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Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας

CPV: 35113400-3, 18830000-6, 18141000-9, 35814000-3, 18143000-3
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε μετά από εντολή της Προέδρου και αφορά την προμήθεια μέσων
ατομικής προστασίας για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Νομικού Προσώπου για το έτος
2020, όπως αυτές προσδιορίσθηκαν από τον Τεχνικό Ασφαλείας.
Το Νομικό Πρόσωπο υποχρεούται να προβαίνει ετησίως στην προμήθεια μέσων ατομικής
προστασίας για το προσωπικό καθαριότητας, στους μάγειρες και βοηθούς αυτών, στους
βρεφονηπιοκόμους και βοηθούς αυτών και στους Οικογενειακούς Βοηθούς – Κοινωνιολόγους και
Νοσηλευτές του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι.
Η σύνταξη της μελέτης και, ειδικότερα, ο καθορισμός των δικαιούχων βασίζεται:





Στις καταστάσεις δικαιούχων που έχει συντάξει ο Τεχνικός Ασφαλείας, κατόπιν οδηγιών
από το Τμήμα Προσωπικού του Νομικού Προσώπου, σύμφωνα με τις Κ. Υ. Α. 53361/210-2006, ΤΤ36586/10-7-2007 και 31119/19-5-2008 και τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
της Π. Ο. Ε. – Ο. Τ. Α.
Στις προβλέψεις για την κάλυψη των ενδεχόμενων αναγκών
προσωπικού που
αναμένεται να προσληφθεί από το Νομικό Πρόσωπο μέσα στο 2020-2021.
Στις υποδείξεις του Τεχνικού Ασφαλείας.

Οι δικαιούχοι για το έτος 2020 (εργατοτεχνικό προσωπικό), σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία
του γραφείου προσωπικού εμφανίζονται στους ακόλουθους πίνακες και αφορούν σε μόνιμο
προσωπικό και προσωπικό ορισμένου χρόνου

Ο Συντάξας
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ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 28/2/2020





Προσωπικό που απασχολείται στο Νομικό Πρόσωπο υπάρχον μόνιμο προσωπικό καθώς και
αυτό που αναμένεται να προσληφθεί μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών μετάταξης
μέσω κινητικότητας.
Εποχικό προσωπικό (απασχολείται ή πρόκειται να απασχοληθεί)
Εργαζόμενοι στο Νομικό Πρόσωπο 28/02/2020

Μόνιμοι
Βοήθεια στο Σπίτι
ΕΣΠΑ
Σύνολο

Διοικητικοί

Εργάτες-Τεχνικοί

Σύνολο

18
11
29

5
3
10
18

23
14
39
76

58

Παιδικοί Σταθμοί – Ειδικότητες:
Απασχολούμενοι
στο
καθαρισμό
εσωτερικών
χώρων
15
Μάγειρας
και
Βοηθός
Μάγειρα
8
Βρεφονηπιοκόμος
και
Βοηθός Βρεφονηπιοκόμου
38
Διοικητικό Υπάλληλος

1

Σύνολο

62

Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι
Ειδικότητες.
Οικογενειακοί
βοηθοί,
Κοινωνιολόγοι
και 8
Κοινωνικών Επιστημών
Νοσηλευτικό Προσωπικό
6
Σύνολο
14

–

Τα είδη πρέπει να πληρούν τις ποιοτικές προϋποθέσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών της μελέτης
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην υπ’ αριθ. 53361/2006 Κ.Υ.Α. Πέρα των απαιτήσεων που
αναφέρονται στην ανωτέρω Κ.Υ.Α. μπορούν να προσαρμόζονται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του
τεχνικού ασφαλείας ανάλογα με τη θέση εργασίας του υπαλλήλου. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να
ανταποκρίνονται στις συνθήκες που επικρατούν στους χώρους εργασίας, να έχουν επιλεγεί με
πρόνοια για τις εργονομικές ανάγκες και τις ανάγκες προστασίας της υγείας των εργαζομένων και να
έχουν υποστεί τις απαραίτητες προσαρμογές ώστε να είναι χρηστικά.
Σε κάθε περίπτωση, οι ποσότητες των προς προμήθεια προϊόντων οι οποίες θα αναφέρονται στις
συμβάσεις του Νομικού Προσώπου με τους υποψήφιους που θα αναδειχθούν προμηθευτές της
παρούσας προμήθειας, θα καθοριστούν με βάση τις ισχύουσες καταστάσεις δικαιούχων του
Νομικού Προσώπου όπως αυτές θα έχουν τότε προκύψει. Ακόμη στις προϋπολογισθείσες
ποσότητες έχουν προβλεφθεί και εκείνες που αφορούν την κάλυψη αναγκών για το προσωπικό που
προσλαμβάνεται έκτακτα ή εποχιακά. Το Νομικό Πρόσωπο δεν υποχρεούται να εξαντλήσει σε
προμηθευόμενα είδη όλο το ποσό της σύμβασης.
Οι τιμές μονάδας για κάθε είδος στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης εκτιμήθηκαν
με βάση έρευνας αγοράς από το ελεύθερο εμπόριο. Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να

προσκομίζουν δείγματα αν τους ζητηθεί τα οποία χρειάζεται να είναι απολύτως σύμφωνα με τις
Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης, με ποινή αποκλεισμού από τη διεκδίκηση του
αντίστοιχου είδους σε περίπτωση μη συμφωνίας.
Η προμήθεια θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με κριτήριο κατακύρωσης την
οικονομικότερη προσφορά στο σύνολο των προσφερομένων ειδών, εφόσον πληρούνται οι
οριζόμενες τεχνικές προδιαγραφές με συναίνεση του Τεχνικού ασφαλείας ότι τα προμηθευόμενα είδη
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εργαζομένων. Η παράδοση των υλικών της προμήθειας θα
γίνεται τμηματικά όταν θα προκύπτει ανάγκη για το Νομικό Πρόσωπο.
CPV: 35113400-3, 18830000-6, 18141000-9, 35814000-3, 18143000-3 (Σύμφωνα με τον κανονισμό
213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις).
Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα καθότι τα υλικά αν και με διαφορετικό CPV είναι
συμπληρωματικά μεταξύ τους. Κατά συνέπεια η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα ώστε να
υπάρχει ένας προμηθευτής που θα παραδίδει εγκαίρως και με τον κατάλληλο συγχρονισμό τα
απαιτούμενα υλικά. Επίσης λόγω του μικρού προϋπολογισμού, η υποδιαίρεση εγκυμονεί τον
κίνδυνο να γίνει η εκτέλεση της σύμβασης υπερβολικά δύσκολη από τεχνικής απόψεως και ο
συντονισμός μεταξύ των διάφορων αναδόχων θα μπορούσε να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την ορθή
εκτέλεση της σύμβασης. Η τυχόν υποδιαίρεση, λοιπόν, της σύμβασης εν προκειμένω, θα έθετε σε
διακινδύνευση την προσήκουσα εκτέλεση της σύμβασης και κυρίως την εγγυημένη λειτουργία της
συγκεκριμένης προμήθειας1
Η συνολική δαπάνη για τη προμήθεια των μέσων ατομικής
εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α. 10/6063.01 ποσό 5.000€
προστασίας» του Προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου Έτους
υπογραφή της σύμβασης και προϋπολογίζεται ενδεικτικά
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
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Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚ. ΥΠΗΡ.

Σκαλίδου Ευγενία

προστασίας
«Προμήθεια
2020 και για
στο ποσό

θα βαρύνει την
μέσων ατομικής
ένα έτος από την
των 3.552,85€

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
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