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Πρόσκληση Ενδιαφέροντος 

 
Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Κηφισιάς, βάσει του Ν.4412/2016 αρ. 118, αρ. 120 παρ.3, 
γνωστοποιεί την έναρξη διαδικασιών απευθείας ανάθεσης προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού 
(αντισηπτικά) για τις ανάγκες των σχολείων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου, σύµφωνα µε την παρακάτω 
περιγραφή. 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

 
Α) Οι διατάξεις του Ν.4270/14, του Ν.4412/16 και ειδικότερα του άρθρου 32 παρ. 2γ, του Π∆ 80/2016, του Ν.4555/18 και του 
Ν. 4605/19, 
Β) Οι Πράξεις Νοµοθετικού Περιεχοµένου της 11ης και 14ης Μαρτίου 2020 «Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών εµφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσής του» 
Γ) Οι εγκύκλιοι µε αρ. πρωτ. ∆Ι∆Α∆/Φ.69/108/οικ.7874 και ∆Ι∆Α∆/Φ.69/109/οικ.8000 µε τις οποίες παρέχονται διευκρινήσεις 
για την εφαρµογή των µέτρων που τίθονται µε τις ανωτέρω ΠΝΠ  
∆) Το άρθρο 10, παρ. 3 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου της 11ης Μαρτίου 2020 στην οποία αναφέρεται ότι για την 
αντιµετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη µέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωναϊού οι 
∆ήµοι και οι Περιφέρειες µπορούν να αναθέτουν συµβάσεις µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη 
δηµοσίευση. Αυτό γίνεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  
Ε) Η υπ΄ αριθµ. πρωτ. 2133/15-4-2020 κατευθυντήρια οδηγία της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. 
 
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω: 
 
1.Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Κηφισιάς, προτίθεται να προµηθευτεί αντισηπτικό χεριών σε 
µορφή gel και σε συσκευασία των 500 ml για τους υπαλλήλους του, σύµφωνα και µε υπόδειξη του Τεχνικού Ασφαλείας του 
∆ήµου, για την αποφυγή της διάδοσης του κοροναϊού SARS-CoV-2. Η εν λόγω προµήθεια κρίνεται απαραίτητη για την 
ασφάλεια των σχολείων του ∆ήµου.  
Προκειµένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος εξάπλωσης του ιού, υπάρχει  επιτακτική και κατεπείγουσα ανάγκη της ανάθεσης της 
εν λόγω προµήθειας µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ 2γ του άρθρου 32 Ν.4412/16 οι 
οποίες ορίζουν ότι :  «…….2.Η διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση µπορεί να χρησιµοποιείται 
για δηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις:  […] γ) στο 
µέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόµενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την 
αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσµιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές 
διαδικασίες µε διαπραγµάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της 
κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη.» 
Επιπλέον, αντίστοιχη άποψη έχει υιοθετήσει και το Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΣ), το οποίο δέχεται ότι απρόβλεπτες περιστάσεις 
είναι τα γεγονότα που δεν µπορούν αντικειµενικά µε βάση τα διδάγµατα της ανθρώπινης πείρας και λογικής να 
προβλεφθούν, είναι δε ανεξάρτητα της βούλησης της αναθέτουσας αρχής και δεν πρέπει να απορρέουν από έλλειψη 
προγραµµατισµού και επιµέλειας της αναθέτουσας αρχής (βλ. ενδεικτικά πράξεις ΕΛ.ΣΥΝ :  91, 105, 171, 191, 200, 205 και 
214/2007, 15 και 74/2008).  
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑ∆ΟΣ (€) 

ΕΝ∆ΕΙΚ
ΤΙΚΗ 

∆ΑΠΑΝΗ 
(€) 

1 

Αντισηπτικό χεριών σε 
µορφή gel  µε 

αντιβακτηριδιακό 
παράγοντα εµπλουτισµένο 

τµχ 

700 τεµάχια 
των 500 ml 

ΜΕ 
DISPENCER  

4,05 2.835,00 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
Ν.Π.∆.∆. 

∆ιονύσου & Μυρσίνης 
145 62, Κηφισιά 



µε αλκοόλη 70% γεωργικής 
προέλευσης χωρίς paraben 

και αλλεργιογόνα και 
έγκριση από τον ΕΟΦ 

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ 2.835,00 

Φ.Π.Α. 6% 170,10 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 3,005,10 

 
Η συνταξασα 
Θηβαίου Λώρα 

Τµήµα Παιδείας ∆ήµου Κηφισιάς 
 

Τα προς προµήθεια υλικά θα είναι άριστης ποιότητας, αναγνωρισµένων εργοστασίων που έχουν καλή φήµη στην  Ελληνική 
αγορά και κατά τα λοιπά πρέπει να πληρούν τις εγκεκριµένες προδιαγραφές του Υπουργείου Εµπορίου. 
 
Ο προµηθευτής θα πρέπει να λάβει όλα τα κατάλληλα µέτρα για τη δαπάνη συσκευασίας, φόρτωσης, µεταφοράς και 
παράδοσης των προς προµήθεια υλικών και θα είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµιά που θα προκληθεί από υπαιτιότητά του στα 
υλικά και µέχρι την παράδοση. 
 
Ο προϋπολογισµός της προµήθειας είναι 3,005,10€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 6%. 
 
Μαζί µε τη προσφορά θα πρέπει να υπάρχει και δείγµα του προϊόντος. 
 
Καταλυτική ηµεροµηνία 12/10/2020 (15.00) 
 
Οι προσφορές θα πρέπει να παραδοθούν στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής (Εµµ. Μπενάκη 3, Κηφισιά)  
Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2007 193 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 
 
 
 
 


