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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               
ΔΗΜΟΣ  ΔΡΑΜΑΣ                                                                    Δράμα  07/05/2019 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                          Αρ. Πρωτ.: 12655 
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 του μόνιμου προσωπικού του Δήμου Δράμας για το έτος 2019, με την διαδικασία απ 
ευθείας ανάθεσης. 
 
 
  Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην παρακάτω προμήθεια ειδών ατομικής 
προστασίας του μόνιμου προσωπικού του Δήμου Δράμας για το έτος 2019, σύμφωνα με το 
Υπηρεσιακό Σημείωμα με αριθμ. πρωτ: 11649/23-04-2019 της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 
μαζί με την συνημμένη μελέτη, ενώ οι δεσμεύσεις των πιστώσεων έγιναν με τις αριθμ. 718, 719, 720, 
721, 722/07-05-2019 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης.  
 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. 

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. Το χρονικό διάστημα ορίζεται έως 31-12-2019. 
 

 
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 10.164,90€ με τον Φ.Π.Α. 24%  (8.197,50€ χωρίς τον Φ.Π.Α.) 
 
     Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την προσφορά τους σφραγισμένη έως και την Δευτέρα  
13/05/2019 και ώρα 11:00 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……………………………..  
 
 
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, και σύμφωνα με το άρθρο 80 (αποδεικτικά μέσα): 

1) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι (τα 

συμμετέχοντα πρόσωπα φυσικά ή Νομικά) ως  προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους (για ΚΑΘΕ 

ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ), κατά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

2) Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) (για 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ/ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ) τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο 

το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις 
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υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους 

οργανισμούς. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 

επικουρική ασφάλιση. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια 

ισχύος τους. 

3) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας 

είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 

νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση 

Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα 

ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 

καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας 

του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 

χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ 

νόμιμου εκπροσώπου. 

4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και 

το ειδικό επάγγελμά τους, έκδοσης έως τριάντα (30) εργάσιμων ημερών πριν από την υποβολή του (Ν. 

4605/01-04-2019). 

5) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος 

δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, 

έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του (Ν. 4605/01-04-2019). 

6) Εάν ο οικονομικός φορέας είναι εταιρεία, τα πιστοποιητικά ΓΕΜΗ: i) Πιστοποιητικό Ισχύουσας 

Εκπροσώπησης και ii) Γενικό Πιστοποιητικό, έκδοσης έως τριάντα (30) εργάσιμων ημερών πριν από την 

υποβολή τους (Ν. 4605/01-04-2019). 

 

Επίσης να δηλωθούν σε Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι: 

1. Έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αποδέχονται αυτούς  

ανεπιφύλακτα.  

2. Δεν έχει εκδοθεί σε βάρος τους απόφαση αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 (Αποκλεισμός 

οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις) του Ν. 4412/2016. 

3. Οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλουν εισφορές είναι οι 

ακόλουθοι:… 

4. Δεν υπάρχει σε βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναλυτικά 

αναφέρονται στο άρθρο 73 (Λόγοι αποκλεισμού), παράγραφος 1 του Ν. 4412/2016.  

Ειδικά για την τελευταία περίπτωση (αρ. 4) (Δεν υπάρχει σε βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 73 (Λόγοι αποκλεισμού), παράγραφος 1 

του Ν. 4412/2016), η υποχρέωση δήλωσης σε Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 αφορά: 

 Ειδικότερα στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. και Ι.K.E., η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 

αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές και στις περιπτώσεις Α.Ε. και Α.Ε.Β.Ε., η υποχρέωση του 

προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 
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 Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

 
 
Ο Δήμος δεν υποχρεούται να προβεί στην εξάντληση του ποσού του προϋπολογισμού.  
 
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με Απόφαση Δημάρχου. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες επί του υπηρεσιακού σημειώματος-μελέτης-τεχνικές 
προδιαγραφές στη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, κ. Μαυρίδης Δ., τηλ: 2521350664 και 
επί της διαδικασίας της προμήθειας στο γραφείο προμηθειών του Δήμου Δράμας, καθημερινά κος 
Μελιάδης Μιλτιάδης στο τηλ. 2521350630.  

 
 
 

Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΜΕΛΙΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 
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Μελέτη Προμήθειας 

 

ειδών ατομικής προστασίας 

 
 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 10.164,90 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

Τεχνική Έκθεση 

Τεχνική Περιγραφή 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ  
Διευθύνσεις:  

 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ           

 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Προμήθεια 
  ειδών ατομικής προστασίας 

 
 

Συνολικός Προϋπολογισμός: 10.164,90 € 
 

CPV: 18130000-9 (Ειδικός ρουχισμός εργασίας) 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας» των Δ/νσεων Καθαριότητας 
και Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & Πρασίνου, Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού και 
Τεχνικών Υπηρεσιών έτους 2019 για την κάλυψη των αναγκών των εργατών. 
 
Οι Υπηρεσίες χρησιμοποιούν καθημερινά τα είδη ατομικής προστασίας. Λόγω αυτής της καθημερινής 
χρήσης τους προκύπτουν ανάγκες άμεσης αντικατάσταση με νέα είδη. 
 
Για τους παραπάνω λόγους ο Δήμος Δράμας χρειάζεται να προβεί στην ανάθεση της προμήθειας. 
 
Τα υλικά θα πρέπει να είναι καινούρια, αμεταχείριστα, άριστης ποιότητας και να έχουν τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά που προβλέπονται από τη μελέτη. 
 
Απόκλιση κάποιου προϊόντος από τις τεχνικές προδιαγραφές συνεπάγεται απόρριψη της συνολικής 
προσφοράς. 
 
Κάθε προσφερόμενο είδος θα είναι πλήρες και έτοιμο, συνοδευόμενο από τα απαραίτητα κατά 
περίπτωση μικροαντικείμενα τα οποία θα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή. 
 
Οι προϋπολογιζόμενες τιμές είναι εμπορίου και προέκυψαν από έρευνα αγοράς. 
 
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. 
  
Σε περίπτωση που κατά τη λήξη της σύμβασης υπάρχουν ποσότητες που δεν έχουν απορροφηθεί 
από το Δήμο τότε γι’ αυτές, ανεξαρτήτως υπολοίπου, δικαιούται ο Δήμος να μην τις απορροφήσει 
χωρίς να προκύπτει καμία αξίωση ή απαίτηση από την πλευρά του ανάδοχου. 
 
Ο ενδεικτικός  προϋπολογισμός της μελέτης είναι 10.164,90 € με τον Φ.Π.Α. 24% (8.197,50 € χωρίς 
Φ.Π.Α.) 
 
 

 

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ  
Διευθύνσεις: 

 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ        

 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Προμήθεια 
  ειδών ατομικής προστασίας 

 
Συνολικός Προϋπολογισμός: 10.164,90 € 

 
CPV: 18130000-9 (Ειδικός ρουχισμός 

εργασίας) 

 

Ο συντάξας 
 
 
 
 

              Ράδος Χρήστος 
Μηχανικός Τ.Ε. 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Προϊστάμενος της Δ/σης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 

 
 
 

Μαυρίδης Δημήτριος 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ 
 
Οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας σύμφωνα με την ΚΥΑ 53361/2006 
(Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής) και το αριθμ. 
3241/04-02-2019 έγγραφο του Τεχνικού Ασφαλείας, για κάλυψη αναγκών των υπαλλήλων του Δήμου μας, που 
ασχολούνται σε ειδικές εργασίες. 
    Τα είδη θα συνοδεύονται με τα απαραίτητα πιστοποιητικά CE, ή οτιδήποτε άλλο απαιτείται σύμφωνα με την 
ΚΥΑ 53361/2006.  
 
 1. 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. Πρότυπο: ΕΝ 388, 420 
με επίπεδα μηχανικών αντοχών. Σήμανση: CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, 
εικονόσημα προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 2,1,2,2, (κατ΄ ελάχιστον) 

 
 2. 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 τεμάχια. Πρότυπο: ΕΝ 374. Σήμανση: CE, 
προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, εικονόσημα προστασίας από χημικές ουσίες και 
μικροοργανισμούς. 

 
 3. 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, προστασία δακτύλων, απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα, 
υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού, προστασία της σόλας έναντι διάτρησης, αντιστατικές ιδιότητες, στη 
σόλα oil resistant. 

 
 4. 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 ,προστασία δακτύλων, απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη 
φτέρνα, υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού, προστασία της σόλας έναντι διάτρησης, αντιστατικές 
ιδιότητες. 

 
 5. 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. Πρότυπο: ΕΝ 340, 471. 
Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, εικονόσημα για αντανακλαστικές 
ενδυμασίες και οι κωδικοί 2-2. 

 
            6. Μάσκα ημίσεως προσώπου 
Χαρακτηριστικά: Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτουν μύτη, στόμα 
και πηγούνι. Είναι προτιμότερη μάσκα με διπλά φίλτρα, ως πιο άνετη. Πρέπει να επιλέγεται το κατάλληλο 
φίλτρο, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι Α1 Ρ3 (χρώματος καφέ και λευκού) που παρέχει προστασία από 
οργανικά αέρια και ατμούς και σωματίδια ή Α2 Ρ3 εφόσον διαθέτει η κατασκευαστική εταιρεία. Πρότυπο: ΕΝ 
140 για τη μάσκα και ΕΝ 141 για τα φίλτρα. Σήμανση: Η μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα 
τυπωμένα τα εξής: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής (στα φίλτρα και ημερομηνία 
λήξης), κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης, στα φίλτρα θα υπάρχει και χρωματικός κώδικας (καφέ και άσπρο). 

 
               7. Προστατευτική Ενδυμασία 
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 

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ  
Διευθύνσεις: 

 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ        

 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Προμήθεια 
  ειδών ατομικής προστασίας 

 
Συνολικός Προϋπολογισμός: 10.164,90 € 

 
CPV: 18130000-9 (Ειδικός ρουχισμός 

εργασίας) 

 



7 

 

παράρτημα ΙΙ του άρθρου 10 του Π.Δ. 396/94. Η προστατευτική ενδυμασία θα αποτελείται από  δυο κομμάτια 
(παντελόνι και μπλουζάκι με ανακλαστικά). 
-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. 
 
 8. Γάντια από PVC πλήρως αδιάβροχα 
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        
Πρότυπο : ΕΝ-388, 420, 374. 
 
 9. Γυαλιά Προστασίας 
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 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 
Πρότυπο: ΕΝ-166. 
 
 10. Αντηλιακό Καπέλο 
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. 
 
 11. Παπούτσια μονωτικά ηλεκτρολόγων 
Ειδικά μποτάκια ασφαλείας ηλεκτρολόγων. 
Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος, σύμβολο S3 
Πρότυπα: ΕΝ-344, ΕΝ-345 
Ειδικά για τους ηλεκτρολόγους το υπόδειγμα θα πρέπει να έχει ανταπεξέλθει την δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής 
5KV. 
  
 12. Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία 
Πεδίο χρήσης: σε εργασίες στο ύπαιθρο τους θερινούς μήνες. 
Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος: Είναι από πολυκαρβονικό υλικό ή άλλο πολυμερές. 
Οπτική κλάση: κατηγορία 1 (κατάλληλο για συνεχή χρήση). 
Προστασία από ηλιακή ακτινοβολία, βαθμός απορρόφησης ακτινοβολίας: 2 ή 2,50, αντοχή σε τριβή: Κατηγορία 
Κ, βραχίονες: Ρυθμιζόμενο μήκος για καλύτερη προσαρμογή, μηχανική αντοχή: Κατηγορία F (κρούση χαμηλής 
ενέργειας) 
Σήμανση στους βραχίονες: CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, F στο οπτικό δίσκο: 1-6_2 (ή 6_2,5)-F_K 
Πρότυπο: ΕΝ-166, ΕΝ-169. 
 
 
 
               13. Γάντια νιτριλίου 
Πεδίο χρήσης: σε εργασίες στο ύπαιθρο. 
Χαρακτηριστικά: Γάντια από πλεκτό 100% nylon εμβαπτισμένο στην παλάμη με νιτρίλιο. Πρότυπο: ΕΝ-374, 
388, 420. 
 
              14. Γάντια για χειριστές αλυσοπρίονου 
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Πεδίο χρήσης: σε εργασίες όπου χρησιμοποιείται αλυσοπρίονο. 
Χαρακτηριστικά: μανσέτα: πλεκτός καρπός, υλικό παλάμης: δέρμα, υλικό πίσω μέρους: νεοπρένιο, συνθετικό 
δέρμα 
Πρότυπο: ΕΝ-381. 
 
              15. Μάσκα ολόκληρου προσώπου 
Χαρακτηριστικά: Κυρίως ανοραμική μάσκα ολοκλήρου προσώπου με ομματοθυρίδα από συνθετικό υλικό με 
ιμάντες προσαρμογής. Πρέπει να επιλέγεται το κατάλληλο φίλτρο, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι 
ΑΒΕΚ2 Ρ3 που παρέχει προστασία από ρύπους και σκόνη. Πρότυπο: ΕΝ 136. Σήμανση: Η μάσκα και τα 
φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής 
(στα φίλτρα και ημερομηνία λήξης), κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης. 
 
              16. Φόρµα εργασίας µε τιράντες από ύφασµα  
Θα είναι ολόσωµη, µε σύνθεση από πολυεστέρα (65 %) και βαµβάκι (35 %), µε λάστιχο στην περιοχή της µέσης 
και τσέπες. Θα κλείνει µε φερµουάρ και θα έχει διπλές ραφές. Το χρώµα της θα είναι επιλογή του Τµήµατος 
Συντήρησης Πρασίνου και του Τµήµατος Κοιμητηρίων της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος. 
 
              17. Ωτοασπίδες  
Πεδίο χρήσης: υποχρεωτικά όπου ο θόρυβος υπερβαίνει τα 90 dB(A) και δυνητικά όπου ο θόρυβος υπερβαίνει 
τα 85 dB(A) για οκτάωρη έκθεση του εργαζομένου. 
Χαρακτηριστικά: κέλυφος και στεφάνη στήριξης στο κεφάλι με δυνατότητα αυξομείωσης. Ανθιδρωτικές 
επενδύσεις στους δακτύλιους που έρχονται σε επαφή με το έξω αυτί για να είναι πιο εύχρηστες. Ο προμηθευτής 
θα πρέπει να προσκομίσει υποχρεωτικά, διάγραμμα με την εξασθένιση του ακουόμενου ήχου ανά οκτάβα 
συχνοτήτων. Το διάγραμμα πρέπει να συγκριθεί με τα αποτελέσματα της μέτρησης ώστε η χρήση τους να 
αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο θόρυβο. Υλικό κατασκευής: κέλυφος από συνθετικό υλικό 
Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής. Πρότυπο: ΕΝ 352-1. 
 
 
               18. Νιτσεράδες  
Πεδίο χρήσης: στους οδοκαθαριστές, στους εργάτες καθαριότητας, στους εργάτες κήπων και τους κηπουρούς, 
στους απασχολούμενους με τα ασφαλτικά. (σε όλους τους εργαζόμενους στα τεχνικά συνεργεία)  
Χαρακτηριστικά: αδιάβροχη, με διαπνοή, με αντοχή στη διάσχιση και στη διάτρηση. Το σακάκι θα διαθέτει 
κουκούλα η οποία όταν δεν χρησιμοποιείται θα τοποθετείται σε θήκη στο πίσω μέρος της νιτσεράδας. Θα κλείνει 
με Velcro ή φερμουάρ, ή πρες μπουτόν και θα διαθέτει τσέπες εσωτερικές, εξωτερικές ή συνδυασμό τους. Το 
παντελόνι θα διαθέτει ελαστική μέση.   
Υλικό κατασκευής: nylon, PVC, polyester, PU (πολυουρεθάνη) ή συνδυασμός τους.  

Σήμανση: εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους    Πρότυπο: ΕΝ-343. 
 
               19. Ταινία σήμανσης με κόκκινες & άσπρες ρίγες  
Ειδική ταινία η οποία χρησιμοποιείται για σήμανση σε εξωτερικούς χώρους για αποτροπή ατυχημάτων  
(320 γραμμάρια / τεμάχιο) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο συντάξας 
 

 
 

                     Ράδος Χρήστος 
Μηχανικός Τ.Ε. 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Προϊστάμενος της Δ/σης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 

 
 

Μαυρίδης Δημήτριος 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
Η ενδεικτική δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίζεται στο συνολικό 10.170,00€ (με ΦΠΑ 24%) και βαρύνει τους 
παρακάτω Κ.Α. του προϋπολογισμού του οικ. έτους 2019: 
 

Κ.Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΣΥΝΟΛΟ € 

(με ΦΠΑ 24%) 

20.6061 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 5.708,94 € 

35.6061 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ) 1.997,65 € 

45.6061 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ) 385,52 € 

15.6061 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1.175,28 € 

30.6061 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 897,51 € 

                                                                                                                                                10.164,90 € 

 
 

1. Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Κ.Α. 20.6061) 

Α/Α Είδος Προμήθειας 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

Σύνολο 
 

1 
Ανακλαστικά γιλέκα ΕΝ-340,471 
(με το λογότυπο του Δήμου) 

τμχ. 104 2,42 251,68 

2 Γάντια PVC αδιάβροχα ΕΝ388, 420, 374   ζεύγος 200 1,30 260,00 

3 Γάντια δερματοπάνινα ΕΝ 388, 420 ζεύγος 200 1,05 210,00 

4 Γάντια ελαστικά μιας χρήσης ΕΝ-374  συσκ. 100 τμχ. 370 2,82 1.043,40 

5 Γυαλιά προστασίας τύπου GOGGLES EN-166 τμχ. 65 6,05 393,25 

6 
Μάσκα ημίσεως προσώπου με φίλτρα A1 Ρ3 ΕΝ 
140-141 

τμχ. 10 15,32 153,20 

7 Άρβυλα ασφαλείας ΕΝ-344, 345     ζεύγος 65 13,71 891,15 

8 Μποτάκια ασφαλείας ηλεκτρολόγων  ζεύγος 6 43,00 258,00 

9 Προστατευτική ενδυμασία τμχ. 46 22,00 1.012,00 

10 Αντηλιακό καπέλο τμχ. 65 2,02 131,30 

ΣΥΝΟΛΟ 4.603,98 € 

ΦΠΑ 24% 1.104,96 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
  
 
 

5.708,94 € 

 
             2. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Κ.Α. 35.6061) 

Α/Α Είδος Προμήθειας Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας 
Σύνολο 

1 Γάντια δερματοπάνινα ΕΝ-388, 420  ζεύγος 150 1,05 157,50 

2 Γάντια νιτριλίου ΕΝ-374, 388, 420  ζεύγος 320 0,80 256,00 

3 Γάντια για χειριστές αλυσοπρίονου EN-381 ζεύγος 8 24,19 193,52 

 
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ  
Διευθύνσεις: 

 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ        

 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Προμήθεια 
  ειδών ατομικής προστασίας 

 
Συνολικός Προϋπολογισμός: 10.164,90 € 

 
CPV: 18130000-9 (Ειδικός ρουχισμός 

εργασίας) 
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4 Γυαλιά προστασίας τύπου GOGGLES EN-166 τμχ. 16 6,05 96,80 

5 Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία τμχ. 5 8,06 40,30 

6 
Μάσκα ημίσεως προσώπου με φίλτρα A1 Ρ3 ΕΝ 
140-141 

τμχ. 
10 15,32 153,20 

7 
Μάσκα ολόκληρου προσώπου με φίλτρα ABEK2 P3 
EN-136 

τμχ. 
10 15,32 153,20 

8 Αντηλιακό καπέλο τμχ. 15 2,02 30,30 

9 Νιτσεράδες EN-343 τμχ. 5 4,44 22,20 

10 
Ανακλαστικά γιλέκα ΕΝ-340,471  
(με το λογότυπο του Δήμου) 

τμχ. 
35 2,42 84,70 

11 Ωτοασπίδες ΕΝ 352-1 τμχ. 20 3,06 61,20 

12 Άρβυλα ασφαλείας ΕΝ-344, 345     ζεύγος 5 13,71 68,55 

13 Γαλότσες ΕΝ-344,345    ζεύγος 5 8,06 40,30 

14 
Ταινία σήμανσης με κόκκινες & άσπρες ρίγες για 
αποτροπή ατυχημάτων συσκευασία 200μ. 30 2,42 72,60 

15 Φόρµα εργασίας από ύφασµα µε τιράντες  τμχ. 8 22,58 180,64 

ΣΥΝΟΛΟ 1.611,01 € 

ΦΠΑ 24%   386,64 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  1.997,65 € 

 
    3. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ (Κ.Α. 45.6061) 

Α/Α Είδος Προμήθειας 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

 

Σύνολο 

1 Γάντια δερματοπάνινα ΕΝ-388, 420  ζεύγος 20 1,05 21,00 

2 Γάντια ελαστικά μιας χρήσης ΕΝ-374 συσκ. 100 τμχ. 9 2,82 25,38 

3 Αντηλιακό καπέλο τμχ. 4 2,02 8,08 

4 Φόρµα εργασίας από ύφασµα µε τιράντες τμχ. 4 22,58 90,32 

5 Νιτσεράδες ΕΝ-343 τμχ. 4 4,44 17,76 

6 
Μάσκα ημίσεως προσώπου με φίλτρα A1 Ρ3   ΕΝ 
140-141 

τμχ. 4 15,32 61,28 

7 Γαλότσες ΕΝ-344, 345 ζεύγος 4 8,06 32,24 

8 Άρβυλα ασφαλείας ΕΝ-344, 345 ζεύγος 4 13,71 54,84 

ΣΥΝΟΛΟ 310,90 € 

ΦΠΑ 24%   74,62 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  385,52 € 

 
   4. Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (Κ.Α. 15.6061) 

Α/Α Είδος Προμήθειας 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

Σύνολο 
 

1 Γάντια δερματοπάνινα ΕΝ-388, 420  ζεύγος 250 1,05 262,50 

2 Γάντια ελαστικά μιας χρήσης ΕΝ-374 συσκ. 100 τμχ. 30 2,82 84,60 

3 Άρβυλα ασφαλείας ΕΝ-344, 345     ζεύγος 9 13,71 123,39 

4 Γαλότσες ΕΝ-344, 345 ζεύγος 9 8,06 72,54 

5 
Μάσκα ημίσεως προσώπου με φίλτρα A1 Ρ3, ΕΝ 
140-141 

τμχ. 25 15,32 383,00 

6 
Ανακλαστικά γιλέκα ΕΝ-340,471  
(με το λογότυπο του Δήμου) 

τμχ. 9 2,42 21,78 

ΣΥΝΟΛΟ 947,81 € 

ΦΠΑ 24% 227,47 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  1.175,28 €  
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5. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Κ.Α. 30.6061) 

Α/Α Είδος Προμήθειας 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

Σύνολο 
 

1 
Ανακλαστικά γιλέκα ΕΝ-340,471  
(με το λογότυπο του Δήμου) τμχ. 3 2,42 7,26 

2 Γαλότσες ΕΝ-344, 345 ζεύγος 3 8,06 24,18 

3 Γάντια δερματοπάνινα ΕΝ-388, 420  ζεύγος 199 1,05 208,95 

4 Μάσκα ημίσεως προσώπου με φίλτρα A1 Ρ3 ΕΝ 140,141 τμχ. 28 15,32 428,96 

5 Άρβυλα ασφαλείας ΕΝ-344, 345     ζεύγος 3 13,71 41,13 

6 Νιτσεράδες EN-343 τμχ. 3 4,44 13,32 

ΣΥΝΟΛΟ 723,80 € 

ΦΠΑ 24% 173,71 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  897,51 € 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο συντάξας 
 
 
 
 
 
 
                      Ράδος Χρήστος 

Μηχανικός Τ.Ε. 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Προϊστάμενος της Δ/σης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 

 
 
 
 
 

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

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Του   ________________________________________________ 

Έδρα ________________________________________________ 

Οδός _____________________________ Αριθμός ____________ 

Τ.Κ._________Α.Φ.Μ._________________ΔΟΥ_______________ 

Τηλέφωνο ______________________Φαξ:__________________ 

E-mail: _______________________________________________ 

Α/Α Είδος Προμήθειας 
Μονάδα  

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή  
Μονάδας 

Σύνολο 

1 
Ανακλαστικά γιλέκα ΕΝ-340,471 (με το λογότυπο του 
Δήμου) 

τμχ. 151     

2 Γάντια PVC αδιάβροχα ΕΝ388, 420, 374   ζεύγος 200     

3 Γάντια δερματοπάνινα ΕΝ-388, 420  ζεύγος 819     

4 Γάντια ελαστικά μιας χρήσης ΕΝ-374  
συσκευασία  

100 τμχ. 
409     

5 Γυαλιά προστασίας τύπου GOGGLES EN-166 τμχ. 81     

6 
Μάσκα ημίσεως προσώπου με φίλτρα A1 Ρ3 ΕΝ 140-
141 

τμχ. 77     

7 Άρβυλα ασφαλείας ΕΝ-344, 345     ζεύγος 86     

8 Μποτάκια ασφαλείας ηλεκτρολόγων  ζεύγος 6     

9 Προστατευτική ενδυμασία τμχ. 46     

10 Αντηλιακό καπέλο τμχ. 84     

11 Γάντια νιτριλίου ΕΝ-374, 388, 420  ζεύγος 320     

12 Γάντια για χειριστές αλυσοπρίονου EN-381 ζεύγος 8     

13 Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία τμχ. 5     

14 
Μάσκα ολόκληρου προσώπου με φίλτρα ABEK2 P3 
EN-136 

τμχ. 10     

15 Νιτσεράδες EN-343 τμχ. 12     

16 Ωτοασπίδες ΕΝ 352-1 τμχ. 20     

17 Γαλότσες ΕΝ-344, 345    ζεύγος 21     

18 
Ταινία σήμανσης με κόκκινες & άσπρες ρίγες για 
αποτροπή ατυχημάτων 

συσκευασία  
200μ. 

30     

19 Φόρμα εργασίας από ύφασμα με τιράντες τμχ. 12     

ΣΥΝΟΛΟ   

ΦΠΑ 24%   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

 

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

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

Υπογραφή-Σφραγίδα 
Προμηθευτή ή νόμιμου 

Εκπροσώπου της Εταιρείας 
Δράμα     /    /2019 


