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Αρ. Πρωτ. Οικ.: 87323

ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  την  προμήθεια μέσων  ατομικής 
προστασίας  για  το  Πρόγραμμα  Κοινωφελούς  Εργασίας  της  Περιφέρειας  Αττικής 
(συμπράττων  φορέας),  προϋπολογισμού  4.705€  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.,  με  τη 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ έχοντας υπόψη:

1. Το  Ν.3852/2010  περί  της  Νέας  Αρχιτεκτονικής  της  Αυτοδιοίκησης  και  της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις  διατάξεις  του  Π.Δ.   145/27-12-2010  (ΦΕΚ  238/27-12-2010)  –  Οργανισμός  της 
Περιφέρειας όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ.162/2011 απόφαση του Π. Συμβουλίου 
της  Περιφέρειας  Αττικής  και  δημοσιεύθηκε  στο  με  αρ.  φύλλου  2494/4-11-2011  της 
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

3.   Τον Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων».
4.  Τον Ν. 4071/2012 για τις «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 

αποκεντρωμένη διοίκηση» Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ και ειδικότερα τα άρθρα 5 
παρ. γ και 6 παρ. 7.

5. Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)».
6.   Το Π.Δ. 113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (Α.194).
7. Την υπ’αριθμ. 35130/739 (ΦΕΚ 1291/Β/11-08-2010) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 

περί «αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη 
δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση 
έργων». 

8. Τις υπ’ αριθ. 219/2011 και 256/2012 (όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 283/2012) 
αποφάσεις  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  με  τις  οποίες  εγκρίθηκε  η  συμμετοχή  της 
Περιφέρειας Αττικής ως συμπράττοντος φορέα στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας του 
Υπουργείου Εργασίας με αντικείμενο συγκεκριμένες δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα.  

9.  Την υπ’αριθμ. 298/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί «έγκρισης δαπάνης και 
διάθεσης πίστωσης ύψους 4.705€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την συμπληρωματική 
προμήθεια  επιπρόσθετων  μέσων προστασίας  για  τις  δράσεις  αναδάσωσης  και  συλλογής 
υλικών ανακύκλωσης που θα πραγματοποιηθούν στις Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, Πειραιά, 
Νήσων,  Δυτικού  Τομέα  και  Δυτικής  Αττικής  στο  πλαίσιο  του  Προγράμματος  της 
Κοινωφελούς Εργασίας». 

10. Την  υπ’αριθμ.  60946/28-03-2013   (ΑΔΑ  :BEAY7Λ7-ΒΣΒ)  απόφαση  ανάληψης 
υποχρέωσης δαπάνης.
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11. Την υπ’ αριθ.  821/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι 
όροι της παρούσας πρόσκλησης. 

ΚΑΛΕΙ

τα  Φυσικά  ή  Νομικά  Πρόσωπα  που  επιθυμούν,  να  υποβάλουν  με  οποιοδήποτε  τρόπο,  στη 
Διεύθυνση Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών στο γραφείο 310, 3ος όροφος, τηλέφωνο 213-
2065137, φαξ 210 6984311, Λεωφ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ. 117 41, καθημερινά από 02.05.2013 
έως και  14.05.2013 και ώρες 9.00-13.30, έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για 
την συμπληρωματική προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας, όπως αυτά περιγράφονται στο 
Παράρτημα  Α’,  τα  οποία  απαιτούνται  για  την  ασφαλή  απασχόληση  των  ατόμων  που  θα 
προσληφθούν  για  τις  δράσεις  αναδάσωσης  και  συλλογής  υλικών  ανακύκλωσης  που  θα 
πραγματοποιηθούν  στις  Π.Ε.  Ανατολικής  Αττικής,  Πειραιά,  Νήσων,  Δυτικού  Τομέα  και 
Δυτικής Αττικής στο πλαίσιο διεξαγωγής του Προγράμματος της Κοινωφελούς Εργασίας, στο 
οποίο η Περιφέρεια Αττικής συμμετέχει ως συμπράττων φορέας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν μαζί με την οικονομική τους προσφορά:

• Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε 
ισχύει,  με  θεώρηση  γνησίου  υπογραφής του  συμμετέχοντος  από  την  οποία  θα 
προκύπτει ότι:
-  αναλαμβάνει  να  προμηθεύσει  όλα  τα  είδη  που  αναφέρονται  στον  Πίνακα  Μέσων 
Ατομικής Προστασίας τους  Παραρτήματος Α’.
- όλα τα είδη θα τηρούν τις προδιαγραφές όπου αυτές αναφέρονται στο Παράρτημα Α’.

H οικονομική προσφορά θα συμπληρωθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 
Β’.

Η Δαπάνη βαρύνει,  τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής Οικονομικού ‘Έτους 2013, 
Ειδικός Φορέας 01.071 στον ΚΑΕ  9459.01.013.

Προμηθευτής θα αναδειχθεί εκείνος ο οποίος θα προσφέρει τη συνολικά χαμηλότερη τιμή 
σε  ευρώ,  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,  για  την προμήθεια  όλων των  μέσων  ατομικής 
προστασίας, όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτημα Α’ της παρούσας.
 
Η  αποσφράγιση  των  οικονομικών  προσφορών  θα  γίνει  σε  δημόσια  συνεδρίαση  από  τη 
Οικονομική Επιτροπή (Συγγρού 15-17, 6  ος   όροφος, αίθουσα Περιφερειακών Επιτροπών)  .

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1.- Γάντια Δερματοπάνινα
Γάντια με παλάμη από δέρμα, φοδραρισμένα, με μανσέτα σκληρή και πίσω μέρος από
Ύφασμα.

2.- Μποτάκια ασφαλείας
Μποτάκια ασφαλείας από δέρμα προδιαγραφών S3, (μεταλλικό κάλυμμα δακτύλων και
πέλματος, αντιστατικά, αντιολισθητικά, αδιάβροχα, απορρόφηση κραδασμών στη φτέρνα) σε 
μέγεθος 36-47.

3.- Γαλότσες
Γαλότσες κνήμης προδιαγραφών S5 (μεταλλικό κάλυμμα δακτύλων και πέλματος,
αντιστατικές, αντιολισθητικές, αδιάβροχες, απορρόφηση κραδασμών στη φτέρνα)
κατασκευασμένες από PVC, διαθέσιμες σε μέγεθος 36-47.

4.- Φιλτρόμασκες
Φιλτρόμασκες προδιαγραφών P1, με βαλβίδα εκπνοής, για προστασία από μη τοξικές σκόνες 
και σταγονίδια έως και 4 φορές πάνω από το επιτρεπτό όριο. Επιπλέον δοκιμασμένες με τo τεστ 
δολομίτη.

5.- Ανακλαστικά γιλέκα
Γιλέκο  από  φθορίζον  κίτρινο  ή  πορτοκαλί  ύφασμα,  αντανακλαστικές  ταινίες  τυπωμένο  ή 
κεντημένο με το λογότυπο της περιφέρειας στο στήθος.

6.- Καπέλα
Καπέλα jockey πεντάφυλλα με τύπωμα ή κέντημα.

7.- Σακάκια εργασίας
Σακάκι εργασίας από καμπαρντίνα 210-240γρ/μ2, με τσέπες στο στήθος και τα πλάγια,
κλείσιμο με κουμπιά τρουκ ή φερμουάρ, τυπωμένο ή κεντημένο με το λογότυπο της
περιφέρειας στο στήθος. 

8.- Παντελόνια εργασίας
Παντελόνι εργασίας από καμπαρντίνα 210-240γρ/μ2, με τσέπες στα πλάγια και στο
πίσω μέρος και ξιφάκι στο μηρό.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

                                          ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ
1 Γάντια δερματοπάνινα  200
2 Μποτάκια ασφαλείας  35
3 Γαλότσες  35
4 Φιλτρόμασκες P1 100  
5 Γιλέκα ανακλαστικά 120  
6 Καπέλα 120  
7 Σακάκια εργασίας 30  
8 Παντελόνια εργασίας 30  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τα είδη ένδυσης-υπόδησης η αρμόδια υπηρεσία θα γνωστοποιήσει στον 
προμηθευτή τα απαραίτητα μεγέθη ανάλογα με τις ανάγκες της. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ
ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΕΙΔΟΣ
(Χωρίς ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 

ΕΙΔΟΣ
(Χωρίς ΦΠΑ)

1 Γάντια δερματοπάνινα 200
2 Μποτάκια ασφαλείας 35
3 Γαλότσες 35
4 Φιλτρόμασκες P1 100
5 Γιλέκα ανακλαστικά 120
6 Καπέλα 120
7 Σακάκια εργασίας 30
8 Παντελόνια εργασίας 30

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α.
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ Φ.Π.Α.

Όλες οι τιμές πρέπει να εκφράζονται σε ΕΥΡΩ και να αναγράφονται αριθμητικώς. Οι τιμές που θα υποβληθούν πρέπει να είναι τελικές, μετά από οποιαδήποτε 
έκπτωση ή μείωση. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση.
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