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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     «Προμήθεια αντισηπτικών gel  
ΔΗΜΟΣ  ΧΙΟΥ                     για τις σχολικές μονάδες» 
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,    
ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ     
 
 

 

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

    Μετά και την δημοσίευση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την 

ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας ….» (ΦΕΚ 

161/22-8-2020, τ. Α΄), με την οποία ορίζεται ότι  «Για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των 

σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους και την αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, οι 

δήμοι ή ηΚεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας για λογαριασμό των δήμων μπορούν να προμηθεύονται 

μάσκες και λοιπά είδη ατομικής προστασίας των μαθητών και των εκπαιδευτικών με τη διαδικασία 

της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. (γ) της παρ. 2 του άρθρου 32 

του ν. 4412/2016 (Α΄ 147). Η περ. (β) της παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76), 

εφαρμόζεται αναλόγως», ο Δήμος Χίου, σε συνέχεια του  υπ. αριθ. 835/2-10-2020 των Σχολικών 

Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας,  πρόκειται να προβεί 

στην προμήθεια ικανού αριθμού αντισηπτικών gel για τους μαθητές και το εκπαιδευτικό 

προσωπικό των σχολικών μονάδων του Δ. Χίου. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΩΝ gel 

Τα υπό προμήθεια αντισηπτικά gel θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προδιαγραφές: 

Αντισηπτικό gel χεριών, περιεκτικότητας  σε αιθυλική αλκοόλη 70% και άνω, με μαλακτικά 

συστατικά για ταχεία και αποτελεσματική δράση.  

Να είναι κατάλληλο για συχνή χρήση χωρίς να δημιουργεί ξηροδερμίες ή ερεθισμούς  
 

Να είναι αδιάλυτο για γρήγορη αντισηψία, με μικροβιοκτόνο δράση και να µην χρειάζεται 

ξέβγαλμα  

Το προϊόν θα πρέπει να διαθέτει άδεια από τον ΕΟΦ. 

Συσκευασία του ενός (1) λίτρου µε ενσωματωμένη αντλία έγχυσης 

Μετά το  υπ. αριθ. 835/2-10-2020 έγγραφο της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας & 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η ποσότητα που εκτιμάται ότι απαιτείται για να καλυφθούν οι 

ανάγκες έχει ως εξής: 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(τεμ) 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

(άνευ ΦΠΑ) 

ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

(άνευ ΦΠΑ) 

1 
Αντισηπτικό gel χεριών, σύμφωνα με τις 
ανωτέρω προδιαγραφές (συσκ. 1 λίτρου) 

800 9,60 € 7.680,00 € 
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ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7.680,00 € 

ΦΠΑ 4% 307,20  € 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7.987,20 € 

Η προμήθεια θα εκτελεστεί με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση, κατά την περ. (γ) της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147). Επειδή δεν 

υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό για την ανωτέρω δαπάνη, έχουν εφαρμογή 

τα οριζόμενα στην περ. (β) της παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76). 

 
Χίος 20  Οκτωβρίου 2020 

 
 

Η ΘΕΩΡΗΣΑΣΑ                         Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  
 
 

       ΣΟΦΙΑ ΓΑΤΑΝΑ                                                               ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΚΑ  

 


