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            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Καρδαμύλη, 17 Νοεμβρίου 2020                                 
          ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                                  Αριθμός πρωτοκόλλου: 8592                                      
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ταχ. Δ/νση      : Καρδαμύλη Μεσσηνίας -Τ.Κ. 24022 
Τηλ.  Επικ.       : +30-2721-3- 60923 & 925 
Πληροφορίες : Παντελής Συτμαλίδης 
Φαξ                   : +30 - 2721-0- 64100 &  64113 
Ηλ. Ταχ/μείο. : p.sytmalidis@gmail.com  
Ιστοσελίδα      : www.dimosdytikismanis.gr  
  

 
 

                         Προς 
                                                                                     κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα 

  
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
( της παρ. 3 του άρθρου 120 του Ν. 4412/2016 ) 

 
 
ΘΕΜΑ: «  Προμήθεια  υγειονομικού υλικού και ειδών ατομικής προστασίας στο   
                  πλαίσιο λήψης μέτρων προστασίας , αποφυγής και περιορισμού της   
                  διάδοσης του Κορωναϊού ». 
 
  
       Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Δυτικής Μάνης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια   

ειδών ατομικής προστασίας για τους εργαζόμενους με τη διαδικασία της απευθείας 

ανάθεσης , σύμφωνα με το  άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 . 

 

Κριτήριο ανάθεσης: Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη συνολική προσφορά και θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές 

προδιαγραφές της από 16.11.2020 Τεχνικής Έκθεσης του Τμήματος Οικονομικών 

Υπηρεσιών. 

 

➢ Για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 365/2020 

απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της 

Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, 

για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α 

του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων 

της αντίστοιχης πίστωσης του K.A.E. 70.6699.03  τρέχοντος έτους. 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη είναι  2.671,20 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 6%, 

σύμφωνα με την από 16.11.2020 Τεχνική Έκθεση του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών 
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η οποία επισυνάπτεται στο τέλος της παρούσας πρόσκλησης μαζί με ένα έντυπο 

οικονομικής προσφοράς για διευκόλυνση σας. 

  

 Κατόπιν αυτών προσκαλείστε όπως υποβάλλετε σχετική οικονομική προσφορά με τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε ταχυδρομικώς είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο               

( p.sytmalidis@gmail.com ) , έως  και την Πέμπτη  26/11/2020  κατά τις εργάσιμες ημέρες 

και ώρες  ( 07:00 – 15:00 ). 

 Οι προσφορές που υποβάλλονται ταχυδρομικώς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

α) η λέξη « Προσφορά », 

β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής ( ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ), 

γ) ο τίτλος της σύμβασης . 

δ) η καταληκτική ημερομηνία λήξης της  προθεσμίας υποβολής της προσφοράς, 

ε) τα στοιχεία του οικονομικού σας φορέα,  

 

➢ Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, 

παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να  αποστείλετε και τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: 

 

α. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου από το Πρωτοδικείο του τόπου γέννησης σε ισχύ για: 

I. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και για όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, για Ανώνυμη Εταιρεία 

II. Τους διαχειριστές, για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης ( Ε.Π.Ε. ), Ιδιωτικές 

κεφαλαιουχικές εταιρείες ( Ι.Κ.Ε. ) και προσωπικές εταιρείες ( Ο.Ε. και Ε.Π.Ε. ) 

III. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για συνεταιρισμούς 

IV. Το φυσικό πρόσωπο για ατομική επιχείρηση 

από τα οποία να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των παρ. 1 και 2 του 

άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από 

αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή 

της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω προσωρινός ανάδοχος, από το οποίο 

προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. 

 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο 

εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης , λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

 

β. Φορολογική ενημερότητα ( για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης ) σε ισχύ . 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα ( για συμμετοχή σε δημοπρασίες ) σε ισχύ από τους 

αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς στους οποίους οφείλετε να καταβάλλετε εισφορές ( 

για εταιρεία, εργοδότες, απασχολούμενο προσωπικό ). 

δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του   

     Νομικού Προσώπου (άρθρο 93 του Ν. 4412/2016 ). 

ε.  Εφόσον πρόκειται για Εταιρία το Καταστατικό της εταιρίας.  
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➢ Σε περίπτωση κωλύματος υποβολής της αίτησης έκδοσης των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών ή αδυναμίας έκδοσης αυτών, λόγω αναστολής λειτουργίας των 

αντίστοιχων αρμόδιων υπηρεσιών ή μερικής αναστολής λειτουργίας αυτών, μπορούν 

στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωναϊού COVIT -19 ή για 

άλλο σοβαρό λόγο, να προσκαλούν άμεσα τον επιλεγέντα ανάδοχο να υποβάλει σε 

αντικατάσταση των απαιτούμενων , ανά περίπτωση , δικαιολογητικών του άρθρου 80 

του Ν. 4412/2016 μόνο υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ( Α’ 75 ) , 

προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση ανάθεσης και να συναφθεί η Σύμβαση. 

 

Σχετικά με την υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης: 

α. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 άρθρο 8  ( Α’ 75 ) και βάση του Ν. 4605/2019 άρθρο 

43 σύμφωνα με τον οποίο: «Σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των 

δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και έως είκοσι χιλιάδες (20.000) 

ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να απαιτούν ως απόδειξη για τη μη 

συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του παρόντος, 

την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση 

φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους 

του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του παρόντος» 

για τους παρακάτω: 

V. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και για όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, για Ανώνυμη Εταιρεία 

VI. Τους διαχειριστές, για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης ( Ε.Π.Ε. ), Ιδιωτικές 

κεφαλαιουχικές εταιρείες ( Ι.Κ.Ε. ) και προσωπικές εταιρείες ( Ο.Ε. και Ε.Π.Ε. ) 

VII. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για συνεταιρισμούς 

VIII. Το φυσικό πρόσωπο για ατομική επιχείρηση 

 

Στην Υπεύθυνη Δήλωση δηλώνεται ότι : 

Α) « Δεν συντρέχει κανένα νόμιμο κώλυμα συμμετοχής μου στη διαδικασία ανάθεσης », 

Β) « Εξακολουθώ να πληρώ όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που προβλέπονται στην        

       οικεία Πρόσκληση   και 

Γ) « υποχρεούμαι να προσκομίσω τα νομίμως προβλεπόμενα δικαιολογητικά ανάθεσης      

       εντός προθεσμίας τριάντα ( 30 ) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης »  

( άρθρο 41 παρ. 1  της Π.Ν.Π.- φΕΚ  84/13.4.2020 τ. Α’ ) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά από 

το άρθρο 1 του  Ν. 4690/2020 ( ΦΕΚ 104/30.05.2020 τ. Α’ ). 

 

➢ Οι τιμές νοούνται χωρίς όρο αναπροσαρμογής, αναθεώρησης, αυξομείωσης και 

παραμένουν σταθερές σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Σε αντίθετη περίπτωση η 

προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εναλλακτικές προσφορές, δεν 

επιτρέπονται. Ο ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον 

Δήμο. Δεν δίδεται προκαταβολή. Τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης των ειδών 

επιβαρύνουν τον ανάδοχο. 

 

➢ Με την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς και των υπολοίπων 

δικαιολογητικών, δεν υποχρεούστε να καταθέσετε εγγύηση καλής εκτέλεσης των 
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όρων της σύμβασης, ούτε εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία ( άρ. 72 παρ. 1β  του Ν. 4412/2016 και άρθρο 72 παρ. 1α του Ν. 4412/2016). 

 

➢ Για την άσκηση ένστασης κατά της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι 

πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η 

ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την 

άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό 

της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 

παράβολου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το 

παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή 

από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. (άρθρο 127 παρ. 1 και 2 του Ν. 4412/2016). 

 

Η παρούσα θα είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του Δήμου Δυτικής Μάνης: 

www.dimosdytikismanis.gr > Ενημέρωση – Προκηρύξεις . 

 

Παραμένουμε στη διάθεση σας  για κάθε συμπληρωματική πληροφορία   ή διευκρίνιση. 

                                                                                                                      

   

                                                                                                        Ο Δήμαρχος 

 
 
                                                                                             Δημήτριος  Γιαννημάρας 
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             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Καρδαμύλη, 16 Νοεμβρίου 2020                                 

          ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                                                                               
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
ΘΕΜΑ: « Προμήθεια υγρών αντισηπτικών , χειρουργικών μασκών προσώπου  και     
                 χειρουργικών γαντιών » 
 
          Η παρούσα Τεχνική έκθεση αφορά στην προμήθεια υγρών απολυμαντικών , 

προστατευτικών  γαντιών και  προστατευτικών μασκών προστασίας προσώπου , 

για την  προστασία των εργαζομένων του Δήμου Δυτικής Μάνης, στα πλαίσια λήψης 

μέτρων προστασίας αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωναϊού. 

Τα εν λόγω είδη προστασίας , θα χρησιμοποιηθούν από τους υπαλλήλους όλων των 

ειδικοτήτων του Δήμου δυτικής Μάνης, των  Κ.Ε.Π. των Δημοτικών Ενοτήτων Αβίας 

και Λεύκτρου καθώς και του Δημοτικού Παιδικού  Σταθμού της Τοπικής Κοινότητας 

Κάμπου . 

          Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη προήλθε από τις τιμές λιανικής πώλησης στο 

ελεύθερο εμπόριο και το διαδίκτυο και  ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 2.671,20 

Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. 6% : 

 
Τα είδη και οι ποσότητες περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα : 

 

    
     

α/α Περιγραφή είδους Μ.μ. Ποσότητα Τιμή 
μονάδας 

Μερικό 
σύνολο 

1 Προστατευτικές Μάσκες 3play 
με λάστιχο χρώματος λευκού 

ή πράσινου μίας χρήσης σε 
συσκευασία των 100 τεμαχίων 

 

Τεμ.  40 15,00 600,00 

2 Αντισηπτικό Χεριών σε 
συσκευασία των 4 λίτρων 

Τεμ. 40 36,00 1.440,00 

3 Γάντια μιας χρήσης latex σε 
συσκευασία των 100 τεμαχίων. 

Μέγεθος Medium 

Τεμ. 20 12,00 240,00 

4 Γάντια μιας χρήσης latex σε 
συσκευασία των 100 τεμαχίων. 

Μέγεθος Large 

Τεμ. 20 12,00 240,00 

    Άθροισμα 2.520,00 

    Φ.Π.Α. 6%     151,20 

    Σύνολο 2.671,20    
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      Χειρουργικά γάντια με CPV 33141420-0  

      Απολυμαντικά- αντισηπτικά  με CPV 33631600-0 

      Ιατρικά αναλώσιμα με CPV 33140000-3 

 
  Η δαπάνη θα βαρύνει τον  Κ. Α. Εξόδων 70.6699.03 του προϋπολογισμού τρέχοντος 

έτους. 

 Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως αυτές 

έχουν ψηφιστεί, τροποποιηθεί και εφαρμόζονται.  

        Η εν λόγω προμήθεια δύναται να γίνει με απευθείας ανάθεση και συγκεκριμένα με 

επιλογή του αναδόχου προμηθευτή σύμφωνα με τη χαμηλότερη συνολική τιμή, μετά 

από αξιολόγηση προσφορών, που θα υποβληθούν από υποψήφιους προμηθευτές. 

      Η προσφερόμενη τιμή των  προς προμήθεια ειδών,  θα περιέχει όλες τις 

επιβαρύνσεις μεταφοράς και παράδοσής του, χωρίς καμία έξτρα επιβάρυνση του 

Δήμου.  

Ο προμηθευτής βαρύνεται αποκλειστικά και μόνον αυτός με τις δαπάνες:  

Α) εξόδων εκτελωνισμού των υλικών (εφ’ όσον απαιτούνται) και,  

Β) φόρων, τελών και κρατήσεων που ισχύουν κατά την ημέρα υποβολής της 

προσφοράς, εκτός του Φ.Π.Α. 

      Μετά την ανάθεση δεν θα συνταχθεί σχετική σύμβαση, λόγω του ύψους του 

προϋπολογισμού. Αντί σύμβασης θα συνταχθεί και θα κοινοποιηθεί στον Ανάδοχο 

Απόφαση Δημάρχου ανάθεσης της ως άνω προμήθειας. Ο συμβατικός χρόνος θα είναι 

τριάντα ( 30 ) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της οικείας 

Απόφασης Δημάρχου. Κατά την υπογραφή της Απόφασης Δημάρχου, ο προμηθευτής 

στον οποίο θα γίνει η ανάθεση , δεν υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ούτε εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία (Άρθρο 72 του  Ν. 4412/2016). Υποχρεούται, ωστόσο να προσκομίσει 

όσα έγγραφα και πιστοποιητικά προβλέπονται από την οικία Πρόσκληση Υποβολής 

Οικονομικής Προσφοράς. 

                   Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή των ειδών από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής προμηθειών, την 

κατάθεση στον Δήμο του Τιμολογίου Πώλησης – Δελτίου Αποστολής και την έκδοση 

από τον Δήμο ισόποσου χρηματικού εντάλματος πληρωμής . 
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εν λόγω  ειδών  είναι τα ακόλουθα: 

1. Προστατευτική μάσκα 3 στρώσεων μιας χρήσης που κατακρατά        

    μικρόβια και ιούς 

➢ Να είναι κατασκευασμένη από nonwoven και υποαλλεργική 

➢ Να διαθέτει ρινικό έλασμα και δύο λάστιχα 

➢ Μέγεθος μάσκας: 17-18 εκ x 9-10 εκ. 

➢ Να έχει άδεια από τον Ε.Ο.Φ. 

2.  Αντισηπτικό Χεριών gel χωρίς ξέβγαλμα με βάση την αιθανόλη. 

            Η Μικροβιολογική δράση να  είναι: 

➢ βακτηριοκτόνο (συμπεριλαμβανομένων listeria, σαλμονέλλα) 

➢ μυκητοκτόνο (candida albicans) 

➢ φυματιοκτόνο (mycobacteriumterrae) 

➢ αντιϊικό (συμπεριλαμβανομένων των ιών HBV, HIV, HCV) 

των ιών (αδενο-,polyoma-, rotaviruses) 

 

Να έχει περίπου την παρακάτω σύσταση  στα 100 gr διαλύματος: 

 

➢ Προπανόλη-1 ……………………...30.0g 

➢ Προπανόλη-2 ……………………...45.0g 

➢ Αιθυλοθειϊκό μεκετρόνιο …………0.2g 

➢ Γλυκερόλη …………………..85% 

➢ Patent blue V…………….85% 

➢ Τετραδεκανόλη 

➢ Αρωματικές ουσίες. 

 

3. Γάντια μιας χρήσης latex  ελαφρώς πουδραρισμένα  και αδιάφανα 

➢ Να εξασφαλίζουν και να διατηρούν κατά τη χρήση τους απόλυτη προστασία 

από τυχόν επιμολύνσεις για τον χρήστη. 

➢ Να είναι κατασκευασμένα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μειώνουν στο ελάχιστο 

τους βιολογικούς κινδύνους (πχ μολύνσεις, πυρετό, αλλεργικά φαινόμενα) που 
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απορρέουν από  ουσίες που ελευθερώνονται από αυτά και οι οποίες μπορεί να 

είναι:  

➢ Χημικές ουσίες, όπως χημικά μέσα αποστείρωσης (βιοκτόνα) ή επικάλυψης, 

λιπαντικά, επιταχυντές πολυμερισμού κλπ, οι οποίες ουσίες, είτε προστίθενται, 

είτε σχηματίζονται κατά την παραγωγική διαδικασία ή την αποθήκευση και 

εμφανίζονται στο τελικό προϊόν.  

➢ Ενδοτοξίνες, οι οποίες μπορούν να προέρχονται από τη βακτηριακή μόλυνση 

των πρώτων υλών ή του νερού που χρησιμοποιείται κατά την παραγωγική 

διαδικασία ή την αποθήκευση και εμφανίζονται στο τελικό προϊόν.  

➢  Υδατοδιαλυτές πρωτεΐνες και πεπτίδια, οι οποίες συνήθως, είτε προέρχονται 

από το latex του φυσικού ελαστικού ή από άλλα πολυμερή, είτε προστίθενται 

κατά την παραγωγική διαδικασία (πχ καζεΐνη) και οι οποίες μπορούν να 

παραληφθούν από το τελικό προϊόν με εκχύλιση σε υδατικό μέσο (leach able 

proteins). 

 

                                                                           « Θεωρήθηκε » 

               Ο Συντάξας                                                    Ο Προϊστάμενος 

                                                                          Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών 

 

 

        Παντελής Συτμαλίδης                                     Μιχαήλ Ζάρτουλας  

                     ΔΕ1/Α’                                                                   ΠΕ1/Α’ 
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                            ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

                                                       Προς τον Δήμο Δυτικής Μάνης 

Έχοντας λάβει υπόψη την από 16.11.2020 Τεχνική Έκθεση, με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις της οποίας συμφωνώ απόλυτα, σας καταθέτω την παρακάτω 

οικονομική – τεχνική προσφορά μου για τα παρακάτω είδη: 

 

 
 
 
                                                                                                                     Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          ( ΥΠΟΓΡΑΦΉ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ ) 
 
 
 
 
 
Ημερομηνία,    Νοεμβρίου 2020 

α/α Περιγραφή είδους Μ.μ. Ποσότητα Τιμή 
μονάδας 

Μερικό 
σύνολο 

1 Προστατευτικές Μάσκες 3play 
με λάστιχο χρώματος λευκού 

ή πράσινου μίας χρήσης σε 
συσκευασία των 100 τεμαχίων 

 

Τεμ.  40   

2 Αντισηπτικό Χεριών σε 
συσκευασία των 4 λίτρων 

Τεμ. 40   

3 Γάντια μιας χρήσης latex σε 
συσκευασία των 100 τεμαχίων. 

Μέγεθος Medium 

Τεμ. 20   

4 Γάντια μιας χρήσης latex σε 
συσκευασία των 100 τεμαχίων. 

Μέγεθος Large 

Τεμ. 20   

    Άθροισμα  

    Φ.Π.Α. 6%  

    Σύνολο  


