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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

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

:Aνδ. Συγγρού 1-3
: 82131 Χίος
: Σ. Γατανά 
:2271350054
:pronoia@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 κορωνοϊού (COVID-19) και λαμβάνοντας 
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου άρθρο 98 του Ν.4796/2021 καθώς και τις ΑΟΕ 303/2021, 
,εκκρίθηκε η δαπάνη για  την προμήθεια ατομικών μέσων προστασίας και λοιπού υλικού 
ατομικής προστασίας, συνολική δαπάνη 4.500,00 ευρώ και την προμήθεια  τεστ αντιγόνου, 
συνολική δαπάνη 4.000,00 ευρώ για την προστασία των δημοτών  και την αποφυγή της 
διάδοσης του κορωνοϊού. Αναλυτικά απαιτείται η προμήθεια των κάτωθι: 

Α/Α υγειονομικό υλικό (ΜΑΠ)
Κόστος 

Μονάδας άνευ 
Φ.Π.Α.

Αιτούμενη 
Ποσότητα Κόστος

 ΤΜΗΜΑ Α   
1 Τέστ Αντιγόνων 6,00 666 3.996,00 €
  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α 3.996,00€
  ΦΠΑ 0  %
  ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α 3.996,00€

 
 ΤΜΗΜΑ Β    
1 Απλές Χειρουργικές Μάσκες 0,0326 5.000 163,00 €
2 Μάσκα FPP2 2,1634 300 649,02 €
3 Γάντια  Large * 0,1086 2.000 217,20 €
4 Γάντια  Medium * 0,1086 1.000 108.60 €
5 Ιατρικά Γυαλιά εργασίας 8 12 96,00€

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
(1-5) 1.233,82€

ΦΠΑ 4% 49,35€
ΣΥΝΟΛΟ(1-5) 1.283,17

6 Μπλούζες Xειρουργικές Αδιάβροχες 
απλές 3,2192 350 1.126.72 €

7 Ποδονάρια 0,10 500 50,00€

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.176,72€

ΦΠΑ 17% 200,04€

 ΣΥΝΟΛΟ(6-7) 1.376,76€

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ (1-7)

2410,54
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ΦΠΑ

(4%+17%)
249,39€

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Β 2.659,34

          ΤΜΗΜΑ   Γ

1
1

Αντισηπτικό gel χεριών (συσκ. 1 
λίτρου) 8 70 560 €

2 Αντιβακτηριδιακό υγρό σε σπρέι
Τύπoυ Dettol 6,00 200 1.200,00€

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Γ 1.760,00€
  ΦΠΑ 4 % 70,40 €
  ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Γ 1830,40€

 
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (άνευ ΦΠΑ) 8.166,54 €
 ΦΠΑ (4% και 17%) 319,79 €
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (με ΦΠΑ) 8.486,33 €

* Γάντια τύπου λάτεξ με ή χωρίς πούδρα
Αναλυτικά :

Τμήμα  A

1.Γρήγορο Τεστ ανίχνευσης αντιγόνου Sars-cov-2 (Covid-19 Antigen Rapid Test)
a. Κωδικός Προϊόντος: “CiTEST”
b. Περιγραφή: Γρήγορο τεστ ανίχνευσης αντιγόνου σε ρινοφαρυγγικό δείγμα. (Περιέχει 
τεστ, σωληνάρια, στυλεούς, θετικό και αρνητικό μάρτυρα)
c. Συσκευασία: 20 Test

Τμήμα B

1.Χειρουργικές Μάσκες 3play με λάστιχο 
Χειρουργική μάσκα με κορδόνια ή λαστιχάκια, τριών στρωμάτων. Να είναι υποαλλεργική, 
κατασκευασμένη από μαλακό υλικό, άνετη, ανθεκτική στην υγρασία με άριστη 
αεροδιαπερατότητα. Κατά μήκος και στην άνω στην άνω πλευρά της μάσκας να υπάρχει 
εσωτερικό εύκαμπτο επιρρήνειο έλασμα. Να παρέχει υψηλή βακτηριακή προστασία, 
διαθέτοντας εσωτερικό φίλτρο απόδοσης μεγαλύτερο BFE ≥ 98%, στο 1 micro, χαμηλής 
αντίστασης στην διέλευση του αέρα που προεφέρει 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.Μάσκα Αναπνευστικής Προστασίας τύπου FFP2 
Μάσκα προστασίας της αναπνοής FPP2 χωρίς βαλβίδα. Να είναι αναδιπλούμενη προκειμένου 
να διασφαλίζεται η μη εισχώρηση μολυσματικών στο εσωτερικό της μάσκας. Να διαθέτει 
καμπύλο, χαμηλό προφίλ για να παρέχει καλύτερη ορατότητα στον χρήστη και να είναι η 
χρήση της συμβατή και με άλλα μέσα ατομικής προστασίας (πχ γυαλιά προστασίας). Σε κάθε 
μάσκα να αναγράφεται το πρότυπο κατασκευής EN 149:2001, το επίπεδο προστασίας, ο 
κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης CE, ο κωδικός προϊόντος και ο κατασκευαστής. Να 
κατατίθενται επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τα 
πρότυπα EN 149:2001+A1:2009.
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3,4  Ιατρικά Γάντια εξεταστικά
a. Μη αποστειρωμένα εξεταστικά γάντια από φυσικό latex  
Να πληρούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 455-1:2000, ΕΝ 455-2:2009+Α2:2013 , ΕΝ 455- 
3:2006 ΕΝ: 455-4:2009. Επιπρόσθετα, να πληρούν το πρότυπο ΕΝ 420:2003+Α1:2009 σχετικά 
με τις γενικές προδιαγραφές των προστατευτικών γαντιών.  
Να έχουν πιστοποίηση CE από ανεξάρτητο κοινοποιημένο Οργανισμό. 
1. Να έχουν ομοιόμορφη επάλειψη με παράγωγο αμύλου για εύκολο φόρεμα. Μετά την 
αφαίρεσή του να μην παραμένει μεγάλη ποσότητα πούδρας στην επιφάνεια του χεριού του 
χρήστη. 
2. Επιβάλλεται η αποστολή δείγματος (όχι μεμονωμένα γάντια αλλά την προσφερόμενη 
συσκευασία π.χ. κουτί 100 τεμαχίων) στην Επιτροπή τεχνικής αξιολόγησης του διαγωνισμού. 
3. Συσκευασία και σήμανση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 15223:2016. Να αναγράφεται το 
υλικό του γαντιού, ότι περιέχει πούδρα, ημερομηνία παραγωγής και γήρανσης του προϊόντος 
και τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. 
4. Να είναι μη διαπερατά σε υγρά και να υπάρχει το σχετικό σύμβολο στη συσκευασία 
waterproof. 
5. Να προσφέρονται σε μεγέθη Small – Medium – Large.
b. Γάντια εξεταστικά, χωρίς πούδρα, από φυσικό latex, μη αποστειρωμένα  Χωρίς 
πούδρα. 
Ολίσθηση που να εξασφαλίζει τη μη σύμπτωση των εσωτερικών επιφανειών του γαντιού και 
την εύκολη εφαρμογή τους.  
Να πληρούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 455-1:2000, ΕΝ 455-2:2009+Α2:2013 , ΕΝ 455- 
3:2006 ΕΝ: 455-4:2009. 
Επιπρόσθετα να πληρούν το πρότυπο ΕΝ 420:2003 +Α1:2009 σχετικά με τις γενικές 
προδιαγραφές των προστατευτικών γαντιών. Να έχουν πιστοποίηση CE από κοινοποιημένο 
οργανισμό.  Συσκευασία και σήμανση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 15223:2016. Να 
αναγράφεται το υλικό του γαντιού, ότι δεν περιέχει πούδρα, ημερομηνία παραγωγής και 
γήρανσης του προϊόντος και τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. 7.3.75  
Αποστολή δείγματος στο στάδιο αξιολόγησης (όχι αποστολή μεμονωμένων γαντιών αλλά σε 
συσκευασία π.χ. των 100 τεμαχίων).  
Να προσφέρονται σε μεγέθη Small- Medium-Large.
c. Μη αποστειρωμένα γάντια εξεταστικά, χωρίς πούδρα, νιτριλίου  Από 100% 
συνθετικό υλικό Νιτριλίου, χωρίς πούδρα για χρήση από άτομα με αλλεργία στο latex και 
διαχείριση χημικών παραγόντων.  
Κατάλληλα για επικίνδυνα χημικά περιβάλλοντα εργασίας. ( Πρότυπο EN 374 :2003 ). Να 
αναφέρονται οι χημικοί παράγοντες ως προς τους οποίους έχουν ελεγχθεί.  
Ανθεκτικά κατά τη χρήση (ΕΝ 388 :2003 ), να πληρούν τα πρότυπα ΕΝ 455-1:2000, ΕΝ 455-
2:2009+Α2:2013 , ΕΝ 455-3:2006 ΕΝ: 455-4:2009.  Με πιστοποίηση CE και τον αριθμό του 
κοινοποιημένου Οργανισμού.
Συσκευασία και σήμανση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 15223:2016 Να αναγράφεται το υλικό 
του γαντιού, ότι δεν περιέχει πούδρα, ότι δεν είναι διαπερατά από υγρά, ημερομηνία 
παραγωγής και γήρανσης του προϊόντος, η διεύθυνση του εργοστασίου παραγωγής, του 
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου σε Ευρωπαϊκή χώρα, τα πρότυπα ΕΝ 455-1, ΕΝ455-2, 
ΕΝ455-3 και τα σύμβολα των προτύπων ΕΝ 388, ΕΝ 374.  
Αποστολή δείγματος στο στάδιο αξιολόγησης (όχι αποστολή μεμονωμένων γαντιών αλλά σε 
κλειστή συσκευασία.  
Να προσφέρονται σε μεγέθη Small- Medium- Large- X-Large.
 5. Ιατρικά Γυαλιά εργασίας.
Τα πρόσθετα γυαλιά προστασίας να εξασφαλίζουν την μέγιστη προστασία των οφθαλμών, από 
οποιαδήποτε εξωτερική αιτία που θα μπορούσε να επιφέρει βλάβη ή μόλυνση.Τα γυαλιά 
προστασίας να προσαρμόζονται αυτόματα, για να ταιριάζουν σε μεγάλο εύρος μεγεθών 
κεφαλιού, ενώ ο σχεδιασμός παρέχει εξαιρετική κάλυψη και καλό οπτικό πεδίο. Να έχουν 
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ενσωματωμένη πλαϊνή προστασία για μέγιστη προφύλαξη. Να μπορούν να φορεθούν μόνα τους 
ή πάνω από γυαλιά οράσεως και να εχουν χρώμα Διάφανο

6.Μπλούζες Αδιάβροχες μη αποστειρωμένες μίας χρήσης
Να είναι μιας χρήσεως, μη αποστειρωμένη  
Nα έχει δέσιμο στο λαιμό και στην μέση
 Να έχει μακρύ μανίκι με ελαστική μανσέτα
Να παρέχει πλήρη κάλυψη πλάτης
Να διαθέτει CE (Ευρωπαϊκή οδηγία ΕΕ 2016/425)
Να είναι κατασκευασμένη από non – woven υλικό υγροαπωθητικό και αδιάβροχο
Να πληροί το πρότυπο EN 13034 - Type PB [6]
Να είναι μεγέθους one size
7.Ποδονάρια 
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
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (α) και (β) της παραγράφου 
3 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 11-3-2020 με τίτλο 
«Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της 
λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19».

TMHMA  Γ
1. Αντισηπτικό gel χεριών, (συσκ. 1 λίτρου)
Αντισηπτικό gel χεριών, περιεκτικότητας  σε αιθυλική αλκοόλη 70% και άνω, με μαλακτικά 
συστατικά για ταχεία και αποτελεσματική δράση. 
Να είναι κατάλληλο για συχνή χρήση χωρίς να δημιουργεί ξηροδερμίες ή ερεθισμούς 

Να είναι αδιάλυτο για γρήγορη αντισηψία, με μικροβιοκτόνο δράση και να µην χρειάζεται 
ξέβγαλμα 
Το προϊόν θα πρέπει να διαθέτει άδεια από τον ΕΟΦ.
Συσκευασία του ενός (1) λίτρου µε ενσωματωμένη αντλία έγχυσης
Η συνολική δαπάνη δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 8.452.40 € και θα καλυφθεί από πιστώσεις 
στον  Κ.Α. εξόδων 10-6631.002 "Προμήθεια υγειονομικού υλικού για την αντιμετώπιση του 
κορονοϊού (covid-19)", για την προμήθεια ατομικών μέσων προστασίας και λοιπού υλικού 
ατομικής προστασίας.»

2.ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟ  -ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ  ΥΓΡΟ
Αντιβακτηριδιακό –Αντισηπτικό υγρό, σε σπρέι, για  την απολύμανση νοσηλευτικού 
εξοπλισμού , αντικειμένων και μικρών επιφανειών , στο χώρο εργασίας,  οικίες  των 
ωφελουμένων , που έρχονται σε επαφή  Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις 
των εδαφίων (α) και (β) της παραγράφου 3 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου της 11-3-2020 με τίτλο «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και 
Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού 
COVID-19». 
Ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής θα πρέπει να καταθέσει προσφορά στην οποία θα 
περιλαμβάνονται όλα τα είδη του κάθε τμήματος.
Ο Προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται ενδεικτικά στο ποσό των  8.486,33 €
Συμπεριλαμβανομένου και του Φ.ΠΑ και θα βαρύνει τις πιστώσεις  του προϋπολογισμού οικ. 
Έτους 2021 του ΚΑ 10-6631.002 με τίτλο » Προμήθεια υγειονομικού υλικού» (προμήθεια τεστ 
αντιγόνου) ποσό 3996,00€   και  του ΚΑ 10-6631.002 με τίτλο »Προμήθεια υγειονομικού 
υλικού», (μέσων ατομικής προστασίας και λοιπού υλικού ατομικής προστασίας) για την 
αντιμετώπιση του Κορωνοϊου (covid -19)
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                                Χίος, 10 /5/2021
                                           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η συντάξασα                                          Η αν/τρια Δ/ντρια 

                                                                                                                 
Καλλιόπη  Ρουσάκη                                     Σοφία Γατανά 

                                                

                    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
Δ Η Μ Ο Σ    Χ Ι Ο Υ

Δ/ΝΣΗ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ            
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Συγγρου 1, Χίος
Πληροφορίες : Σοφία Γατανά

Τηλέφωνο : 2271350054

            

 

  

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

Α/Α υγειονομικό υλικό (ΜΑΠ)
Κόστος 

Μονάδας άνευ 
Φ.Π.Α.

Αιτούμενη 
Ποσότητα Κόστος

 ΤΜΗΜΑ Α   
1 Τέστ Αντιγόνων 6,00 666 3.996,00 €
  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α 3.996,00€
  ΦΠΑ 0  %
  ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α 3.996,00€

 
 ΤΜΗΜΑ Β    
1 Απλές Χειρουργικές Μάσκες 0,0326 5.000 163,00 €
2 Μάσκα FPP2 2,1634 300 649,02 €
3 Γάντια  Large * 0,1086 2.000 217,20 €
4 Γάντια  Medium * 0,1086 1.000 108.60 €
5 Ιατρικά Γυαλιά εργασίας 8 12 96,00€

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
(1-5) 1.233,82€

ΦΠΑ 4% 49,35€
ΣΥΝΟΛΟ(1-5) 1.283,17

6 Μπλούζες Xειρουργικές Αδιάβροχες 
απλές 3,2192 350 1.126.72 €
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7 Ποδονάρια 0,10 500 50,00€

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.176,72€

ΦΠΑ 17% 200,04€

 ΣΥΝΟΛΟ(6-7) 1.376,76€

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ (1-7)

2410,54

 
ΦΠΑ

(4%+17%)
249,39€

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Β 2.659,34

          ΤΜΗΜΑ   Γ

1
1

Αντισηπτικό gel χεριών (συσκ. 1 
λίτρου) 8 70 560 €

2 Αντιβακτηριδιακό υγρό σε σπρέι
Τύπoυ Dettol 6,00 200 1.200,00€

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Γ 1.760,00€
  ΦΠΑ 4 % 70,40 €
  ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Γ 1830,40€

 
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (άνευ ΦΠΑ) 8.166,54 €
 ΦΠΑ (4% και 17%) 319,79 €
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (με ΦΠΑ) 8.486,33 €

* Γάντια τύπου λάτεξ με ή χωρίς πούδρα

                                Χίος, 10 /5/2021
                                           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η συντάξασα                                          Η αν/τρια Δ/ντρια 

                                                                                                                 
Καλλιόπη  Ρουσάκη                                     Σοφία Γατανά 
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