  
Χαρακτηριστικά : Ψύχους από 300D Polyester Oxford με PU, εσωτερικό - 100% ταφτάς με 180gr/m2 
polyester και φωσφορίζουσες ανακλαστικές ταινίες. Να προσφέρει προστασία από τη βροχή και το 
δριμύ ψύχος. Ψηλός γιακάς με επένδυση polar fleece 280gr/m2. Να φέρει διπλή αντανακλαστική 
ταινία στο στήθος και τα μανίκια. Να έχει αποσπώμενη κουκούλα, ή να μαζεύεται στο γιακά και 
τσέπες επενδεδυμένες με ρυθμιζόμενες μανσέτες. Ραφές θερμοκολλημένες για αξιοπιστία στην 
αδιαβροχοποίηση. Υλικό κατασκευής: Εξωτερικό: 300D polyester Oxford με PU - Εσωτερικό: 100% 
ταφτάς polyester & φωσφορίζουσες ανακλαστικές ταινίες. Σήμανση: Εικονόσημα μηχανικών 
αντοχών, Χρώμα μπλε σκούρο.  
Πρότυπα: ΕΛΟΤ EN343 Ε2:2019, ΕΛΟΤ EN342:2018 ISO 20471:2013+A1:2016 
 
ΡΟΜΠΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ  
 
3.5 ΡΟΜΠΑ ΙΑΤΡΙΚΗ   
 
Χαρακτηριστικά:  Η ρόμπα ιατρικής αντρική  θα είναι χρώμα λευκό με πέτο και ζώνη στη μέση, θα 
έχει δύο πλαϊνές τσέπες και τσέπη στο στήθος.  
 
ΡΟΜΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ  
Χαρακτηριστικά:  Η ρόμπα ιατρικής γυναικεία θα είναι χρώμα λευκό με πέτο και ζώνη στη μέση, θα 
έχει δύο πλαϊνές τσέπες και τσέπη στο στήθος.  
 
3.6 ΡΟΜΠΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ  
Χαρακτηριστικά:  Ρόμπα μιας χρήσης από non woven ύφασμα, με ελαστικά  μανίκια  και κουμπιά 
στο μπροστινό μέρος .  

 
 
 
 

 
4.1 ΓΑΛΟΤΣΕΣ 
  
Πεδίο χρήσης : εργασίες σε  ύπαιθρο κατά τους χειμερινούς  μήνες .  
Χαρακτηριστικά:  Αδιάβροχη μπότα από συνθετικό υλικά με αντιολισθητική σόλα προστατευτικά 
δακτύλων και προστατευτικό έναντι διάτρησης. 
Πρότυπο : ΕΝ 344,345 
Σήμανση:  
 CE 
 Κατασκευαστής , κωδικός προϊόντος, Εργαστήριο πιστοποίησης,  έτος κατασκευής, μέγεθος  
 Το σύμβολο S5 που συμβολίζει  
 Προστασία δακτύλων  
 Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα  
 Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού  
 Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης  
 Αντιστατικές ιδιότητες  

Σε ό,τι αφορά τους καθαρισμούς κάδων τα ίδια χαρακτηριστικά αλλά τύπου Ε(σκάφανδρο) 

ΟΜΑΔΑ  4 .  ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
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4.2  ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   
 
Πεδίο χρήσης : Για όλες τις εργασίες  
Χαρακτηριστικά : Ημιάρβυλο με ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, με προστατευτικό κάλυμμα 
δακτύλων και αντιολισθητικά σόλα  
Πρότυπο : ΕΝ 344,345  
Σήμανση:  
 CE 
 Κατασκευαστής , κωδικός προϊόντος, Εργαστήριο πιστοποίησης,  έτος κατασκευής, μέγεθος  
 Το σύμβολο S3 που συμβολίζει  
 Προστασία δακτύλων  
 Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα  
 Υδατοπεράτότητα και απορρόφηση νερού  
 Αντιστατικές ιδιότητες στη σόλα oil resistant  

 
4.3 ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ  
 
Χαρακτηριστικά: Παπούτσι  ελαφρύ αντιολισθητικό, αδιάβροχο , ανατομικό  

 Κατασκευασμένο από δέρμα  
 Αντιολισθητική, αντικραδασμική  σόλα PU/rubber 
 Ανατομικός (αφαιρούμενος) πάτος για άνεση όλη τη μέρα  
 Χρώμα μαύρο  

 
4.4 ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΣΑΜΠΟ   
Χαρακτηριστικά :  Σαμπό ασφαλείας  ελαφρύ 

 Κατασκευασμένο από δέρμα ,  
 Αντιολισθητική  σόλα, αντιστατικό  
 Ανατομικό , δερμάτινο  
 Χρώμα μαύρο – άσπρο  

 
 
 
 

 
5.1         ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ  (Οδηγοί)  
 
Πεδίο χρήσης : Σε εργασίες στο ύπαιθρο τους θερινούς μήνες. 
Χαρακτηριστικά : Οπτικός δίσκος με προστασία έναντι ηλιακής ακτινοβολίας, επαρκή μηχανική 
αντοχή, με αντοχή έναντι τριβής και βραχίονες στήριξης ρυθμιζόμενου μήκους για καλύτερη 
προσαρμογή.  
Πρότυπα ΕΝ 166,169. 
Σήμανση: 

 Στους βραχίονες  
 CE  
 Κατασκευαστής , Έτος κατασκευής 
 F Μηχανική αντοχή  
 Στον οπτικό δίσκο:  
 1 οπτική κλάση  
 6_2 ή 6-2,5 που συμβολίζει τη δυνατότητα απορρόφησης της ηλιακής 

ακτινοβολίας, συμπεριλαμβανομένου του υπέρυθρου φάσματος  
 F Μηχανική αντοχή  
 Κ προστασία έναντι τριβής  

ΟΜΑΔΑ  5 .  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΡΑΣΕΩΣ   

ΑΔΑ: ΨΠΛΥΟΡΘ5-ΨΗΑ



21                                                         Δ.Ο.Π   ΡΟΔΟΥ  
 

Εναλλακτικά μπορεί να υπάρχει στους οπτικούς δίσκους η σήμανση 5_2 ή 5_2,5 που σημαίνει ότι δεν 
απορροφάται το υπέρυθρο φάσμα της ακτινοβολίας. Αυτό δεν έχει μεγάλη επίδραση την προστασία 
και καθιστά τα γυαλιά πιο οικονομικά .   
 
 
Τα ακριβή μεγέθη στα είδη ατομικής προστασίας θα δοθούν στον ανάδοχο μετά την 
κατακύρωση της προμήθειας, αναλυτικά για κάθε είδος.  Ο ή κάθε προσωρινός 
ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει δείγματα από κάθε είδος που της 
προσφοράς του που έχει κατακυρωθεί. 
 
 

ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο 
Αντικείμενο προμήθειας  

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια  των ειδών   ατομικής προστασίας που απαιτείται 
για την κάλυψη των αναγκών του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας 
Ρόδου .  

Εργοδότης θα ονομάζεται ο Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας. Ανάδοχος ο αναδειχθείς 
μειοδότης για την εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας. 

 
ΑΡΘΡΟ  2ο 
Ισχύουσες διατάξεις  

 
1.1.  Το Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄147/8-8-2016) Δημόσιες  Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών. 
1.2.  Το  Ν.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» 
1.3.  Το έγγραφο ΥΠΕΣ 621/5-3-2007 «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας στο Προσωπικό 

Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ» 
1.4.  Την ΚΥΑ αρ.43726 η οποία δημοσιεύτηκε στο  ΦΕΚ αρ. 2208/8-6-2019 
1.5. Το Π.Δ 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/5-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»  
1.6.  Το Ν.3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112Α 13-7-10 « Ενίσχυση της διαφάνειας ,ε την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών  
οργάνων στο διαδίκτυο ¨Πρόγραμμα Διαύγεια¨ και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.  

1.7.  Το Ν.4013/2011  (ΦΕΚ 204/Α΄) περί «Σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

1.8.  Το Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α΄) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και 
άλλες Διατάξεις» 

  
 
ΑΡΘΡΟ  3ο  
Τεχνικές προδιαγραφές  
 
 Το παράρτημα των Τεχνικών Προδιαγραφών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της μελέτης 
και ισχύουν απόλυτα τα όσα περιγράφονται σε αυτό και όλες οι απαιτήσεις που περιλαμβάνονται. 
 
Για όλα τα πρότυπα που έχει παύσει η ισχύς του και έχουν αντικατασταθεί με καινούργια γίνονται 
δεκτά τα νέα εφόσον είναι σύμφωνα με την οδηγία 89/686/ΕΟΚ και των αντικαταστάσεων αυτής 
2011/C205/01 
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ΑΡΘΡΟ  4ο 
Σύμβαση  
 Ο ανάδοχος της προμήθειας , μετά την κοινοποίηση σ΄αυτόν της απόφασης ανάθεσης 
σύμφωνα με τον Νόμο, υποχρεούνται να προσέλθει εντός πέντε (5) εργάσιμων  ημερών από την 
ειδοποίηση του για την υπογραφή της συμβάσεως. 
Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας 
 
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε  όταν : 

1. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα  
2. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα παραδόθηκε  
3. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος  
4. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεως και από τα δύο 

συμβαλλόμενη μέρη  
5. Η σύμβαση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 31/12/2020 

 
  
ΑΡΘΡΟ  5ο  
Ποιότητα υλικών – Χρόνος εγγύησης  

Τα  υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και σύμφωνα με τους όρους των αντιστοίχων 
τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας μελέτης, τα οποία θα αποδεικνύονται εγγράφως είτε με 
προσπέκτους των ειδών είτε με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο της κατασκευάστρια εταιρείας. 
O προμηθευτής θα υποβάλλει δείγματα των προσφερόμενων ειδών για την αξιολόγηση της 
καταλληλότητας τους (άρθρο 214 Ν.4412/2016) 
 
ΑΡΘΡΟ  6ο   
Συσκευασία – Μεταφορά – Παραλαβή  

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα , για τη συσκευασία 
, μεταφορά , φορτοεκφόρτωση των προμήθεια ειδών. Επίσης ο προμηθευτής βαρύνεται για κάθε 
ζημιά που πιθανόν να γίνει  από υπαιτιότητα του ίδιου ή του προσωπικού του κατά την τοποθέτηση 
των ειδών στους χώρους που θα υποδείξει ο Δ.Ο.Π.  

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα προς προμήθεια είδη συνοδευόμενα 
με όλα τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά που απαιτούνται, σύμφωνα με τα συμβατικά στοιχεία και με 
την προσφορά του. 
 
ΑΡΘΡΟ  7ο   
Πλημμελής κατασκευή  

Εάν τα είδη που θα προμηθευτεί ο Δ.Ο.Π δεν  ανταποκρίνονται στις  προδιαγραφές  ή 
εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες κατασκευαστικές, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
αντικαταστήσει τα είδη, εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών. 
 
ΑΡΘΡΟ  8ο  
Φόροι- τέλη- κρατήσεις  

Ο  ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους τους φόρους , τέλη 
και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της σύμβασης, πλην  του Φ.Π.Α, ο οποίος βαρύνει τον 
ΔΟΠ.  
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι εξής κρατήσεις :  

 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) 
(άρθρο 375 του Ν.4412/2016), και 0,06% υπέρ της Αρχής Προδικαστικών 
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) (άρθρο 347 Ν.4412/16) , η οποία υπόκειται σε τέλος 
χαρτοσήμου 3% πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ΄αυτού. 

 Κατά την καταβολή ή την  έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής της αξίας των 
ειδών, θα παρακρατείται φόρος εισοδήματος, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό 
ποσό της αξίας των αγαθών και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 64 
του Ν.4172/2013).    

Η  Χρηματοδότηση θα γίνει από ιδίους πόρους  
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ΑΡΘΡΟ 9ο      
Η προμήθεια θα γίνει με απευθείας ανάθεση από τον Πρόεδρο του ΔΟΠ, με κριτήριο 
κατακύρωσης  την  πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη  προσφορά μόνο βάσει τιμής  ανα 
ομάδα εφόσον πληροί τις ακριβείς τεχνικές προδιαγραφές και την ποιότητα όπως περιγράφονται 
αναλυτικά στην μελέτη.  
Κάθε συμμετέχων στον διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει έγγραφη προσφορά για μια ή 
περισσότερες ομάδες των υπό προμήθεια ειδών 
 
 
ΆΡΘΡΟ 10ο  
Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών 
Προς επίλυση διαφορών και για όσα δεν αναφέρονται συγκεκριμένα, ισχύουν τα αναγραφόμενα στο 
Ν.4412/2016. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ο Πρόεδρος   

  

Γεώργιος – Ευθύμιος Τριάντος  

Αντιδήμαρχος Δ.Ρ  
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