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Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει Προμήθεια αντισηπτικών για τα σχολεία της 

Ζακύνθου στα πλαίσια προφύλαξης από τον Κορωνοϊο. Για την κάλυψη της δαπάνης της 

ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. Α479 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και 

β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης 

ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των 

προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο 

Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α  1.  

 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια, όπως 

αναλυτικά περιγράφεται στο συνημμένο αίτημα,  το οποία και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 

της πρόσκλησης μέχρι την 06/09/2021. 

 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί 

με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού 

προσώπουότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  

του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη 

δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός 

ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις 

εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 

(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις 

περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και 

όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως 
συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019) 

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την 

κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως 
προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) 

Β.Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις 
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 
διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (ή Φ/Α του/των Δελτίου/ων 
Ταυτότητας εν προκειμένου να ζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας).  

Προς: κάθε ενδιαφερόμενο 
 

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-73-%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-57-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-73-%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-57-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-79%ce%b1-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%cf%80%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b5/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-60-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-60-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/




γ. Φορολογική ενημερότητα (για συμμετοχή) 

δ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) (για συμμετοχή) 

ε.Σε περίπτωση εταιρείας, όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα (π.χ. Καταστατικό 

εταιρείας, Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, κ.λ.π) 

 

 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (γ και δ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά 

το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος 

ισχύος,  εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. 

(άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του 

Ν.4605/2019) 

 
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν απαιτούνται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη 
αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. 
(άρθρο 73 παρ.6 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.9 του άρθρου 107 του 
Ν.4497/2017, άρθρο 80 παρ.11 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.15 του 
άρθρου 107 του Ν.4497/2017) 
 

 

                   

Ο Δήμαρχος 

 

 

                                 Νικήτας Αρετάκης 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-60-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/




 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Προμήθεια αντισηπτικών για τα σχολεία της 

Ζακύνθου στα πλαίσια προφύλαξης από τον Κορωνοϊο  

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η προμήθεια αντισηπτικών για την προστασία των 

μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης από τις συνέπειες της πανδημίας του κορονωϊού COVID-19.  

Ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς και λόγω της εμφάνισης το COVID-19, αλλά 

και σύμφωνα με τις συνεχόμενες ΠΝΠ του Υπουργείου Εσωτερικών ο Δήμος Ζακύνθου 

καλείται να προβεί στις απαραίτητες κινήσεις ούτως ώστε να διασφαλίσει την προστασία των 

μαθητών αλλά και του εκπαιδευτικού προσωπικού του Νησιού. Συγκεκριμένα τα αντισηπτικά 

θα τοποθετηθούν σε όλους τους χώρους εντός σχολικών συγκροτημάτων της Πρωτοβάθμιας 

και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: 248 αίθoυσες  

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: 312 αίθουσες 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα απολυμαντικά τζελ χεριών να είναι εγκεκριμένα από το 

ΕΟΦ.  

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και του 4782/2021 και 

περιλαμβάνει τα παρακάτω είδη όπως φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί:  

Α. Περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών – Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 

Α.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 

Τζελ απολυμαντικό χεριών εγκεκριμένο 
από τον ΕΟΦ 1.000ml με αντλία (με 
τουλάχιστον 70%αιθυλική αλκοόλη)  
 

ΤΕΜΑΧΙΟ 990 
2,5€  

 
2.475€ 

ΣΥΝΟΛΟ 2.475€ 

ΦΠΑ 6% 148,5€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 2.623,5€ 

 

 

 

Ελληνική

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

Τμήμα Παιδεία και δια Βίου Μάθησης  

Δ/νση : Ξενία 

Τ.Κ: 29100, Ζάκυνθος 

Τηλ. : 2695027766 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

Ημερομηνία: 02/09/2021 

Αριθ. Πρωτ.: 18063 

 

ΠΡΟΣ: Δ/νση Οικονομικών 

Υπηρεσιών 

 

 







Στο ανωτέρω κόστος ο προμηθευτής που θα προκύψει θα πρέπει να συμπεριλάβει όλα τα 

έξοδα που μπορεί να απαιτηθούν για την ορθή εκτέλεση και την έγκυρη παράδοση των 

ανωτέρω υλικών στον Δήμο, συμπεριλαμβανομένου και των τυχόν εξόδων αλληλογραφίας, 

ασφάλισης, αμοιβής, μετακίνησης, διαμονής και σίτισης του προσωπικού ή/και των 

συνεργατών που θα απασχολήσει κ.ά. 

Β. Επιθυμητή ημερομηνία παραλαβής των ανωτέρω υλικών  

Τα ανωτέρω υλικά θα παραλαμβάνονται από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και 

παραλαβής προμηθειών του Δήμου και   

μέχρι και την λήξη της σύμβασης η οποία θα έχει διάρκεια έως 31/12/2021 ή μέχρι 

εξαντλήσεως των συμβατικών ποσοτήτων. 

 

Τέλος, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι, κατά την κρίση της υπηρεσίας μας, λόγω της φύσης 

των προς προμήθεια υλικών:  

απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία                             

ΔΕΝ απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ.ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

 

ΣΠΙΝΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΡΕΤΑΚΗΣ 
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