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ΜΕΛΕΤΗ 2/2021 

 

Μελέτη για την προμήθεια χειρουργικών μασκών μιας χρήσης, μασκών υψηλής 

αναπνευστικής προστασίας FFP2 χωρίς βαλβίδα, αντισηπτικού σε μορφή τζέλ, γαντιών 

νιτριλίου μιας χρήσης και προστατευτικής ενδυμασίας (μπλούζες αντιμικροβιακές) και για την 

προστασία των υπαλλήλων του Δήμου Γαλατσίου λόγω εξάπλωσης του κορονοϊού COVID 19 

 

Ο Δήμος Γαλατσίου, για τις ανάγκες που προέκυψαν λόγω της ύπαρξης του κορονοϊού COVID 19 

επιθυμεί την προμήθεια χειρουργικών μασκών μιας χρήσης, μασκών υψηλής αναπνευστικής 

προστασίας κατηγορίας FFP2 χωρίς βαλβίδα, αντισηπτικού σε μορφή τζέλ, γαντιών νιτριλίου 

μιας χρήσης και προστατευτικής ενδυμασίας (μπλούζες αντιμικροβιακές), για την προστασία 

των υπαλλήλων του Δήμου μας 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΟΜΑΔΑ Α (Αναπνευστική προστασία) 

 

1) Χειρουργική μάσκα μίας χρήσης, τριών στρωμάτων, με έλασμα στήριξης στη μύτη και 
λάστιχα για τοποθέτηση στα αυτιά. - CPV 3314000-3  

Υλικό: 

Μαλακό υλικό λεπτής υφής τριών (3) στρωμάτων με ειδικό 

φίλτρο διαδοχικών στρωμάτων, υψηλής αποδοτικότητας 
για την κατακράτηση σωματιδίων και την ικανότητα 
αναπνοής (τύπου ΙΙR) χωρίς latex. 

BFE: ≥ 99 % 

Πρότυπο κατασκευής Πρότυπο ΕΝ-14683:2019 

Μέγεθος: 17,5 cm x 9,5 cm (+/-5%) 

Χρώμα: Λευκό / Ανοιχτό Μπλε 

Συσκευασία: 50τμχ / πεπιεσμένο PPC, 2.000 τμχ / χαρτοκιβώτιο 

Ταξινόμηση CE: Κατηγορία ΙΙ R  

Οδηγίες αποθήκευσης: 
Φυλάσσεται σε αεριζόμενο, καθαρό, ξηρό μέρος και μακριά 
από το φως του ήλιου. 

Χαρακτηριστικά 
προϊόντος: 

Ιατρική μάσκα προσώπου με λάστιχα στήριξης  και 
επιρρίνιο έλασμα για πλήρη εφαρμογή στη μύτη, δεν 
παράγει χνούδι, υποαλλεργική,, υγροαπωθητική. 

Διάρκεια ζωής: 2 χρόνια 

  

https://www.promitheies.gr/cpv/list


 

2)  Μάσκες υψηλής αναπνευστικής προστασίας FFP2 χωρίς βαλβίδα CPV -  33157100-6  
 

 

ΟΜΑΔΑ Β (Αντισηπτικά) CPV – 33631600-8 
 

1. Αντισηπτικό Gel 
 

 Περιεκτικότητα σε αλκοόλη 80% 
 Συστατικά: Μετουσιωμένη αλκοόλη, γλυκερίνη, πανθενόλη, νερό, καρβομέρη, φυσικά 

αρωματικά. 
 Συσκευασίες των 100-120 ml χωρίς δοσομετρική βαλβίδα και των  1.000 ml με 

δοσομετρική βαλβίδα. 
 Άδεια διάθεσης από Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων 
 Για όλους τους τύπους δέρματος 

 

ΟΜΑΔΑ Γ (Προστασία χεριών) 
 

2. Γάντια νιτριλίου μιας χρήσης ιατρικά CPV – 33141420-0 
 

 Κατασκευή από νιτρίλιο 
 Χωρίς πούδρα 
 Προστασία από μικροοργανισμούς 
 Ελαστικά 
 Συσκευασία 180 ή 200 τμχ 
 Πρότυπα ΕΝ 455 και EN 374 
 Μιας χρήσης 
 Αμφιδέξια 
 Με υφή στα ακροδάκτυλα. 
 Μεγέθη small, medium, large και extra large 

 
ΟΜΑΔΑ Δ (Προστασία σώματος) 

 
1. Προστατευτικές αντιμικροβιακές μπλούζες αδιαφανείς με λάστιχο CPV 35113490-0  

 
 Μπλούζες μιας χρήσης από μη υφασμένο υγροαπωθητικό υλικό non woven  >35gr , με 

συμπεριφορά υφάσματος. 
 Αδιαφανείς, αδιαπέραστες από μικρόβια και βακτήρια, με λάστιχο και μακριά μανίκια. 

Ικανότητα 
φιλτραρίσματος 

≥95% Ν95 

Πιστοποίηση FFP2 NR D EN 149:2001 + A1:2009 

Χρώμα: Λευκό  

Συσκευασία: 50τμχ /κουτί 

Ταξινόμηση CE: Κατηγορία ΙΙΙ, PPE 89/686/EEC 

Οδηγίες αποθήκευσης: 
Φυλάσσεται σε αεριζόμενο, καθαρό, ξηρό μέρος  και 
μακριά από το φως του ήλιου. 

Χαρακτηριστικά 
προϊόντος: 

Μάσκα προσώπου με ιμάντες και εύκαμπτο ρινικό έλασμα, 
χωρίς βαλβίδα 

Πρότυπο κατασκευής EN 149:2001 + A1:2009 

Διάρκεια προϊόντος 2 έτη 

  

https://www.promitheies.gr/cpv/list
https://www.promitheies.gr/cpv/list


 Ανθεκτικές, δεν σκίζονται εύκολα, αεροδιαπερατές, δένουν με κορδόνια στον αυχένα και 
στη μέση. 

 Με λάστιχο στα μανίκια. 
 Έγκριση από Εθνικό οργανισμό φαρμάκων 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 

ΟΜΑΔΑ Α (Αναπνευστική 
προστασία) 

    

 Χειρουργική μάσκα μίας 
χρήσης, τριών στρωμάτων, με 
έλασμα στήριξης στη μύτη και 
λάστιχα για τοποθέτηση στα 

αυτιά. 

30.000 τμχ 
(600 κουτιά των 

50 τμχ) 

6% 1.500,00 €  1.590,00 € 

Μάσκες υψηλής αναπνευστικής 
προστασίας FFP2 χωρίς βαλβίδα 

3.000 τμχ 
(60 κουτιά των 

50 τμχ) 

6% 1.500,00 € 1.590,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α    3.000,00 € 3.180,00 € 

ΟΜΑΔΑ Β (Αντισηπτικά) 

 

    

Αντισηπτικό GEL 400 τμχ των 100, 
110 ή 120ml 

6% 340,00 € 360,40 € 

Αντισηπτικό GEL 400 τμχ των 
1.000ml 

6% 1.800,00 € 1.908,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β   2.140,00 € 2.268,40 € 

ΟΜΑΔΑ Γ (Προστασία χεριών)     

Γάντια νιτριλίου μιας χρήσης 
εξεταστικά 

200 κουτιά των 
180 εως 200 

τεμαχίων (12 S, 
118 M, 62 L, 8 XL) 

6% 5.000,00 € 5.300,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ   2.500,00 € 2.650,00 € 

ΟΜΑΔΑ Δ (Προστασία σώματος) 

 

    

1. Προστατευτικές 
αντιμικροβιακές μπλούζες 

αδιαφανείς με λάστιχο 

300 τμχ 24% 186,00 € 230,64 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ   186,00 € 230,64 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ με ΦΠΑ 10.979,04 € 

 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
1. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 



 
Η παράδοση των υλικών θα πρέπει να γίνει με ευθύνη του προμηθευτή σε συγκεκριμένο χώρο 
που θα υποδειχθεί από τον Δήμο Γαλατσίου μετά από τηλεφωνική επικοινωνία και σε διάστημα 
όχι μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 
Κατά την παράδοση των εμπορευμάτων θα είναι παρόν εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του 
προμηθευτή. 
 

2. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαθιστά τα είδη αυτά με καινούρια σε περίπτωση 
που δεν πληρούν τις προδιαγραφές ή έχουν φθορές. 
Τα είδη πρέπει να είναι καινούρια και αχρησιμοποίητα στις συσκευασίες τους και να 
αναγράφονται σε αυτές οι πιστοποιήσεις τους. 
Ο προμηθευτής θα πρέπει να είναι σε θέση να προσκομίσει οποιοδήποτε πιστοποιητικό για τα 
επί προμήθεια προϊόντα του ζητηθεί.   
 

3.  ΤΙΜΕΣ 
 
Α) Οι τιμές που θα δηλωθούν από τον εκάστοτε προμηθευτή θα είναι δεσμευτικές και σταθερές 
για όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 
Β) Για την εξόφληση του κάθε τιμολογίου είναι απαραίτητη προϋπόθεση η προσκόμιση όλων 
των νόμιμων δικαιολογητικών στο λογιστήριο του Δήμου Γαλατσίου (ασφαλιστική ενημερότητα 
και φορολογική ενημερότητα. 
 
                                                                                                   Γαλάτσι, 09.02.2021 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 

ΣΙΩΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 


