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«Προμήθεια μασκών για τις 
σχολικές μονάδες» 

 

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», απαιτείται άμεσα η προμήθεια ικανού αριθμού 

μασκών πολλαπλών χρήσεων για τους μαθητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολικών 

μονάδων του Δ. Χίου. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΑΣΚΩΝ 

Σύμφωνα με την απ. αριθ. 53031/24-8-2020 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, οι υπό προμήθεια 

μάσκες θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προδιαγραφές κατασκευής: 

1. Να είναι κατασκευασμένες από καλής ποιότητας βαμβακερό ύφασμα πυκνής ύφανσης >180TC 

2. Να διαθέτουν τουλάχιστον δύο (2) στρώματα βαμβακερού υφάσματος. Εναλλακτικά μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί λινό, τουλάχιστον δύο (2) στρωμάτων 

3. Τα δύο στρώματα πρέπει να είναι διαφορετικού χρώματος για να είναι διακριτή η φορά 

εφαρμογής της μάσκας. Είναι σκόπιμο για τα παιδιά νηπιαγωγείου, δημοτικού η εξωτερική 

πλευρά να είναι πολύχρωμη και με σχέδια, φιγούρες, ήρωες κλπ. 

4. Για ηλικίες 4-10 ετών διαστάσεις 12Χ20 εκατοστά περίπου 

5. Για ηλικίες >10 ετών αρχικές διαστάσεις 15Χ25 εκατοστά περίπου 

6. Να είναι κατασκευασμένες με τρείς (3) πιέτες στο μέσον τους ώστε να δύναται να ξεδιπλώνουν 

κατά την εφαρμογή της μάσκας 

7. Να έχουν έλασμα στην πάνω πλευρά ώστε να σταθεροποιείται στη μύτη 

8. Να φέρουν μαλακά και ανθεκτικά λάστιχα για τη συγκράτηση στα αυτιά και να δοθεί έμφαση 

στο σημείο επαφής της μάσκας με τα λάστιχα, ώστε να είναι σταθερά 

Οι μάσκες θα είναι πολλαπλών χρήσεων, πλενόμενες και θα πρέπει να παραδοθούν σε 

συσκευασίες των τριών (τριών) τεμαχίων. Η κατασκευή του προϊόντος πρέπει να είναι τέτοια 

ώστε να καλύπτει πλήρως τη μύτη, το στόμα και το πηγούνι και να μην υπάρχουν κενά μεταξύ 

μάσκας και προσώπου. 
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 ΠΡΟΣΟΧΗ:  

Καταληκτική ημερομηνία παράδοσης 4/9/2020 (έναρξη σχολικής χρονιάς την 7/9/2020).  

Σε περίπτωση μετάθεσης της ημερομηνίας έναρξης της σχολικής χρονιάς, η παράδοση μπορεί να 

μετατεθεί σε ημερομηνία που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή και η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει 

την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς. 

Μετά τα  υπ. αριθ. 355/24-8-2020 και 565/26-8-2020 έγγραφα των Σχολικών Επιτροπών, 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 
Μάσκα ενηλίκων σύμφωνα με τις ανωτέρω 
τεχνικές προδιαγραφές 

3876 1,23 € 4.767,48 € 

2 
Μάσκα παιδική (για ηλικίες 4-10 ετών) σύμφωνα 
με τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές 

8907 1,23 € 10.955,61 € 

3 
Μάσκα παιδική (για ηλικίες >10 ετών) σύμφωνα 
με τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές 

12078 1,23 € 14.855,94 € 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 30.579,03 € 

ΦΠΑ 4% 1.223,16 € 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 31.802,19 € 

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 26 Αυγούστου 2020 
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Χαμέτης Ιωάννης 


