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06 Οκτωβρίου 2020 

  
Αξιότιμες κυρίες, 
 
Διαπιστώσαμε ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) θα προχωρήσει σε προμήθεια 
υφασμάτινων μασκών για το τρέχον σχολικό έτος στο πρόγραμμα του Ταμείου Ευρωπαϊκού 
Επιχειρησιακού Προγράμματος (τ.ε.β.α) Αριθμός Πρωτοκόλλου 507849 (10945). Το χρονικό διάστημα 
έως την λήξη του διαγωνισμού είναι περιορισμένο. Προσπαθήσαμε να προετοιμάσουμε τα έγγραφα του 
διαγωνισμού άμεσα και διαπιστώσαμε κάποια σημεία που μας αποτρέπουν να συμμετέχουμε και μας 
δημιουργούν εύλογες απορίες για την ορθότητα της προκήρυξης καθώς και για τους λόγους μην 
διαφοροποίησης σε σχέση με τα υπόλοιπα είδη. Λόγο του κατεπείγοντος και αντιλαμβανόμενοι ότι οι 
διαδικασίες θα κινηθούν άμεσα αναλάβαμε την πρωτοβουλία να σας ενημερώσουμε.  
 

Θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τα ακόλουθα για την εταιρία μας Valis ΑΒΕΕ:  
1. Κατασκευάζουμε κλωστοϋφαντουργικά είδη από το 1959.  
2. Εξάγουμε προϊόντα μας που χρησιμοποιούνται από τουλάχιστον 18 χώρες.  
3. Κατασκευάζουμε και προμηθεύουμε το Ελληνικό Δημόσιο με διάφορα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα 

πάνω από 25 χρόνια.  
4. Συμμετέχουμε σε ερευνητικό για παραγωγή πολυλειτουργικών υφασμάτων και τροποποίησης των 

επιφανειών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών / ΕΤΜΤ, με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας 

/ ΙΕΧΜΗ, την ΕΒΕΤΑΜ και την ADAMANT.  
5. Είμαστε πιστοποιημένοι με ISO 9001 και STANDARD 100 by ΟΕΚΟ ΤΕΧ στην υψηλότερη βαθμίδα για όλη 

την γκάμα των προϊόντων μας.  
6. Είμαστε προμηθευτές μικροϋλικών στους μεγαλύτερους Έλληνες κατασκευαστές – εξαγωγείς.  
7. Διαθέτουμε ελβετικό εξοπλισμό τελευταίας γενιάς.  
8. Βασικοί προμηθευτές μας νημάτων και πρώτων υλών είναι Έλληνες κατασκευαστές.  
9. Είμαστε πιστοποιημένοι συγκεκριμένα για την υφασμάτινη μάσκα πολλαπλών χρήσεων με ISO 9001 

και STANDARD 100 by ΟΕΚΟ ΤΕΧ.  
10. Κατέχουμε την ηγετική θέση στην Ελλάδα σε πολλά προϊόντα μας την τελευταία δεκαετία.  
11. Κατασκευάζουμε υφασμάτινη μάσκα πολλαπλών χρήσεων από τις αρχές της πανδημίας με απόλυτη 

επιτυχία. 
12. Η μάσκα μας είναι 100% ελληνικό προϊόν κατασκευασμένη εντός της εταιρίας μας.  

  
   



Η εταιρία μας απασχολεί εξειδικευμένο προσωπικό και συμβάλει στην οικονομία της χώρας μας εξάγοντας 
τα προϊόντα μας σε 18 χώρες και επιβιώνουμε κυρίως από τις εξαγωγές. Είμαστε πεπεισμένοι ότι η 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) έχει ως προγραμματικό στόχο να μην αποκλείσει την 
Ελληνική Βιομηχανία να συμμετέχει σε αυτό τον διαγωνισμό. Όμως το αυτονόητο δεν το εντοπίζουμε 
στη σύνταξη του διαγωνισμού. Παρότι η εταιρία μας είναι από τις πρώτες που έφτιαξε υφασμάτινη μάσκα 
πολλαπλών χρήσεων και από τις πρώτες εταιρίες παγκοσμίους που πήρε πιστοποιητικό oeko tex για την 
μάσκα και μάλιστα προμηθευτής των δήμων – ΚΕΔΕ καθώς και Ελληνικών Πανεπιστημίων, δεν 
μπορούμε να κατανοήσουμε γιατί οι όροι δεν μας επιτρέπουν να συμμετέχουμε στην διαδικασία. 
 
Οι λόγοι: 
 

1. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να συνεργαστούμε με εταιρία που δεν γνωρίζουμε (όπως τηλεφωνικά 
μας πρότειναν από την Περιφέρεια) για να προσφέρουμε και το απολυμαντικό της ομάδας 
προϊόντων.   

2. Δεν είναι ορθό ένας προϋπολογισμός 47.486 Ευρώ (απολυμαντικό) να αποτρέπει την υπηρεσία 
σας να λάβει καλύτερη τιμή σε έναν προϋπολογισμό 237.430 Ευρώ (μάσκες), ζημιώνοντας το 
δημόσιο, την υπηρεσία σας αλλά και εμάς ως φορολογούμενους πολίτες. 

3. Δεν είναι δυνατόν να ζητάτε τεχνική επαγγελματική κατάρτιση των τριών τελευταίων ετών: 
i. Τρεις συμβάσεις 
ii. Διπλάσιας αξίας 

 
 
Κατανοείτε ότι ειδικά το τελευταίο ξεπερνά την κατανόηση μας. Το συγκεκριμένο είδος (μάσκα) έκανε την 
εμφάνισή τους στις αρχές του έτους. Είναι ένα καινούργιο προϊόν το οποίο έγινε επίσημο στα μισά του 
έτους και άρχισε να κυκλοφορεί ευρέως τους τελευταίους 5 μήνες, αλλά εσείς ζητάτε 3 χρόνια! Μπορούμε 
να βρούμε πολλά ακόμη να ταιριάζουν στους ήδη υπάρχον προμηθευτές τροφίμων, αλλά αυτό 
προφανώς συμβαίνει γιατί προστέθηκε ένα είδος άσχετο με το διαγωνισμό και τις προγενέστερες 
διαδικασίες δίχως πρόβλεψη των προβλημάτων που θα δημιουργήσει. 
 
Ζητάμε άμεσα την κατάργηση της ομαδοποίησης, την κατάργηση των τεχνικών επαγγελματικών όρων ως 

προς τις μάσκες και όλων των όρων που επηρεάζουν μόνο τρόφιμο και όχι την μάσκα.   
 
Παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε για τις παραπάνω διαδικασίες διόρθωσης των προγενέστερων. Εάν 
αυτές δρομολογηθούν από τη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας το συντομότερο δυνατών ώστε να 
μπορέσουμε να συμμετέχουμε.  
 
Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε εκ των προτέρων για την βοήθειά σας και αναμένουμε άμεσα την 
απάντησή σας,  
 
Με τιμή, 
Αγγελική Πετρατου 
Πρόεδρος Valis ΑΒΕΕ 
Βιοτεχνία Κλωστοϋφαντουργικών Ειδών 
Ρούμελης 5 Μοσχάτο 
Τηλέφωνο 6973800615 
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