
 

 

 
 

   
  

 

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ 107/2011 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το  15
ο
 Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 29-6-2011 

ΘΕΜΑ 7ο ΕΚΤΑΚΤΟ: Κατακύρωση πρακτικών µειοδοτικού διαγωνισµού 

για την προµήθεια στολών ειδικού ένστολου προσωπικού της 

∆ηµοτικής Αστυνοµίας του ∆ήµου ∆ράµας 2011. 

 

Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Τετάρτη ,29 του µηνός Ιουνίου  2011 και ώρα 
10.30 π.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε 
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 
34271/23-6-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε 
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  
 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) µέλη: 
 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 

Χαρακίδης Κυριάκος 
Ζαχαριάδης Παύλος   
Γκάνης Σταύρος      
Παπαθεοδώρου Ανέστης  
Χαραλαµπίδης Ανδρέας   
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος 
Χλιάρα Παναγιώτα      
Μήτρου Γεώργιος 
Μαµσάκος Χριστόδουλος 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, 

υπάλληλο του ∆. ∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 
Ο κ. πρόεδρος εισηγούµενος το 7ο ΕΚΤΑΚΤΟ θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθµ. 34128/23-6-2011 έγγραφο  
του τµήµατος Προµηθειών  της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, σχετικά 
µε την Κατακύρωση πρακτικών µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια 
στολών ειδικού ένστολου προσωπικού της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας του ∆ήµου 
∆ράµας 2011, 
και καλεί αυτήν να αποφασίσει σχετικά. 
       Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος   παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το 
από 16-6-2011 πρακτικό Νο 3 του διαγωνισµού για την ανωτέρω προµήθεια,  
το οποίο έχει ως εξής: 
 
 



 

 

 
 

   
  

 

 ΠΡΑΚΤΙΚΟ   Νο 3   

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΛΩΝ  

ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ  

Στο ∆ΗΜΟ ∆ΡΑΜΑΣ  σήµερα  16-06-2011 ηµέρα Πέµπτη   και ώρα 11:00 πµ  
οι υπογράφοντες 1.Μιλτιάδης  Μελιάδης  2.Αθανάσιος Μόσχου   3.Ειρήνη 
Βουλγαρίδου , δηµοτικοί  υπάλληλοι ,που αποτελούµε την επιτροπή 
διαγωνισµού προµηθειών ΕΚΠΟΤΑ ,σύµφωνα µε την 12/2011 απόφαση 
οικονοµικής επιτροπής ,συνεδριάσαµε  προκειµένου να προχωρήσουµε  στο 
άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών για την προµήθεια ρούχων δηµοτικής 
αστυνοµίας του ∆ήµου µας, µετά την µε αριθµ. 6520/10-06-2011 απόφαση  
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας –Θράκης   µε την οποία 
επικυρώθηκε η 65/2011 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 
σχετικά µε την εκδίκαση ενστάσεων του ανοιχτού διαγωνισµού για την 
προµήθεια ρούχων δηµοτικής αστυνοµίας του ∆ήµου µας.   

   H επιτροπή συνεχίζει την διαδικασία του διαγωνισµού  και οµόφωνα προχωρά  στο 

άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών :. 

 

1 Της οικονοµικής προσφοράς του κ. ΙΩΑΝΝΗ ΕΜΜΑΝ. ΝΗΣΤΙΚΑΚΗ , οποίος 

προσέφερε:  

 

ΕΙ∆ΟΣ 

Α. ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΤΟΛΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ  ΑΝ∆ΡΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ 

Τιµή/τεµάχιο 

 

Γάντια δερµάτινα χρώµατος µαύρου ανδρικό –γυναικείο  24,50 

  

Β. ΣΤΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΑΝ∆ΡΙΚΗ -   ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ  

Κάλτσες µάλλινες χρώµατος µαύρου ανδρικές   4,99 

Παπούτσια δερµάτινα δετά χρώµατος µαύρου (χειµερινά) ανδρικά     49,99 

Γόβες δερµάτινες χρώµατος µαύρου (χειµερινές) γυναικεία   49,99 

 Γ. ΣΤΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΘΕΡΙΝΗ  ΑΝ∆ΡΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ  

Κάλτσες βαµβακερές χρώµατος µαύρου ανδρικές     4,99 

Παπούτσια δερµάτινα δετά χρώµατος µαύρου (θερινά ) ανδρικά  49,99 

Γόβες δερµάτινες χρώµατος µαύρου (θερινές)  γυναικείες    49,99 

∆.ΣΤΟΛΗ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΑΝ∆ΡΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ                                                

Μποτάκια δερµάτινα δετά χρώµατος µαύρου ανδρικά –γυναικεία  63,00 

Κάλτσες µάλλινες  χρώµατος µαύρου ανδρικές –γυναικείες    4,99 

Ε.ΣΤΟΛΗ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΕΡΙΝΗ ΑΝ∆ΡΙΚΗ –ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ  

 

 

Μποτάκια δερµάτινα δετά χρώµατος µαύρου ανδρικά –γυναικεία  63,00 

Κάλτσες βαµβακερές χρώµατος µαύρου ανδρικές -γυναικείες   4,99 

ΣΤ. ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΜΑ  

 

 

Μπότες δερµάτινες ¾  χρώµατος µαύρου   96,00 

Γόβες δερµάτινες (µπαλαρίνα ) χρώµατος µαύρου   49,99 

∆ερµάτινη τσάντα γυναικεία µαύρη για στολή υπηρεσίας  110,00 



 

 

 
 

   
  

 

Ζώνη δερµάτινη χρώµατος µαύρου της οποίας η πόρπη θα φέρει το σήµα της 

∆ηµοτικής αστυνοµίας    

  26,00 

2 .Της οικονοµικής προσφοράς της  LN. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝ∆ΥΣΗ Μ.Ε.Π.Ε.      

η  οποία προσέφερε: 

 

ΕΙ∆ΟΣ 

Α. ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΤΟΛΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ  ΑΝ∆ΡΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ 

Τιµή/τεµά

χιο 

 Σακάκι µάλλινο χρώµατος κυπαρισσί (χειµερινό) ανδρικό  96,25 

Σακάκι µάλλινο χρώµατος κυπαρισσί (χειµερινό) γυναικείο  96,60 

Γάντια δερµάτινα χρώµατος µαύρου  ανδρικό-γυναικείο  23,40 

Λαιµοδέτης (γραβάτα) χρώµατος γκρί-γαλάζιο ανδρικός  18,30 

Φουλάρι χρώµατος γαλάζιο γυναικείο  

 28,20 

 Β. ΣΤΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΑΝ∆ΡΙΚΗ -   ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ  

Σακάκι µάλλινο χρώµατος κυπαρισσί  ανδρικό  96,25 

Σακάκι µάλλινο χρώµατος κυπαρισσί  γυναικείο  96,60 

Παντελόνι µάλλινο χρώµατος κυπαρισσί ανδρικό  42,05 

Παντελόνι µάλλινο χρώµατος κυπαρισσί  γυναικείο 42,00 

Φούστα µάλλινη χρώµατος κυπαρισσί  γυναικεία    
∆ΕΝ ΠΛΗΡΟΥΣΕ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Πουκάµισο µακρυµάνικο χρώµατος γαλάζιου  ανδρικό  36,60 

Πουκάµισο µακρυµάνικο χρώµατος γαλάζιου  γυναικείο  36,60 

Γιλέκο µε αποσπώµενα µανίκια από καµπαρντίνα βαµβακερή χρώµατος κυπαρισσί 

(χειµερινό) ανδρικό  
42,00 

Γιλέκο µε αποσπώµενα µανίκια από καµπαρντίνα  βαµβακερή χρώµατος κυπαρισσί 

(χειµερινό) γυναικείο  
42,00 

Πουλόβερ µε σηκωτό γιακά και δερµατάκια ανδρικό   18,00 

Φανέλα  κοντοµάνικη χρώµατος κυπαρισσί  ανδρική- γυναικεία   18,00 

 Κασκόλ µάλλινο χρώµατος κυπαρισσί (χειµερινό) ανδρικό- γυναικείο 18,20 

 Μπερές µάλλινος χρώµατος µαύρου (χειµερινός) ανδρικός- γυναικείος  13,50 

 Κάλτσες µάλλινες χρώµατος µαύρου  ανδρικές     4,50 

 Καλσόν στο χρώµα του δέρµατος γυναικείο   4,70 

Παπούτσια δερµάτινα δετά χρώµατος µαύρου (χειµερινά) ανδρικά   
ΑΠΕΣΥΡΕ ΤΗΝ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Γόβες δερµάτινες χρώµατος µαύρου (χειµερινά )  γυναικείες 
ΑΠΕΣΥΡΕ ΤΗΝ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

 Γ. ΣΤΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΘΕΡΙΝΗ  ΑΝ∆ΡΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ  

Σακάκι από καµπαρντίνα βαµβακερή χρώµατος κυπαρισσί  ανδρικό  
95,00 

Σακάκι από καµπαρντίνα βαµβακερή χρώµατος κυπαρισσί  γυναικείο  
99,75 

Παντελόνι από καµπαρντίνα βαµβακερή χρώµατος κυπαρισσί  ανδρικό    
43,75 

Παντελόνι από καµπαρντίνα βαµβακερή χρώµατος κυπαρισσί  γυναικείο   ∆ΕΝ ΠΛΗΡΟΥΣΕ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Φούστα από καµπαρντίνα βαµβακερή χρώµατος κυπαρισσί  γυναικεία     
39,95 

Πουκάµισο κοντοµάνικο χρώµατος γαλάζιου  ανδρικό 26,40 



 

 

 
 

   
  

 

Πουκάµισο κοντοµάνικο χρώµατος γαλάζιου γυναικείο 26,40 

Γιλέκο µε αποσπώµενα µανίκια από καµπαρντίνα βαµβακερή χρώµατος κυπαρισσί  

ανδρικό  
42,00 

Γιλέκο µε αποσπώµενα µανίκια από καµπαρντίνα  βαµβακερή χρώµατος κυπαρισσί  

γυναικείο 
42,00 

Κάλτσες βαµβακερές χρώµατος µαύρου  ανδρικές     4,70 

Kαλσόν στο χρώµα του δέρµατος  γυναικείό    4,70 

Μπλούζα µακό ανφόρµ χρώµατος γκρι-γαλάζιο  γυναικεία    17,50 

 Παπούτσια δερµάτινα δετά χρώµατος µαύρου  ανδρικά   ΑΠΕΣΥΡΕ ΤΗΝ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

 Γόβες δερµάτινες χρώµατος µαύρου (θερινές)  γυναικείες  ΑΠΕΣΥΡΕ ΤΗΝ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

∆.ΣΤΟΛΗ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΑΝ∆ΡΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ                                              

Παντελόνι (µε τσέπες) από καµπαρντίνα βαµβακερή χρώµατος κυπαρισσί  ανδρικό-

γυναικείο  
24,20 

Πουλόβερ µε σηκωτό γιακά και δερµατάκια ανδρικό- γυναικείο  37,60 

 

Φανέλα  κοντοµάνικη χρώµατος κυπαρισσί (χειµερινή ) ανδρική- γυναικεία    
18,00 

Μποτάκια δερµάτινα δετά χρώµατος µαύρου (θερινά) ανδρικά –γυναικεία  

 

  

ΑΠΕΣΥΡΕ ΤΗΝ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

 Τζόκεϋ χρώµατος κυπαρισσί  ανδρικό –γυναικείο 9,15 

Γιλέκο µε αποσπώµενα µανίκια χρώµατος κυπαρισσί  ανδρικό –γυναικείο   
  37,80 

Μπουφάν δερµάτινο χρώµατος µαύρου ανδρικό-γυναικείο  ∆ΕΝ ΠΛΗΡΟΥΣΕ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 Κάλτσες µάλλινες χρώµατος µαύρου ανδρικές- γυναικείες     4,50 

 

 

Ε.ΣΤΟΛΗ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΕΡΙΝΗ ΑΝ∆ΡΙΚΗ –ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ  

 

 

Παντελόνι (µε τσέπες) από καµπαρντίνα βαµβακερή χρώµατος κυπαρισσί  ανδρικό-

γυναικείο  

24,20 

  

 

Φανέλα  κοντοµάνικη χρώµατος κυπαρισσί  ανδρική- γυναικεία    
18,00 

Μπλούζα µακό ανφόρµ χρώµατος γκρι-γαλάζιο  γυναικεία     17,50 

Μποτάκια δερµάτινα δετά χρώµατος µαύρου (θερινά) ανδρικά –γυναικεία  

 

  

ΑΠΕΣΥΡΕ ΤΗΝ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

 Τζόκεϋ χρώµατος κυπαρισσί  ανδρικό –γυναικείο   9,15 

Γιλέκο µε αποσπώµενα µανίκια χρώµατος κυπαρισσί  ανδρικό –γυναικείο   
 42,00 

Κάλτσες βαµβακερές χρώµατος µαύρου ανδρικές-γυναικείες     4,70 



 

 

 
 

   
  

 

 

ΣΤ. ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΜΑ  

 

Μπότες δερµάτινες ¾ χρώµατος µαύρου  

 
ΑΠΕΣΥΡΕ ΤΗΝ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

Γόβες δερµάτινες (µπαλαρίνα ) χρώµατος µαύρου  ΑΠΕΣΥΡΕ 

ΤΗΝ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

∆ερµάτινη τσάντα γυναικεία µαύρη για στολή υπηρεσίας  ΑΠΕΣΥΡΕ 

ΤΗΝ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

∆ερµάτινο τσαντάκι ανδρικό χρώµατος µαύρου ΑΠΕΣΥΡΕ 

ΤΗΝ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

 

Ζώνη δερµάτινη χρώµατος µαύρου της οποίας η πόρπη θα φέρει το σήµα της 

δηµοτικής αστυνοµίας  

ΑΠΕΣΥΡΕ 

ΤΗΝ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

3.Της οικονοµικής προσφοράς του   Καπράγκου Κ. Χρήστου   

 

 Β. ΣΤΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΑΝ∆ΡΙΚΗ -   ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ  

Πουκάµισο µακρυµηάνικο χρώµατος γαλάζιου  ανδρικό  

∆ΕΝ 

ΠΛΗΡΟΥΣΕ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑ

ΦΕΣ 

Πουκάµισο µακρυµάνικο χρώµατος γαλάζιου  γυναικείο  34,80 

Γιλέκο µε αποσπώµενα µανίκια από καµπαρντίνα βαµβακερή χρώµατος κυπαρισσί 

(χειµερινό) ανδρικό  
42,00 

Γιλέκο µε αποσπώµενα µανίκια από καµπαρντίνα  βαµβακερή χρώµατος κυπαρισσί 

(χειµερινό) γυναικείο  
42,00 

Φανέλα  κοντοµάνικη χρώµατος κυπαρισσί  ανδρική- γυναικεία   

∆ΕΝ 

ΠΛΗΡΟΥΣΕ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑ

ΦΕΣ  

Παπούτσια δερµάτινα δετά χρώµατος µαύρου (χειµερινά) ανδρικά   

ΑΠΕΣΥΡΕ 

ΤΗΝ 

ΣΥΜΜΕΤΟ

ΧΗ  

 Γ. ΣΤΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΘΕΡΙΝΗ  ΑΝ∆ΡΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ  

Πουκάµισο κοντοµάνικο χρώµατος γαλάζιου  ανδρικό ∆ΕΝ 

ΠΛΗΡΟΥΣΕ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑ

ΦΕΣ  

Πουκάµισο κοντοµάνικο χρώµατος γαλάζιου γυναικείο  24,00  

Γιλέκο µε αποσπώµενα µανίκια από καµπαρντίνα βαµβακερή χρώµατος κυπαρισσί  

ανδρικό  
42,00 

Γιλέκο µε αποσπώµενα µανίκια από καµπαρντίνα  βαµβακερή χρώµατος κυπαρισσί  

γυναικείο 
42,00 



 

 

 
 

   
  

 

Μπλούζα µακό ανφόρµ χρώµατος γκρι-γαλάζιο  γυναικεία    

∆ΕΝ 

ΠΛΗΡΟΥΣΕ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑ

ΦΕΣ  

 Παπούτσια δερµάτινα δετά χρώµατος µαύρου  ανδρικά   ΑΠΕΣΥΡΕ 

ΤΗΝ 

ΣΥΜΜΕΤΟ

ΧΗ  

 Γόβες δερµάτινες χρώµατος µαύρου (θερινές)  γυναικείες  ΑΠΕΣΥΡΕ 

ΤΗΝ 

ΣΥΜΜΕΤΟ

ΧΗ  

∆.ΣΤΟΛΗ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΑΝ∆ΡΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ                                                

 

Φανέλα  κοντοµάνικη χρώµατος κυπαρισσί (χειµερινή ) ανδρική- γυναικεία    

∆ΕΝ 

ΠΛΗΡΟΥΣΕ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑ

ΦΕΣ  

 Τζόκεϋ χρώµατος κυπαρισσί  ανδρικό –γυναικείο 7,00 

Γιλέκο µε αποσπώµενα µανίκια χρώµατος κυπαρισσί  ανδρικό –γυναικείο   
  37,80 

Μπουφάν δερµάτινο χρώµατος µαύρου ανδρικό-γυναικείο  158,00 

 

∆.ΣΤΟΛΗ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΘΕΡΙΝΗ  ΑΝ∆ΡΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ                                               
 

 

Φανέλα  κοντοµάνικη χρώµατος κυπαρισσί  ανδρική- γυναικεία    

∆ΕΝ 

ΠΛΗΡΟΥΣΕ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑ

ΦΕΣ  

Μπλούζα µακό ανφόρµ χρώµατος γκρι-γαλάζιο  γυναικεία     

∆ΕΝ 

ΠΛΗΡΟΥΣΕ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑ

ΦΕΣ  

  Τζόκεϋ χρώµατος κυπαρισσί  ανδρικό –γυναικείο   7,00 

Γιλέκο µε αποσπώµενα µανίκια χρώµατος κυπαρισσί  ανδρικό –γυναικείο   
 37,80 

 

4..Της οικονοµικής προσφοράς της  BRINX A.E.       η  οποία προσέφερε: 

 

ΕΙ∆ΟΣ 

Α. ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΤΟΛΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ  ΑΝ∆ΡΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ 

Τιµή/τεµά

χιο 

 Σακάκι µάλλινο χρώµατος κυπαρισσί (χειµερινό) ανδρικό  

∆ΕΝ 

ΠΛΗΡΟΥΣ

Ε 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡ

ΑΦΕΣ  

Σακάκι µάλλινο χρώµατος κυπαρισσί (χειµερινό) γυναικείο  

∆ΕΝ 

ΠΛΗΡΟΥΣ

Ε 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡ

ΑΦΕΣ  

Λαιµοδέτης (γραβάτα) χρώµατος γκρί-γαλάζιο ανδρικός  19,50 

Φουλάρι χρώµατος γαλάζιο γυναικείο  

 25,40 



 

 

 
 

   
  

 

 Β. ΣΤΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΑΝ∆ΡΙΚΗ -   ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ  

Σακάκι µάλλινο χρώµατος κυπαρισσί  ανδρικό  

∆ΕΝ 

ΠΛΗΡΟΥΣΕ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑ

ΦΕΣ 

Σακάκι µάλλινο χρώµατος κυπαρισσί  γυναικείο  

∆ΕΝ 

ΠΛΗΡΟΥΣΕ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑ

ΦΕΣ  

Παντελόνι µάλλινο χρώµατος κυπαρισσί ανδρικό  

∆ΕΝ 

ΠΛΗΡΟΥΣΕ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑ

ΦΕΣ  

Παντελόνι µάλλινο χρώµατος κυπαρισσί  γυναικείο 

∆ΕΝ 

ΠΛΗΡΟΥΣΕ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑ

ΦΕΣ  

Φούστα µάλλινη χρώµατος κυπαρισσί  γυναικεία    26,81 

Πουκάµισο µακρυµάνικο χρώµατος γαλάζιου  ανδρικό  24,75 

Πουκάµισο µακρυµάνικο χρώµατος γαλάζιου  γυναικείο  24,75 

Γιλέκο µε αποσπώµενα µανίκια από καµπαρντίνα βαµβακερή χρώµατος κυπαρισσί 

(χειµερινό) ανδρικό  

∆ΕΝ 

ΠΛΗΡΟΥΣΕ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑ

ΦΕΣ  

Γιλέκο µε αποσπώµενα µανίκια από καµπαρντίνα  βαµβακερή χρώµατος κυπαρισσί 

(χειµερινό) γυναικείο  

∆ΕΝ 

ΠΛΗΡΟΥΣΕ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑ

ΦΕΣ  

Πουλόβερ µε σηκωτό γιακά και δερµατάκια ανδρικό   

∆ΕΝ 

ΠΛΗΡΟΥΣΕ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑ

ΦΕΣ  

Φανέλα  κοντοµάνικη χρώµατος κυπαρισσί  ανδρική- γυναικεία   

∆ΕΝ 

ΠΛΗΡΟΥΣΕ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑ

ΦΕΣ  

 Κασκόλ µάλλινο χρώµατος κυπαρισσί (χειµερινό) ανδρικό- γυναικείο 

∆ΕΝ 

ΠΛΗΡΟΥΣΕ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑ

ΦΕΣ  

 Μπερές µάλλινος χρώµατος µαύρου (χειµερινός) ανδρικός- γυναικείος  

∆ΕΝ 

ΠΛΗΡΟΥΣΕ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑ

ΦΕΣ  

 Γ. ΣΤΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΘΕΡΙΝΗ  ΑΝ∆ΡΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ  

Σακάκι από καµπαρντίνα βαµβακερή χρώµατος κυπαρισσί  ανδρικό  ∆ΕΝ 

ΠΛΗΡΟΥΣΕ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑ

ΦΕΣ  

Σακάκι από καµπαρντίνα βαµβακερή χρώµατος κυπαρισσί  γυναικείο  ∆ΕΝ 

ΠΛΗΡΟΥΣΕ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑ

ΦΕΣ  

Παντελόνι από καµπαρντίνα βαµβακερή χρώµατος κυπαρισσί  ανδρικό    ∆ΕΝ 

ΠΛΗΡΟΥΣΕ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑ

ΦΕΣ  



 

 

 
 

   
  

 

Παντελόνι από καµπαρντίνα βαµβακερή χρώµατος κυπαρισσί  γυναικείο   ∆ΕΝ 

ΠΛΗΡΟΥΣΕ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑ

ΦΕΣ  

Φούστα από καµπαρντίνα βαµβακερή χρώµατος κυπαρισσί  γυναικεία     
26,81 

Πουκάµισο κοντοµάνικο χρώµατος γαλάζιου  ανδρικό 24,75 

Πουκάµισο κοντοµάνικο χρώµατος γαλάζιου γυναικείο 24,75 

Γιλέκο µε αποσπώµενα µανίκια από καµπαρντίνα βαµβακερή χρώµατος κυπαρισσί  

ανδρικό  

∆ΕΝ 

ΠΛΗΡΟΥΣΕ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑ

ΦΕΣ  

Γιλέκο µε αποσπώµενα µανίκια από καµπαρντίνα  βαµβακερή χρώµατος κυπαρισσί  

γυναικείο 

∆ΕΝ 

ΠΛΗΡΟΥΣΕ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑ

ΦΕΣ  

Μπλούζα µακό ανφόρµ χρώµατος γκρι-γαλάζιο  γυναικεία    

∆ΕΝ 

ΠΛΗΡΟΥΣΕ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑ

ΦΕΣ  

∆.ΣΤΟΛΗ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΑΝ∆ΡΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ                                                

Παντελόνι (µε τσέπες) από καµπαρντίνα βαµβακερή χρώµατος κυπαρισσί  ανδρικό-

γυναικείο  
20,00 

Πουλόβερ µε σηκωτό γιακά και δερµατάκια ανδρικό- γυναικείο  ∆ΕΝ 

ΠΛΗΡΟΥΣΕ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑ

ΦΕΣ  

 

Φανέλα  κοντοµάνικη χρώµατος κυπαρισσί (χειµερινή ) ανδρική- γυναικεία    

∆ΕΝ 

ΠΛΗΡΟΥΣΕ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑ

ΦΕΣ  

Μποτάκια δερµάτινα δετά χρώµατος µαύρου (θερινά) ανδρικά –γυναικεία  

 

  

∆ΕΝ 

ΠΛΗΡΟΥΣΕ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑ

ΦΕΣ  

 Τζόκεϋ χρώµατος κυπαρισσί  ανδρικό –γυναικείο 

∆ΕΝ 

ΠΛΗΡΟΥΣΕ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑ

ΦΕΣ  

Γιλέκο µε αποσπώµενα µανίκια χρώµατος κυπαρισσί  ανδρικό –γυναικείο   

 ∆ΕΝ 

ΠΛΗΡΟΥΣΕ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑ

ΦΕΣ  

Μπουφάν δερµάτινο χρώµατος µαύρου ανδρικό-γυναικείο  ∆ΕΝ 

ΠΛΗΡΟΥΣΕ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑ

ΦΕΣ  

 

Ε.ΣΤΟΛΗ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΕΡΙΝΗ ΑΝ∆ΡΙΚΗ –ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ  

 

 

Παντελόνι (µε τσέπες) από καµπαρντίνα βαµβακερή χρώµατος κυπαρισσί  ανδρικό-

γυναικείο  

  20,00  

  



 

 

 
 

   
  

 

 

Φανέλα  κοντοµάνικη χρώµατος κυπαρισσί  ανδρική- γυναικεία    

∆ΕΝ 

ΠΛΗΡΟΥΣΕ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑ

ΦΕΣ  

Μπλούζα µακό ανφόρµ χρώµατος γκρι-γαλάζιο  γυναικεία     

∆ΕΝ 

ΠΛΗΡΟΥΣΕ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑ

ΦΕΣ  

Μποτάκια δερµάτινα δετά χρώµατος µαύρου (θερινά) ανδρικά –γυναικεία  

 

  

∆ΕΝ 

ΠΛΗΡΟΥΣΕ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑ

ΦΕΣ   

 Τζόκεϋ χρώµατος κυπαρισσί  ανδρικό –γυναικείο 

  ∆ΕΝ 

ΠΛΗΡΟΥΣΕ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑ

ΦΕΣ   

Γιλέκο µε αποσπώµενα µανίκια χρώµατος κυπαρισσί  ανδρικό –γυναικείο   

∆ΕΝ 

ΠΛΗΡΟΥΣΕ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑ

ΦΕΣ   

Η επιτροπή  συγκρίνει τις τιµές  των ειδών  µεταξύ των τριών αυτών προσφορών  και 

µε κριτήριο την χαµηλότερη τιµή   , 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ: 

Την κατακύρωση των ειδών ως εξής :  

1.. Στον κ. ΙΩΑΝΝΗ ΕΜΜΑΝ. ΝΗΣΤΙΚΑΚΗ όλα  τα  παπούτσια δερµάτινα δετά 

χρώµατος µαύρου (χειµερινά) ανδρικά ,όλες τις γόβες δερµάτινες χρώµατος µαύρου 

(χειµερινές) γυναικείες ,  παπούτσια δερµάτινα δετά χρώµατος µαύρου (θερινά ) 

ανδρικά ,γόβες δερµάτινες χρώµατος µαύρου (θερινές )  γυναικείες , µποτάκια 

δερµάτινα δετά χρώµατος µαύρου ανδρικά –γυναικεία χειµερινά ειδικών εργασιών , 

µποτάκια δερµάτινα δετά χρώµατος µαύρου ανδρικά –γυναικεία θερινά  ειδικών 

εργασιών , τις µπότες δερµάτινες ¾ χρώµατος µαύρου  , όλες τις γόβες δερµάτινες 

(µπαλαρίνα ) χρώµατος µαύρου , όλες τις δερµάτινες τσάντες γυναικείες µαύρες για 

στολή υπηρεσίας ,ζώνες δερµάτινες χρώµατος µαύρου της οποίας η πόρπη θα φέρει 

το σήµα της δηµοτικής αστυνοµίας .  

2.Στην   L.N. ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΕΝ∆ΥΣΗ  Μ.Ε.Π.Ε.  

1.  το σακάκι µάλλινο χρώµατος κυπαρισσί ανδρικό –γυναικείο , τα γάντια δερµάτινα 

µαύρου χρώµατος ανδρικό –γυναικείο της επίσηµης στολής  

2. το σακάκι µάλλινο χρώµατος κυπαρισσί ανδρικό –γυναικείο , το παντελόνι 

µάλλινο χρώµατος κυπαρισσί ανδρικό –γυναικείο  το πουλόβερ µε σηκωτό γιακά και 

δερµατάκια ανδρικό , η φανέλα κοντοµάνικη  χρώµατος κυπαρισσί ανδρική –

γυναικεία ,το κασκόλ µάλλινο χρώµατος κυπαρισσί ανδρικό-γυναικείο , ο µπερές 

µάλλινος χρώµατος µαύρου ανδρικός-γυναικείος, οι κάλτσες µάλλινες χρώµατος 

µαύρες ανδρικές  ,το καλτσόν στο χρώµα του δέρµατος γυναικείο ,  της στολής 

υπηρεσίας χειµερινής . 

3. το σακάκι από καµπαρντίνα βαµβακερή  χρώµατος κυπαρισσί ανδρικό –γυναικείο , 

το παντελόνι από καµπαρντίνα βαµβακερή  χρώµατος κυπαρισσί ανδρικό ,  κάλτσες 

βαµβακερές χρώµατος µαύρες ανδρικές  , το καλτσόν στο χρώµα του δέρµατος 

γυναικείο  της στολής υπηρεσίας θερινής ανδρικής –γυναικείας .   

4.το πουλόβερ µε σηκωτό γιακά και δερµατάκια ανδρικό –γυναικείο ,η φανέλλα 

κοντοµάνικη χρώµατος κυπαρισσί ανδρική-γυναικεία ,οι κάλτσες µάλλινες χρώµατος 



 

 

 
 

   
  

 

µαύρου ανδρικές –γυναικείες της στολής ειδικών εργασιών χειµερινής ανδρικής –

γυναικείας .  

και 5. τη µπλούζα µακό ανφόρµ γκρί-γαλάζιο ανδρική –γυναικεία  , κάλτσες 

βαµβακερές χρώµατος µαύρου ανδρικές –γυναικείες  της στολής ειδικών εργασιών 

θερινής ανδρικής-γυναικείας.   

 

3. Στον   ΚΑΠΡΑΓΚΟ Κ.ΧΡΗΣΤΟ  

1. το γιλέκο µε αποσπώµενα µανίκια από καµπαρντίνα βαµβακερή χρώµατος 

κυπαρισσί ανδρικό –γυναικείο (κατόπιν κλήρωσης λόγω ισοτιµίας  µε την L.N. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΕΝ∆ΥΣΗ  Μ.Ε.Π.Ε. )  της στολής  υπηρεσίας χειµερινής ανδρικής –γυναικείας .  

2.το πουκάµισο κοντοµάνικο χρώµατος γαλάζιου γυναικείο ,το γιλέκο µε αποσπώµενα 

µανίκια από καµπαρντίνα βαµβακερή χρώµατος κυπαρισσί ανδρικό –γυναικείο (κατόπιν 

κλήρωσης λόγω ισοτιµίας µε την L.N. ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΕΝ∆ΥΣΗ  Μ.Ε.Π.Ε. )  της στολής 

υπηρεσίας  θερινής ανδρικής –γυναικείας . 
3.το τζόκευ χρώµατος κυπαρισσί ανδρικό –γυναικείο ,το γιλέκο µε αποσπώµενα µανίκια 

χρώµατος κυπαρισσί ανδρικό –γυναικείο (κατόπιν κλήρωσης λόγω ισοτιµίας µε την L.N. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΕΝ∆ΥΣΗ  Μ.Ε.Π.Ε. ) , το µπουφάν δερµάτινο χρώµατος µαύρου  ανδρικό –

γυναικείο  ,   της στολής ειδικών εργασιών χειµερινής ανδρικής –γυναικείας . 

4.το τζόκευ χρώµατος κυπαρισσί ανδρικό-γυναικείο , γιλέκο µε αποσπώµενα µανίκια  

χρώµατος κυπαρισσί της στολής ειδικών εργασιών θερινής ανδρικής –γυναικείας . 

 

4. Στην BRINX A.E.  

1.το λαιµοδέτη (γραβάτα) χρώµατος γκρί –γαλάζιο ανδρικός ,το φουλάρι χρώµατος γαλάζιο 

γυναικείο της   επίσηµης στολής χειµερινής ανδρικής-γυναικείας .   

3.η φούστα µάλλινη χρώµατος κυπαρισσί  γυναικεία  , το πουκάµισο µακρυµάνικο χρώµατος 

γαλάζιο ανδρικό και γυναικείο  της στολής υπηρεσίας χειµερινής ανδρικής –γυναικείας . 

4.η φούστα από καµπαρντίνα βαµβακερή χρώµατος κυπαρισσί γυναικεία , το πουκάµισο 

κοντοµάνικο χρώµατος γαλάζιου ανδρικό  της στολής υπηρεσίας θερινής ανδρικής-

γυναικείας 5. το παντελόνι (µε τσέπες ) από καµπαρντίνα βαµβακερή  χρώµατος κυπαρισσί  

ανδρικό –γυναικείο  της στολής ειδικών εργασιών  χειµερινής ανδρικής-γυναικείας . 

6.το παντελόνι (µε τσέπες) από καµπαρντίνα βαµβακερή χρώµατος κυπαρισσί ανδρικό-

γυναικείο  της στολής ειδικών εργασιών θερινής ανδρικής-γυναικείας . 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ !   ∆εν επιλέχθηκε το παντελόνι από καµπαρντίνα  βαµβακερή χρώµατος 

κυπαρισσί γυναικείο  της στολής υπηρεσίας θερινής  διότι τα  δείγµατα  που προσκοµίσθηκαν  

από την   L.N. ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΕΝ∆ΥΣΗ  Μ.Ε.Π.Ε. και την  BRINX A.E.  δεν ανταποκρίνονταν 

στις προδιαγραφές και απορρίφθηκαν από την επιτροπή .    

 

Συνεπώς η προµήθεια του ανωτέρου είδους παντελονιού  θα πραγµατοποιηθεί µε 

την διαδικασία της απ ευθείας ανάθεσης µε απόφαση ∆ηµάρχου  µετά το  πέρας 

της διαδικασίας του διαγωνισµού και την επικύρωση από την Αποκεντρωµένη  

∆ιοίκηση .   

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

------------------- 

1.Μιλτιάδης  Μελιάδης,2.Αθανάσιος   Μόσχου ,3.Ειρήνη Βουλγαρίδου   

       Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τον κ. πρόεδρο και ύστερα από 
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 
      Είδε τις διατάξεις  του άρθρου 103 του Ν. 3463/2006 (∆.Κ.Κ.) και 
λαµβάνοντας υπόψη το πρακτικό διαγωνισµού 
 



 

 

 
 

   
  

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     ο µ ό φ ω ν α 
  

-Εγκρίνει και κατακυρώνει το πρακτικό  διαγωνισµού της 16ης Ιουνίου 2011  
, για  την ανάδειξη αναδόχου για την προµήθεια στολών ειδικού ένστολου 
προσωπικού της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας του ∆ήµου ∆ράµας 2011. 
 - η προµήθεια του παντελονιού από καµπαρντίνα  βαµβακερή χρώµατος 
κυπαρισσί γυναικείο  της στολής υπηρεσίας θερινής  θα πραγµατοποιηθεί 
µε την διαδικασία της απ ευθείας ανάθεσης µε απόφαση ∆ηµάρχου  

µετά το  πέρας της διαδικασίας του διαγωνισµού και την επικύρωση 

από την Αποκεντρωµένη  ∆ιοίκηση .   
-Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο 
∆ράµας 

 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 107/2011 
 

  Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 Ο πρόεδρος          Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  

                                           ∆έσποινα Σιδηροπούλου 


