
            
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                     ΣΥΜΗ,  11-1-2022 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                         Αριθ. Πρωτ.: 149 

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 

ΤΗΛ. 2246360419                                                                                          ΠΡΟΣ:  

1.Εταιρεία VIO ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ TEAM WORK 
2. ΔΑΣΚΟΣ ΜΟΝΩΤΙΚΑ Ο.Ε. 

 
 
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια μασκών FFP2 πολλαπλών χρήσεων 

και μάσκες προσώπου χειρουργικές μιας χρήσης για τις ανάγκες πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σύμης.  

 

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 136/10-1-

2022 (ΑΔΑ: 627ΘΩΗΠ-ΥΥΨ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την ύπαρξη διαθέσιμου 

ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη 

δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 84. 

 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι 

την Δευτέρα 17-1-2022 στις 9:00 το πρωί.    

 

Δικαιολογητικά συμμετοχής δεν απαιτούνται στις περιπτώσεις διαδικασιών σύναψης 

δηµοσίων συµβάσεων µε εκτιµώµενη αξία ίση ή µικρότερη του ποσού των 2.500 ευρώ 

χωρίς Φ.Π.Α., (σύμφωνα με την παράγραφο 11 που προστέθηκε στο άρθρο 73 του ν. 

4412/2016). 

 

Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν 

προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά (άρθρο 120 παρ. 3α του Ν.4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021).  

 

http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-73-%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-57-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-73-%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-57-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3/




Αρμόδια υπάλληλος για την διενέργεια της προμήθειας και τυχόν διευκρινήσεων είναι η 

υπάλληλος Μόσχου Χρυσοβαλάντου (τηλ. επικοινωνίας 2246360419).  

 

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί από σήμερα έως και την ημέρα της διαδικασίας 17-1-

2022 στον «Πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου μας» και στην «ιστοσελίδα του Δήμου μας 

www.symi.gr» και στο πρόγραμμα «ΚΗΜΔΗΣ». 

 

Ο Δήμαρχος 

 

Ελευθέριος Παπακαλοδούκας 

Συνημμένα: 

1. Η από 4-1-2022 Τεχνική Έκθεση. 

2. Ο από 4-1-2022 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός.  

3. Οι από 4-1-2022 Τεχνικές Προδιαγραφές.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.symi.gr/




               

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                     ΣΥΜΗ,  4-1-2022 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΤΗΛ. 2246360419 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ  

Προμήθεια μασκών FFP2 πολλαπλών χρήσεων και μάσκες προσώπου χειρουργικές μιας 
χρήσης. 

Κ.Α. 10-6631.001 

 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια μασκών FFP2 πολλαπλών χρήσεων 
και μάσκες προσώπου χειρουργικές μιας χρήσης για τις ανάγκες πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σύμης.  

 
Η συνολική δαπάνη για την αναφερθείσα προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους 

πόρους του Δήμου με το ποσό των 2.618,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24% 
και θα βαρύνει τον Κ.Α. 10-6631.001  oοικονομικού έτους 2022.  

Η παρούσα προμήθεια θα έχει διάρκεια δέκα (10) ημερών και θα ισχύει από την 
ανάρτηση και υπογραφή σχετικής απόφασης ανάθεσης.  

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 4412/2016.  

 
Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την τριμελή επιτροπή παραλαβής προμηθειών 

του Δήμου με βάση τις διατάξεις του 4412/06.  
 
 

Ο Συντάξας 
 

Ζούρδης Παναγιώτης 
 
 
 
 
 
 
 





          

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΤΗΛ. 2246360419 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Προμήθεια μασκών FFP2 πολλαπλών χρήσεων και μάσκες προσώπου χειρουργικές μιας 
χρήσης. 

Κ.Α. 10-6631.001 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Μάσκες χειρουργικές  MEDIUM (μιας χρήσης - συσκ. 
50τεμ.) πιστοποιημένες. τεμ. 25,00 5,90 147,50 

2 
Μάσκες χειρουργικές SMALL  (μιας χρήσης - συσκ. 
50τεμ.) πιστοποιημένες. τεμ. 25,00 5,90 147,50 

3 
Μάσκες FFP2 NR (πολλαπλών χρήσεων -  με ενεργό 
άνθρακα) πιστοποιημένες.  τεμ. 1.500,00 1,45 2.175,00 

 
*Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής.               ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.470,00 

   
                        ΦΠΑ 6% 148,20 

   
         ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.618,20 

 
 

Σύμη, 4/1/2022 
 

Ο Συντάξας 
 

Ζούρδης Παναγιώτης 

 
 
 
 
 
 
 
 





          

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                           Σύμη, 4/1/2022 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΤΗΛ. 2246360419 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Προμήθεια μασκών FFP2 πολλαπλών χρήσεων και μάσκες προσώπου χειρουργικές μιας 

χρήσης. 
Κ.Α. 10-6631.001 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 

Μάσκες χειρουργικές  
MEDIUM (μιας χρήσης - 

συσκ. 50τεμ.) 
πιστοποιημένες. 

1.Να είναι απαλές μάσκες με σχεδιασμό 3 στρωμάτων προστασίας. 
2.Το ενδιάμεσο στρώμα να είναι κατασκευασμένο από ειδικό meltblown με 
ηλεκτροστατική επεξεργασία, το οποίο να επιτυγχάνει φιλτράρισμα ακόμα και πολύ 
μικρών σωματιδίων (BFE≥98%), βάσει προτύπου ΕΝ14683. 
3.Να έχει απαλά υφασμάτινα πλαϊνά τα οποία να κρατούν τη μάσκα σταθερή, χωρίς 
να κουράζει. 
4.Να είναι δερματολογικά ελεγμένες σε ευαίσθητα δέρματα. 
5.Να έχουν άδεια από τον Ε.Ο.Φ. 
6. Πρότυπα: ISO 13845, CE κατά EN14683/2019. 
7. Μέγεθος MEDIUM. 

2 

Μάσκες χειρουργικές  
SMALL  (μιας χρήσης - 

συσκ. 50τεμ.) 
πιστοποιημένες. 

1.Να είναι απαλές μάσκες με σχεδιασμό 3 στρωμάτων προστασίας. 
2.Το ενδιάμεσο στρώμα να είναι κατασκευασμένο από ειδικό meltblown με 
ηλεκτροστατική επεξεργασία, το οποίο να επιτυγχάνει φιλτράρισμα ακόμα και πολύ 
μικρών σωματιδίων (BFE≥98%), βάσει προτύπου ΕΝ14683. 
3.Να έχει απαλά υφασμάτινα πλαϊνά τα οποία να κρατούν τη μάσκα σταθερή, χωρίς 
να κουράζει. 
4.Να είναι δερματολογικά ελεγμένες σε ευαίσθητα δέρματα. 
5.Να έχουν άδεια από τον Ε.Ο.Φ. 
6. Πρότυπα: ISO 13845, CE κατά EN14683/2019. 
7. Μέγεθος SMALL. 

3 

Μάσκες FFP2 NR 
(πολλαπλών χρήσεων -  με 

ενεργό άνθρακα) 
πιστοποιημένες. 

1.Η αναπνευστική μάσκα προστασίας FFP2 ΝR να είναι ιδανική για προστασία από τον 

ιό της γρίπης -Covid19. 
2. Να μας προστατεύουν αποτελεσματικά για πολλές ώρες συνεχόμενης χρήσης με 
άνεση. 
3.Να είναι υποαλλεργική αναπνευστική μάσκα. 
4.Να έχει πέντε (5) στρώσεις προστασίας, με κλιπ προστασίας μύτης. 
5.Να είναι από υλικό μέγιστης προστασίας, ελαφριά, άνετη και άοσμη. 
6.Να μην ερεθίζει το δέρμα. 
7.Προστασία από σωματίδια και υγρά μη τοξικά αερολύματα: Μη τοξική, χαμηλής έως 
μέσης τοξικότητας και υψηλής τοξικότητας στερεά και υγρά αεροζόλ. 
8.Απόδοση Φιλτραρίσματος σωματιδίων (PFE) >95%. 
9.Απόδοση Βακτηριακής διήθησης (BFE) >95%. 
10.Πιστοποιημένη Μάσκα Προστασίας  FFP2 - Πρότυπα: EN 149: 2001 + A1: 2009 FFP2 
NR , CE 2163. 
11.Να είναι συσκευασμένες ανά τεμάχιο. 

Ο Συντάξας 
Ζούρδης Παναγιώτης 





 

          

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΤΗΛ. 2246360419 

 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

Προμήθεια μασκών FFP2 πολλαπλών χρήσεων και μάσκες προσώπου χειρουργικές μιας 
χρήσης. 

Κ.Α. 10-6631.001 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Μάσκες χειρουργικές  MEDIUM (μιας χρήσης - συσκ. 
50τεμ.) πιστοποιημένες. τεμ. 25,00 

  

2 
Μάσκες χειρουργικές SMALL  (μιας χρήσης - συσκ. 
50τεμ.) πιστοποιημένες. τεμ. 25,00 

  

3 
Μάσκες FFP2 NR (πολλαπλών χρήσεων -  με ενεργό 
άνθρακα) πιστοποιημένες.  τεμ. 1.500,00 

  

 
*Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής.               ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 

   
                        ΦΠΑ 6% 

 

   
         ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  
 

Ο Προσφέρων 

 

 

 

 
 
 
 
 




