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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Δ Η Μ Ο Σ   Χ Ι Ο Υ 
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
Ταχ. Δ/νση     : Ανδρέα Συγγρού 1, 82131 Χίος 
Πληροφορίες : Καλλιόπη Ρουσάκη 
Τηλέφωνο       : 22713 50056 
e-mail              : prostasias@chios.gov.gr  

  

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Με την συνέχιση της έξαρσης της πανδημίας του κορωνοϊου (COVID-19) και στα πλαίσια της 
αντιμετώπισης του τρίτου και ιδιαίτερα σφοδρού κύματος της πανδημίας και της υγειονομικής 
κρίσης που προκλήθηκε, έγινε επιτακτική η ανάγκη για συνέχιση όλων των απαραίτητων μέτρων 
για την προστασία του προσωπικού και την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊου.  
Ο Δήμος θα πρέπει να προβεί άμεσα στην προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας, ικανού αριθμών 
μασκών μιας  χρήσεως και λοιπών μέσων, για τους εργαζόμενους του Προγράμματος Βοήθεια στο 
Σπίτι, για την διασφάλιση των προϋποθέσεων της καθημερινής εργασίας σύμφωνα με τις οδηγίες 
που έχει εκδώσει ο ΕΟΔΥ (27/11/2020) που καθιστούν αποτελεσματική την προστασία της υγείας 
τόσο των ιδίων, των ωφελουμένων όσο και της δημόσιας υγείας γενικότερα.  
Αναλυτικά η ποσότητα και τα είδη που εκτιμάται ότι είναι απαραίτητα και μπορούν να καλύψουν 
τις ανάγκες των εργαζομένων στο Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Χίου, έχουν ως εξής: 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(τεμ) 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

(άνευ ΦΠΑ) 

ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

(άνευ ΦΠΑ) 

1. Απλές Χειρουργικές μάσκες  40.000 0,05 € 2.000,00 € 

2. 
Αντιβακτηριδιακό υγρό σε σπρέι 
Τύπoυ Dettol 472      6,00 € 2.832,00 € 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.832,00 € 

ΦΠΑ 4% 193,28 € 

ΣΥΝΟΛΟ (με ΦΠΑ 4%) 5.025,28 € 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(τεμ) 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

(άνευ ΦΠΑ) 

ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

(άνευ ΦΠΑ) 

3. Ποδονάρια 5.000 0,10 € 500,00 € 

4. 
Γυναικείες και ιατρικές ολόσωμες 
υφασμάτινες ρόμπες 

130   30,00 € 3.900,00 € 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.400,00 € 

ΦΠΑ 17% 748,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ (με ΦΠΑ 17%) 5.148,00 € 

                                                                                      

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 9.232,00 € 

   Φ.Π.Α   17 % 941,28 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (με Φ.Π.Α) 10.173,28 € 
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 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:  

1. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΉΣΗΣ  

Χειρουργική μάσκα ενηλίκων προσώπων με κορδόνια ή λαστιχάκια, τριών στρωμάτων. 

Να είναι υποαλλεργική, κατασκευασμένη από μαλακό υλικό, ανθεκτική στην υγρασία με άριστη 

αεροδιαπερατότητα. Κατά μήκος και στην άνω πλευρά της μάσκας να υπάρχει εσωτερικό 

εύκαμπτο επιρρήνειο έλασμα. Να παρέχει υψηλή βακτηριακή προστασία. διαθέτοντας εσωτερικό 

φίλτρο απόδοσης ΒFE >98%, στο 1 micro, χαμηλής αντίστασης στην διέλευση του αέρα που 

προσφέρει άνετη αναπνοή. 

Να είναι IIR σε σχέση με την ικανότητα αντοχής στην εκτίναξη υγρών-αδιάβροχη. Να είναι 

κατασκευασμένη σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ-14683, κατηγορία ΙΙ. Να φέρουν παράλληλες 

πτυχώσεις σε όλους το πλάτος τους και να καλύπτουν πλήρως το κάτω τμήμα του προσώπου.  

2. ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ 
Ποδονάρια πλαστικά μιας χρήσης σε μπλε χρώμα, από ενισχυμένο ανθεκτικό υλικό, αδιάβροχα  

και περιμετρικά να έχουν λάστιχο ώστε να εφαρμόζουν σε όλα τα μεγέθη παπουτσιών. 

3. ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟ  -ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ  ΥΓΡΟ 

Αντιβακτηριδιακό – Αντισηπτικό υγρό, σε σπρέι, κατάλληλο για  την απολύμανση νοσηλευτικού 

εξοπλισμού, αντικειμένων και μικρών επιφανειών, στο χώρο εργασίας και στις οικίες των 

ωφελουμένων που έρχονται σε επαφή οι εργαζόμενοι του Προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι. 

4. ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΡΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ ΡΟΜΠΕΣ 
α. Γυναικεiες:  

Ιατρικές ολόσωμες υφασμάτινες ρόμπες με γιακά «μάο» που κουμπώνει μπροστά με «τρουκ», με  

μανσέτες στα μανίκια. 

Δύο τσέπες μπροστά στο κάτω μέρος, χρώματος λευκού, αρίστης ποιότητας μεγάλης αντοχής στα 

συχνά πλυσίματα και στις υψηλές θερμοκρασίες.  

Δώδεκα (12) ΜΕDIUM, τριάντα (30) LARGE, σαράντα τέσσερα (44) XLARGE, είκοσι (20) 

2XLARGE, δώδεκα (12) 3XLARGE.   

β. Ανδρικές: 

Ιατρικές ολόσωμες υφασμάτινες ρόμπες με  μανσέτες στα μανίκια. 

Δύο τσέπες μπροστά στο κάτω μέρος, χρώματος λευκού, αρίστης ποιότητας μεγάλης αντοχής στα 

συχνά πλυσίματα και στις υψηλές θερμοκρασίες.  

Δώδεκα (12) XLARGE. 

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου παρ. 10 της Πράξης 

Νομοθ. Περιεχομένου - ΦΕΚ 64/14.03.2020 τεύχος A’, η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 3 

του Ν.4682/20, όπως αυτή αναριθμήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4682/2020 (παράταση 

μέχρι 30/6/2021 δόθηκε με το άρθρο 20 του Ν.4790/2021) και του Ν.4412/2016. Η δαπάνη θα 

βαρύνει τον ΚΑ 15-6631.005 «Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού για την 

αντιμετώπιση του κορωνοϊού». 

 

 

                                                            Χίος,    17  -  05  - 2021 
 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

                                                        Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
 
 
 ΡΟΥΣΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ                                       ΣΟΦΙΑ ΓΑΤΑΝΑ 

 
 

 


