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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης που αφορά στην προμήθεια 

μέσων ατομικής προστασίας και συλλογικής υγιεινής για τους υπαλλήλους της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Τομέα 

Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο του περιορισμού της διασποράς του COVID-19 

στο χώρο εργασίας της ανωτέρω υπηρεσίας. 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το 

άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’/22.04.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

Κυβερνητικά Όργανα», όπως ισχύει, 

2. Τον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α’/23-12-2014) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 […]», όπως ισχύει, 

3. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει, 

4. Το άρθρο 6 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α’/16-12-2015) «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α΄265)» 

περί μετονομασίας της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων σε «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ 

Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Τομέα Παιδείας», όπως ισχύει, 

5. Την υπ’ αρ. πρωτ. 47903/ΕΥΘΥ495/9-5-2016 (ΦΕΚ 1406/Β’/19-5-2016) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Αναδιάρθρωση 

της Ειδικής Υπηρεσίας “Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Τομέα Παιδείας” 

[…]»[…]», όπως ισχύει, 

6. το Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων   και καθορισμός 

των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,  
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7.  το Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών»,  

8. Την υπ’ αριθμ. 1614/Υ1/8-1-2020 Υπουργική Απόφαση Μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή 

Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς, στους Προϊσταμένους των Γενικών 

Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Αυτοτελών Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και ορισμός κυρίων διατακτών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.908/94139/Η/18-8-2011 Υ.Α. «Απόφαση διακοπής μετακίνησης διοικητικού υπαλλήλου 

στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του 

Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Ανάθεση καθηκόντων Προϊσταμένου στην Ειδική 

Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» 

στον κ. Βαλιάντζα Κωνσταντίνο, 

10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 (ΦΕΚ 5968/Β’/31-12-2018) Υπουργική Απόφαση 

«Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο 

«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015(ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης 

“Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας 

δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους 

Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», όπως ισχύει. 

11. Την Υ.Α. με αρ. πρωτ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24-02-2017 (ΦΕΚ 677/Β’/03.03.2017) «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης 

και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων 

προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας», όπως ισχύει. 

12. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 31570/ΕΥΣΣΑ/19-3-2020 (ΑΔΑ:9ΣΔ646ΜΤΛΡ-Ζ4Ξ ΑΔΑΜ:20REQ006496913) Απόφαση 

έγκρισης του προγράμματος ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας χρηματοδοτούμενων από αμιγώς εθνικούς πόρους της 

Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και των δικαιούχων, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, για το έτος 2020. 

13. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2001/13-4-2020 (ΑΔΑ:6ΠΧΖ46ΜΤΛΡ-Ο9Δ) Απόφαση εκχώρησης αρμοδιότητας ανάθεσης 

ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας χρηματοδοτούμενων από εθνικούς πόρους στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα 

Παιδείας, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

14. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 31881/20-3-2020 (ΑΔΑ:ΨΞΟΗ46ΜΤΛΡ-ΗΤΔ) Απόφαση Ένταξης στο ΠΔΕ 2020 του Έργου 

«Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας χρηματοδοτούμενων από αμιγώς εθνικούς πόρους, που αφορούν στην κάλυψη 

αναγκών της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για 

την υλοποίηση των έργων του ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-

2020», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 40963/24-4-2020 (ΑΔΑ:ΩΜ9Σ46ΜΤΛΡ-851) Απόφαση. 

15. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται βαρύνει τον κωδικό Σ.Α.Ε. 2016ΣΕ44520006 του Υπουργείου Παιδείας, 

και Θρησκευμάτων, από τον οποίο χρηματοδοτείται το ως άνω Έργο. 

16. Την ανάγκη λήψης προληπτικών μέτρων από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας προκειμένου να 

διασφαλίσει όσο το δυνατόν περισσότερο την προστασία τόσο των υπαλλήλων της όσο και της δημόσιας υγείας. 

                                                           -------------------------------------------------------------- 

Προσκαλεί όσους δραστηριοποιούνται στον χώρο και ενδιαφέρονται να υποβάλλουν έγγραφη προσφορά που αφορά 

στην προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και συλλογικής υγιεινής για τους υπαλλήλους της Επιτελικής Δομής 

ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Αναθέτουσα Αρχή), για τον περιορισμό της 

διασποράς του COVID-19 στο χώρο εργασίας της ανωτέρω υπηρεσίας, στο πλαίσιο του Έργου «Ενέργειες Τεχνικής 

Βοήθειας χρηματοδοτούμενων από αμιγώς εθνικούς πόρους, που αφορούν στην κάλυψη αναγκών της Επιτελικής 

Δομής ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την υλοποίηση των έργων του ΕΠ 

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020». 

Η ως άνω προσφορά δε θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 1.000€ (χίλια ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

24%, ήτοι στο ποσό των 1.240€ (χίλια διακόσια σαράντα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 
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Η έγγραφη προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση εντός πέντε  (5) 

εργασίμων ημερών από την έκδοση της παρούσας.  

1. Περιγραφή του έργου του Αναδόχου  

Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω προγράμματος και αφορά στην προμήθεια μέσων ατομικής 

προστασίας και συλλογικής υγιεινής για τους υπαλλήλους της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο του περιορισμού της διασποράς του COVID-19 στο χώρο 

εργασίας της ανωτέρω υπηρεσίας, σύμφωνα με την παράγραφο 5 της κατηγορίας ενέργειας «Γ.3. Γενικά Έξοδα 

Λειτουργίας» του Υποπρογράμματος Β’ της με αρ. πρωτ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24-02-2017 (ΦΕΚ 677/Β’/03.03.2017) 

«Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και 

διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας», όπως ισχύει. 

Συγκεκριμένα, είναι αναγκαία η προμήθεια των παρακάτω ειδών:  

 1.000 τεμ. (μεμονωμένα) Χειρουργικές Μάσκες σε συσκευασίες των 20 ή 50 τεμαχίων. Κατασκευασμένη 

από τρία στρώματα ειδικών υλικών. Το εξωτερικό στρώμα της μάσκας (το χρωματιστό) να είναι 

υγροπαωθητικό. Το εσωτερικό στρώμα να είναι άσπρο και να απορροφά τους υδρατμούς της εκπνοής. Το 

μεσαίο στρώμα να μην είναι ορατό. Το προϊόν να φέρει CE CERTIFICATION. 

 Απολυμαντικά μέσα:  

 80 συσκευασίες των 500 ml αντισηπτικού διαλύματος τζελ για τα χέρια, άοσμο (με περιεκτικότητα 

τουλάχιστον 70% αλκοόλη), να στεγνώνει γρήγορα και να μην χρειάζεται ξέβγαλμα. Με έγκριση από τον 

ΕΟΦ. 

 80 συσκευασίες αντιβακτηριδιακού καθαριστικού σπρέι των 500 ml για την ατομική απολύμανση των 

επιφανειών και συσκευών γραφείων εργασίας, θυρών, ντουλαπιών κλπ., να εξουδετερώνει το 99,9 % των 

βακτηριδίων και ιών, χωρίς χλώριο, άοσμο και να μην λεκιάζει, απολυμαντικό - καθαριστικό με έγκριση 

από τον ΕΟΦ. 

 4 συσκευασίες έκαστη των 100 τεμαχίων γαντιών μίας χρήσεως (μέγεθος Μ και  L).  Να είναι αμφιδέξια 

και να διαθέτουν ελαστικότητα. Να μην περιέχουν λάτεξ και πούδρα. Να είναι ανθεκτικά στη χρήση. 

Χρώματος μαύρου / λευκού. 

 

 Καθαριστικά μέσα :  

 65 Τεμάχια χαρτιού κουζίνας, διπλά φύλλα, 800 γρ. βάρους (διαστάσεις φύλλου≈200 mm X224 mm, 

κατά προτίμηση λευκού χρώματος) 

 80 τεμάχια, συσκευασίας των 500 γρ. αντιβακτηριακό υγροσάπουνο χεριών με dispenser/αντλία 

 

Επισήμανση: Σε περίπτωση που στην προμήθεια διαπιστωθούν κατεστραμμένα προϊόντα ή προϊόντα που δεν 
εκπληρώνουν την προβλεπόμενη χρήση τους, όπως λαστιχάκια που κόβονται κατά την τοποθέτηση τους κ.α. ο 
προμηθευτής υποχρεούται σε άμεση αντικατάσταση της συσκευασίας.  
 
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων 
(CPV):  33741300-9: Απολυμαντικά χεριών, 33741100-7: Προϊόντα καθαρισμού των χεριών, 33763000-6: Χάρτινες 
χειροπετσέτες, 33157100-6: Μάσκες ιατρικών αερίων, 18424300-0: Γάντια μιας χρήσης 
 

2. Χρονοδιάγραμμα  

Όλα τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν στην έδρα της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι – ΤΚ. 151 80, 1ος  όροφος, και σε 

χρονικό διάστημα έως δέκα (10) εργασίμων ημερών από την έκδοση της απόφασης ανάθεσης. Το χρονοδιάγραμμα 

παράδοσης δύναται να παραταθεί ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση είτε του Αναδόχου είτε της Αναθέτουσας 

αρχής χωρίς αύξηση του τιμήματος. 
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3. Προϋπολογισμός 

Το προϋπολογιζόμενο ποσό για την ανωτέρω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 1.000€ (χίλια ευρώ) μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ήτοι στο ποσό των 1.240€ (χίλια διακόσια σαράντα ευρώ) 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Έργου «Ενέργειες Τεχνικής 

Βοήθειας χρηματοδοτούμενων από αμιγώς εθνικούς πόρους, που αφορούν στην κάλυψη αναγκών της Επιτελικής 

Δομής ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την υλοποίηση των έργων του ΕΠ 

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020». Η δαπάνη που προκαλείται 

βαρύνει τον κωδικό Σ.Α.Ε. 2016ΣΕ44520006 του Υπουργείου Παιδείας, και Θρησκευμάτων, από τον οποίο 

χρηματοδοτείται το ως άνω Έργο.  

4. Τρόπος πληρωμής  

Ο Ανάδοχος θα λάβει το 100% του συνολικού Συμβατικού Τιμήματος μετά την οριστική παραλαβή από την αρμόδια 

Επιτροπή Παραλαβής του συνόλου της προμήθειας. 

Επισημαίνεται ότι η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που 

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά τον χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την 

αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Τραπεζικά τέλη ή άλλες 

επιβαρύνσεις επιβαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 

5. Κριτήριο Ανάθεσης 

Η ανάθεση του έργου κατακυρώνεται στον συμμετέχοντα που έχει υποβάλλει την προσφορά με το χαμηλότερο 

συνολικό κόστος (πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής).  

6. Κατάρτιση και υποβολή της προσφοράς 

H έγγραφη προσφορά θα υποβληθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

epiteliki@minedu.gov.gr). 

Η παρούσα αναρτάται και στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ Τομέα Παιδείας 

www.epiteliki.minedu.gov.gr. 

 

 

  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ 

ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘ 

   

   

  

 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΒΑΛΙΑΝΤΖΑΣ 
 

  

 
 
Συνημμένα: 
Παράρτημα Ι – Υπόδειγμα Προσφοράς 
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Πρόσκληση υποβολής προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  
που αφορά στην προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και συλλογικής υγιεινής  

για τους υπαλλήλους της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του Υ.ΠΑΙ.Θ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΡΟΣ: ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ Υ.ΠΑΙ.Θ, ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

Υποβάλλουμε την παρούσα οικονομική προσφορά και δεσμευόμαστε ότι θα εκτελέσουμε το έργο σύμφωνα με 
τους όρους και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην ως άνω Πρόσκληση. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ:  

ΕΔΡΑ:  

ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ – ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ:  

ΑΦΜ:  

ΔΟΥ:  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  

ΑΡ. ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟΥ (FAX):  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜEIOΥ (EMAIL):  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 24%) 

ΤΙΜΗ 
ΣΥΝΟΛΟΥ 

(ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 24%) 

ΤΙΜΗ 
ΣΥΝΟΛΟΥ 

(ΜΕ Φ.Π.Α. 
24%) 

Χειρουργικές 
Μάσκες σε 
συσκευασίες των 
20 ή 50 τεμαχίων 

Όπως περιγράφεται 

στην πρόσκληση  1.000 τεμ. 
(μεμονωμένα)  

   

Συσκευασίες των 
500 ml 
αντισηπτικού 
διαλύματος τζελ 
για τα χέρια 

Όπως περιγράφεται 

στην πρόσκληση  
80 τεμ.    

Συσκευασίες 
αντιβακτηριδιακού 
καθαριστικού 

Όπως περιγράφεται 

στην πρόσκληση  
80 τεμ.    



Πρόσκληση υποβολής προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  
που αφορά στην προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και συλλογικής υγιεινής  

για τους υπαλλήλους της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του Υ.ΠΑΙ.Θ  
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σπρέι των 500 ml 

Συσκευασίες 
έκαστη των 100 
τεμαχίων γαντιών 
μίας χρήσεως 
(μέγεθος Μ και  L) 

Όπως περιγράφεται 

στην πρόσκληση 4 
συσκευασίες  

   

Χαρτί κουζίνας 
Όπως περιγράφεται 

στην πρόσκληση 
65 τεμ.    

Αντιβακτηριακό 
υγροσάπουνο 
χεριών 
συσκευασίας των 
500 γρ.  

Όπως περιγράφεται 

στην πρόσκληση 
80 τεμ.    

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

Συνολικό Κόστος Οικονομικής Προσφοράς χωρίς 

ΦΠΑ (24%)   

Συνολικός ΦΠΑ (24%)  

Οικονομικής Προσφοράς 
 

 

Συνολικό Κόστος Οικονομικής Προσφοράς με 

ΦΠΑ (24%) 
 

 

 
 

Ημερομηνία:   …..-…….-2020 
 

                                                                                          Ο Προσφέρων 

 
 
 

(Υπογραφή & Σφραγίδα) 
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