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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Ταχυδρομική Δ/νση 
Ταχ. Κώδικας 
Πληροφορίες 
Τηλέφωνο 
e-mail 

:Aνδ. Συγγρού 1-3 
: 82131 Χίος 
: Σοφία Γατανά  
:2271350054 
:pronoia@chios.gov.gr 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Με την συνέχιση της έξαρσης της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19) και την εμφάνιση 

καθημερινώς αυξανόμενων κρουσμάτων στο Νομό, έγινε επιτακτική η ανάγκη για συνέχιση όλων 

των απαραίτητων μέτρων για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού και την άμεση προμήθεια 

ειδών ατομικής υγιεινής και καθαριότητας για τις ευπαθείς ομάδες. 

Κατόπιν η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού πρόκειται να προβεί στην 

προμήθεια των παρακάτω ειδών υγιεινής και καθαριότητας για τους διαμένοντες σε καταυλισμούς 

ΡΟΜΑ: 

 ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

(άνευ ΦΠΑ) 
ΣΥΝΟΛΟ 

Χλωρίνη απλή 2 λιτ. 350 1,20 € 420,00 € 

Σαπούνι χεριών 4 λιτ. 250 3,50 € 875,00 € 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.295,00 € 

ΦΠΑ 4% 51,80 € 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.346,80 € 

 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

(άνευ ΦΠΑ) 
ΣΥΝΟΛΟ 

Αφρόλουτρο σώματος  750 ml 350 1,70 € 595,00 € 
Σαμπουάν μαλλιών 750 ml 330 1,65 € 544,50 € 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.139,50 € 

ΦΠΑ 17% 193,72 € 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.333,22 € 

 

Για την ανωτέρω προμήθεια έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.4412/16 , όπως ισχύει μέχρι 

σήμερα. 

Η όλη δαπάνη δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 2.680,02 € με ΦΠΑ και θα καλυφθεί από πιστώσεις 

που είναι εγγεγραμμένες στον Προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2021 και στον ΚΑ 15-6635.001 



Σελίδα 2 από 2 

με τίτλο «Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής & καθαριότητας για ΡΟΜΑ», από πιστώσεις που 

κατανεμήθηκαν σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 20210/27-03-2020 Απόφαση του Γενικού Διευθυντή 

Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής του ΥΠ.ΕΣ. για την 

κατανομή ποσού 2.255.000,00 € σε Δήμους της χώρας, για προμήθειες υλικού καθώς και λοιπών 

υπηρεσιών συναφών με την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την 

λήψη μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 σε οικισμούς και καταυλισμούς 

ΡΟΜΑ. 

 

 
-Η- 

Συντάξασα  
 
 

Σοφία Μαμούνα 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 -Η- 

Προϊστάμενη Δ/νσης  
 
 

Σοφία Γατανά  
 


