
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               
ΔΗΜΟΣ  ΔΡΑΜΑΣ                                                                    Δράμα 11/09/2020 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                          Αρ. Πρωτ.: 23683 
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 στολής του 

ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Δράμας, με την διαδικασία απ 
ευθείας ανάθεσης. 

Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην παρακάτω προμήθεια στολής του ειδικού ένστολου 

προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Δράμας, σύμφωνα με το Υπηρεσιακό Σημείωμα μαζί με 

την συν. μελέτη με αριθμ. πρωτ: 23407/09-09-2020 της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας, ενώ η δέσμευση 
της πίστωσης έγινε με την αριθμ. 1155/10-09-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.  
 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 14.783,28€ με το Φ.Π.Α. (11.922,00€ χωρίς Φ.Π.Α.) 
 

Οι οικονομικοί φορείς μπορεί να συμμετάσχουν στο Τμήμα Α’ η στο Τμήμα Β’  η στο Τμήμα Γ’ η και 
στα τρία. 
 
    Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την προσφορά τους σφραγισμένη έως και την Πέμπτη 
17/09/2020 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 πέραν της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να 
εσωκλείουν τα παρακάτω:  
 
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 ΝΟ-

ΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ). 

Οι οποίες θα καλύπτουν τον χρόνο υποβολής της προσφοράς τους (απαιτείται να εκδοθεί από ό-

λους τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς). Σε περίπτωση που η ανωτέρω ενημερότητα δεν είναι σε 

ισχύ κατά το χρόνο της σύναψής σύμβασης , τότε, ο ανάδοχος, θα πρέπει να προσκομίσει και δεύτερη φο-

ρολογική ενημερότητα.  Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως 3 μήνες 

πριν την υποβολή της. 

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

ΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ/ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ) (απαιτείται να εκδοθεί από όλους τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς), 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 υποχρεώσεις τους που αφορούν 

την καταβολή των εισφορών κοινωνικής  ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς. Αν ο οικονομικός φορέ-

ας 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 πε-

ριεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους. 

 



 

Οι οποίες θα καλύπτουν τον χρόνο υποβολής της προσφοράς τους.  Σε περίπτωση που η ανωτέρω 

ενημερότητα δεν είναι σε ισχύ κατά το χρόνο της σύναψής σύμβασης , τότε ο ανάδοχος, θα πρέπει να 

προσκομίσει και δεύτερη φορολογική ενημερότητα.  Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να 

έχει εκδοθεί έως 3 μήνες πριν την υποβολή της. 

3) Εάν ο οικονομικός φορέας είναι εταιρεία, τo πιστοποιητικά ΓΕΜΗ: i) Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπρο-

σώπησης. 

 

4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι: 

α) Δεν έχει εκδοθεί σε βάρος τους απόφαση αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 (Αποκλεισμός οικονο-
μικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις) του Ν. 4412/2016. 
β) Οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλουν εισφορές είναι οι ακό-

λουθοι: 

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

(Αναλυτική κατάσταση όλων των οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, στους οποίους οφείλουν να κατα-

βάλλουν εισφορές). 

γ) Δεν υπάρχει σε βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναλυτικά αναφέ-
ρονται στο άρθρο 73 (Λόγοι αποκλεισμού), παράγραφος 1 του Ν. 4412/2016. 
-Ειδικότερα στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. και Ι.K.E., η υποχρέωση της περίπτωση γ’ αφορά κατ’ ελά-
χιστον 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. 
-Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 
στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 
δ) Δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό α-
ναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου (Ν. 4605/01-04-2019). 
ε) Έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αποδέχονται αυτούς 
ανεπιφύλακτα. 

 
 
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με Απόφαση Δημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες επί της μελέτης - τεχνικές προδιαγραφές στην Δ/νση Δημοτικής 
Αστυνομίας κ. Ι. Τσαμπαλάκη τηλ. 2521350607 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 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      «Προμήθεια στολής του ειδικού  

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                                                 ένστολου προσωπικού»      

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ                                           CPV:35811200-4 στολές αστυνομικών 

ΒΕΡΜΙΟΥ 2 & 1ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΓΩΝΙΑ 

ΠΛΗΡΟΦ: Τσαμπαλάκης Ι.    

ΔΡΑΜΑ  66100       

ΤΗΛ: 2521350607 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΤΜΗΜΑ Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΧ     

Α. ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ – ΣΤΟΛΗ ΑΝΔΡΙΚΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ       

κασκόλ μάλλινο χρώματος κυπαρισσί  8   13,00 €        104,00 €  

ζεύγη γάντια δερμάτινα χρώματος μαύρου 8   17,00 €        136,00 €  

Β. ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ – ΣΤΟΛΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ       

κασκόλ μάλλινο χρώματος κυπαρισσί 2   13,00 €         26,00 €  

ζεύγη γάντια δερμάτινα χρώματος μαύρου 2    17,00 €         34,00 €  

Γ. ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ – ΣΤΟΛΗ ΑΝΔΡΙΚΗ ΘΕΡΙΝΗ       

πουκάμισα κοντομάνικα χρώματος γαλάζιο 8     25,00 €         200,00 €  

Δ. ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ – ΣΤΟΛΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΘΕΡΙΝΗ       

πουκάμισα κοντομάνικα χρώματος γαλάζιο 2     25,00 €           50,00 €  

μπλούζες μακό ανφόρμ χρώματος γκρι – γαλάζιο 2     17,00 €           34,00 €  

Α. ΣΤΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΣΤΟΛΗ ΑΝΔΡΙΚΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ       

μπουφάν δερμάτινα χρώματος μαύρο 8   140,00 €       1.120,00 €  

γιλέκα με αποσπώμενα μανίκια από καμπαρτίνα βαμβακερή χρώματος κυπαρισσί 8     45,00 €         360,00 €  

πουκάμισα μακρυμάνικα χρώματος γαλάζιο 16     28,00 €         448,00 €  

πουλόβερ με σηκωτό γιακά και δερματάκια 8     30,00 €         240,00 €  

φανέλες κοντομάνικες χρώματος κυπαρισσί 16     19,00 €         304,00 €  

Β. ΣΤΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΣΤΟΛΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ       

μπουφάν δερμάτινα χρώματος μαύρο 2   140,00 €         280,00 €  

γιλέκα με αποσπώμενα μανίκια από καμπαρτίνα βαμβακερή χρώματος κυπαρισσί 2     45,00 €           90,00 €  

πουκάμισα μακρυμάνικα χρώματος γαλάζιο 4     28,00 €          112,00 €  

φανέλες κοντομάνικες χρώματος κυπαρισσί 4     19,00 €           76,00 €  

Γ. ΣΤΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΣΤΟΛΗ ΑΝΔΡΙΚΗ ΘΕΡΙΝΗ       

πουκάμισα κοντομάνικα χρώματος γαλάζιο 16     25,00 €         400,00 €  

Δ. ΣΤΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΣΤΟΛΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΘΕΡΙΝΗ       

πουκάμισα κοντομάνικα χρώματος γαλάζιο 4     25,00 €          100,00 €  

Α. ΣΤΟΛΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΑΝΔΡΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ       

πουλόβερ με σηκωτό γιακά και δερματάκια 10     30,00 €         300,00 €  

φανέλες κοντομάνικες χρώματος κυπαρισσί 20     19,00 €         380,00 €  

γιλέκα με αποσπώμενα μανίκια από καμπαρτίνα βαμβακερή χρώματος κυπαρισσί 10     45,00 €         450,00 €  

δερμάτινα μπουφάν χρώματος μαύρου 10   140,00 €      1.400,00 €  

ζεύγη κάλτσες μάλλινες χρώματος μαύρου 40       6,00 €         240,00 €  

Β. ΣΤΟΛΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΑΝΔΡΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΘΕΡΙΝΗ       

φανέλες κοντομάνικες χρώματος κυπαρισσί 20     19,00 €         380,00 €  

μπλούζες μακό χρώματος γκρι - γαλάζιου 20     17,00 €         340,00 €  

γιλέκα με αποσπώμενα μανίκια από καμπαρτίνα βαμβακερή χρώματος κυπαρισσί 10     45,00 €         450,00 €  

 ΣΥΝΟΛΟ         8.054,00 €  

 Φ.Π.Α.   24%     1.932,96 €  

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ         9.986,96 €  



 

Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται το σήμα της Δημοτικής Αστυνομίας κεντητό, όπως προβλέπεται από το 

άρθρο 2 της ανωτέρω απόφασης. 

 

ΤΜΗΜΑ B 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΧ     

Α. ΣΤΟΛΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΑΝΔΡΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ       

ζεύγη μποτάκια δερμάτινα χρώματος μαύρου 20    70,00 €      1.400,00 €  

Β. ΣΤΟΛΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΑΝΔΡΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΘΕΡΙΝΗ       

ζεύγη μποτάκια δερμάτινα χρώματος μαύρο 10    70,00 €        700,00 €  

 ΣΥΝΟΛΟ         2.100,00 €  

 Φ.Π.Α.   24%       504,00 €  

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ         2.604,00 €  

 
ΤΜΗΜΑ Γ 

Α. ΣΤΟΛΗ ΔΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ       

Κράνος modular FF399  Valiant gloss white (με ανακλαστικά). Να διαθέτει 
κέλυφος κατασκευασμένο από KPL.  Η εσωτερική επένδυση να είναι πλήρως 
αφαιρούμενη, πλενόμενη και υποαλεργική και να διαθέτει εσωτερική αντιηλιακή 
ζελατίνα (visor) για μεγαλύτερη προστασία από τον ήλιο. Το σύστημα 
κουμπώματος να είναι με μικρομετρική καστάνια για μεγαλύτερη ευκολία. 
Πιστοποίηση: ECE 22.05 και βάρος: 1600 +/- 50 gr.  
 8 221,00€ 1.768,00€ 

Φ.Π.Α.  24% 159,12€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   2.192,32€ 

  

Για τα τρία παραπάνω τμήματα ένδυσης και υπόδησης προτείνουμε την έκδοση απόφασης απ’ ευθείας 

ανάθεσης της προμήθειας συνολικής δαπάνης σύμφωνα με τα ανωτέρω 14.783,28 ευρώ με το Φ.Π.Α. 

(11.922,00 € χωρίς ΦΠΑ). 

 Η παράδοση των παραπάνω ειδών θα πρέπει να γίνει στον οικείο Δήμο με έξοδα που θα 

επιβαρύνουν τον προμηθευτή. 

                                                                                                         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 Ο συντάξας                                                            Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

                                                                            Δημοτικής  Αστυνομίας 

         Σάββας Δεληγιανίδης                                                         Ιωάννης  Τσαμπαλάκης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Δήμος Δράμας                                                                               «Προμήθεια στολής του ειδικού          
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών                                                                   ένστολου προσωπικού» 
Τμήμα Προμηθειών                                                           Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή             
                                                                       
                                                             

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Του   ________________________________________________ 

Έδρα ________________________________________________ 

Οδός _____________________________ Αριθμός ____________ 

Τ.Κ._________Α.Φ.Μ._________________ΔΟΥ_______________ 

Τηλέφωνο ______________________Φαξ:__________________ 

E-mail: _______________________________________________  

 

ΤΜΗΜΑ Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΧ     

Α. ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ – ΣΤΟΛΗ ΑΝΔΡΙΚΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ       

κασκόλ μάλλινο χρώματος κυπαρισσί  8   

ζεύγη γάντια δερμάτινα χρώματος μαύρου 8   

Β. ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ – ΣΤΟΛΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ     

κασκόλ μάλλινο χρώματος κυπαρισσί 2   

ζεύγη γάντια δερμάτινα χρώματος μαύρου 2   

Γ. ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ – ΣΤΟΛΗ ΑΝΔΡΙΚΗ ΘΕΡΙΝΗ     

πουκάμισα κοντομάνικα χρώματος γαλάζιο 8   

Δ. ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ – ΣΤΟΛΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΘΕΡΙΝΗ     

πουκάμισα κοντομάνικα χρώματος γαλάζιο 2   

μπλούζες μακό ανφόρμ χρώματος γκρι – γαλάζιο 2   

Α. ΣΤΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΣΤΟΛΗ ΑΝΔΡΙΚΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ     

μπουφάν δερμάτινα χρώματος μαύρο 8   

γιλέκα με αποσπώμενα μανίκια από καμπαρτίνα βαμβακερή χρώματος κυπαρισσί 8   

πουκάμισα μακρυμάνικα χρώματος γαλάζιο 16   

πουλόβερ με σηκωτό γιακά και δερματάκια 8   

φανέλες κοντομάνικες χρώματος κυπαρισσί 16   

Β. ΣΤΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΣΤΟΛΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ     

μπουφάν δερμάτινα χρώματος μαύρο 2   

γιλέκα με αποσπώμενα μανίκια από καμπαρτίνα βαμβακερή χρώματος κυπαρισσί 2   

πουκάμισα μακρυμάνικα χρώματος γαλάζιο 4   

φανέλες κοντομάνικες χρώματος κυπαρισσί 4   

Γ. ΣΤΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΣΤΟΛΗ ΑΝΔΡΙΚΗ ΘΕΡΙΝΗ     

πουκάμισα κοντομάνικα χρώματος γαλάζιο 16   

Δ. ΣΤΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΣΤΟΛΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΘΕΡΙΝΗ     

πουκάμισα κοντομάνικα χρώματος γαλάζιο 4   

Α. ΣΤΟΛΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΑΝΔΡΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ     

πουλόβερ με σηκωτό γιακά και δερματάκια 10   

φανέλες κοντομάνικες χρώματος κυπαρισσί 20   

γιλέκα με αποσπώμενα μανίκια από καμπαρτίνα βαμβακερή χρώματος κυπαρισσί 10   

δερμάτινα μπουφάν χρώματος μαύρου 10   

ζεύγη κάλτσες μάλλινες χρώματος μαύρου 40   

Β. ΣΤΟΛΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΑΝΔΡΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΘΕΡΙΝΗ     

φανέλες κοντομάνικες χρώματος κυπαρισσί 20   

μπλούζες μακό χρώματος γκρι - γαλάζιου 20   



γιλέκα με αποσπώμενα μανίκια από καμπαρτίνα βαμβακερή χρώματος κυπαρισσί 10   

 ΣΥΝΟΛΟ     

 Φ.Π.Α.   24%  

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ      

 

Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται το σήμα της Δημοτικής Αστυνομίας κεντητό, όπως προβλέπεται από το 

άρθρο 2 της ανωτέρω απόφασης. 

 

ΤΜΗΜΑ B 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΧ     

Α. ΣΤΟΛΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΑΝΔΡΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ       

ζεύγη μποτάκια δερμάτινα χρώματος μαύρου 20   

Β. ΣΤΟΛΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΑΝΔΡΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΘΕΡΙΝΗ     

ζεύγη μποτάκια δερμάτινα χρώματος μαύρο 10   

 ΣΥΝΟΛΟ     

 Φ.Π.Α.   24%  

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ      

 
ΤΜΗΜΑ Γ 

Α. ΣΤΟΛΗ ΔΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ       

Κράνος modular FF399  Valiant gloss white (με ανακλαστικά). Να διαθέτει 
κέλυφος κατασκευασμένο από KPL.  Η εσωτερική επένδυση να είναι πλήρως 
αφαιρούμενη, πλενόμενη και υποαλεργική και να διαθέτει εσωτερική αντιηλιακή 
ζελατίνα (visor) για μεγαλύτερη προστασία από τον ήλιο. Το σύστημα 
κουμπώματος να είναι με μικρομετρική καστάνια για μεγαλύτερη ευκολία. 
Πιστοποίηση: ECE 22.05 και βάρος: 1600 +/- 50 gr.  
 8   

Φ.Π.Α.  24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    

 

 

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

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

 
 
 

Υπογραφή-Σφραγίδα 
Προμηθευτή ή νόμιμου 

Εκπροσώπου της Εταιρείας 
Δράμα     /    /2020 

 


