
Προμήθεια μασκών πολλαπλών χρήσεων για την προφύλαξη από τον νέο κορωνοϊό COVID-19 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 42 «Γενικές υποχρεώσεις εργοδοτών» του Ν. 3850/2010 «Ο εργοδότης 

υποχρεούται να εξασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας και να 

λαμβάνει μέτρα που να εξασφαλίζουν την υγεία και ασφάλεια των τρίτων» και βάσει της Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (ΦΕΚ 42/25-02-2020/τ. Α΄) 

καθώς και με τις οδηγίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη χρήση του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις 

στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης που σχετίζεται με την κρίση της νόσου COVID-19(2020/C 108 I/01), η ανάγκη για 

την επείγουσα προμήθεια εξοπλισμού ατομικής προστασίας κρίνεται επιβεβλημένη, για τη διασφάλιση της υγείας και της 

ασφάλειας των εργαζομένων του Δήμου Αθηναίων. 

 

Επίσης λαμβάνοντας υπόψη τον Ν.4682/20 (ΦΕΚ 76/03.04.2020 τεύχος Α’): «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 

Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της 

ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. « Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 

της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και με την με την υπ’αριθμ. 

Δ1α/Γ.Π.οικ.50176 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3330/08.08.20) ¨ Εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, προς 

περιορισμό της διασποράς του Κορωνοιού COVID-19”  (άρθρο 1 σε όλους τους χώρους γραφείων δημοσιών Υπηρεσιών)  

και προκειμένου να προφυλαχθεί η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων του Δήμου Αθηναίων, δεδομένου ότι υπάρχει 

υψηλός κίνδυνος μετάδοσης του νέου κορωνοϊού (2019-nCoV), κρίνεται απαραίτητο να ληφθούν ενισχυμένα μέτρα 

προφύλαξης για την προστασία της αναπνοής. 

Σε εφαρμογή των βασικών προφυλάξεων για την πρόληψη των αναπνευστικών λοιμώξεων και σύμφωνα με τις 

οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, απαιτούμενος εξοπλισμός για την προστασία της αναπνοής είναι οι 

μάσκες μη ιατρικής φύσεως ήτοι οι μάσκες πολλαπλών χρήσεων οι οποίες θα  πρέπει να χορηγηθούν στο σύνολο των 

εργαζομένων του Δήμου Αθηναίων. 

  Προς επίρρωση των ανωτέρω κρίνεται αναγκαία η προμήθεια των μασκών πολλαπλών χρήσεων για την 

προστασία των εργαζομένων του Δήμου. 

Ακολούθως σας παραθέτουμε τις τεχνικές προδιαγραφές, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, καθώς και την 

συγγραφή υποχρεώσεων για την προμήθεια μασκών πολλαπλών χρήσεων προκειμένου να προσφύγετε στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 

σύμφωνα με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών 

της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης”, με αρ. Φύλλου 55/τ. 

Α΄/11/03/2020. 

 

 

 

 

 

 



Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Μάσκες πολλαπλών χρήσεων 

CPV: 37412250-6 

 Πολλαπλών χρήσεων υφασμάτινη μάσκα για ενήλικες, με 2 στρώματα (layers), μαύρου χρώματος, 

επαναχρησιμοποιούμενη και πλενόμενη στο πλυντήριο στους 600C, αναδιπλούμενη και με λάστιχα 

προσαρμογής για τα αυτιά. 

 Υλικό πυκνής βαμβακερής (100%) ύφανσης. 

 Η μάσκα να καλύπτει επαρκώς το πρόσωπο από το πηγούνι έως και τη μύτη και να προσαρμόζεται στο 

πρόσωπο ώστε να εξασφαλίζεται ανεμπόδιστα η αναπνοή, με επιρρίνιο εσωτερικό έλασμα. 

 Το ελαστικό στήριξης των αυτιών να είναι πυκνής ύφανσης, ούτως ώστε να αντέχει στην θερμοκρασία 

πλυσίματος και να είναι ιδίου χρώματος με την μάσκα (μαύρο). 

 Η κάθε μάσκα να είναι ατομικά τυλιγμένη – συσκευασμένη 

 Πιστοποιητικό ΟΕΚΟ-ΤΕΧ Standard 100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Β. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

α/α ΕΙΔΟΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
-ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΝΕΥ 

Φ.Π.Α. 
Φ.Π.Α. 

% 
ΠΟΣΟ 
Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
Φ.Π.Α. 

1 

ΜΑΣΚΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΧΡΗΣΕΩΝ 

cpv: 37412250-6 
20.000 
τεμάχια 1,60  € 32.000,00 € 6% 1.920,00 € 33.920,00 €   

 ΣΥΝΟΛΟ   32.000,00 €   33.920,00 €   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Γ. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Προϋπολογισμός: Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 33.920,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6%. 

Ανάρτηση στο portal: Η πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής στη διεύθυνση (URL): 

http://www.cityofathens.gr/  με διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 

32  του Ν. 4412/2016. 

Κριτήριο Κατακύρωσης: Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. 

Χρόνος ισχύος προσφορών: Η δυνατότητα ισχύος των προσφορών ορίζεται σε ένα (1) μήνα. 

Προσκόμιση δείγματος: Η προσκόμιση από τους διαγωνιζόμενους δείγματος για το προσφερόμενο είδος, προκειμένου 

να διαπιστωθεί η ποιότητά του και η συμφωνία του με τις ζητούμενες προδιαγραφές, είναι υποχρεωτική. Η μη 

προσκόμιση δείγματος σημαίνει αυτομάτως την μη αξιολόγηση του συμμετέχοντος. Ο Δήμος ενδιαφέρεται για υλικά 

αρίστης ποιότητας και μπορεί, προκειμένου να ελέγξει τα δείγματα, να στείλει αυτά σε οποιαδήποτε κατά κρίση του 

εργαστήρια για εξακρίβωση των τεχνικών χαρακτηριστικών, με δαπάνη των προμηθευτών (άρθρο 214 του Ν. 

4412/2016). 

Τόπος εκτέλεσης: Η παράδοση του είδους θα πραγματοποιηθεί τμηματικά  στις αποθήκες του Δήμου Αθηναίων που 

θα υποδειχθούν από την αρμόδια υπηρεσία και επί του εδάφους αυτής.  

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης: Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης αξίας ίσης με το 5% επί της αξίας της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας: Ο ανάδοχος απαιτείται να ασκεί εμπορική ή βιομηχανική 

ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. 

 

Διάρκεια – Ολοκλήρωση Σύμβασης: 

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα 

συμβαλλόμενα μέρη, συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38, παρ.7 του Ν.4412/2016). 

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας – παράδοσης των ειδών ορίζεται μέχρι εξαντλήσεως του ποσού και όχι 

πέρα του ενός (1) μηνός από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης της σύμβασης. 

Η συνολική χρονική διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης. 

Εντός της χρονικής διάρκειας υλοποίησης της σύμβασης θα πραγματοποιηθούν τμηματικές παραδόσεις. 



Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα 

β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόθηκαν 

γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις 

δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι 

σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

 

Επίλυση Διαφορών 

Για την επίλυση των διαφορών, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 και (κυρίως τα άρθρα 206,207,208,209 κ 213) 

και αρμόδια για την δικαστική επίλυση διαφορών είναι τα ελληνικά δικαστήρια. 

 

Παράταση χρόνου Παράδοσης του είδους   

Παράταση χρόνου παράδοσης: Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες 

σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, β) έχει εκδοθεί 

αιτιολογημένη απόφαση μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου με πρωτοβουλία του Δήμου  και 

εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε, ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται 

υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο 

από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο 

χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης. 

 

 

 


