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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

           Ο Δήμος  Δράμας  ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας 

  

ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ  ΖΕΥΓΟΣ 10 

ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΚΟΥΤΙ 100ΤΕΜ.) ΖΕΥΓΟΣ 200 

ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ ΖΕΥΓΟΣ 100 

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΖΕΥΓΟΣ 40 

ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΝ344,345 (S3) ΖΕΥΓΟΣ 3 

ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ)  ΤΕΜΑΧΙΟ 300 

ΓΑΛΟΤΣΕΣ   ΤΕΜΑΧΙΟ 2 

 

για τους εργαζόμενους στο «Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δομές Πρώτης Υποδοχής Προσφύγων», και καλεί 

τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές  που δραστηριοποιούνται στην εμπορία – παραγωγή 

σχετικών αγαθών μέχρι και την 17/10/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12: 00, στο Δημοτικό Κατάστημα Βερμίου 2 & 1
ης

 

Ιουλίου, 2
ος

 όροφος-γραφείο 210, Δ/νση Οικονομικών, Τμήμα προμηθειών. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

 

Γάντια Δερματοπάνινα 

Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20-25 cm πάχος 1-1,2mm. To εμπρός μέρος γαντιού και τα δάχτυλα από βόειο δέρμα και 

το πίσω μέρος από βαμβακερό ύφασμα με ελαστική ταινία σύσφιξης.  

Πρότυπα ΕΝ 388, 420 με επίπεδα μηχανικών αντοχών. 

Σήμανση :  

 CE  

 Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής 

 Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 2,1,2,2, (κατ΄ελάχιστον) 

 

Γάντια Ελαστικά μιας χρήσεως 

Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20cm . Κατασκευή από νιτρίλιο. Είναι μιας χρήσης και δεν έχουν σημασία οι μηχανικές 

αντοχές. 

Είναι συσκευασμένα σε κουτιά ανά 100 ή 200 τεμάχια. 

Πρότυπα ΕΝ 374 

 Σήμανση :  

 CE  

 Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής 

Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς. 

 

 

mailto:mmeli@diimosdramas.gr


 

 

Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο 

Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20-25cm . Εμπρός μέρος παλάμης από νιτρίλιο ώστε να προστατεύει από χημικές ουσίες 

ενώ το πίσω από ύφασμα ώστε να είναι πιο εύχρηστο.  

Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3,1,2,2. 

 3 (τριβή) 

 1(κοπή με λεπίδα) 

 2(διάσχιση) 

 2(διάτρηση) 

Πρότυπα ΕΝ 388, 420 

 Σήμανση :  

 CE  

Κατασκευαστής, Κωδικός Προϊόντος, Έτος Κατασκευής 

Εικονόσημο για προστασία από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,2,2. 

 

 

Άρβυλα ασφαλείας 

Χαρακτηριστικά: Ημιάρβυλο, με ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, με προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων και 

αντιολισθητική σόλα. 

Πρότυπο ΕΝ 344, 345 

Σήμανση: 

 CE 

 Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος 

 Το σύμβολο S3 που συμβολίζει 

 Προστασία δακτύλων  

 Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα 

 Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού 

 Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης 

 Αντιστατικές ιδιότητες 

 Στη σόλα oil resistant 

Ειδικό για τους ηλεκτρολόγους πρέπει να έχει ανταπεξέλθει τη δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής σε 5kV. 

 

Γαλότσες 

Χαρακτηριστικά: Αδιάβροχη μπότα από συνθετικό υλικό με αντιολισθητική σόλα προστατευτικά δακτύλων και 

προστατευτικό έναντι διάτρησης. 

Πρότυπο: ΕΝ 344,345 

Σήμανση:  

 CE  

 Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος 

 Το σύμβολο S5 που συμβολίζει 

 Προστασία δακτύλων 

 Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα  

 Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού 

 Προστασία της σόλας έναντι διάτρηαης 

 Αντιστατικές ιδιότητες. 

 

 

Μάσκες μιάς χρήσης (Φιλτρόμασκα) 

Χαρακτηριστικά: Μάσκα με ενσωματωμένο φίλτρο κατακράτησης σκόνης από συνθετικό υλικό με διπλό ιμάντα 

προσαρμογής που θα καλύπτει μύτη, στόμα και πηγούνι. Διατίθεται σε συσκευασίες ανά 20-30 τεμάχια. Αν τηρηθούν οι 

κανόνες υγιεινής μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρις ότου ο χρήστης αντιληφθεί ότι δυσχεραίνεται η αναπνοή του.  

Πρότυπα: ΕΝ 149 

Σήμανση: Η μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: 

 CE 

 FFP1 

 Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής  

 Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης  

 

 

Ανακλαστικά γιλέκα 

Χαρακτηριστικά: Γιλέκο με έντονα διακρινόμενο χρώμα με δύο οριζόντιες λωρίδες από ειδικό αντανακλαστικό υλικό και 

τυπωμένο το σήμα «ΔΛ». Ως υλικό κατασκευής του γιλέκου είναι προτιμότερο βαμβάκι (15%) και πολυεστέρας (85%) για 

καλύτερο συνδυασμό άνεσης και μηχανικών αντοχών. 



Πρότυπα: ΕΝ 340,471 

Σήμανση:  

 CE  

 Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής 

 Εικονόσημο για αντανακλαστικές ενδυμασίες και οι κωδικοί 2, 2 

 

 

 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:1.150,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

 

      Τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, για να χρησιμοποιηθούν με αποτελεσματικότητα από τις  υπηρεσίες του 

Δήμου. 

 

      Ο Δήμος δεν υποχρεούται να προβεί στην εξάντληση του ποσού του προϋπολογισμού ή όλης της ποσότητας ενώ η 

προμήθεια θα είναι τμηματική.  

       

      Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού σε σφραγισμένο φάκελο: 

1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986(Α’ 75), στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

 Είναι εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο. 

 Δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016. 

 Έλαβαν πλήρη γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών της αρμόδιας υπηρεσίας και τους αποδέχονται 

ανεπιφύλακτα. 

 Η συμμετοχή του δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα 

στο άρθρο 24 του ν.4412/2016 

 

2. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του οικονομικού φορέα από τα οποία να προκύπτουν αφενός η νόμιμη 

σύσταση και λειτουργία του οικονομικού φορέα και αφετέρου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του, οι οποίοι και τον 

δεσμεύουν με την υπογραφή τους. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση της ατομικής επιχείρησης νομιμοποιητικό 

έγγραφο κατά την έννοια του παρόντος άρθρου είναι μόνο η βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια 

ΔΟΥ ή η βεβαίωση μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευματία  για την συγκεκριμένη δραστηριότητα 

από την αρμόδια ΔΟΥ. Αν, ωστόσο, ο συμμετέχων δεν έχει στην κατοχή του κάποιο από τα παραπάνω έγγραφα, 

μπορεί να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τον χρόνο έναρξης των εργασιών του και το αντικείμενο 

αυτών, στην οποία θα επισυνάπτει απλή εκτύπωση των σχετικών στοιχείων που παράγει το ΤΑΧΙS. 

 

3. Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους. 

4. Τεχνική Προσφορά : Υπεύθυνη Δήλωση , του Ν.1599/1986(Α’ 75), στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

Τα προς προμήθεια υλικά θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές - χαρακτηριστικά. 

5. Οικονομική προσφορά σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός του κύριου φακέλου. 

 

Κριτήριο κατακύρωσης:Η κατακύρωση θα γίνει στον/στους Ανάδοχο/Αναδόχους που θα προσφέρει/ουν την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, και θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές 

προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας. 

 

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με Απόφαση Δημάρχου. 

Κατά την διαδικασία υπογραφής της Σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης 

που θα ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή.  

 

      Πληροφορίες και διευκρινίσεις θα δίνονται στο τηλ. 2521350630 γραφείο προμηθειών του Δήμου Δράμας, 

καθημερινά κος Μελιάδης Μιλτιάδης.  

 

 

 

Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

 

 

ΜΕΛΙΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 


