
ΑΘΗΝΑ  1/9/2020  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ     

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ   

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ          

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ     

ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ  

Κ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ  

 

ΣΙΣΛΟ:  ΚΑΣΕΠΕΙΓΟΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 30 ΜΟΝΑΔΩΝ SANITIZER KIOSK ΓΙΑ ΣΙ ΕΙΟΔΟΤ ΣΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΕΩ ΧΡΟΝΟΜΙΘΩΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ 6 ΜΗΝΩΝ ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ 

ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ  τθσ νόςου COVID 19. 

 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ:  ΚΑ 6699.020 Φ10 ΔΝΗ 5   -  87.048,00   ΕΤΡΩ  €  

CPV: Τγειονομικζσ  υπθρεςίεσ  (85100000-0) 

 

 

 

 
Προςφυγι ςτθν διαδικαςία 32γ για λόγουσ προςταςίασ τθσ δθμόςιασ υγείασ από  τθν διαςπορά του covid 19.  

φμφωνα  με τθν από 11.3.20 ΠΝΠ ΦΕΚ Α 55, τθν από 14.3.20 ΠΝΠ ΦEK A 64 και τθν από 20.3.20 ΠΝΠ ΦEK A 68 , για τα κατεπείγοντα μζτρα αντιμετϊπιςθσ 

τθσ ανάγκθσ περιοριςμοφ τθσ διαςποράσ του κορονοιου  COVID 19  και ειδικά:  

Δυνάμει τθσ ΠΝΠ τθσ 11.03.2020 (ΦΕΚ Α/55/11.3.2020) που προβλζπει ότι οποιαδιποτε ανακζτουςα αρχι δφναται, από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ ωσ άνω 

Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου και για ζξι μινεσ (ι 4 κατά περίπτωςθ), κι εφόςον εξακολουκεί να υφίςταται άμεςοσ κίνδυνοσ εμφάνιςθσ και διάδοςθσ του 

κορωνοϊοφ COVID-19, να διενεργεί τισ διαδικαςίεσ προμικειασ ειδϊν ατομικισ υγιεινισ ι ςυλλογικισ προςταςίασ, τισ διαδικαςίεσ παροχισ υπθρεςιϊν, ιδίωσ 

απολφμανςθσ, κακϊσ και τθν προμικεια εξοπλιςμοφ και λογιςμικοφ για τθν υποςτιριξθ των αναγκϊν τθσ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ με απευκείασ ανάκεςθ, 

κατά παρζκκλιςθ κάκε ςχετικισ διάταξθσ τθσ νομοκεςίασ περί δθμοςίων ςυμβάςεων. 

 

 

 

https://www.contracts.gr/cpv/f319f772-bce9-4c7a-bce8-6a587089ed3a


 

 

ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 
Προβλζψεισ τθσ νομοκεςίασ για τθν υγεία και αςφάλεια ςτθν εργαςία: 

φμφωνα με τον Κϊδικα Νόμων για τθν Τγεία & Αςφάλεια των Εργαηομζνων (ΚΝΤΑΕ) που κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84 Αϋ), θ 

νομοκεςία για τθν αςφάλεια και τθν υγεία ςτθν εργαςία εφαρμόηεται ςτθ χϊρα μασ, εφόςον δεν ορίηεται αλλιϊσ, ςε όλεσ τισ επιχειριςεισ, εγκαταςτάςεισ, 

εκμεταλλεφςεισ και εργαςίεσ του ιδιωτικοφ και του δθμόςιου τομζα (κακϊσ και τα ν.π.δ.δ. και τουσ Ο.Σ.Α.) και για κάκε εργαηόμενο που απαςχολείται από τον 

εργοδότθ με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ, περιλαμβανομζνων των αςκοφμενων και μακθτευόμενων.  

Βαςικόσ πυλϊνασ του παραπάνω κεςμικοφ πλαιςίου είναι θ νομικι ζννοια τθσ αποκλειςτικισ ευκφνθσ του εργοδότθ, ο οποίοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίηει 

τθν αςφάλεια και τθν υγεία των εργαηομζνων ωσ προσ όλεσ τισ πτυχζσ τθσ εργαςίασ, να λαμβάνει μζτρα που να εξαςφαλίηουν τθν υγεία και αςφάλεια των 

τρίτων (άρκρ.42, παρ.1. ΚΝΤΑΕ) και να χρθςιμοποιεί τισ υπθρεςίεσ τεχνικοφ αςφαλείασ και (όπου προβλζπεται) ιατροφ εργαςίασ. Ο ιατρόσ εργαςίασ παρζχει 

υποδείξεισ και ςυμβουλζσ ςτον εργοδότθ, ςτουσ εργαηομζνουσ και ςτουσ εκπροςϊπουσ τουσ, γραπτά ι προφορικά, ςχετικά με τα μζτρα που πρζπει να 

λαμβάνονται για τθ ςωματικι και ψυχικι υγεία των εργαηομζνων. Ο ιατρόσ εργαςίασ επιβλζπει τθν εφαρμογι των μζτρων προςταςίασ τθσ υγείασ των 

εργαηομζνων, τθ ςυμμόρφωςθ των εργαηομζνων ςτουσ κανόνεσ υγείασ και αςφάλειασ, ενθμερϊνει τουσ εργαηομζνουσ για τουσ κινδφνουσ που προζρχονται από 

τθν εργαςία τουσ, κακϊσ και για τουσ τρόπουσ πρόλθψισ τουσ, παρζχει επείγουςα αντιμετϊπιςθ ςε περίπτωςθ αιφνίδιασ νόςου. 

το πλαίςιο των ευκυνϊν του ο εργοδότθσ οφείλει να λαμβάνει τα αναγκαία μζτρα για τθν προςταςία τθσ υγείασ και τθσ αςφάλειασ των εργαηομζνων, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των δραςτθριοτιτων πρόλθψθσ, ενθμζρωςθσ και κατάρτιςθσ, κακϊσ και τθσ δθμιουργίασ τθσ απαραίτθτθσ οργάνωςθσ και τθσ παροχισ 

των αναγκαίων μζςων. Σα μζτρα για τθν αςφάλεια, τθν υγεία και τθν υγιεινι κατά τθν εργαςία ςε καμία περίπτωςθ δεν ςυνεπάγονται τθν οικονομικι 

επιβάρυνςθ των εργαηομζνων (άρκρ. 42, παρ. 10). Η εκτίμθςθ κινδφνου κα πρζπει να επικαιροποιθκεί και ωσ προσ τουσ κινδφνουσ και τα μζτρα πρόλθψθσ 

από τον COVID-19. 

Ο εργοδότθσ πρζπει να λαμβάνει τα κατάλλθλα μζτρα προκειμζνου οι εργαηόμενοι και οι εκπρόςωποί τουσ ςτθν επιχείρθςθ να λαμβάνουν όλεσ τισ 

απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ όςον αφορά τθ νομοκεςία, τον τρόπο εφαρμογισ τθσ από τθν επιχείρθςθ και τουσ κινδφνουσ για τθν αςφάλεια και τθν υγεία, κακϊσ 

και τα μζτρα και τισ δραςτθριότθτεσ προςταςίασ και πρόλθψθσ που λαμβάνονται.  

Ο εργοδότθσ πρζπει να εφαρμόηει αυςτθρά το παραπάνω κεςμικό πλαίςιο για τθν υγεία και τθν αςφάλεια ςτθν εργαςία, κακϊσ και τισ ειδικότερεσ διατάξεισ για 

ςυγκεκριμζνουσ επαγγελματικοφσ κινδφνουσ και χϊρουσ εργαςίασ, λαμβάνοντασ υπόψθ ςε κάκε περίπτωςθ τισ εξειδικευμζνεσ και επείγουςεσ οδθγίεσ των 

αρμόδιων κεςμικϊν οργάνων (Τπουργείο Τγείασ – ΕΟΔΤ, Τπουργείο Εργαςίασ – ΕΠΕ κ.λπ.) για τον περιοριςμό τθσ εξάπλωςθσ του κορωνοϊοφ, με τθ ςυνδρομι 

του ιατροφ εργαςίασ και του τεχνικοφ αςφάλειασ, και ςε ςυνεργαςία με τθν επιτροπι υγείασ και αςφάλειασ ι τουσ εκπροςϊπουσ των εργαηομζνων για κζματα 

υγείασ και αςφάλειασ ςτθν εργαςία. ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΗΝ   Αρικμ. Πρωτ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954 ΑΔΑ 6ΚΨ6465ΦΤΟ-1ΝΔ  Μζτρα κακαριςμοφ και απολφμανςθσ ςε 

χϊρουσ και επιφάνειεσ κατά τθν εξζλιξθ τθσ πανδθμίασ του SARS-CoV-2. 

 

Η επιδθμία του COVID-19 και οι οδθγίεσ που ζχουν εκδοκεί για τθν αντιμετϊπιςθσ τθσ εξάπλωςθσ τθσ επιδθμίασ, ζχουν φζρει ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτον τρόπο 

που λειτουργοφν οι δθμόςιεσ υπθρεςίεσ και οι Οργανιςμοί Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. Ο Διμοσ Ακθναίων διαχειρίηεται ςθμαντικό αρικμό ςθμείων για τθν παροχι 



υπθρεςιϊν προσ τουσ δθμότεσ και πρζπει ςε όλουσ τουσ χϊρουσ να εφαρμοςτοφν οι οδθγίεσ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ πανδθμίασ COVID-19, το οποίο ςυνιςτά 

ςθμαντικι πρόκλθςθ ςτθν διαχείριςθ προςωπικοφ και πόρων. 

Με τθν χριςθ νζων τεχνολογιϊν, όπωσ αιςκθτιρων κίνθςθσ, κερμομζτρθςθσ και ανίχνευςθσ, ςυνδυαηόμενα με υπθρεςίεσ ψθφιακισ ςιμανςθσ και τθν 

αξιοποίθςθ τεχνθτισ νοθμοςφνθσ, οι οδθγίεσ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ πανδθμίασ COVID-19 μποροφν να εφαρμοςτοφν με τθν χριςθ ψθφιακϊν μζςων, 

εξοικονομϊντασ ανκρϊπινο δυναμικό και πόρουσ. 

τόχοσ τθσ προτεινόμενθσ λφςθσ είναι θ αποτελεςματικότερθ εφαρμογι των μζτρων αντιμετϊπιςθσ τθσ πανδθμίασ COVID-19 με τθν χριςθ ψθφιακϊν μζςων και 

τεχνθτισ νοθμοςφνθσ, προςφζροντασ ςτο προςωπικό του Διμου Ακθναίων ζνα αποτελεςματικό εργαλείο επιτιρθςθσ και εξοικονομϊντασ ανκρϊπινο δυναμικό 

και πόρουσ. 

Προςφζρει, ςε πραγματικό χρόνο, τισ κάτωκι δυνατότθτεσ: 

 Ακριβισ καταμζτρθςθ ειςερχομζνων και εξερχομζνων ατόμων ςε ζναν χϊρο, είτε αυτόσ είναι κτίριο, είτε δωμάτιο 

 Ενθμζρωςθ κοινοφ, με τθν χριςθ τεχνολογιϊν ψθφιακισ ςιμανςθσ, για τισ οδθγίεσ που πρζπει να ακολουκιςουν για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ πανδθμίασ, 

κακϊσ και για οποιαδιποτε άλλθ πλθροφορία επικυμεί να επικοινωνιςει ο Διμοσ Ακθναίων 

 Κατά μονάσ κερμομζτρθςθ, ςτθν είςοδο ενόσ ςθμείου, 

 Αδιάλειπτθ παροχι αντιςθπτικοφ υγροφ για απολφμανςθ χεριϊν. 

 

 

 
 Ο ΕΙΗΓΗΣΗ   Ο ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟ  Ο  Δ/ΝΣΗ  

   

 

 ΠΕΣΡΟ ΠΑΠΑΔΑΚΗ  ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΦΙΔΑ  ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΜΠΙΜΠΟΤΔΗ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ  

 

ΚΑΣΕΠΕΙΓΟΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 30 ΜΟΝΑΔΩΝ SANITIZER KIOSK ΓΙΑ ΣΙ ΕΙΟΔΟΤ ΣΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΕΩ ΧΡΟΝΟΜΙΘΩΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ 6 ΜΗΝΩΝ ΣΑ 

ΠΛΑΙΙΑ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ  τθσ νόςου COVID 19. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

Η παροφςα  ςυγγραφι υποχρεϊςεων αφορά τθν ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 30 ΜΟΝΑΔΩΝ SANITIZER KIOSK ΓΙΑ ΣΙ ΕΙΟΔΟΤ ΣΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ  ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ 

ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ COVID 19, ΜΕΩ ΧΡΟΝΟΜΙΘΩΗ  ΔΙΑΡΚΕΙΑ 6 ΜΗΝΩΝ. Ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν κα είναι τριάντα θμζρεσ. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 2οΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 Ο χρόνοσ ζναρξθσ ιςχφοσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ  ορίηεται  θ θμερομθνία ανάρτθςισ τθσ ςφμβαςθσ  ςτο Κ.Η.Μ.ΔΗ..  
 Η χρονικι τθσ διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ προμικειασ των ειδϊν ορίηεται  ζωσ 20 μζρεσ  από τθν θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ . 
 Η ςυνολικι χρονικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, ορίηεται ςε 6 μινεσ  από τθν  θμερομθνία του χρόνου ζναρξθσ τθσ , κακϊσ  θ 6μθνθ διάρκεια μίςκωςθσ 

αρχίηει με τθν παράδοςθ κάκε μονάδασ sanitizer kiosk από  τθν θμερομθνία παραλαβισ -εγκατάςταςθσ  τθσ ςε κζςθ λειτουργίασ  και λιγει  με τθν 
παρζλευςθ του 6μθνου από αυτιν. 

 ΜΕ ΣΗ ΛΗΞΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΣΟ ΜΙΘΩΜΕΝΟ ΕΙΔΟ ΕΠΙΣΡΕΦΕΣΑΙ  ΣΟΝ ΕΚΜΙΘΩΣΗ – ΑΝΑΔΟΧΟ ΧΩΡΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΑΓΟΡΑ .  
 

Α Ρ Θ Ρ Ο 3ο ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ 

Κριτιριο κατακφρωςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά   αποκλειςτικά βάςει τιμισ.  

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 4ο ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ  

Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει ςτθν Τπθρεςία «Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ», το φψοσ τθσ οποίασ 

κακορίηεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ Φ.Π.Α.(άρκρο 72 παρ. 1 περ. β. του Ν. 4412/2016). 

Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, κα ζχει διάρκεια τουλάχιςτον ζνα (1) μινα μετά τθν ολοκλιρωςθ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ των 

ειδϊν τθσ χρονομίςκωςθσ.  

Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του εκμιςκωτι.  

Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, επιςτρζφεται ςτον εκμιςκωτι ςτο ςφνολό τθσ, μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ 

ςφμβαςθσ, τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου παραλαβισ, τθν εκκακάριςθ των τυχόν απαιτιςεων από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ και τθ λιξθ του χρόνου 
εγγυιςεωσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ. 

Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ ειδικότερα αυτι ορίηει, (περ. β. παρ. 1 άρκρο 72  του Ν. 

4412/2016).  

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 5ο ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΛΗΣΑ ΑΚΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι 
δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.  Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται 



να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ 
απαίτθςθ ορίηεται ςτο Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. τθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του 
Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ Δ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και 
ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε 
αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο. 
 

Α Ρ Θ Ρ Ο 6ο   ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

Ο ΑΝΑΔΟΧΟ είναι υποχρεωμζνοσ να λάβει όλα τα κατάλλθλα μζτρα για τθ ςωςτι μεταφορά,  παράδοςθ εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία ςτουσ χϊρουσ 

που κα υποδείξει θ αρμόδια Τπθρεςία . Επίςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 130 του Ν.4412/16, είναι υποχρεωμζνοσ να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 

περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το Εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι 

διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, όπωσ απαρικμοφνται ςτο Παράρτθμα Χ του Προςαρτιματοσ Α’.  

Σα απαιτοφμενα για τθν μεταφορά των ειδϊν μζςα, θ τοποκζτθςι τουσ κακϊσ και ο ζλεγχόσ τουσ ς’ όλθ τθν διάρκεια τθσ χρονομίςκωςθσ και το απαιτοφμενο 
εργατοτεχνικό προςωπικό για τθν φορτοεκφόρτωςθ και μεταφορά τουσ ςε όποιο χϊρο επιλζξει ο  Διμοσ Ακθναίων  ανάλογα με τισ ανάγκεσ του, βαρφνουν 

αποκλειςτικά τον ανάδοχο.  

Ο Προμθκευτισ επίςθσ αναλαμβάνει αποκλειςτικϊσ κάκε ευκφνθ για οποιοδιποτε ατφχθμα ι ηθμία ικελε επζλκει ςε αυτόν, το προςωπικό του ι τρίτο, εξ 

αφορμισ τθσ φμβαςθσ και κακ’ όλθ τθν διάρκεια αυτισ. 

Η παραλαβι των sanitizer kiosk κα  γίνεται κάκε φορά από τθν αρμόδια επιτροπι παρακολοφκθςθσ –παραλαβισ  του άρκρου 221 του ν. 4412/16.  
Σα κτιρια  που κα εγκαταςτακοφν  οι μονάδεσ  είναι : 
 

 

Α/Α ΚΣΗΡΙΟ-ΟΓΟ 

1 ΛΙΟΙΩΝ 22 

2 ΑΘΗΝΑ 63 

3 ΑΘΗΝΑ 16 

4 ΗΠΔΙΡΟΤ 70 

5 ΜΑΓΔΡ 27 

6 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΤ 9 

7 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΤ 10 



8 ΩΚΡΑΣΟΤ 57 

9 ΑΙΟΛΟΤ 47 

10-19 ΣΑ 9 ΚΔΠ  ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΑΘΗΝΑΙΩΝ  

20 ΑΓ.ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 14 

21 1η  ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ 

22 2η  ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ 

23 3η  ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ 

24 4η  ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ 

25 5η  ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ 

26 6η  ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ 

27 7η  ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ 

28 Α ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΟ   

29 Β ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΟ 

30 Γ ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΟ  

 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 7ο 

Για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και ςε ότι αφορά τθν παράδοςθ των ειδϊν ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ του Ν. 4412/2016 και ιδιαιτζρωσ τα άρκρα 206 «Χρόνοσ 
παράδοςθσ υλικϊν», 207 «Κυρϊςεισ για εκπρόκεςμθ παράδοςθ προμικειασ», 208 «Παραλαβι υλικϊν», 209 «Χρόνοσ παραλαβισ υλικϊν», 213 «Απόρριψθ 

ςυμβατικϊν υλικϊν-αντικατάςταςθ».  

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 8οΠΑΡΑΣΑΗ ΧΡΟΝΟΤ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Ο Ανάδοχοσ, υποχρεοφται να παραδϊςει τα προσ προμικεια είδθ μζςα ςτα χρονικά όρια  και με τον τρόπο που ορίηεται ςτθν παροφςα. Πικανι παράταςθ του 

χρόνου Παράδοςθσ των μονάδων, αυτι κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 132 και 206 του Ν. 4412/2016 και πάντα μετά από 

Γνωμοδότθςθ τθσ αρμόδια επιτροπισ  Παρακολοφκθςθσ - Παραλαβισ. 



 

Α Ρ Θ Ρ Ο  9ο ΑΝΩΣΕΡA ΒΙΑ (άρκρο 204 του Ν.4412/2016)  

Ο ανάδοχοσ που επικαλείται ανωτζρα βία υποχρεοφται, μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τότε που ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία, 

να αναφζρει εγγράφωσ αυτά και να προςκομίςει ςτθν ανακζτουςα αρχι τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία.  

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 10ο ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ  

Ο ανάδοχοσ με τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, εγγυάται το ςτακερό και αμετάβλθτο των ςυμφωνθμζνων τιμϊν, ανεξάρτθτα αν ςτο χρονικό διάςτθμα 

που ορίηεται ςαν χρόνοσ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ, υπάρξουν αυξιςεισ από οποιοδιποτε λόγο ςτθν τιμι τθσ προςφοράσ, παραιτοφμενοσ ρθτϊσ κάκε αξίωςθσ 
περί αναπροςαρμογισ από κάκε λόγο και αιτία.  

Η πλθρωμι ςτον εκμιςκωτι κα γίνεται τμθματικά με τθν ζκδοςθ των αντίςτοιχων μιςκωμάτων ςε ζξι (6) ιςόποςεσ μθνιαίεσ δόςεισ και με τθν επιβάρυνςθ των 

ςχετικϊν κρατιςεων. ΣΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΘΩΜΑ ΘΑ ΑΝΣΙΣΟΙΧΕΙ ΣΟ 1/6 ΣΗ ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΣΑΒΑΛΛΕΣΑΙ ΣΟ ΣΕΛΟ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ . 

 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 11ο ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που τίκενται ςτθν παροφςα ςυγγραφι. Ο Προμθκευτισ κα πρζπει 

να κατακζςει και να ςυμπεριλάβει ςτθν Σεχνικι Προςφορά του  πλιρθ τεχνικι περιγραφι του προςφερόμενου είδουσ,  προςπζκτουσ και όλα τα απαραίτθτα 

τεχνικά φυλλάδια που πικανόν απαιτθκοφν όπωσ π.χ. για το αντιςθπτικό που κα χρθςιμοποιείται ςτθ μονάδα, για τθν αξιολόγθςθ τθσ προςφοράσ του. Σα 

εργοςταςιακά prospectus μποροφν να είναι και ςτθν Αγγλικι γλϊςςα.   

 

ΑΡΘΡΟ 12ο  ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

ΛΗΨΗ ΚΑΣΕΠΕΙΓΟΝΣΩΝ ΜΕΣΡΩΝ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΟΤ COVID 19, ςφμφωνα με τθν από 11.3.20 ΠΝΠ ΦΕΚ Α 55, και τθν από 1θ 
Απριλίου 2020 Ανακοίνωςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ  ‘’Οδθγίεσ από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι ςχετικά με τθ χριςθ του πλαιςίου για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
ςτθν κατάςταςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ που ςχετίηεται με τθν κρίςθ τθσ νόςου COVID-19’’. 
Για κάκε κζμα που δεν ρυκμίηεται από τθν παροφςα υγγραφι Τποχρεϊςεων και για ότι δεν προβλζφκθκε, ιςχφουν οι εκάςτοτε ςχετικζσ διατάξεισ του Ν. 

4412/2016 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», Φ.Ε.Κ. 147/Αϋ/08-08-2016, του 
Ν.3463/2006 «Κϊδικασ Διμων και Κοινοτιτων» (Φ.Ε.Κ. 114/Αϋ/08.06.2006), του Ν.3852/2010 «Νζα αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ - Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» (Φ.Ε.Κ. 87/Αϋ/07.06.2010), του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ 133/Αϋ/19-07-2018) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΘΕΝΗ Ι», οι ςυναφείσ 

διατάξεισ εν γζνει, κακϊσ και οι λοιπζσ διατάξεισ που αναφζρονται ςτο προοίμιο τθσ παροφςθσ, όπωσ ιςχφουν ςιμερα και γενικότερα κάκε διάταξθ (Νόμοσ, 
Αποφάςεισ, Εγκφκλιοι κ.λ.π.) που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ εν λόγω προμικειασ, ζςτω και αν δεν αναφζρεται ρθτά παραπάνω.  

 

ΑΡΘΡΟ 13ο ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

Ο  Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί  τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθ φμβαςθ και κυρίωσ ςτα εξισ ςθμεία: 

 
 Ακριβισ καταμζτρθςθ ειςερχομζνων ατόμων ςε ζναν ςυγκεκριμζνο  χϊρο, είτε αυτόσ είναι κτίριο, είτε δωμάτιο. 
 Κατά μόνασ κερμομζτρθςθ κατά τθν είςοδο ςτο κτίριο ι ςτο δωμάτιο. 
 Ενθμζρωςθ του ειςερχόμενου κοινοφ, με τθν χριςθ τεχνολογιϊν ψθφιακισ ςιμανςθσ, που αφοροφν οδθγίεσ που πρζπει να ακολουκιςουν ςχετικά με 

τουσ τρόπουσ  αντιμετϊπιςθσ  τθσ πανδθμίασ, κακϊσ και για οποιαδιποτε άλλθ πλθροφορία που  επικυμεί να επικοινωνιςει ο Διμοσ Ακθναίων. 
 Εξαγωγι ςτατιςτικϊν κίνθςθσ ςε κακθμερινι βάςθ ι όποτε αυτό απαιτθκεί από τον Διμο. 
 Καταμζτρθςθ ςε πραγματικό χρόνο των ατόμων που ειςζρχονται ςε ζναν ςυγκεκριμζνο χϊρο. 



 Ανζπαφθ παροχι αντιςθπτικοφ με αικυλικι αλκοόλθ τουλάχιςτον 70% (ζγκριςθ από τον ΕΟΦ) μζςω αιςκθτιρα κίνθςθσ . 
 Ανελλιπι μζριμνα για τθν πλιρωςθ των ςυςκευϊν  με δαπάνθ του ΑΝΑΔΟΧΟΤ με αντιςθπτικό.   
 Κακ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυνεργάηεται με τθν Ανακζτουςα Αρχι, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ 

του οποιεςδιποτε παρατθριςεισ τθσ ςχετικά με τθν εκτζλεςθ τθσ  ςφμβαςθσ. 
 Ο Ανάδοχοσ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ ωσ προσ το απαςχολοφμενο από αυτόν 

προςωπικό για τθν εκτζλεςθ τθσ  ςφμβαςθσ. ε περίπτωςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςε τρίτουσ υποχρεοφται μόνοσ αυτόσ προσ 
αποκατάςταςι τθσ. Απαγορεφεται θ εκχϊρθςθ από τον Ανάδοχο τθσ Προμικειασ ςε οποιονδιποτε τρίτο, των υποχρεϊςεων και δικαιωμάτων που 
απορρζουν από τθ ςφμβαςθ που κα ςυναφκεί μεταξφ αυτοφ και τθσ  Ανακζτουςασ  Αρχισ. 

 Ο προμθκευτισ φζρει τθν ευκφνθ  για τθν καταςτροφι ι φκορά των ειδϊν που κα προςφζρει.  
 Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να  αναλάβει με δικά του ζξοδα τθν αποςτολι - μεταφορά και εγκατάςταςθ του είδουσ που κα προςφζρει ςτο ΔΗΜΟ για 

τθν ποςότθτα που αναφζρεται ςτθν ςφμβαςθ. 
 Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να  αναλάβει με δικά του ζξοδα τθν ςυντιρθςθ και τεχνικι υποςτιριξθ των μονάδων, για όλθ τθν διάρκεια τθσ 

ςφμβαςθσ.  
 Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να υποκαταςτακεί από τρίτο φυςικό ι νομικό πρόςωπο εν’ όλω ι εν μζρει ςτα δικαιϊματα ι υποχρεϊςεισ του που 

απορρζουν από τθ φμβαςθ που κα ςυνυπογραφεί με το Διμο Ακθναίων. 
 

 
 

 Ο ΕΙΗΓΗΣΗ   Ο ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟ  Ο Δ/ΝΣΗ  

   

 

 ΠΕΣΡΟ ΠΑΠΑΔΑΚΗ  ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΦΙΔΑ  ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΜΠΙΜΠΟΤΔΗ  

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ     

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ   

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ          

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ     

ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ  

Κ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ   

 

ΣΕΧΝΙΚΕ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

 

''Κατεπείγουςα  προμικεια τριάντα (30) μονάδων  Sanitizer Kiosk, για τισ ειςόδουσ των δθμοτικϊν κτιρίων, μζςω χρονομίςκωςθσ 

διάρκειασ ζξι (6) μθνϊν, ςτο πλαίςιο αντιμετϊπιςθσ τθσ νόςου Covid-19'' 
                                                                  
 Η κάκε μονάδα Sanitizer Kiosk  που κα προμθκευτοφμε περιλαμβάνει : 
 
 Ιnfokiosk με οκόνθ 21 inch  ι 21,5 inch; για τθν προβολι οδθγιϊν και ενθμερωτικοφ υλικοφ 
 Μθχανιςμόσ  ροισ αντιςθπτικοφ με φωτοκφτταρο (infrared) 
 Aπομακρυςμζνθ διαχείριςθ του υλικοφ μζςω ειδικοφ λογιςμικοφ διαχείριςθσ και ανανζωςθσ περιεχομζνου. 
 Αντιςθπτικό με αικυλικι αλκοόλθ τουλάχιςτον 70% και ζγκριςθ από τον ΕΟΦ,  για όλθ τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. 
 Παραγωγι ζξι spot διάρκειασ 20- 30 sec με ενθμερωτικό υλικό και προβολι περιεχομζνου τθσ αρεςκείασ ςασ 
 υντιρθςθ και τεχνικι υποςτιριξθ για όλθ τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ 
 Εγκατάςταςθ και τοποκζτθςθ ςτον χϊρο που κα υποδείξει θ υπθρεςία. 
 Προγραμματιςμόσ video περιεχομζνου απομακρυςμζνα.  
 Θερμομζτρθςθ one to one . 
  Ο ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ ΣΗΝ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΟΤ ΘΑ ΚΑΣΑΘΕΕΙ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ ΠΟΤ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΣΙ ΕΓΓΤΑΣΑΙ ΓΙΑ ΣΑ ΠΡΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ - Sanitizer 
Kiosk , ΟΣΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΙΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ  ΕΣΟΙΜΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΑ ΧΩΡΙ ΕΛΑΣΣΩΜΑΣΑ και ΑΜΕΑ ΠΡΟ  ΧΡΗΗ.   
 Η προτεινόμενθ λφςθ ζχει ωσ ςτόχο  να προςφζρει ςτον Διμο Ακθναίων ζνα αποτελεςματικό εργαλείο γριγορθσ ανκρϊπινθσ ανίχνευςθσ κερμοκραςίασ και μία 
αξιόπιςτθ και αςφαλι λφςθ αντιμετϊπιςθσ του κορωνοϊοφ  COVID-19.   

 

                Ο ΕΙΗΓΗΣΗ   Ο ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟ  Ο Δ/ΝΣΗ  

   

 

 ΠΕΣΡΟ ΠΑΠΑΔΑΚΗ  ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΦΙΔΑ  ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΜΠΙΜΠΟΤΔΗ  



 

 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ     

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ   

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ          

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ     

ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ  

Κ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ   

 

 

''Κατεπείγουςα  προμικεια τριάντα (30) μονάδων  Sanitizer Kiosk, για τισ ειςόδουσ των 

δθμοτικϊν κτιρίων, μζςω χρονομίςκωςθσ διάρκειασ ζξι (6) μθνϊν, ςτο πλαίςιο αντιμετϊπιςθσ 

τθσ νόςου Covid-19'' 

 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ:  ΚΑ 6699.020 Φ10 ΔΝΗ 5   -  87.048,00   ΕΤΡΩ  €  

 

 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ   ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

Άρκρο          ΕΙΔΟ  

ΚΟΣΟ ΑΝΑ ΜΗΝΑ (ΧΩΡΙ Φ.Π.Α.)  Ε 

ΕΤΡΩ €   

Μινεσ 

φνολο ΦΠΑ 24%  

ΤΝΟΛΟ 

ΜΕ ΦΠΑ   

1 
30 Sanitizer Kiosks 11.700 6 

70.200 16.848 87.048 

 

 τθν ανωτζρω  ςυνολικι τιμι  περιλαμβάνονται: θ προμικεια των μονάδων, θ  προμικεια και τοποκζτθςθ  του αντιςθπτικοφ, θ εγκατάςταςθ και τοποκζτθςθ 

των 30 μονάδων, θ ςυντιρθςθ και τεχνικι υποςτιριξθ κακ όλθ τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ , ο προγραμματιςμόσ των video, θ παραγωγι και προβολι ζξι (6) spot 

. 

Ο ΕΙΗΓΗΣΗ   Ο ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟ  Ο Δ/ΝΣΗ  

 

 

  

ΠΕΣΡΟ ΠΑΠΑΔΑΚΗ  ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΦΙΔΑ  ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΜΠΙΜΠΟΤΔΗ  



[11]  
 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

O ΤΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ………………………………………………………………………………………..………..ΜΕ ΕΔΡΑ 

……………………………………………………..ΟΔΟ …………………..ΣΗΛ ΣΑΘΕΡΟ………………………………….ΣΗΛ 

ΚΙΝΗΣΟ ………………………………E MAIL …………………………………………………………..ΑΔΣ ……………………….. 

 

ΑΦΟΤ ΕΛΑΒΑ ΠΛΗΡΗ ΓΝΩΗ ΣΗ ΧΕΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΠΟΤ ΑΠΟΣΕΛΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟΝ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ, ΣΗΝ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ, ΣΗΝ ΣΕΧΝΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΚΑΘΩ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΣΩΝ 

ΧΕΣΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ ΑΝΕΠΙΦΤΛΑΚΣΑ ΣΟΤ ΟΡΟΤ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΚΑΙ ΠΡΟΦΕΡΩ ΣΗΝ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΣΙΜΗ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΜΙΘΩΗ :   

 

 

 

άρκρο 

ΟΝΟΜΑΙΑ 

ΕΙΔΩΝ   Ποςότθτα    

Κόςτοσ 

ανά 

μινα   

Μινεσ 

ςφνολο ΦΠΑ 24%  

ΤΝΟΛΟ 

ΜΕ ΦΠΑ   

1 
Sanitizer Kiosks 

30  
6 

   

 

Ολογράφωσ : …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Ο προςφζρων  
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