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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΩΜΕ ΦΟΡΜΕ ΠΡΟΣΑΙΑ ΜΙΑ 
ΧΡΗΗ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Δ.Γ.Χ. 
 
Προχπολογιςμόσ: 2.728,00 € (με ΦΠΑ) 
 
Κωδ. Προχπολογιςμοφ: 10-6481.005 
 
 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ-ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Η παροφςα τεχνική ζκθεςη αφορά την προμήθεια για ολόςωμεσ φόρμεσ προςταςίασ μιασ χρήςησ για τισ 
ανάγκεσ του Δημοτικοφ Γηροκομείου Χανίων. 

Η ανωτζρω προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με απευθείασ ανάθεςη ςτο πλαίςιο λήψησ απαραίτητων 
προληπτικϊν μζτρων για την αποφυγή διαςποράσ του κορωνοϊοφ Covid-19 και ςφμφωνα με την ιςχφ τησ  παρ. 3 του 
άρθρου 10 τησ από 11-03-2020 Πράξησ Νομοθετικοφ Περιεχομζνου (Α’ 55) η οποία κυρϊθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 
4682/2020 (Α’ 76) και παρατείνεται από τη λήξη τησ και ζωσ την 31/3/2022 (άρθρο 106 του Ν. 4876/21), με κριτήριο 
κατακφρωςησ την χαμηλότερη προςφορά που θα ςυμφωνεί με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ για το ςφνολο των 
παρεχόμενων υπηρεςιϊν. Τα είδη τα οποία αναφζρονται ςτον παρακάτω πίνακα, θα πρζπει να είναι άριςτησ 
ποιότητασ φτιαγμζνα ςφμφωνα με τισ οδηγίεσ τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ και θα πρζπει να ζχουν τα κάτωθι τεχνικά 
χαρακτηριςτικά: 

Σμήμα 1: Προμήθεια «Ολόςωμεσ Φόρμεσ Προςταςίασ μιασ Χρήςησ» CPV: 33140000-3 
 

Α/Α ΕΙΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ 
ΧΩΡΙ ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΧΩΡΙ ΦΠΑ 

1.  
Ολόςωμεσ 
Φόρμεσ 
Προςταςίασ 

-Σφποσ: Κατηγορίασ III, Type 5,6 ΕΝ 13982-1 Particle 
proof & EN 13034+A1 limited splash proof. 
-Τλικό: Αντιςτατικό υλικό (μη υφαςμζνο φφαςμα ΡΡ 
εξαιρετικήσ ποιότητασ) με ενςωματωμζνο κάλυμμα 
κεφαλήσ (κουκοφλα) ςε ατομική ςυςκευαςία. 
- Χαρακτηριςτικά: 
1. Υγροαπωθητική, αδιάβροχη (όςο διαρκεί η 

χρήςη τησ) και αδιαφανήσ. 
2. Να μην προκαλεί ερεθιςμό του δζρματοσ, οφτε 

να ζχει ανεπιθφμητεσ επιπτϊςεισ ςτην υγεία, μη 
τοξική. 

3. Ελαφριά και εφκαμπτη, για την άνεςη του 
ατόμου που τη φορά και να του παρζχει 
αποτελεςματική προςταςία από μολυςματικοφσ, 
βιολογικοφσ παράγοντεσ. 

4. Μακριά μανίκια τα οποία ςτο τελείωμά τουσ 
φζρουν μανςζτα από λάςτιχο, να υπάρχει 
λάςτιχο ςυγκράτηςησ και ςτουσ καρποφσ και 
ςτουσ αςτραγάλουσ και να ζχει λάςτιχο ςτην 
μζςη για καλφτερη εφαρμογή. 

5. Χωρίσ εμφανείσ ραφζσ εξωτερικά, οι ενϊςεισ να 
είναι εςωτερικζσ με θερμό-ςυγκόλληςη. Το 
φερμουάρ να είναι καλά καλυμμζνο. 

6. Η κουκοφλα να είναι εφκαμπτη, να ζχει ελαςτικό 
ςφίξιμο για να διευκολφνει την τοποθζτηςη 
μάςκασ. 

-Πρότυπα: Πρότυπα του ΕΛΟΤ και περιγράφονται ςτην 
Ευρωπαϊκή Νόρμα EN 14126:2003/AC:2004 καθϊσ και 
τα πρότυπα EN 13688, EN 1149-5, EN14605, TIP 5: EN 
13982-1:2004 + A1:2010 
TIP 6: EN 13034:2005+ A1: 2009, EN 14362-1:2012, 
EN1149-1:2006, EN 1149-5:2008. 
-ήμανςη: CE κατηγορίασ ΙΙΙ ςφμφωνα με EU2016/425. 
-Μζγεθοσ: XL. 
-Χρώμα: Λευκό. 
-Είδοσ: Μίασ Χρήςησ. 

Τεμ. 500 2,20 1.100,00 
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Ολόςωμεσ 
Φόρμεσ 
Προςταςίασ 

-Σφποσ: Κατηγορίασ III, Type 5,6 ΕΝ 13982-1 Particle 
proof & EN 13034+A1 limited splash proof. 
-Τλικό: Αντιςτατικό υλικό (μη υφαςμζνο φφαςμα ΡΡ 
εξαιρετικήσ ποιότητασ) με ενςωματωμζνο κάλυμμα 
κεφαλήσ (κουκοφλα) ςε ατομική ςυςκευαςία. 
- Χαρακτηριςτικά: 
1. Υγροαπωθητική, αδιάβροχη (όςο διαρκεί η 

χρήςη τησ) και αδιαφανήσ. 
2. Να μην προκαλεί ερεθιςμό του δζρματοσ, οφτε 

να ζχει ανεπιθφμητεσ επιπτϊςεισ ςτην υγεία, μη 
τοξική. 

3. Ελαφριά και εφκαμπτη, για την άνεςη του 
ατόμου που τη φορά και να του παρζχει 
αποτελεςματική προςταςία από 
μολυςματικοφσ, βιολογικοφσ παράγοντεσ. 

4. Μακριά μανίκια τα οποία ςτο τελείωμά τουσ 
φζρουν μανςζτα από λάςτιχο, να υπάρχει 
λάςτιχο ςυγκράτηςησ και ςτουσ καρποφσ και 
ςτουσ αςτραγάλουσ και να ζχει λάςτιχο ςτην 
μζςη για καλφτερη εφαρμογή. 

5. Χωρίσ εμφανείσ ραφζσ εξωτερικά, οι ενϊςεισ να 
είναι εςωτερικζσ με θερμό-ςυγκόλληςη. Το 
φερμουάρ να είναι καλά καλυμμζνο. 

6. Η κουκοφλα να είναι εφκαμπτη, να ζχει 
ελαςτικό ςφίξιμο για να διευκολφνει την 
τοποθζτηςη μάςκασ. 

-Πρότυπα: Πρότυπα του ΕΛΟΤ και περιγράφονται ςτην 
Ευρωπαϊκή Νόρμα EN 14126:2003/AC:2004 καθϊσ και 
τα πρότυπα EN 13688, EN 1149-5, EN14605, TIP 5: EN 
13982-1:2004 + A1:2010 
TIP 6: EN 13034:2005+ A1: 2009, EN 14362-1:2012, 
EN1149-1:2006, EN 1149-5:2008. 
-ήμανςη: CE κατηγορίασ ΙΙΙ ςφμφωνα με EU2016/425. 
-Μζγεθοσ: XXL. 
-Χρώμα: Λευκό. 
-Είδοσ: Μίασ Χρήςησ. 

Τεμ. 500 2,20 1.100,00 

  
 

  
φνολο 

χωρίσ ΦΠΑ 
2.200,00 

     ΦΠΑ 24% 528,00 

  
 

  
φνολο 

δαπάνησ 
2.728,00 

 
Η παράδοςη των προςφερόμενων ειδϊν θα γίνεται τμηματικά ή όπωσ διαφορετικά επιθυμεί ο Οργανιςμόσ, 

ςε χϊρο που θα υποδειχθεί από την υπηρεςία, με ζξοδα και μζριμνα του προμηθευτή. 
Η ςυνολική δαπάνη ζχει προχπολογιςθεί ςτο ποςό των 2.728,00 € (ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. 24%) 

και θα βαρφνει τον ΚΑ 10-6481.005 ςχετική πίςτωςη προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2022. 
 
 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Χανιά, 9/3/2022 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤ Δ.Γ.Χ.  

  
 
 

ΚΑΡΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ 

 Χανιά, 9/3/2022 
Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΜΗΜΑΣΟ 
ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

 
 
 
 

ΗΦΑΚΑΚΗ ΑΝΣΩΝΙΑ 
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