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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Με το παρόν, σας γνωρίζουμε ότι προκειμένου να καλυφθούν οι πρώτες έκτακτες ανάγκες στο
πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19 σε
πολίτες Ρομά που διαβιούν στον μεικτό «οικισμό – καταυλισμό» του Δήμου Ελευσίνας με σκοπό
την προστασία της υγείας τόσο των πολιτών Ρομά που διαβιούν στο καταυλισμό όσο και του συνόλου
των πολιτών του Δήμου Ελευσίνας, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ, 64/τ.Α/14-3-2020).

Μέσα στα γενικότερα μέτρα για τη μείωση της διασποράς του κορωνοϊού επισημάνθηκε η ανάγκη να
υπάρξει ειδική μέριμνα για εκείνες τις κοινωνικές ομάδες, που κινδυνεύουν άμεσα να εκτεθούν στον
ιό.
Με την με αρ. πρωτ. 20210/27-3-2020 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών αποφασίστηκε να
ενισχυθεί ο Δήμος Ελευσίνας με το ποσό των εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα έξι ευρώ και
ογδόντα πέντε λεπτά (9.996,85 €) από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 για τη λήψη
μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού σε οικισμούς και καταυλισμούς Ρομά.

H παρούσα δαπάνη θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις: α) το άρθρο 58 παρ.2 του Ν.
3852/2010 «όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημιά των δημοτικών
συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που
ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικονομική. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη
σχετική απόφαση του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής». β) το άρθρο 10 της
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Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου – ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος Α) «Εάν δεν υπάρχει στον
προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική
εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το
οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την ανάθεση συνεδρίασή του.»
Με την υπ. αριθ. 85/2020 απόφαση Δ.Σ έχει γίνει αναμόρφωση προϋπολογισμού.
Λαμβάνοντας υπόψη την κρισιμότητα της παρούσας έκτακτης κατάστασης για την διαφύλαξη της
δημόσιας υγείας του συνόλου των πολιτών του Δήμου Ελευσίνας, η Διεύθυνση Κοινωνικής
Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Ελευσίνας, ως καθ΄ ύλην αρμόδια όπως προκύπτει
από τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ, έχει από 2-4-2020 συντάξει τοπικό σχέδιο δράσης που περιλαμβάνει όλα
εκείνα τα απαραίτητα – αναγκαία μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν
οι πιθανότητες εξάπλωσης του ιού σε πολίτες Ρομά που διαβιούν στο καταυλισμό του Δήμου
Ελευσίνας .
Παρακαλούμε εφόσον σας ενδιαφέρει , να μας αποστείλετε σχετική προσφορά η οποία θα
υπογράφεται και σφραγίζεται από την εταιρεία σας και θα αποστέλλεται σε κλειστό φάκελο
όπου θα αναγράφονται στο εξωτερικό μέρος του φακέλου τα στοιχεία του αποστολέα
απαραιτήτως αλλά και τα εξής :

Προς
Δήμο Ελευσίνας
Τμήμα Προμηθειών
Δήμητρος & Χατζηδάκη 41
ΤΚ 19200 Ελευσίνα

Υποβολή προσφοράς με θέμα «

Δαπάνες προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της

διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19 σε οικισμούς και καταυλισμούς ΡΟΜΑ»
Προθεσμίας υποβολής Προσφοράς ορίζεται η 14η / 5 / 2020 , σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην
τεχνική περιγραφή που ακολουθεί .

Α. Περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών – Ενδεικτικός προϋπολογισμός :
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α/α

CPV

1

90921000-9

2

33741300-9

3

18424300-0

4

18424300-0

5

33140000-3

6

24322500-2

7

33711900-6

8
9
10

24311900-6
33771200-7
33771100-6

11
12

33761000-2
33760000-5

13

39525800-6

14

15981000-8

ΥΛΙΚΟ

Μικροβιακή απολύμανση
όλων των εξωτερικών και
εσωτερικών χώρων του
καταυλισμού και
μυοκτονία των
εξωτερικών χώρων
(επαναληπτικά, εφόσον
κριθεί απαραίτητο)
Αντισηπτικό gel χεριών με
αντλία 500ml
Γάντια Latex Large χωρίς
πούδρα 100 τμχ
Γάντια Latex Small χωρίς
πούδρα 100 τμχ
Μάσκες χειρουργικές μιας
χρήσης με λάστιχο
Φαρμ. Αλκοολούχος Λοσιόν
95 βαθμών 250 ml
Υγρό κρεμοσάπονο με
αντλία 500 ml
Υγρό χλώριο παχύρευστο
καθαρισμού 750 ml
Βρεφικές Πάνες No 4
Σερβιέτες ultra plus normal
Χαρτί υγείας (συσκ. 10 τμχ)
150 gr
Χαρτί κουζίνας, συσκ. 800gr
Σπογγοπετσέτα (τύπου
βετέξ ή ισοδύναμο) 10 τεμ
/συσκευασία
Εμφιαλωμένα Νερά 1,5lt/6
φιαλών του 1,5lt ανά
συσκευασία

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔ
ΟΣ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΑΞΙΑ
ΦΠΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ
ΑΔΟΣ
ΜΕ
ΦΠΑ

2

615,00

24%

147,60

762,60

190

5,00

6%

0,30

5,30

37

4,76

6%

0,29

5,05

37

4,76

6%

0,29

5,05

454

1,00

6%

0,06

1,06

360

2,40

6%

0,14

2,55

462

2,00

6%

0,12

2,12

462
35
53

2,00
8,19
3,00

6%
24%
24%

0,12
1,96
0,72

2,12
10,15
3,72

130
163

3,50
2,50

24%
24%

0,84
0,6

4,34
3,10

ΣΥΝΟΛ
Ο

1.525,20
1.007,00
186,85
186,85
481,24
918,00
979,44
979,44
355,25
197,16
564,20
505,30
111,60
30

3,00

24%

0,72

3,72

1342

1,32

13%

0,17

1,49

2.001,73

9.999,26
ΣΥΝΟΛΟ

Β. Επιθυμητή ημερομηνία παραλαβής των ανωτέρων αγαθών: Το συντομότερο δυνατόν.
Γ. Επιθυμητός τόπος παράδοσης των ανωτέρων αγαθών: Στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας,
Παιδείας
και Πολιτισμού, Ρήγα Φεραίου 70, Ελευσίνα.
Δ. Λοιπά στοιχεία της προς ανάθεσης προμήθειας :
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Τέλος, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι, κατά την κρίση της υπηρεσίας μας, λόγω της φύσης των
προς προμήθεια αγαθών, για την σύνταξη της μελέτης της ανωτέρω προμήθειας δεν απαιτούνται
τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία.
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Αντωνία Ζέππου

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Κοκκώνη Μαρίνα

Δρ. Ζγαντζούρη Κωνσταντία

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 15.6279.0001
Αρ.Μελέτης: 1 /2020
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά παροχή υπηρεσιών και προμήθειας ειδών πρώτης ανάγκης
στο πλαίσιο των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού στον μεικτό «οικισμό – καταυλισμό»
Ρομά που βρίσκεται στη θέση Σκλήρι, στη Δημοτική Ενότητα Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας,
σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα «Κατεπείγοντα
μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ,
64/τ.Α/14-3-2020).
Η συνολική δαπάνη, θα ανέλθει σε εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και είκοσι έξι
λεπτά (9.999,26€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (6%, 13%, 24%).
Η παρούσα Δαπάνη, περιγράφεται ως «Δαπάνες προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της
διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19 σε οικισμούς και καταυλισμούς ΡΟΜΑ» και θα βαρύνει τον
προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2020 και συγκεκριμένα τον κωδικό 15.6279.0001.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο. Αντικείμενο προμήθειας
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την παροχή υπηρεσιών και προμήθεια ειδών
πρώτης ανάγκης για τον περιορισμό διασποράς του κορωνοϊού Covid-19 σε πολίτες Ρομά, στον
μεικτό «οικισμό – καταυλισμό» Ρομά που βρίσκεται στη θέση Σκλήρι, στη Δημοτική Ενότητα
Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας. Η συνολική δαπάνη, θα ανέλθει σε εννέα χιλιάδες εννιακόσια
ενενήντα εννέα ευρώ και είκοσι έξι λεπτά (9.999,26€) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.
Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο
βάσει της τιμής (παρ.2, αρθρο 86 του Ν.4412/16).
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Η προμήθεια, λόγω του ύψους του προϋπολογισμού, θα εκτελεστεί με την διαδικασία που θα
επιλεγεί από την Οικονομική Επιτροπή.
Άρθρο 2ο. Διατάξεις που ισχύουν/Νομοθετικό Πλαίσιο
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018
4. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,
όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν.3536/2007.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν.3852/2010
Άρθρο 3ο: Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης, κατά σειρά ισχύος, είναι:
α) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
β) Συγγραφή υποχρεώσεων
γ) Τεχνικές Προδιαγραφές
δ) Τεχνική Έκθεση
Άρθρο 4ο: Προσφορές
Η οικονομική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει τελικά την
Προμήθεια, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης. Οποιαδήποτε αλλαγή τους
από την πλευρά του αναδόχου θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη κι αντίθετη στους όρους της
σύμβασης.
Άρθρο 5ο: Πληρωμή
Σύμφωνα με το Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107/9-5-2013) και την υποπαράγραφο Ζ.5 «Συναλλαγές
μεταξύ Επιχειρήσεων και Δημοσίων Αρχών» (άρθρο 4 οδηγίας 2011/7). Η προθεσμία εξόφλησης του
τιμολογίου δεν θα υπερβαίνει τις 60 ημερολογιακές ημέρες εφόσον έχουν κατατεθεί όλα τα
απαραίτητα νόμιμα δικαιολογητικά από τον προμηθευτή για την εξόφλησή του (π.χ ασφαλιστική
ενημερότητα, φορολογική ενημερότητα κλπ)
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με την ολοκλήρωση της παραλαβής των υπηρεσιών και
προμηθειών ειδών πρώτης ανάγκης που στοχεύουν στον περιορισμό διασποράς του κορωνοϊού
Covid-19 σε πολίτες Ρομά. Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε εργασία απαραίτητη για την ολοκλήρωση
του ανατιθέμενου έργου σύμφωνα με τα συμβατικά στοιχεία.
Άρθρο 6ο: Ποινικές Ρήτρες – Έκπτωση Αναδόχου
Εάν ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη σύμβαση
και τις διατάξεις του Ν. 4412/16 ΦΕΚ 147/8-8-16 ή ειδικότερα εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση
της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης των υπηρεσιών/προμηθειών, ειδική πρόσκληση του Δημάρχου
καλεί τον ανάδοχο να συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις αυτές μέσα σε εύλογη προθεσμία, όχι
πάντως μικρότερη των δέκα ημερών.
Η ειδική πρόσκληση και η προθεσμία που ορίζεται με αυτή δεν ανατρέπουν τις συμβατικές
υποχρεώσεις του αναδόχου για την εμπρόθεσμη εκτέλεση των προμηθειών. Επίσης, η ειδική
πρόσκληση μπορεί να σταλεί στον ανάδοχο καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ως την παραλαβή
των υπηρεσιών/προμηθειών. Εάν ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί εμπρόθεσμα στην ανωτέρω ειδική
πρόσκληση, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από
εισήγηση της επιβλέπουσας υπηρεσίας.
Άρθρο 7ο: Πλημμελής παροχή υπηρεσιών
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Εφ’ όσον οι προμήθειες δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύμβασης ή
πραγματοποιούνται κατά ελαττωματικό τρόπο, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τις
αποκαταστήσεις ή βελτιώσει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 8ο: Φόροι – τέλη – κρατήσεις
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά
τις ημέρες διενέργειας της διαδικασίας.
Άρθρο 9ο: Χρόνοι και τόπος παράδοσης
Ο χρόνος παράδοσης, ορίζεται ως το συντομότερο δυνατόν.
Άρθρο 10ο: Παραλαβή
Η παραλαβή του υλικού ενεργείται από τον Δήμο παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την
παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή
παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη μερική αυτών ή την αντικατάσταση των
όποιων ανωμαλιών. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαθιστά τα είδη με καινούργια σε
περίπτωση που αυτά δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως σε περίπτωση ποιοτικής
ανεπάρκειας τους, εντός πέντε ημερολογιακών ημερών από της ειδοποιήσεως. Κάθε δαπάνη για την
αποκατάσταση κακοτεχνίας ή κακής ποιότητας προϊόντος βαρύνει τον ανάδοχο.
Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της οριζόμενης
προθεσμίας, ο Δήμος Ελευσίνας δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για
λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον πλέον πρόσφορο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού
τρόπο.
Άρθρο 11ο: Γενικές υποχρεώσεις του ανάδοχου
Όλα τα προς προμήθεια είδη και υπηρεσίες θα πρέπει υποχρεωτικά:
1. Να έχουν έγκριση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων ανθρώπινης χρήσης από
τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων.
2. Να είναι είδη Α΄ ποιότητας αποκλειόμενης απολύτως της προμήθειας κατώτερης ποιότητας
3. Να παρασκευάζονται από εγκεκριμένες εταιρείες ευρείας κατανάλωσης
4. Να είναι πρόσφατης παραγωγής και να διαθέτουν την μέγιστη δυνατή ημερομηνία λήξης,
άλλως δεν θα παραλαμβάνονται και θα επιστρέφονται αυθημερόν. Εξαίρεση αποτελούν τα
είδη που έχουν μικρότερη διάρκεια ισχύος από τον κατασκευαστή τους.
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να μην εμποδίζει την εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων έργων ή
εργασιών φορέα του δημόσιου τομέα που είναι δυνατόν να επηρεάζονται από τις εργασίες της
εργολαβίας του.
Εφ’ όσον οι προμήθειες δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύμβασης, ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να τις αποκαταστήσει ή βελτιώσει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Αντωνία Ζέππου

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Κοκκώνη Μαρίνα

Δρ Ζγαντζούρη Κωνσταντία

Άρθρο 12ο : ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
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Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με
την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών
(Ο.Ε. και Ε.Ε.) από

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών

τους διαχειριστές,

στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Με την παράγραφο 7αγ του άρθρου 43 του ν.4605/1-4-2019 ( ΦΕΚ 52Α’ ) με την οποία προστέθηκε
β’ εδάφιο στην παρ. 9 του άρθρου 80 του ν.4412/2016 παρέχεται η δυνατότητα στις Αναθέτουσες
Αρχές να αρκούνται στην υποβολή υπεύθυνης δήλωσης αντί ποινικών μητρώων σε συμβάσεις
με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των 2.500,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και έως 20.000,00 ευρώ χωρίς
ΦΠΑ.
Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα, σε περίπτωση φυσικού
προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός
ορίζεται στην περίπτ. 79Α του Ν.4412/2016
( «Σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ
χωρίς Φ.Π.Α. και έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να
απαιτούν ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73
του παρόντος, την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση
φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου
εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του παρόντος.»)
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα
δ. Το αρχικό καταστατικό αν πρόκειται για εταιρεία .

ε. ΓΕΜΗ τελευταίου τριμήνου εφόσον το καταστατικό είναι έκδοσης μεγαλύτερο του
τελευταίου τριμήνου .

στ. Έναρξη δραστηριοτήτων από taxisnet ( Δ.Ο.Υ.) όπου θα φαίνεται το επάγγελμα .
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Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών

Στυλιανή Κοσκινίδη
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