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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 Για την προμήθεια  ειδών ατομικής προστασίας και φαρμακείου πρώτων βοηθειών, 
προϋπολογισμού 24.638,80€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  
 
Έχοντας υπόψη : 
1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 
4071/11-04-2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση – ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και το Ν.4257 (ΦΕΚ 
93/τ.Α./14-04-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπ. Εσωτερικών». 

2. Το Π.Δ.145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238/τ.Α΄/27-12-2010) όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 37419/13479/11-05-2018 Απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής  (ΦΕΚ 1661/τ.Β΄/11-05-2018), με την οποία εγκρίθηκε η 
με αρ. 121/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί 
τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Αττικής και ισχύει.   

3. Τον Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 

4. Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση 
του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 

5. Τον Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την 
Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και 
ειδικότερα το άρθρο 6 παρ. 14.  

6. Τον Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

7. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 2 παρ. 1 περίπτωση  31 και το άρθρο 6 παρ. 2.  

8. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
9. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 48105/06-03-2017 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού 

Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 
114/τ. ΥΟΔΔ/10-03-2017), όπως  ισχύει. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Πειραιάς, 29/11/2018 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ: 233642 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 
Ταχ. Διεύθυνση: Ακτή Ποσειδώνος 14-16 Πειραιάς 
Ταχ. Κώδικας: 18531 
Τηλέφωνο: 213-2073714 
Πληροφορίες: Γ. Καγκάδη 
FAX: 213-2073702 
Email tpromithion.p@patt.gov.gr 
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10. Την υπ’ αρ. αποφ.162/2017 (ΦΕΚ 1718/τ.Β΄/18-05-2017) με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιότητας 
για απευθείας ανάθεση κατά το άρθρο 118 του ν.4412/2016 στην Οικονομική Επιτροπή». 

11. Την υπ’αρ.424/2017 (ΑΔΑ:ΩΦ527Λ7-Π7Γ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2018, 
όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’αρ. 83/2018 , 180/2018 ΚΑΙ 277/2018 όμοιες.  

12. Τη με αρ.οικ.130459/02-7-2018 (ΦΕΚ Β' 2780/12-07-2018) Απόφαση της Περιφερειάρχη 
Αττικής «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε 
Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 
«Με εντολή Περιφερειάρχη» σε Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής», όπως ισχύει. 

13. Το με αρ. οικ.11178/17-01-2017 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης με θέμα 
«Γενικές οδηγίες περί αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης σύμφωνα με το Π.Δ.80/2016 και την 
εγκύκλιο με ΑΔΑ:ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ». 

14. Το υπ’ αρ.68765/30-03-2017 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών που αφορά γενικές 
οδηγίες σχετικά με την εκκαθάριση δαπανών και τις προμήθειες. 

15. Το με αρ. πρωτ.199369/12-10-2018 έγγραφο, με το οποίο το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη 
εισηγείται την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων στο πλαίσιο της 
Κοινοφελούς Εργασίας στην Π.Ε.Πειραιώς. 

16. Την υπ’ αρ. 3014/2018 (ΑΔΑ: ΩΙ1Σ7Λ7-ΚΝΞ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης για τη 
παρούσα. 

17. Τη  με αρ. πρωτ. 213028/1/31-10-2018 (ΑΔΑ: 6Χ7Ζ7Λ7-0ΚΡ  και ΑΔΑΜ: 
18REQ003932100) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ύψους 8.233,60€, ΚΑΕ 142101 του ΕΦ 
07072 έτους 2018. 

18. Τη  με αρ. πρωτ. 213028/2/31-10-2018 (ΑΔΑ:ΩΩΩΠ7Λ7-ΑΩΧ και ΑΔΑΜ: 
18REQ003932930) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ύψους 6.497,60€, ΚΑΕ 142301 του ΕΦ 
07072 έτους 2018. 

19. Τη  με αρ. πρωτ. 213028/3/31-10-2018 (ΑΔΑ: 7ΖΜ67Λ7-6Ψ5 και ΑΔΑΜ: 18REQ003933143) 
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ύψους 1.116,00€, ΚΑΕ 121101 του ΕΦ 07072 έτους 2018. 

20. Τη  με αρ. πρωτ. 213028/4/31-10-2018 (ΑΔΑ:7ΝΘΘ7Λ7-1ΞΔ και ΑΔΑΜ: 18REQ003933464) 
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ύψους 8.791,60€, ΚΑΕ 169901 του ΕΦ 07072 έτους 2018. 

21. Τη με αρ. πρωτ.οικ.216916/05/11/2018 πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια 
που αναφέρεται στο θέμα, η οποία αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Αττικής 
στις 05-11-2018. 

22. Το γεγονός ότι η παραπάνω διαγωνιστική διαδικασία απέβη άγονη διότι δεν υποβλήθηκε 
προσφορά στο πλαίσιό της. 

23. Το με αρ. πρωτ.222503/09-11-2018 έγγραφο της Υπηρεσίας μας, με το οποίο ενημερώθηκε το 
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη για το αποτέλεσμα της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

24. Το με αρ. πρωτ.233561/22-11-2018 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη με το οποίο 
ζητείται από την Υπηρεσία μας να προβεί στην επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού για την 
προμήθεια των ειδών ατομικής προστασίας και φαρμακείου πρώτων βοηθειών, για τη σχετική 
κάλυψη των εργαζομένων που κατανεμήθηκαν στην Π.Ε.Πειραιώς στο πλαίσιο του 
Προγράμματος Κοινοφελούς Εργασίας (Πρόσκληση 8/2018 του ΟΑΕΔ) και διευκρινιστικές 
προσθήκες στα είδη φαρμακείου.  

ΚΑΛΕΙ 
 
   Τους οικονομικούς φορείς, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο 
αντικείμενο της παρούσας, να υποβάλλουν έγγραφη σφραγισμένη οικονομική προσφορά για μια ή 
περισσότερες ομάδες ειδών ατομικής προστασίας και φαρμακείου πρώτων βοηθειών, 
προϋπολογισμού συνολικού ποσού 24.638,80€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με τη 
διαδικασία της  ανάθεσης κατά το άρθρο 118 του Ν.4412/2016.  
 
Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για μία ή για περισσότερες 
Ομάδες Ειδών, όπως αυτές αναλύονται στο Παράρτημα II της παρούσας.  
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Προσφορά που δεν αφορά το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας στην οποία συμμετέχουν οι 
ενδιαφερόμενοι, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής 
σε ευρώ  ανά ομάδα ειδών με την προϋπόθεση η προσφορά να μην υπερβαίνει την 
προϋπολογισθείσα δαπάνη για το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας, συνολικού προϋπολογισμού 
24.638,80€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ). 
 
 
Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης αποτελεί η προμήθεια των παρακάτω ειδών, με τις 
συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές: 
 
 Α΄ ΟΜΑΔΑ (ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ) 

α/α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

1 ΦΟΡΜΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Φόρμες εργασίας σε μεγέθη από 48 εως 60 (Μ-XL), τύπου σαλοπέτα ή 
ολόσωμη 100% βαμβακερή ή 65% polyester 35% βαμβακερό (περίπου). 
Σε σκούρα απόχρωση, με επιπλέον επένδυση - ενίσχυση στην περιοχή 
των γονάτων. Να διαθέτει τσέπες μπροστά, στο στήθος και στο πλάι, οι 
οποίες να κλείνουν με κουμπιά ή φερμουάρ ή με ταινία τύπου velcro. 

131 

2 ΓΙΛΕΚΟ 
Γιλέκο υψηλής διακριτικότητας από 100% πολυεστέρα με πλέξη τύπου 
tricot, ρυθμιζόμενο κούμπωμα velcroκαι δύο οριζόντιες αντανακλαστικές 
ταινίες. Να φέρουν ένδειξη "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ/ 
ΠΕΡ.ΕΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ/ΟΑΕΔ ΠΡΟΓΡ.ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

140 

 
 
Β΄ ΟΜΑΔΑ (ΕΙΔΩΝ ΥΠΟΔΗΣΗΣ) 

α/α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

1 ΜΠΟΤΑΚΙΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Μποτάκια εργασίας δερμάτινο S1 (ή ανώτερο) με μεταλλική ή άλλη διάταξη 
προστασίας δακτύλων. Σόλα πολυουρεθάνης ή παρόμοιου υλικού δύο 
πυκνοτήτων. Αντιστατική ή αντιολισθητική ιδιότητα, με ΕΝ ISO 20345, 
Μεγέθη από 38 έως 48 

131 

 
 
Γ΄ ΟΜΑΔΑ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) 

α/α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

1 ΚΡΑΝΟΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Κράνος Προστασίας πολυαιθυλενίου ή αντίστοιχου υλικού σε χρώμα 

κόκκινο, κίτρινο ή λευκό ΕΕC-EN397 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ, 440V (ή ανώτερο) 
131 

2 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 
ΜΑΣΚΕΣ 

Προστατευτικές μάσκες σκόνης, που να εξασφαλίζουν προστασία από μη 
τοξικές σκόνες, γύρη, κομμένα χόρτα(γρασίδι), τρίχωμα ζώων. Να έχουν 
απλή εφαρμογή, μικρό βάρος, να εξασφαλίζουν άνεση. Για τη σωστή 
εφαρμογή στο πρόσωπο να διαθέτουν λαμάκι από αλουμίνιο ή άλλη 
αντίστοιχη διάταξη. Το υλικό κατασκευής να είναι από συνθετική ίνα. 
Επιθυμητή προδιαγραφή: CE EN 149:2001+A1:2009 (ή αντίστοιχη)  

300 
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3 ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γάντια τύπου δερματοπάνινα, από δέρμα μόσχου και βαμβάκι ή άλλο 
παρόμοιο ανθεκτικό υλικό. Να διαθέτουν ελαστική μανσέτα ασφαλείας 
ενισχυμένο τμήμα προστασίας φλέβας και δερμάτινη παλάμη. Να έχουν 
εξαιρετική αντοχή στην τριβή κατάλληλα για εργαζόμενους σε γεωργικές, 
δασικές και κατασκευαστικές εργασίες. Μεγέθη 8-11 (EU) 

200 
ΖΕΥΓΗ 

4 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ 
ΓΥΑΛΙΑ 

Προστατευτικά πλαστικά γυαλιά ασφαλείας προσώπου. Τα γυαλιά πρέπει 
να έχουν ελαφρύ και ανθεκτικό σκελετό, εργονομικό σχεδιασμό, που 
καλύπτει την περιοχή των οφθαλμών, ακολουθώντας το σχήμα του 
προσώπου. Με διαφανές χρώμα φακού, κατά προτίμηση ενιαίος φακός 
από πολυκαρβονικό ή παρόμοιο υλικό, πάχους 2-2,5 χιλιοστών, που να 
συμμορφώνεται στο πρότυπο ΕΝ170. Οι βραχίονες να είναι ανθεκτικοί στη 
χρήση, από όμοιο ή παρόμοιο υλικό με το σκελετό.  

131 

 
Δ΄ ΟΜΑΔΑ: ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 
1.Φαρμακείο πρώτων βοηθειών  με συγκεκριμένη σύνθεση περιεχομένου(σύμφωνα με την 
υπ’αριθ. 32205/Δ10.96/02-10-2013 Υ.Α., άρθρο 1 παρ.1)  

α/α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

1 ΚΙΤ Α ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

ΚΙΤ πρώτων βοηθειών, σε τσαντάκι που κλείνει με φερμουάρ ή πλαστικό 
κουτί που κλείνει με ασφάλεια. Πρέπει από άποψη χώρου, ειδών και 
αριθμού ειδών να περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα από την 
Υ.Α.32205/Δ.10.96/02-10-2013, δηλαδή ένα Τεμ/ Κουτί/Bt/ Fl/ 
tub(ανάλογα το είδος)  από τα κάτωθι: α)Ακετυλοσαλυκιλικό οξύ, 
β)Παρακεταμόλη, γ)Αντιισταμινικά δισκία, δ)Δισκία κορτιζόνης 
πρεδνιζολόνη 4mg (είναι αποδεκτό προϊόν 5mg), ε)Ενέσιμο σκεύασμα 
κορτιζόνης(μεθυλοπρεδνιζολόνη 125mg), στ)Αντιόξινα δισκία, 
ζ)σπασμολυτικά δισκία, η)αντιδιαρροϊκά δισκία - Loperamide), 
θ)οφθαλμικό διάλυμα για πλύση ματιών, γίνεται αποδεκτό και το 
sod.Chloride9% (100ml), ι)Αντισηπτικό κολλύριο, ια)Αντιισταμινική 
αλοιφή(είναι αποδεκτό προϊόν τύπου «fenistil gel”, δηλ.προϊόν με 
αντισταμινική δράση για δερματική χρήση που προσφέρει ανακούφιση 
από τον κνησμό που οφείλεται σε πριορισμένης έκτασης και ήπιας μορφής 
εκδηλώσεις της κνίδωσης και των δερματίτιδων από φυσικά αίτια, όπως 
τσιμπήματα εντόμων), ιβ)αλοιφή για επούλωση εγκαυμάτων, ιγ)Γάντια 
απλού τύπου μη αποστειρωμένα.( είναι αποδεκτά γάντια μεγέθους L (2 
τμχ) και XL(2τμχ). Τα γάντια είναι απλού τύπου, μη αποστειρωμένα  
ιδ)υγρό απολύμανσης χεριών(είναι αποδεκτές συσκευασίες τύπου 
«ατομικές» ποσότητας 95ml τουλάχιστον), ιε)Αποστειρωμένες γάζες 
κουτιά των 5cm, 10cm και 15cm (δέκα (10) τεμαχίων ανά μέγεθος) 
ιστ)Γάζες εμποτισμένες με αντιβιοτικό(fusidic acid), ιζ)βαμβάκι, είναι 
αποδεκτή συσκευασία 40gr, ιη)λευκοπλάστης πλάτους 8cm (αποδεκτό και 
παρομοίων διαστάσεων ± 5mm), ιθ)Τεμάχια λευκοπλάστη με γάζα 
αποστειρωμένη, κ)Επίδεσμος 2,50m.Χ 0,05m., κα)Επίδεσμος 2,50m. 
X0,10m, κβ)Τριγωνικός επίδεσμος, κγ)Αιμοστατικός επίδεσμος, 
κδ)Φυσιολογικός ορός 250 ή 500ml, κε)Οξυζενέ (τουλάχιστον 50ml), 
κστ)Οινόπνευμα (αποδεκτή κάθε αλκοολούχα λοσιόν (τουλάχιστον 70%) 
σε ποσότητα κατ’ελάχιστον 250ml, κζ)Αντισηπτικό διάλυμα (είναι 
αποδεκτό κάθε προϊόν τύπου, που δρα επιφανειακά και έχει τις 
αντισηπτικές ιδιότητες του ιωδίου(μικροβιοκτόνος δράση κατά Gram+ και 
Gram- βακτηριδίων, μυκοβακτηριδίων κλπ). Είναι αποδεκτά προϊόντα 
τύπου “betadine sol.10%”  ή άλλα αντίστοιχα σε ποσότητα 30ml 
κατ’ελάχιστον, κη)Γλωσσοπίεστρα και κθ) Ποτηράκια μιας χρήσης 
(χάρτινα ή πλαστικά). Τα ανωτέρω προϊόντα πρέπει να φέρουν την ένδειξη 
CE. 

3 

 
 
Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν: 
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1. Έγγραφη οικονομική προσφορά  (σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄) σε 
φάκελο κλειστό.  
 
2.Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/τ.Α/1986), όπως εκάστοτε 
ισχύει, η οποία θα φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών 
προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών (άρθρο 3 του Ν.4250/2014) χωρίς 
θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι:      

Ι. η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης, τους οποίους 
έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

ΙΙ. Τα είδη θα είναι άριστης ποιότητας, θα τηρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και θα πληρούν τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Α΄. 
 
3.Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από 
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 
όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας (για ποσά άνω των 2.500,00€ μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά: 

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. , 
Ε.Ε., Ι.Κ.Ε.), τον διαχειριστή, 

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 
4. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 

Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν έχει εκδοθεί έως την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, χωρίς υπαιτιότητα του προσφέροντος, 
τότε ο προσφέρων θα πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία να δηλώνει ότι έχει 
κάνει αίτηση στην αρμόδια αρχή για την έκδοση του εν λόγω πιστοποιητικού, να συνυποβάλει 
αντίγραφο του αριθμού πρωτοκόλλου της εν λόγω αίτησης και να δηλώνει επίσης ότι θα 
προσκομίσει το πιστοποιητικό πριν την έκδοση της απόφασης  ανάθεσης.  
 
Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας (Περιφέρεια Αττικής/Γενική Διεύθυνση 

Οικονομικών/Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά/Τμήμα 
Προμηθειών). 

γ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης. 
δ. Τα στοιχεία του αποστολέα. 

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην 
Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, Τμήμα 
Προμηθειών, Ακτή Ποσειδώνος 14-16 Πειραιάς, ΤΚ:18531, 1ος όροφος) και θα 
παραλαμβάνονται με απόδειξη, μέχρι την 06-12-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. 
 
 
Β. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
 
1.    Η παράδοση των αναφερομένων ειδών στο Παράρτημα Α’ της παρούσας, θα γίνει συνολικά 
ανάλογα με τις υποδείξεις του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Πειραιώς.  
3  Η παράδοση των ειδών που προορίζονται να καλύψουν τις ανάγκες του προσωπικού που 
κατανεμήθηκε στις Υπηρεσίες της ΠΕ Πειραιώς, βάσει της δημόσιας Πρόσκλησης με αρ.8/2018 
του ΟΑΕΔ, θα γίνει στους χώρους που αναφέρεται στον Πίνακα Ταχυδρομικών Διευθύνσεων του 
Παραρτήματος Α’, σε ημέρες και ώρες που θα υποδειχθούν από το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη 
Πειραιά, με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή (πλην των ειδών φόρμες, γάντια και υποδήματα τα 
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οποία θα χορηγούνται από τον προμηθευτή στο χώρο του, με βάση αλφαβητική κατάσταση 
εργαζομένων που θα του χορηγηθεί από την Υπηρεσία, με τη δυνατότητα προμήθειας των 
παραπάνω ειδών ακόμη και ημέρα Σάββατο, 09:00-16:00).   
4. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιήσει την υπηρεσία για την οποία εκτελεί την προμήθεια 
και την επιτροπή παραλαβής για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, 
τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες νωρίτερα.   
5. Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωση του έναντι της Περιφέρειας Αττικής, σε περίπτωση 
που για οποιοδήποτε λόγο εκλείψει ολικώς ή μερικώς η ανάγκη προμήθειας των υλικών της 
παρούσας πρόσκλησης από τον ανάδοχο, οπότε στην περίπτωση αυτή η προμήθεια των 
συγκεκριμένων υλικών διακόπτεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
6. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο 
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.  
7. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 
132 του Ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου  

 
 
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες και 

τις υποδείξεις της Διεύθυνσης Οικονομικών της Π.Ε. Πειραιώς, Περιφέρειας Αττικής. 
2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στην Περιφέρεια Αττικής οποιεσδήποτε αναφορές και 

πληροφορίες του ζητηθούν σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. 
3. Ο ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια υπαλλήλων του, τυχόν συμβούλων ή 

αντιπροσώπων ή προστηθέντων αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε, που 
θα χρησιμοποιηθεί από αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει καθώς 
και για τις τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις. 

4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη παράδοση των υλικών, που συνιστούν το 
αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης. 

5. Στο κόστος προμήθειας περιλαμβάνονται όλα τα παράπλευρα έξοδα μετακίνησης, αμοιβής 
προσωπικού, που κρίνονται κάθε φορά απαραίτητα για την παράδοση των αντίστοιχων υλικών. 

6. Η παράδοση των υλικών θα γίνεται στην ταχυδρομική διεύθυνση της υπηρεσίας που 
αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β  ́ της παρούσας πρόσκλησης και ο Ανάδοχος ευθύνεται 
αποκλειστικά για την ασφαλή παράδοση και την ακεραιότητα των παραδιδόμενων υλικών. 

 
 
 
Δ. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΠΛΗΡΩΜΗ 
 
Η πληρωμή του «Αναδόχου» θα γίνεται τμηματικά μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή  από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος 
πληρωμής στο όνομα του Αναδόχου και υπό τη προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από 
τον «Ανάδοχο» των απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών. 
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω: 
Πρωτόκολλο για την καλή εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας. 
 Φορολογικό παραστατικό (Τ.Δ.Α. - Τ.Π.Υ.) 
 Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 
 Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό μπορεί να ζητηθεί από την υπηρεσία. 

Τον «Ανάδοχο» θα βαρύνουν: 
Α) Τα έξοδα μεταφοράς 
Β) Οι ακόλουθες νόμιμες κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας, 
- Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, 0,06% επί της καθαρής αξίας. 
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- Χαρτόσημο 3% επί της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
- ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου επί της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων 
- 0,06% επί της καθαρής αξίας, υπέρ της Αρχής Εκδίκασης Προδικαστικών Προσφυγών 

(ΑΕΠΠ), σύμφωνα με το άρθρο 350 του ν.4412/2016, η οποία υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
αναλογικό τέλος χαρτοσήμου ήτοι 3%  και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ ήτοι 20%  

Γ) Φόρος εισοδήματος του άρθρου 24 του Ν. 2198/1994 (4% επί της καθαρής αξίας για 
προμήθειες). 
 
Ο ΦΠΑ θα βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής. 
    Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής και ειδικότερα τους  ΚΑΕ  

α.1421 “Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών” με ποσό 8.233,60€ 

β.1423 “Προμήθεια ειδών υπόδησης” με ποσό 6.497,60 

    γ.1211 “Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού”, με ποσό 1.116,00€ 

    δ.1699 “Λοιπές προμήθειες” με ποσό 8.791,60€  

του ειδικού φορέα 07072.του οικ. έτους 2018. 
 
Η παρούσα Πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής www.patt.gov.gr. 
 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
                                                 
                                                           
 
                                                                Γ. ΤΖΑΦΕΡΗΣ 
 
Κοινοποίηση: 
1. Διεύθυνση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)/Τμήμα Διαδικτύου  (με την 
παράκληση να την αναρτήσει στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής)       email: 
site@patt.gov.gr 
 
Εσωτ. διανομή 
- Δ/ντή 
- Στο Τμήμα 
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  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
 

 
    ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ 

 
 
ΟΜΑΔΑ Α  
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:8.233,60€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ   
 

A/A Περιγραφή Είδους Μονάδα 
Μέτρησης ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Τιμή 
Μονάδας 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Τιμή για 
τη 

Συνολική 
Ποσότητα 

(Χωρίς 
ΦΠΑ) 

1. ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΧ 131     

 
2. ΓΙΛΕΚΟ ΤΜΧ 140   

    Σύνολο:   
    ΦΠΑ:   
    Τελικό Σύνολο:   

 
 

                                                Ημερομηνία 
 
 

                                                  Υπογραφή & σφραγίδα 
 
 
 

 
ΟΜΑΔΑ Β                 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  6.497,60€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 
                      

A/A Περιγραφή Είδους Μονάδα 
Μέτρησης ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Τιμή 
Μονάδας 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Τιμή για 
τη 

Συνολική 
Ποσότητα 

(Χωρίς 
ΦΠΑ) 

1 ΜΠΟΤΑΚΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΖΕΥΓΟΣ 131     

    Σύνολο:   
    ΦΠΑ:   
    Τελικό Σύνολο:   
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ΟΜΑΔΑ Γ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.791,60€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 
 

A/A Περιγραφή Είδους Μονάδα 
Μέτρησης ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Τιμή 
Μονάδας 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Τιμή για 
τη 

Συνολική 
Ποσότητα 

(Χωρίς 
ΦΠΑ) 

1 ΚΡΑΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΧ 131     

2 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΤΜΧ 300   

3 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΤΜΧ 131   

4 ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΖΕΥΓΟΣ 200   

    Σύνολο:   
    ΦΠΑ:   
    Τελικό Σύνολο:   

 
 

ΟΜΑΔΑ Δ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:1.116,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 

A/A Περιγραφή Είδους Μονάδα 
Μέτρησης 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Τιμή 

Μονάδας 
(χωρίς ΦΠΑ) 

Τιμή για τη 
Συνολική 
Ποσότητα 

(Χωρίς 
ΦΠΑ) 

1. 

ΚΙΤ πρώτων βοηθειών, σε τσαντάκι που κλείνει με φερμουάρ ή πλαστικό κουτί που κλείνει με 
ασφάλεια. Πρέπει από άποψη χώρου, ειδών και αριθμού ειδών να περιλαμβάνει τα 
προβλεπόμενα από την Υ.Α.32205/Δ.10.96/02-10-2013, δηλαδή ένα Τεμ/ Κουτί/Bt/ Fl/ 
tub(ανάλογα το είδος)  από τα κάτωθι: α)Ακετυλοσαλυκιλικό οξύ, β)Παρακεταμόλη, 
γ)Αντιισταμινικά δισκία, δ)Δισκία κορτιζόνης πρεδνιζολόνη 4mg (είναι αποδεκτό προϊόν 
5mg), ε)Ενέσιμο σκεύασμα κορτιζόνης(μεθυλοπρεδνιζολόνη 125mg), στ)Αντιόξινα δισκία, 
ζ)σπασμολυτικά δισκία, η)αντιδιαρροϊκά δισκία - Loperamide), θ)οφθαλμικό διάλυμα για 
πλύση ματιών, γίνεται αποδεκτό και το sod.Chloride9% (100ml), ι)Αντισηπτικό κολλύριο, 
ια)Αντιισταμινική αλοιφή(είναι αποδεκτό προϊόν τύπου «fenistil gel”, δηλ.προϊόν με 
αντισταμινική δράση για δερματική χρήση που προσφέρει ανακούφιση από τον κνησμό που 
οφείλεται σε πριορισμένης έκτασης και ήπιας μορφής εκδηλώσεις της κνίδωσης και των 
δερματίτιδων από φυσικά αίτια, όπως τσιμπήματα εντόμων), ιβ)αλοιφή για επούλωση 
εγκαυμάτων, ιγ)Γάντια απλού τύπου μη αποστειρωμένα.( είναι αποδεκτά γάντια μεγέθους L 
(2 τμχ) και XL(2τμχ). Τα γάντια είναι απλού τύπου, μη αποστειρωμένα  ιδ)υγρό 
απολύμανσης χεριών(είναι αποδεκτές συσκευασίες τύπου «ατομικές» ποσότητας 95ml 
τουλάχιστον), ιε)Αποστειρωμένες γάζες κουτιά των 5cm, 10cm και 15cm (δέκα (10) τεμαχίων 
ανά μέγεθος) ιστ)Γάζες εμποτισμένες με αντιβιοτικό(fusidic acid), ιζ)βαμβάκι, είναι αποδεκτή 
συσκευασία 40gr, ιη)λευκοπλάστης πλάτους 8cm (αποδεκτό και παρομοίων διαστάσεων ± 
5mm), ιθ)Τεμάχια λευκοπλάστη με γάζα αποστειρωμένη, κ)Επίδεσμος 2,50m.Χ 0,05m., 
κα)Επίδεσμος 2,50m. X0,10m, κβ)Τριγωνικός επίδεσμος, κγ)Αιμοστατικός επίδεσμος, 
κδ)Φυσιολογικός ορός 250 ή 500ml, κε)Οξυζενέ (τουλάχιστον 50ml), κστ)Οινόπνευμα 
(αποδεκτή κάθε αλκοολούχα λοσιόν (τουλάχιστον 70%) σε ποσότητα κατ’ελάχιστον 250ml, 
κζ)Αντισηπτικό διάλυμα (είναι αποδεκτό κάθε προϊόν τύπου, που δρα επιφανειακά και έχει 
τις αντισηπτικές ιδιότητες του ιωδίου(μικροβιοκτόνος δράση κατά Gram+ και Gram- 
βακτηριδίων, μυκοβακτηριδίων κλπ). Είναι αποδεκτά προϊόντα τύπου “betadine sol.10%”  ή 
άλλα αντίστοιχα σε ποσότητα 30ml κατ’ελάχιστον, κη)Γλωσσοπίεστρα και κθ) Ποτηράκια μιας 
χρήσης (χάρτινα ή πλαστικά). Τα ανωτέρω προϊόντα πρέπει να φέρουν την ένδειξη CE. 

ΤΜΧ 3     

    Σύνολο:   

    ΦΠΑ:   

    Τελικό Σύνολο:   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

 
 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ  ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 
 

A/A ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14-16, 18531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
2132073503, 504, 505, κ.Στεφάνου Ιωάννης  
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