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Αμφιλοχία      27- 5 -2020   
 
ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια μάσκες 
υφασμάτινες πλενόμενες   συν. αξίας  
1.908,00 Ευρώ»  
 
ΚΑ :  70.01-6699.002   
 
  

 
 

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ- ΔΑΠΑΝΗΣ 
 

 

Ο Δήμος Αμφιλοχίας θα προχωρήσει στην προμήθεια μάσκες υφασμάτινες  για να 

χρησιμοποιηθούν στα σχολεία και στις υπηρεσίες του  Δήμου έπειτα από την "Πράξη Νομοθ. 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 90/01.05.2020 τεύχος A’): Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην 

κοινωνική και οικονομική κανονικότητα." 

 
 

Ι. ΓΕΝΙΚΑ 

Η παρούσα μελέτη θα βαρύνει τον Κ.Α.  70.01-6699.002 Προμήθειες υλικού ,για την παροχή 
μέσων προστασίας των εργαζομένων, καθώς και λοιπών υπηρεσιών για την λήψη μέτρων 
αποφυγής του  προϋπολογισμού έτους 2020  
 
Χρηματοδότηση ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1211.001 Επιχορήγηση για προμήθειες υλικού ,για την παροχή 
μέσων προστασίας των εργαζομένων, καθώς και λοιπών υπηρεσιών για την λήψη μέτρων 
αποφυγής και διάδοσης του  κορωνοϊού 
 
 
 

ΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

 
Τα είδη (μάσκες υφασμάτινες ) που πρόκειται να προμηθευτούν θα παραδοθούν στα 

σχολεία της Α/θμιας εκπαίδευσης  για την προστασία των μαθητών και καθηγητών στο 



πλαίσιο λήψης  μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του 
κορωνοϊού COVID-1 

 
 
Όλα τα ζητούμενα είδη τα οποία αναφέρονται παρακάτω, θα πρέπει να είναι  

 100 % βαμβακερές  

 Αντιαλλεργικές 

 Αντιβακτηριδιακές 

 Υφάσματος με υψηλές αντοχές και ύφανσης σε διαφορετικού  χρωματισμού 

 Πλύση  τουλάχιστον 60 βαθμών  

 Διάσταση προ ραφής 8 χ16 εκ 

 Με δύο πιέτες στο μήκος  και τα δύο φύλλα θα ενώνονται μεταξύ τους και θα 
λειτουργούν σαν ενιαίο ύφασμα 

 Στις άκρες θα υπάρχει λάστιχο 0,5 εκ φάρδος 

 Θα είναι αποστειρωμένες 

 Θα είναι συσκευασμένες σε πλαστική σακούλα ανά  τεμάχιο  
 

 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Α/Α EIΔΟΣ  ΜΜ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1 
ΜΑΣΚΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ 
ΠΛΕΝΟΜΕΝΕΣ   ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 1200 1,50 € 1.800,00 € 

  ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ       1.800,00 € 

  ΦΠΑ 6 %       108,00 € 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ       1.908,00 € 

 

             Αμφιλοχία    27  /5 /2020 

Συντάχθηκε   Θεωρήθηκε   
 
 
 
 
 

Πούλιου Ελένη 
ΔΕ Διοικητκός   

 
 
 

Ο προϊστάμενος Δ/νσης  
Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος  

 
Ζαμπάρας Δημήτριος 

Πτυχιούχος Τοπογράφος Μηχανικός   
 


