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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

(ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Τ.Κ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
E-mail.:

Κοντοπούλου Δέσποινα
ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ
84300
2285360595
dkontopoulou@naxoshospital.gr

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Έρευνα αγοράς για προμήθεια Mέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) και άλλων 
ιατρικών αναλωσίμων του Γ.Ν. –Κ.Υ. Νάξου.

Έχοντας υπόψη:

1. Την Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. Υ4α/39509, (ΦΕΚ Β΄1157/10-04-2012) 
Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Γ.Ν-Κ.Υ Νάξου.

2. Το Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ Α΄ 81/04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»

3. Το Ν.3580/07 (ΦΕΚ 134 Α/18-6-2007) : Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις., του άρθρου 13 του 
ν. 3918/2011 (ΦΕΚ Α΄ 31) και της υπουργικής απόφασης 8/2010 (ΦΕΚ Β΄ 777)

4. Το άρθρο 24 του ν.3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή 
ασφάλεια και άλλες διατάξεις

5. Το άρθρο 66, παρ.28, του ν.3984/2011, (ΦΕΚ 150 Α/27-6-2011) : «Δωρεά και 
μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 47, του 
ν.4272/2014 και ισχύει.

6. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις»

7. Το Νόμο 4270/2014: Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 
143/Α/2014),28.06.2014

8. Το άρθρο 118 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-Διορθ.Σφαλμ. Στα ΦΕΚ-200 
Α/24-10-16 και ΦΕΚ-206 Α/3-11-16) : Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει 
σήμερα.
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9. Του άρθρου 27 παρ.4, περ. α) και β) του ν.4472/2017 (ΦΕΚ.Α’74/19-05-2017, όπως 
προστέθηκε με την  παρ. 2 (περ. β) του τέταρτου άρθρου του Ν. 4542/18, ΦΕΚ-95 
Α/1-6-18 και ισχύει.

10. Τη με αριθ.Γ4β/Γ.Π.οικ.2402/15-01-2020 Υπουργική Απόφαση περί διορισμού του 
Ζουλουφού Μιχαήλ του Εμμανουήλ, ως κοινού Διοικητή των διασυνδεόμενων 
Νοσοκομείων Γ.Ν. Σύρου «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» και Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου (ΦΕΚ 
23/16-01-2020 τ.Υ.Ο.Δ.Δ).

11. Την Γ4β/Γ.Π.οικ. 1438/10-1-2020 (ΑΔΑ: 6Δ5Α465ΦΥΟ-ΡΙΟ, ΦΕΚ 15/ΥΟΔΔ/14-1-2020) 
απόφαση του Υπουργού Υγείας με την οποία ορίστηκε η ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΚΑΛΛΙΤΣΑ, ως 
Αναπληρώτρια Διοικήτρια στο διασυνδεόμενο ΝΠΔΔ ΓΝ ΚΥ ΝΑΞΟΥ.

12. Την υπ΄αριθμ. 722/22-01-2020 (πράξη 1η/2020 ) απόφαση του Γενικού Νοσοκομείου 
Σύρου «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΙΟ» περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων και πράξεων, με  
δικαίωμα τελικής υπογραφής δικαίωμα τελικής υπογραφής στη Φραγκίσκου Καλλίτσα 
του Δημητρίου, Αναπληρώτρια Διοικήτρια του Γ.Ν-ΚΥ Νάξου, από την ημερομηνία 
ορκωμοσίας και ανάληψης καθηκόντων της μέχρι νεωτέρας.

13. Αριθμ . Γ4β/ΓΠ/οικ.24202/20 (ΦΕΚ 305 ΥΟΔΔ/21-04-2020) : Τροποποίηση της 
Γ4β/ΓΠ.59628/5-9-2018 (ΦΕΚ 508/ΥΟΔΔ/12-9-2018) απόφασης του Υπουργού και του 
Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας με περιεχόμενο τον ορισμό μελών στο Διοικητικό 
Συμβούλιο των διασυνδεόμενων ΝΠΔΔ: α) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ 
και ΠΡΩΙΟ» και β) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ, αρμοδιότητας 2ης Υ.Πε 
Πειραιώς και Αιγαίου

14. Την υπ’ αριθμ. 7315/07-07-2020 (πράξη 2η/2020), Απόφαση του κοινού Διοικητή των 
διασυνδεόμενων Νοσοκομείων, Γενικού Νοσοκομείου Σύρου «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» 
και Γ.Ν-Κ.Υ Νάξου με ΑΔΑ:ΡΠΘΨ469070-Π45

15. Την κατευθυντήρια οδηγία 25 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ, με αριθμό πρωτοκόλλου 
4577/28-08-2020 ΑΔΑ:ΩΔΣΙΟΞΤΒ-92Ω.

16. Το υπ’αριθμ. πρωτ. 7951/08-10-2021 αίτημα με θέμα: «Προμήθεια Μέσων Ατομικής 
Προστασίας (ΜΑΠ) και άλλων ιατρικών αναλωσίμων του Γ.Ν. –Κ.Υ. Νάξου» της 
Προϊσταμένης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. –Κ.Υ. Νάξου.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε προσφορά (υποβολή τιμών ),στο πλαίσιο έρευνας αγοράς που 

διεξάγει το νοσοκομείο για τα υλικά, όπως περιγράφονται κατωτέρω,  για την διαπίστωση του 

επιπέδου τιμών, στο e-mail του νοσοκομείου : info@naxoshospital.gr υπόψη: οικονομικού τμήματος, 

έως  15/10/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 για τα είδη :

mailto:info@naxoshospital.gr
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ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Α/Α Είδος Μονάδα 
μέτρησης

Ετήσια 
Ποσότητα 
για ετήσιο 

Διαγωνισμό

1 Ασπίδα προστασίας προσώπου ιατρική ΤΕΜ 300

2 Γάντια εξεταστικά νάιλον διαφανή μη αποστειρωμένα ΤΕΜ 2000

3 ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ    LARGE    χωρίς πούδρα, χωρίς λάτεξ που 
παράγονται χωρίς φυσικό καουτσούκ.       Μη αποστειρωμένα, αμφιδέξια, 
μίας χρήση       (σε περίπτωση μη κάλυψης,  συμπλήρωση των ελλειπουσών 
ποσοτήτων με γάντια λάτεξ)             

ΤΕΜ 150000

4 ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ    MEDIUM     χωρίς πούδρα, χωρίς λάτεξ 
που παράγονται χωρίς φυσικό καουτσούκ.     Μη αποστειρωμένα, αμφιδέξια, 
μίας χρήση                   (σε περίπτωση μη κάλυψης,  συμπλήρωση 
των ελλειπουσών ποσοτήτων με γάντια λάτεξ)                    

ΤΕΜ 250000

5 ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ    X-LARGE   χωρίς πούδρα, χωρίς λάτεξ που 
παράγονται χωρίς φυσικό καουτσούκ.   Μη αποστειρωμένα, αμφιδέξια, μίας 
χρήση         (σε περίπτωση μη κάλυψης,  συμπλήρωση των ελλειπουσών 
ποσοτήτων με γάντια λάτεξ)                      

ΤΕΜ 100000

6 ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ  SMALL  χωρίς πούδρα, χωρίς λάτεξ που 
παράγονται χωρίς φυσικό καουτσούκ.  Μη αποστειρωμένα, αμφιδέξια, μίας 
χρήση           (σε περίπτωση μη κάλυψης,  συμπλήρωση των ελλειπουσών 
ποσοτήτων με γάντια λάτεξ)                             

ΤΕΜ 130000

7 ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ  LATEX ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Ν.8,5  Γάντια Latex 
Αποστειρωμένα Ζεύγος

ΖΕΥΓΟΣ 1500

8 ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ LATEX ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Ν.6,5 Γάντια Latex 
Αποστειρωμένα Ζεύγος

ΖΕΥΓΟΣ 1500

9 ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ LATEX ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Ν.7 Γάντια Latex Αποστειρωμένα 
Ζεύγος

ΖΕΥΓΟΣ 2000

10 ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ LATEX ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Ν.7,5  Γάντια Latex 
Αποστειρωμένα Ζεύγος

ΖΕΥΓΟΣ 3500

11 ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ LATEX ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Ν.8   Γάντια Latex 
Αποστειρωμένα Ζεύγος

ΖΕΥΓΟΣ 1800

12 Καλύμματα κεφαλής - Καπέλο με λάστιχο (χειρουργικές σκούφιες) ΤΕΜ 8000

13 Κοστούμια μ.χ. μη αποστειρωμένα  LARGE  TEM 200

14 Κοστούμια μ.χ. μη αποστειρωμένα  MEDIUM   ΤΕΜ 100

15 Κοστούμια μ.χ. μη αποστειρωμένα  X-LARGE  TEM 200
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16 Μάσκα Αναπνευστικής Προστασίας τύπου FFP2 ΤΕΜ 10000

17 Μάσκα Αναπνευστικής Προστασίας τύπου FFP3 ΤΕΜ 2000

18 Μπλούζες Αδιάβροχες μη αποστειρωμένες μίας χρήσης X-LARGE ή  ONE SIZE ΤΕΜ 9000

19 Μπλούζες χειρουργείου μ.χ. αποστειρωμένες LARGE TEM 800

20 Μπλούζες χειρουργείου μ.χ. αποστειρωμένες MEDIUM TEM 400

21 Μπλούζες χειρουργείου μ.χ. αποστειρωμένες X-LARGE TEM 1000

22 Ποδιές νάιλον μ.χ.  - (σακούλα) σε συσκευασία των 100) Συσκευασία 30

23 Ποδονάρια κοντά με λάστιχο ΤΕΜ 6000

24 Ποδονάρια μπότα - γκέτες (κνήμης) ΖΕΥΓΟΣ 6500

25 Προστατευτικά Ματιών (Γυαλιά Προστασίας μίας χρήσης) ΤΕΜ 200

26 Προστατευτική ολόσωμη φόρμα τύπου TYVEK XX-LARGE ΤΕΜ 1500

27 Προστατευτική ολόσωμη φόρμα τύπου TYVEK EXTRA LARGE ΤΕΜ 2000

28 Προστατευτική ολόσωμη φόρμα τύπου TYVEK LARGE ΤΕΜ 1500

29 Προστατευτική ολόσωμη φόρμα τύπου TYVEK MEDIUM ΤΕΜ 500

30 Προστατευτική ολόσωμη φόρμα τύπου TYVEK XXXL ΤΕΜ 1000

31 Στειλεοί για λήψη PCR  TEST ΤΕΜ  2000

32 Στρωματοθήκες με λάστιχο μ.χ. TEM 3000

33 Χειρουργικές Μάσκες  3ply με λάστιχο ΤΕΜ 70000

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ

1. Τα προσφερόμενα προϊόντα πρέπει να έχουν χρόνο αποστείρωσης (shelflife) τουλάχιστον ενός 
(1) έτους.
2. Η διεργασία αποστείρωσης των προϊόντων πρέπει να επικυρώνεται και να ελέγχεται σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων εναρμονισμένων προτύπων.
3. Στην ετικέτα / συσκευασία πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο τα 
παρακάτω στοιχεία: α. η ένδειξη «ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ», β. η μέθοδος αποστείρωσης, γ. η ένδειξη της 
οριακής ημερομηνίας ασφαλούς χρήσεως, εκφραζόμενη σε έτος και μήνα, δ. η ένδειξη ότι το προϊόν 
προορίζεται για μία και μόνη χρήση.

1. Ασπίδα προστασίας προσώπου ιατρική

 Να παρέχει την μέγιστη προστασία προσώπου για νοσοκομεία, οδοντιατρεία, ιατρικά και χημικά 
εργαστήρια και για διασώστες εκτάκτων αναγκών.
 Να είναι κατασκευασμένη από αντιθαμπωτικό υλικό
 Να μην επηρεάζει τη όραση του χρήστη
 Να είναι ελαφριά, άνετη,  με μαλακό λάστιχο ή  ιμάντα που να περνά γύρο από το κεφάλι    
        (μέτωπο)
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 Χωρίς λατέξ
 Η διάφανη ασπίδα στην περιοχή του μετώπου να  περιλαμβάνει προστατευτικό σφουγγάρι.
Κάθε συσκευασία ασπίδας προστασίας προσώπου να αποτελείται από τρία (3) τεμάχια:

1. Φύλλο προστασίας.

2. Βάση στήριξης.

3. Ιμάντα ή Λάστιχο προσαρμογής στο κεφάλι

 Εάν είναι επαναχρησιμοποιούμενη να πληροί το πρότυπο EN 166 

2. Γάντια εξεταστικά νάιλον διαφανή μη αποστειρωμένα  

Γάντια νάυλον μ/χ (πακέτο 100τεμ) διαφανή μιας χρήσης. Να δηλώνεται το υλικό κατασκευής 
Κατασκευασμένα από υλικό P.E. - διάφανα. Να συνδυάζουν άριστα αντοχή και αφή, να είναι λεπτά, με 
καλή εφαρμογή και να μην σχίζονται εύκολα. Δεν γλιστράνε και δεν κολλάνε κατά την εφαρμογή τους. 
Σε συσκευασία ανά 100 τεμάχια .

3. Γάντια εξεταστικά νιτριλίου χωρίς πούδρα (Latex Free) Διάφορα μεγέθη (σε περίπτωση μη 
κάλυψης,  συμπλήρωση των ελλειπουσών ποσοτήτων με γάντια λάτεξ)

Να είναι κατασκευασμένα από 100% συνθετικό υλικό νιτριλίου χωρίς παρουσία πούδρας.

Να είναι αμφιδέξια, να έχουν ανατομικό σχεδιασμό, μήκος 240mm και ενισχυμένη μανσέτα με 
σύστημα που να εμποδίζει την αναδίπλωση του ρεβέρ.

Να είναι πιστοποιημένα ως προς τη συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή οδηγία 93/42/EEC, 89/686/EEC , 
90/128/EEC & CE Mark. Επίσης να πληρούν τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΝ 455-1, 2, 3, 
4.

Να διατίθενται σε μεγέθη S,M,L,XL.

Σε περίπτωση μη κάλυψης των συγκεκριμένων αναγκών σε γάντια νιτριλίου συμπλήρωση των 
ελλειπουσών ποσοτήτων με γάντια  από φυσικό  λάτεξ  χωρίς την παρουσία πούδρας με τις 
υπόλοιπες ανωτέρω προδιαγραφές.

Σε περίπτωση μη κάλυψης των συγκεκριμένων αναγκών σε γάντια νιτριλίου και σε γάντια από φυσικό 
λάτεξ χωρίς την παρουσία πούδρας συμπλήρωση των ελλειπουσών ποσοτήτων με γάντια  από 
φυσικό  λάτεξ  με πούδρα με τις υπόλοιπες ανωτέρω προδιαγραφές.

4. Χειρουργικά γάντια γενικής χειρουργικής με πούδρα

Να είναι κατασκευασμένα από φυσικό latex πολύ καλής ποιότητας

Να έχουν ανατομικό σχήμα για σωστή εφαρμογή, μακριές μανσέτες οι οποίες να έχουν 
ενισχυμένο πάχος για καλύτερη συγκράτηση στο αντιβράχιο, για να αποφεύγεται η 
αναδίπλωση.

Να προσφέρονται σε όλα τα μεγέθη (Νο 6,5-8,5) με ολικό μήκος γαντιού 300 mm για κάθε 
μέγεθος, (μέγιστη επιτρεπόμενη απόκλιση ± 20mm)

Να είναι προπουδραρισμένα με βιο- απορροφήσιμο άμυλο (όχι πυριτικό μαγνήσιο).
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Να είναι αποστειρωμένα με 3ετή διάρκεια αποστείρωσης . Η διαδικασία της αποστείρωσης 
πρέπει να επικυρώνεται και να ελέγχεται σύμφωνα με τα εναρμονισμένα πρότυπα.

Τα προσφερόμενα γάντια να είναι πιστοποιημένα από κοινοποιημένο οργανισμό που 
βρίσκεται εγκαταστημένος και λειτουργεί νόμιμα στο έδαφος ενός από τα Κράτη Μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν σε ευκρινή θέση στη συσκευασία του ζεύγους γαντιών τη 
σήμανση CE και τον αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού.

Να αναγράφουν στη συσκευασία την ημερομηνία παραγωγής, τον τρόπο και τη λήξη της 
αποστείρωσης, τον αριθμό παρτίδας, τη διεύθυνση του εργοστασίου κατασκευής & του 
αντιπροσώπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και τη σήμανση CE με τον αριθμό του κοινοποιημένου 
οργανισμού πιστοποίησης.

Κάθε ζεύγος γαντιών να φέρει διπλή ανθεκτική συσκευασία ασφαλείας (εσωτερική σταθερή 
γαντοθήκη και εξωτερική αδιάβροχη θήκη).Να υπάρχει διάκριση δεξί -αριστερό και να 
αναγράφεται στην εσωτερική γαντοθήκη.

Να πληρούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 455-1 ως προς την ποιότητα κατασκευής , ΕΝ 455-2 ως 
προς την αντοχή και τις διαστάσεις και ΕΝ 455-3 ως προς την ασφάλεια από βιολογικούς 
κινδύνους 21DIAB000016077 2021-03-23 (περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, χημικούς επιταχυντές) 
και το πρότυπο ΕΝ 374-2:2003 ως προς τη διείσδυση μικροοργανισμών (performance level 3, 
AQL 0,65). Κάθε παρτίδα να συνοδεύεται από τα αποτελέσματα και τα πιστοποιητικά ελέγχου 
του κοινοποιημένου οργανισμού βάσει των απαιτήσεων των παραπάνω προτύπων .

 Να σταλούν δείγματα από κάθε μέγεθος για αξιολόγηση στη συσκευασία τους.

5. Καλύμματα κεφαλής - Καπέλα με λάστιχο (Χειρουργικές σκούφιες)

 Σχήματος μπερέ με λάστιχο γύρω από το κεφάλι
 Μιας χρήσης
 Υγροαπωθητικό υλικό (non- woven), Latex- free
 Υλικό που να αφήνει το δέρμα να αναπνέει, υπο-αλλεργικό, άνετο, αντιιδρωτικό
 Ανθεκτικά στο σκίσιμο

6. Κοστούμια μ.χ. μη αποστειρωμένα διάφορα μεγέθη
Χειρουργικό κουστούμι μιας χρήσης δύο τεμαχίων σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 
13795, από υγροαπωθητικό, αεροδιαπερατό μη υφασμένο υλικό. Να διαθέτουν υψηλή 
αντίσταση στη διαβροχή και στη μεταφορά μικροβίων, να είναι ανθεκτικά στο σχίσιμο και να 
μην αφήνουν χνούδι. Αποτελούνται από καζάκα με λαιμόκοψη σχήματος V ή με στρογγυλή 
λαιμόκοψη , κοντά μανίκια και τσέπη και από παντελόνι σε ίσια γραμμή με δέστρες στη μέση.

7. 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). 
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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

8. Μάσκα Αναπνευστικής Προστασίας τύπου FFP3

 Μάσκα προστασίας της αναπνοής FPP3 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. 

9. 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

10. Μπλούζες Χειρουργικές αποστειρωμένες Αδιάβροχες

Μπλούζα χειρουργική με μανσέτα, ολικής προστασίας και ενίσχυσης – FFP σε όλη την επιφάνειά της 
χωρίς να φέρει πλαστικές ενισχύσεις και ραφές για προστασία από λοιμώδη νοσήματα, με 
θερμοκόλληση, απόλυτα αδιάβροχη, αποστειρωμένη με ακτινοβολία ή και ΕΤΟ, ελεύθερη latex, μιας 
χρήσης.

 Να κατατίθενται επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, το πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα 
πρότυπα EN 13795. 

11. Ποδιές νάιλον μ.χ. Αδιάβροχες
Ποδιά μίας χρήσης που καλύπτει όλη την πρόσθια επιφάνεια της στολής, πλαστική δετή πίσω  
σε λευκό χρώμα και συσκευασία των 100 τεμ.

12. Ποδονάρια κοντά
 Ποδονάρια μιας χρήσης με λαστιχάκι
 Aπό ανθεκτικό υλικό, αντιολισθητικά, ανθεκτικά στο σκίσιμο 
 Ενός μεγέθους (one-size).
 Nα διαθέτουν σήμανση CE. 
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13. Ποδονάρια τύπου μπότας (κνήμης).
 Πλαστικά, μιας χρήσης, από ανθεκτικό υλικό. 
 Να είναι αδιάβροχα
 Να είναι μακριά μέχρι το γόνατο ενώ περιμετρικά να έχουν λάστιχο (στο ύψος του γόνατου) για 

σωστή στήριξη 
 Να φοριούνται πάνω από τα υποδήματα  και να εφαρμόζουν σε όλα τα μεγέθη παπουτσιών
 Κατάλληλα για όλους του χώρους  (χειρουργεία, εργαστήρια, κλινικές, ιατρεία).

14. Προστατευτικά Ματιών (Γυαλιά Προστασίας μίας χρήσης)

 Τα γυαλιά πρέπει να προσφέρουν και πλάγια προστασία (φαρδείς βραχίονες για προστασία 
ματιού από όλες τις γωνίες). 

 Να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από επαγγελματίες που φορούν ήδη γυαλιά 
 Οι φακοί να έχουν αντιθαμβωτική επίστρωση
 Nα έχουν ευρύ οπτικό πεδίο
 Να έχουν αυξημένη ανθεκτικότητα για την προστασία των οφθαλμικών βλεννογόνων.
 Να έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νόρμα ΕΝ 166
 Να φέρουν σήμανση CE στην συσκευασία

15.  Προστατευτική ολόσωμη φόρμα ΤΥΠΟΥ TYVEK

1. Ολόσωμη Προστατευτική ενδυμασία με ενσωματωμένο κάλυμμα κεφαλής
2. Να μην προκαλεί ερεθισμό του δέρματος ούτε να έχει ανεπιθύμητες επιπτώσεις στην υγεία. 
3. Να είναι υγροαπωθητική, αδιάβροχη και αδιαφανής.
4. Να παραμένει αδιάβροχη και υγροαπωθητική  όσο διαρκεί η χρήση της 
5. Να είναι όσο το δυνατόν ελαφριά και εύκαμπτη, προκειμένου να διασφαλιστεί η άνεση του 

ατόμου που τη φορά, να μην παρεμποδίζει τις κινήσεις και ταυτόχρονα να παρέχει 
αποτελεσματική προστασία. 

6. Να έχει μακριά μανίκια τα οποία στο τελείωμά τους να φέρουν λάστιχο.
7. Να υπάρχει λάστιχο συγκράτησης και στα κάτω άκρα
8. Χωρίς εμφανείς ραφές στο εξωτερικό. Οι ενώσεις να είναι με θερμό-συγκόλληση και 

καλυμμένες. Το φερμουάρ να  καλύπτεται  με ενσωματωμένη αυτοκόλλητη ταινία, όπως και 
στην περιοχή του λαιμού.

Απαιτήσεις – συμμορφώσεις

 Ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία κατηγορίας III
 Να πληροί τα πρότυπα που έχει θέσει ο ΕΛΟΤ και περιγράφονται στην Ευρωπαϊκή Νόρμα ΕΝ 

14126/2004 (Performance requirements and test methods for protective clothing against 
infective agents).

 Τύπου  4-Β Να πληροί τo πρότυπο EN 14605:2005 +A1 2009 (protective clothing against liquid 
chemicals - performance requirements for clothing with liquid-tight (type 3) or spray-tight (type 
4) connections, including items providing protection to parts of the body only (types PB [3] and 
PB [4])

 Να έχει CE marking από κοινοποιημένο οργανισμό (κατηγορίας ΙΙΙ σύμφωνα με EU 2016/425)
  Χρόνος ιδίας ζωής προϊόντος >3 έτη 
 Ταυτόχρονα να είναι εμφανείς στη συσκευασία, όλες οι άλλες απαιτούμενες σημάνσεις  

σύμφωνα με τις εφαρμόσιμες απαιτήσεις των σχετικών προτύπων. 
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16. Στειλεοί

Στειλεός με άξονα αλουμινίου ή πλαστικού, με εγκοπή και βύσμα από συνθετικό υλικό ή Dacron. 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Όχι βαμβακοφόροι στυλεοί.

Οι στειλεοί συνοδεύονται από αντίστοιχο φιαλίδιο μεταφοράς που εμπεριέχει ειδικό υλικού 
μεταφοράς ιών.Τα ανωτέρω υλικά να μη χρειάζονται φύλαξη σε ψυγείο ως τη χρήση τους.

17. Στρωματοθήκες με λάστιχο μ.χ. 
 Να είναι από ανθεκτικό υλικό υψηλής αντοχής.

· Να είναι αντιολισθητικές.

· Να φέρουν λάστιχο περιμετρικά για καλύτερη εφαρμογή.

18. Χειρουργικές Μάσκες  3ply 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 επιρρίνειο 

έλασμα . 
 Να παρέχει υψηλή βακτηριακή προστασία, διαθέτοντας εσωτερικό φίλτρο απόδοσης μεγαλύτερο BFE 

≥ 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

Ο Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Οικονομικού Τμήματος

Η Διοικητική 
Διευθύντρια

Η Αναπληρώτρια Διοικήτρια

   Φραγκίσκου Καλλίτσα
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