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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 
Με την συνέχιση της έξαρσης της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19) έγινε επιτακτική η 

ανάγκη για συνέχιση όλων των απαραίτητων μέτρων για την προστασία του προσωπικού και την 

αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού. Μετά και την δημοσίευση της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 

50176/06.08.2020 (ΦΕΚ 3330/08.08.2020 τεύχος Β’), με την οποία εφαρμόζεται το μέτρο της 

υποχρεωτικής χρήσης μάσκας στις δημόσιες υπηρεσίες, απαιτείται άμεσα η προμήθεια ικανού 

αριθμών μασκών πολλαπλών χρήσεων για το προσωπικό του Δήμου, αλλά και μασκών μιας 

χρήσης για τις περιπτώσεις πολιτών που επισκέπτονται τις υπηρεσίες και δεν έχουν μαζί τους  

μάσκα προστασίας. 

Οι υφασμάτινες μάσκες θα είναι πολλαπλών χρήσεων, πλενόμενες, μαύρου χρώματος, και θα 

πρέπει να παραδοθούν σε συσκευασίες των δύο (2) τεμαχίων (επιθυμητό), είτε του ενός (1) 

τεμαχίου}. Οι απλές μάσκες θα είναι χειρουργικού τύπου, τριών στρωμάτων (3ply), μιας χρήσης 

και σε οποιαδήποτε απόχρωση. Και τα δύο είδη μασκών θα πρέπει να φέρουν σήμανση CE. 

Αναλυτικά οι ποσότητες που εκτιμάται ότι μπορούν να καλύψουν τις άμεσες ανάγκες έχουν ως 

εξής: 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(τεμ) 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

(με ΦΠΑ) 

ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

(με ΦΠΑ) 

1 

Μάσκες υφασμάτινες πολλαπλών χρήσεων, 

πλενόμενες, μαύρου χρώματος και θα φέρουν 

σήμανση CE  

{ΠΡΟΣΟΧΗ: παράδοση σε συσκευασία είτε των 

δύο (2) τεμαχίων (επιθυμητό), είτε του ενός (1) 

τεμαχίου} 

1000 1,30 € 1.300,00 € 

2 

Μάσκες απλές, χειρουργικού τύπου, τριών 

στρωμάτων (3ply), μιας χρήσης, σε οποιαδήποτε 

απόχρωση και θα φέρουν σήμανση CE 

1000 0,30 € 300,00 € 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.600,00 € 

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ.2 παρ.8 της Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου - ΦΕΚ 64/14.03.2020 τεύχος A (η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 3 του 

Ν.4682/20) και του Ν.4412/16. Η συνολική δαπάνη δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 1.600,00 €.  

 
Χίος 10 Αυγούστου 2020 
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