
  
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               
ΔΗΜΟΣ  ΔΡΑΜΑΣ                                                                    Δράμα: 09/05/2018         
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                          Αρ. Πρωτ.: 13345 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου                                                                         
Ταχ. Κώδικας: 66133                                                                             
Πληροφορίες: Μιλτιάδης Μελιάδης                                              Προς: - Κάθε οικονομικό φορέα 
Τηλέφωνο: 2521350630                                                                                    
Φαξ:2521350748                                                                                 
Ηλ. Ταχ/μείο: mmeli@dimosdramas.gr                   
 
                       

 
   Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  υποβολής προσφορών για προμήθεια ειδών ατομικής 
προστασίας με την διαδικασία απ ευθείας ανάθεσης. 
 
     Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην παρακάτω προμήθεια ειδών ατομικής 
προστασίας, σύμφωνα με το Υπηρεσιακό Σημείωμα με αριθμ. πρωτ: 11526/20-04-18 ενώ η δέσμευση 
της πίστωσης έγινε με την αριθμ. 183/31-01-18 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.  
 
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 20.000,00€ με το Φ.Π.Α.     
 
 
     Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την προσφορά τους σφραγισμένη  έως και την Δευτέρα 
14/05/2018 και ώρα 09:00 πμ, στο Τμήμα Προμηθειών 2ος όροφος γρ.210. Προσφορές που θα 
λαμβάνονται μετά την ανωτέρω προθεσμία θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπ’ 
όψιν. Επί του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται: 
Στοιχεία αποστολέα: Επωνυμία & λοιπά στοιχεία 
Προς: Δήμο Δράμας, Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών, 2ος όροφος γρ.210 
Προσφορά για την προμήθεια……………………………..  
 
  Ο Δήμος δεν υποχρεούται να προβεί στην εξάντληση του ποσού του προϋπολογισμού ή όλης της 
ποσότητας, ενώ η προμήθεια θα είναι ολική η τμηματική ανάλογα με της ανάγκες της υπηρεσίας.  
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με Απόφαση Δημάρχου. 
 
Εντός του φακέλου οι συμμετέχοντες θα πρέπει να μας δηλώσουν σε Υπεύθυνη Δήλωση του 
Ν.1599/1986, ότι θα μας προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά, εφόσον η κατακύρωση θα γίνει 
στον Ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
αποκλειστικά βάσει τιμής, επί ποινή αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των 
παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016: 
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά φυσικά πρόσωπα ιδίως: α) στις περιπτώσεις 

εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 
διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς 
και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2. Φορολογική ενημερότητα. 
3. Ασφαλιστική ενημερότητα για ασφαλιζόμενο προσωπικό (άρθρο 80 περ.2 του Ν. 4412/2016).    
4. Βεβαίωση ΕΦΚΑ για προμηθευτή, διαχειριστή κ.λ.π. 
5. Εάν ο οικονομικός φορέας είναι εταιρεία και το πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί εκπροσώπησης. 

Επίσης να δηλωθούν σε Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986: 
6. Όλοι οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές. 
7. Έλαβαν πλήρη γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών της αρμόδιας υπηρεσίας και τους 

αποδέχονται ανεπιφύλακτα.  
8. Εάν ο οικονομικός φορές τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή η από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ‘η 



εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

 
 
• ΚΥΑ 53361 Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα 
προληπτικής ιατρικής στην οποία αναφέρεται ότι <<... τα ατομικά μέσα προστασίας μπορούν να 
προσαρμόζονται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του τεχνικού ασφαλείας ή του γιατρού εργασίας 
ανάλογα με τη θέση εργασίας του υπαλλήλου...>> και 
• το άρθρο 5 Π.Δ. 396/94 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας.... στο οποίο 
αναφέρεται ότι : <<... πριν την επιλογή του εξοπλισμού ατομικής προστασίας εργοδότης υποχρεούται 
να λαμβάνει υπόψη του την έγγραφη γνώμη του τεχνικού ασφαλείας και του γιατρού εργασίας για 
κατά πόσον ο εξοπλισμός ατομικής προστασίας, τον οποίο προτίθεται να χρησιμοποιήσει, 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του άρθρου 4 παρ. 1 και 2 ...>> 
ώστε να αντικαταστήσουμε τα είδη που έχουν φθαρεί ή καταστραφεί , κρίνεται αναγκαία, για την 
κάλυψη των αναγκών των εργαζομένων σε ειδικές εργασίες (αποκομιδή απορριμμάτων, μεταφόρτωση 
απορριμμάτων κ.α.). 
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες επί της μελέτης - τεχνικές προδιαγραφές στη Δ/νση Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης τηλ:2521350664 κ. Μαυρίδης Δ. και επί της διαδικασίας της προμήθειας στο γραφείο 
προμηθειών του Δήμου Δράμας, τηλ. 2521350630 κ. Μελιάδης Μιλτιάδης. 
 

Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΜΕΛΙΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Δήμος Δράμας                                                                  «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας» 
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών                                           Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή 
Τμήμα Προμηθειών         

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Του   ________________________________________________ 

Έδρα ________________________________________________ 

Οδός _____________________________ Αριθμός ____________ 

Τ.Κ._________Α.Φ.Μ._________________ΔΟΥ_______________ 

Τηλέφωνο ______________________Φαξ:__________________ 

E-mail: _______________________________________________ 

 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΜΧ 
Τιμή ζεύγους 
ή τμχ χωρίς 

ΦΠΑ 

Συνολική Τιμή 
χωρίς Φ.Π.Α. 

1.  

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ 

-Προστατευτικά μέσα ολόκληρου του σώματος 
Πεδίο χρήσης:για εργασίες που εκτελούνται σε 

εγκαταστάσεις διάθεσης απορριμμάτων σύμφωνα με το 

άρθρο 17 παράρτημα Ι του Π.Δ. 186/1995. Στην 
περίπτωση του Δήμου Δράμας πρέπει τα προστατευτικά 

μέτρα να χρησιμοποιηθούν από τους εργαζόμενους του 
Δήμου στην αποκομιδή των απορριμμάτων και στον 

Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.), λόγω 
της έκθεσής των σε κινδύνους από τους βιολογικούς 

παράγοντες. 

Χαρακτηριστικά:Υφασμάτινες ενδυμασίες τύπου 
<ασφαλείας> οι οποίες προστατεύουν τους 

εργαζομένους από χημικές προσβολές, τις σκόνες, τη 
θερμότητα και το ψύχος ανάλογα με την εποχή 

σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ του άρθρου 10 του Π.Δ. 

396/94. Η προστατευτική ενδυμασία θα αποτελείται 
από  δυο κομάτια (παντελόνι και μπλουζάκι με 

ανακλαστικά) 

80    

2.  

ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ Α1, P3 

Μάσκα ημίσεως προσώπου με φίλτρα Α1 Ρ3  

Πεδίο χρήσης : κατά τις εργασίες με χημικές ουσίες και 
μικροοργανισμούς όπως π.χ. σε απορριμμάτοφόρα, σε 

καθαριότητα, νεκροταφεία, βαφές.  
Χαρακτηριστικά: Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με 

ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτουν μύτη στόμα 

και πιγούνι. Προτιμάται μάσκα με διπλά φίλτρα 
(χρώματος καφέ και λευκού): Α1Ρ3 (έναντι οργανικών 

αερίων/ατμών/σωματιδίων και για προστασία σε μικρές 
συγκεντρώσεις ρύπων) ή Α2Ρ3 -εφόσον διαθέτει η 

κατασκευάστρια εταιρία- έναντι οργανικών αερίων 

/ατμών/σωματιδίων και για προστασία σε μεσαίες 
συγκεντρώσεις ρύπων) 

Υλικό κατασκευής: συνθετικό υλικό. 
Σήμανση: η μάσκα και τα φίλτρα θα πρέπει να φέρουν 

ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: CE,FF (filtering facepiece 
), κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος 

κατασκευής, ημερομηνία λήξεως φίλτρων, Κωδικός 

Εργαστηρίου Πιστοποίησης, χρωματικός κωδικός 
φίλτρων (καφέ και άσπρο)  

Πρότυπα:ΕΝ-140 για τη μάσκα και ΕΝ-141για τα 
φίλτρα. 
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3.  

ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ 

Πεδίο χρήσης :  Εργασίες στις οποίες απαιτείται 

προστασία από απλούς μηχανικούς κινδύνους (τριβές, 
συμπιέσεις, εκδορές) σε στεγνό περιβάλλον (για 

εργαζόμενους σε απορριμματοφόρα, οικοδομές, 
κήπους, μηχανοτεχνίτες). 

Χαρακτηριστικά:Μήκος περ.20-25 εκ.  Πάχος: 1-1,2 mm 

Υλικό κατασκευής : παλάμη, δάχτυλα και αντίχειρας 
από επεξεργασμένο βόειο δέρμα, μανσέτα και 

εξωτερικό μέρος από βαμβακερό ύφασμα με ελαστική 
ταινία σύσφιξης στο άνω μέρος της παλάμης 

Επίπεδα μηχανικών αντοχών : 2 (τριβή), 1 (κοπή με 

λεπίδα), 2 (διάσχιση), 2 (διάτρηση)                                                                                                   
Σήμανση : CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος 

κατασκευής, κωδικοί  μηχανικών αντοχών 2-1-2-2, 

εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους    

Πρότυπα : ΕΝ-388, ΕΝ-420 
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4.  

ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC ΠΛΗΡΩΣ  ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ 

Πεδίο χρήσης : για προστασία από χημικούς, 
μηχανικούς, βιολογικούς κινδύνους (για εργαζόμενους 

σε απορριμματοφόρα ως εναλλακτική λύση, σε 
καθαρισμούς κάδων, νεκροταφεία) 

Χαρακτηριστικά : Μήκος περ.30 εκ., πάχος: 1 mm.   
Υλικό κατασκευής : εξωτερικά PVC 

(πολυβυνιλοχλωρίδιο ή κοινώς βυνίλιο), εσωτερική 

επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό 
Μηχανικές αντοχές : 3 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 2 

(διάσχιση), 1 (διάτρηση) 
Σήμανση :  CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος 

κατασκευής, κωδικοί μηχανικών αντοχών 3-1-2-1 

εικονόσημα προστασίας από μηχανικούς κινδύνους, 

χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς        

Πρότυπα : ΕΝ-388, ΕΝ-420, ΕΝ-374 
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5.  

ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (κουτιά των 100 τεμ.) 

Πεδίο χρήσης : για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή 
μικροοργανισμών 

Χαρακτηριστικά : Μήκος περ.20 εκ., υλικό κατασκευής: 
νιτρίλιο 

Μηχανικές αντοχές : αδιάφορο αφού είναι μιας χρήσεως 
Μεγέθη : L- XL , Συσκευασία : κουτιά 100 τεμ. 

Σήμανση :  CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος  

κατασκευής, εικονόσημα προστασίας από χημικές 

ουσίες και μικροοργανισμούς      

Πρότυπα : ΕΝ-374 
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6.  

ΜΠΟΤΑΚΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος 

κατασκευής, μέγεθος, σύμβολο S3.  

Πρότυπα ΕΝ-344, ΕΝ-345 
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7.  

ΜΠΟΤΑΚΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος 

κατασκευής, μέγεθος, σύμβολο S3.  
Πρότυπα ΕΝ-344, ΕΝ-345 

Ειδικά για τους ηλεκτρολόγους , το υπόδημα θα πρέπει 
να έχει αντεπεξέλθει τη δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής 

5KV. 

6    

8.  

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
Πεδίο χρήσης: σε εργασίες που απαιτούν προστασία 

από χημικές ουσίες (υγρές ή σκόνες) ή/και από 
μηχανικούς κινδύνους (τροχός, τόρνος κ.α.), δηλαδή 

για τους χειριστές εργαλειομηχανών  

Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος: αρκετά μεγάλος ώστε 
να μην παρεμποδίζεται η ορατότητα, Υλικό κατασκευής 
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οπτικού δίσκου: πολυκαρβονικό ή άλλο πολυμερές 

Οπτική κλάση: κατηγορία 1 (κατάλληλος για συνεχή 

χρήση) 
Μηχανική αντοχή: κατηγορία Β, Αντοχή σε τριβή: 

κατηγορία Κ,  
Προστασία από θάμβωση: κατηγορία Ν, Προστασία από 

τηγμένα μέταλλα/θερμά υγρά: κατηγορία 9 

Πλαίσιο στήριξης οπτικού δίσκου: με ιμάντα στερέωσης 
και προσαρμογής στο κεφάλι και οπές έμμεσου 

αερισμού, Μηχανική αντοχή: κατηγορία Β 
Προστασία από υγρές χημικές ουσίες: κατηγορία 3, 

Προστασία από σκόνη: κατηγορία 4  

Σήμανση: στο πλαίσιο: CE, κατασκευαστής, έτος 
κατασκευής, Β-3-4 στον οπτικό δίσκο: 1-Β-Κ-Ν-9 

Πρότυπα: ΕΝ-166 

9.  

ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΟ ΚΑΠΕΛΟ  

Πεδίο χρήσης : σε όλους τους εργαζόμενους των 
τεχνικών συνεργείων 

Χαρακτηριστικά : Θα είναι πλεκτά με ενιαία πλέξη, θα 

έχουν λάστιχο συγκράτησης και περιμετρική προέκταση 
σκίασης τουλάχιστον 10 εκ. 

Υλικό κατασκευής : ψάθα καλής ποιότητας που δεν θα 
φθείρεται 
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10.  

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ 
Πεδίο χρήσης : για εργασίες κοντά σε κινούμενα 

οχήματα (καθαριότητα, απορριμματοφόρα), στους 

απασχολούμενους με ασφαλτοστρώσεις, στη σήμανση 
οδών, στην ύδρευση/αποχέτευση, στους εργάτες 

κήπων. 
Χαρακτηριστικά : Γιλέκο με έντονα διακρινόμενο χρώμα  

ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, με δύο 
οριζόντιες λωρίδες από ειδικό ανακλαστικό υλικό. 

Υλικό κατασκευής : βαμβάκι (15%) και πολυεστέρας 

(85%) 
Σήμανση : CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος 

κατασκευής, κωδικοί 2-2 (επιφάνεια ανακλαστικού 
υλικού – συντελεστής αντανάκλασης) και εικονόσημο 

για αντανακλαστικές ενδυμασίες    

Πρότυπα : ΕΝ-340, ΕΝ-471 

175   

ΣΥΝΟΛΟ 
  

ΦΠΑ 24%   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
  

 

Ολογράφως χωρίς Φ.Π.Α……………………….………………………………………………………… 

..…………………………………………………..……………………………………………………………… 

 
    Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά και ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα 
είδη σε χώρους που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία. Η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση των 
ειδών θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 
     Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και θα απορροφηθούν όσες είναι απαραίτητες, ενώ θα υπάρχει 
δυνατότητα αυξομείωσης της ποσότητας του ενός είδους υπέρ ή σε βάρος άλλου.  

 
Υπογραφή-Σφραγίδα 

Προμηθευτή ή νόμιμου 
Εκπροσώπου της Εταιρείας 


