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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ        ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..11η/2013..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 17ης-5-2013 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος       ..Αριθ. Απόφασης: ..124/2013.. 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της ..17ης/5/2013.. της ..11ης/2013.. ∆ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .. 17η Μαΐου 2013.., ηµέρα ..Παρασκευή.. και ώρα ..13:00.. η Οικονοµική 
Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. 
∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ. .. 14143/14-5-13.. πρόσκληση του Προέδρου κ. Πέππα 
Νικόλαου, Αντιδηµάρχου  Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε 
νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10, για 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 

1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για την 
τακτοποίηση βεβαιωµένων οφειλών του ∆ήµου στη ∆ΟΥ» 
2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έκδοση  χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για αποστολή 
αλληλογραφίας και δεµάτων µέσω µηχανήµατος του ΕΛΤΑ. (Κρητικού Παρασκευή)» 
ΘΕΜΑ 1ο: «Εισήγηση/γνωµοδότηση επί αιτήµατος κ. ΤΣΙΟΥΜΑ ΕΛΕΝΗΣ περί 
καταβολής αποζηµίωσης για ζηµία που υπέστη το ελαστικό του αυτ/του της από πτώση 
επι  λακκούβας στο οδόστρωµα». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Εισήγηση/γνωµοδότηση επί αιτήµατος κ. ΞΕΝΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ περί 
καταβολής αποζηµίωσης για ζηµία που υπέστη το πίσω µέρος του αυτ/του του από 
πρόσπτωση σ' αυτό κάδου σκουπιδιών». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Εισήγηση/γνωµοδότηση επί αιτήµατος δηµότη κ. ΣΙΜΙΤΣΗ ΕΛΕΝΗΣ   περί 
καταβολής αποζηµίωσης για ζηµία που υπέστη το αυτοκίνητό της από πτώση κλαδιού 
δένδρου την ώρα κοπής από συνεργείο του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων  για επιστροφή χρηµάτων ως 
αχρεωστήτως  καταβληθέντων σύµφωνα µε τις 30/2013, 31/2013, 55/2013 Αποφάσεις 
∆ηµοτικού Συµβουλίου». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 60.000,00 ευρώ για 
αποπληρωµή οφειλών των Κοινωφελών ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων Αγίου Στεφάνου, 
Κρυονερίου και Άνοιξης προς την ∆.O.Y. Κηφισιάς – Αγ. Στεφάνου».-ΑΠΕΣΥΡΘΗ- 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την Απευθείας Ανάθεση 
σύµφωνα µε τη υπ’ αριθ. 826 Απόφαση ∆ηµάρχου µε Αρ. Πρωτ. 12011/18.4.2013 για 
την Εγκατάσταση (µε την Προµήθεια) Καλωδίου Τροφοδοσίας Ρεύµατος στη ∆εξαµενή 
Πόσιµου Ύδατος στη ∆ηµοτική Ενότητα Κρυονερίου µε τη ∆ιαδικασία του 
Κατεπείγοντος». 
ΘΕΜΑ 7ο:. «Έγκριση ∆απάνης, ∆ιάθεση Πίστωσης και της υπ. αρ. 
827/12012/18.4.2013 Απόφασης ∆ηµάρχου για Απευθείας Ανάθεση Κατεπείγουσας 
Προµήθειας Υλικών για την Πολιτική Προστασία του ∆ήµου κατά την Περίοδο 25-27 
Αυγούστου 2012». 
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ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2013 για την ανάθεση «Προµήθεια Ανταλλακτικών – 
Συντήρηση & Επισκευή Μεταφορικών Μέσων» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
� ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση δαπάνης διάθεσης πίστωσης για την προµήθεια των 

στολών της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας καθώς και των όρων διακήρυξης του 
πρόχειρου διαγωνισµού». 

ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε  Ιατρό Εργασίας».-ΑΠΕ-
ΣΥΡΘΗ- 
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών  του µειοδότη  για την 
εκτέλεση  του έργου: «τοπικές επεµβάσεις για την απορροή οµβρίων στη ∆.Κ. Αγίου 
Στεφάνου »» 
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 24.600,00 € για την 
«Παροχή υπηρεσιών εξειδικευµένου συµβούλου για τη χρηµατοδότηση του έργου: 
“Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού ∆.Κ. ∆ιονύσου”»-ΑΠΕΣΥΡΘΗ- 
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση ∆απάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 483,39€  για τη δηµοσίευση 
περίληψης διακήρυξης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΚΟΡΑΗ-
ΚΑΪΡΗ-ΚΥ∆ΩΝΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΗΣΙ∆ΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ»» 
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση ∆απάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 7.380€  για τη µελέτη: 
«Μελέτη Ελέγχου-Επικαιροποίησης έργου “∆ΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ- ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΣΤΑΜΑΤΑ, ΡΟ∆ΟΠΟΛΗ, 
∆ΙΟΝΥΣΟΣ, ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ”»  
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών του πρώτου µειοδότη 
για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού στη ∆.Κ. Κρυονερίου 
στο Ο.Τ.102»» 
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση πρακτικού για την «Στείρωση και εµβολιασµό αδέσποτων ζώων» 
και λήψη σχετικής απόφασης» 
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση πρακτικών Νο 1, Νο 2 και Νο 3 για την «Συντήρηση & επισκευή 
οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων του ∆ήµου µε προµήθεια των ανταλλακτικών» και 
λήψη σχετικής απόφασης» 
ΘΕΜΑ 18ο: «Λήψη απόφασης περί άσκησης ή µη ενδίκου µέσου (έφεσης) κατά της µε 
αρ. 503/13 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών που εκδόθηκε για λογαριασµό του 
‘Σ.Ο.Ε.’ (Σώµα Ορκωτών Εκτιµητών)» 
 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Πέππας Νικόλαος, Πρόεδρος.          
2. Κοντάκης Κυριάκος      
3. Παπαχαρτοφύλης Ηλίας    
4. Χιώτης Ηρακλής     
5. Τζανετή Αγάθη-‘Ελλη 
6. Ποτίδης Χρήστος 
7. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ 
8. Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
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9. Μπούσµπουρας Αθανάσιος    
 
Στη συνεδρίαση, νοµίµως κληθείς, προσήλθε και ο ∆ήµαρχος ∆ιονύσου κ. Καλαφατέλης 
Ιωάννης µετά τη συζήτηση του 8ου θέµατος. 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, ∆ιοικητικό Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
Ο ∆Σ κ. Χιώτης Ηρακλής αποχώρησε µετά την ψήφιση του 17ου Θέµατος της Ηµερήσιας 
∆ιάταξης. 
 
 
Αριθµός Απόφασης:  ..124/2013.. 
 
� ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση δαπάνης διάθεσης πίστωσης για την προµήθεια των 

στολών της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας καθώς και των όρων διακήρυξης του 
πρόχειρου διαγωνισµού». 

 
Ο  Πρόεδρος εισηγούµενος το θέµα είπε τα εξής: 

    
Ιστορικό Ανάλυση: 
      Ο ∆ήµος ∆ιονύσου εφοδιάζεται κάθε δύο έτη  µε στολές, προκειµένου να καλύψει τις 
ανάγκες του ένστολου προσωπικού της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, σύµφωνα µε το 
υπ’αριθµ.1648/τεύχος Β’ 29-11-2005 ΦΕΚ. 
      Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ’ αριθµ. 63/10-4-2013 απόφαση του, έδωσε την 
έγκριση για την διενέργεια προµήθειας στολών για τις ανάγκες της υπηρεσίας της 
∆ηµοτικής Αστυνοµίας του ∆ήµου ∆ιονύσου. 
       Για την προµήθεια των στολών, συντάχθηκε µελέτη και ενδεικτικός 
προϋπολογισµός, προϋπολογισµός δαπάνης 47.360,00 € συν ΦΠΑ 23  % 10.892,80 € 
σύνολο 58.252,80 € . 
        Ύστερα απο τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη τα άρθρα 158 και 209 του Ν. 
3463/2006 (∆ΚΚ), την υπ’αρ. 2/45564/0026/2001 απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµικών, την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07 και το άρθρο 72 του 
Ν.3852/2010 
 Προτάσεις:        
Προτείνεται στην Οικονοµική Επιτροπή: 
        α) Η έγκριση και η διάθεση της πίστωσης 47.360,00 € συν ΦΠΑ 23  % 10.892,80 € 

σύνολο 58.252,80 € από τον Κ.Α: 50:6061.0001 µε τίτλο παροχές ένδυσης 
υπαλλήλων ∆ηµοτικής Αστυνοµίας (ΠΑΥ    464 /2013) 

          β) Η έγκριση της υπ’αρίθµ. 2/2012 µελέτης. 
          γ) Η έγκριση των όρων διακύρηξης του πρόχειρου διαγωνισµού. 
 

  Το λόγο πήρε ο ∆Σ κ. Ζαµάνης και είπε: «Θα διαφωνήσω µε την εισήγηση για τους 
λόγους που πολλές φορές έχουµε αναλύσει για την µη σύννοµη συγκρότηση της Ο.Ε 
και της παράνοµες αποφάσεις που εκ του λόγου αυτού , αυτή παράγει.» 
 
Το λόγο πήρε ο κ.  Πασιπουλαρίδης και είπε: «Στην παρούσα συνεδρίαση υπήρξε 
απαρτία, δηλαδή 9 µέλη µεταξύ των οποίων 3 αναπληρωµατικά ο ένας εκ των οποίων 
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ήταν ο κ. Χιώτης Ηρακλής που αναπληρούσε τον παρόντα πρόεδρο της Οικονοµικής 
Επιτροπής κύριο Πέππα.» 
 

                                  Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

          Λαµβάνοντας υπόψη: 
� Την εισήγηση του Προέδρου. 
� Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Νόµου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης(ΦΕΚ 
87Α΄). 
� Τις διατάξεις των άρθρων 158 «∆απάνες» και 209 «Προµήθειες-Υπηρεσίες-

Μελέτες» του Ν.3463/06,  
� Το υπ’ αριθ. 1648/Β/29-11-2005 ΦΕΚ 
� Την υπ’ αρ. 2/45564/0026/2001 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών 
� Την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07  
� Την αριθ. 63/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά) 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α   Σ  Ι  Ζ  Ε Ι  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 6 ΥΠΕΡ και 3 ΚΑΤΑ 

 
Μειοψηφούντων των ∆Σ κ.κ. Πασιπουλαρίδη, Ζαµάνη και Μπούσµπουρα για τους 

λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφεται στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

 
        α) Εγκρίνει τη δαπάνη πίστωσης για την προµήθεια των στολών της ∆ηµοτικής 

Αστυνοµίας και διαθέτει πίστωση €47.360,00 συν ΦΠΑ 23% €10.892,80 σύνολο 
€58.252,80 σε βάρος του Κ.Α: 50:6061.0001 µε τίτλο παροχές ένδυσης 
υπαλλήλων ∆ηµοτικής Αστυνοµίας  

          β) Εγκρίνει την υπ’ αρίθ. 2/2012 µελέτη. 
          γ) Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού ως κατωτέρω: 
 

        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Άγιος Στέφανος,  /   /2013 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                  Αριθ. πρωτ :                   

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ     Αρ. Απόφ. ∆ηµάρχου  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ           

∆/ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29  

& ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ∆ΙΑΚΟΥ  

14565 ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

ΤΗΛ.: 2132030644                 

FAX.: 2132030630  
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ΘΕΜΑ :  «Προµήθεια  στολών ∆ηµοτικής Αστυνοµίας» 

 

AΠΟΦΑΣΗ 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

Έχοντας υπ’ όψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 του Ν 2286/95. 

2. Τις διατάξεις της υπ’αριθ. 11389/93 απόφαση  Υπ. Εσωτερικών «περί εκδόσεως του 

Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών ( ΕΚΠΟΤΑ)» 

3. Τον Ν.3463/06 «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και τον Ν.3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα 

Καλλικράτης» 

4. Τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας Π1/3305/2010 

και Π1/3306/2010. 

5. Τις διατάξεις της Υ.Α. 55572/05 ΥΠΕΣ∆∆Α (ΦΕΚ 1648/2005) όπως τροποιήθηκε µε την 

υπ’αριθ.15945/2006 Υ.Α.(ΦΕΚ 426/τ.Β/2006) , µε τις οποίες καθορίζονται οι στολές του 

ειδικού ένστολου προσωπικού της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας. 

6. Την υπ’αριθ. ……/2013 απόφαση  ∆.Σ. του ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ σχετικά µε την έγκριση 

διενέργειας της εν λόγω προµήθειας.  

7. Την …….. απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία ψηφίσθηκε πίστωση 

…………….….. ευρώ, σε βάρος του ΚΑ …..……, του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2013, 

για την προµήθεια στολών ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και 

καθορίσθηκαν οι όροι διακήρυξης. 

7. Την ……… απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία συγκροτήθηκαν οι επιτροπές 

διαγωνισµού για το έτος 2013. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Ι. Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο 

κατακύρωσης την χαµηλότερη προσφορά, για το σύνολο ή για κάθε ένα από τα είδη που 

περιλαµβάνονται στον ακόλουθο πίνακα, καθώς τα προς προµήθεια είδη είναι διαιρετά :  

  

 

 

Α/Α  ΕΙ∆ΟΣ  Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
 TΙΜΗ 
MΟΝ  ΣΥΝΟΛΟ  
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  Α) ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ          

            

  α) Στολή Ανδρική Χειµερινή.         

1 
Ένα (1) παλτό µάλλινο χρώµατος 
κυπαρισσί ΤΕΜ 9 160 1440 

2 
Ένα (1) σακάκι µάλλινο χρώµατος 
κυπαρρισί.  ΤΕΜ 9 120 1080 

3 
Ένα (1) παντελόνι µάλλινο χρώµατος 
κυπαρρισί. ΤΕΜ 9 40 360 

4 
Ένα (1) πουκάµισο µακρυµάνικο χρώµατος 
κυπαρρισί. ΤΕΜ 9 25 225 

5 
Ένα (1)κασκόλ µάλλινο χρώµατος 
κυπαρισσί.  ΤΕΜ. 9 15 135 

 6 
 Ένα (1) ζεύγος γάντια δερµάτινα χρώµατος     
µαύρου.  ΖΕΥΓΟΣ 9 25 225 

7 
Ένας (1) µπερές µάλλινος χρώµατος 
µαύρου. ΤΕΜ. 9 20 180 

8 
Ένα (1) ζεύγος κάλτσες µάλλινες χρώµατος 
µαύρου. ΖΕΥΓΟΣ 9 5 45 

9 
Ένα (1) ζεύγος παπούτσια δερµάτινα δετά 
χρώµατος µαύρου. ΖΕΥΓΟΣ 9 60 540 

10 
Ένας (1) λαιµοδέτης (γραβάτα) χρώµατος 
γκρι - γαλάζιου. ΤΕΜ. 9 20 180 

      

  β) Στολή Γυναικεία Χειµερινή      

1 
Ένα (1) παλτό µάλλινο χρώµατος 
κυπαρισσί  ΤΕΜ 5 160 800 

2 
Ένα (1) σακάκι µάλλινο χρώµατος 
κυπαρισσί ΤΕΜ 5 120 600 

3 
Ένα (1) παντελόνι µάλλινο χρώµατος 
κυπαρισσί ΤΕΜ 5 40 200 

4 
Μία (1) φούστα µάλλινη χρώµατος 
κυπαρισσί ΤΕΜ 5 40 200 

5 
Ένα (1) πουκάµισο µακρυµάνικο χρώµατος 
γαλάζιου. ΤΕΜ 5 25 125 

6 
Μία (1) µπλούζα µακό ανφόρµ χρώµατος 
γκρι −γαλάζιου. ΤΕΜ. 5 20 100 

7 
Ένα (1) ζεύγος γάντια δερµάτινα χρώµατος 
µαύρου. ΖΕΥΓΟΣ 5 20 100 

8 
Ένας (1) µπερές µάλλινος χρώµατος 
µαύρου ΤΕΜ. 5 20 100 

9 
Ένα (1) κασκόλ µάλλινο χρώµατος 
κυπαρισσί ΤΕΜ. 5 15 75 

10 Ένα (1) καλσόν στο χρώµα του δέρµατος ΤΕΜ. 5 8 40 

 11 
 Ένα (1) ζεύγος γόβες δερµάτινες χρώµατος 
µαύρου.  ΖΕΥΓΟΣ 5 60 300 

12 Ένα (1) φουλάρι χρώµατος γαλάζιου. ΤΕΜ. 5 20 100 

         

  γ) Στολή Ανδρική Θερινή       

1 
Ένα (1) σακάκι από καµπαρτίνα βαµβακερή 
χρώµατος κυπαρισσί. ΤΕΜ 9 120 1080 

2 
Ένα (1) παντελόνι από καµπαρτίνα 
βαµβακερή χρώµατος κυπαρισσί. ΤΕΜ 9 40 360 

3 
Ένα (1) πουκάµισο κοντοµάνικο χρώµατος 
γαλάζιου. ΤΕΜ 9 25 225 

4 
Ένα (1) ζεύγος κάλτσες βαµβακερές 
χρώµατος µαύρου. ΖΕΥΓΟΣ 9 5 45 

5 
Ένα (1) ζεύγος παπούτσια δερµάτινα δετά 
χρώµατος µαύρου. ΖΕΥΓΟΣ 9 60 540 

         

  δ) Στολή Γυναικεία Θερινή       

1 
Ένα (1) σακάκι από καµπαρτίνα βαµβακερή 
χρώµατος κυπαρισσί. ΤΕΜ 5 120 1080 
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2 
Ένα (1) παντελόνι από καµπαρτίνα 
βαµβακερή χρώµατος κυπαρισσί. ΤΕΜ 5 40 200 

3 
Μία (1) φούστα από καµπαρτίνα βαµβακερή 
χρώµατος κυπαρισσί ΤΕΜ 5 30 150 

4 
Ένα (1) πουκάµισο κοντοµάνικο χρώµατος 
γαλάζιου. ΤΕΜ 5 25 125 

5 
Μία (1) µπλούζα µακό ανφόρµ χρώµατος 
γκρι − γαλάζιου. ΤΕΜ 5 20 100 

6 
Ένα (1) ζεύγος γόβες δερµάτινες χρώµατος 
µαύρου. ΖΕΥΓΟΣ 5 60 300 

7 
Ένα (1) ζεύγος καλσόν στο χρώµα του 
δέρµατος. ΤΕΜ 5 8 40 

         

  Β) ΣΤΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ      

         

  α) Στολή Ανδρική Χειµερινή      

1 
Ένα (1) παλτό µάλλινο χρώµατος 
κυπαρισσί. ΤΕΜ 9 160 1440 

2 
Ένα (1) σακάκι µάλλινο χρώµατος 
κυπαρισσί ΤΕΜ 9 120 1080 

3 
Ένα (1) µπουφάν δερµάτινο χρώµατος 
µαύρου ΤΕΜ 9 230 2070 

4 

Ένα (1) γιλέκο µε αποσπώµενα µανίκια από 
καµπαρτίνα βαµβακερή χρώµατος 
κυπαρισσί. ΤΕΜ 9 40 360 

5 
∆ύο (2) παντελόνια µάλλινα χρώµατος 
κυπαρισσί. ΤΕΜ 18 40 720 

6 
∆ύο (2) πουκάµισα µακρυµάνικα χρώµατος 
γαλάζιου. ΤΕΜ 18 30 540 

7 
Ένα (1) πουλόβερ µε σηκωτό γιακά και 
δερµατάκια ΤΕΜ. 9 55 495 

8  
 ∆ύο (2) φανέλες κοντοµάνικες χρώµατος 
κυπαρισσί  ΤΕΜ. 18 15 270 

9 
Ένα (1) κασκόλ µάλλινο χρώµατος 
κυπαρισσί. ΤΕΜ. 9 15 135 

10 
Ένας (1) µπερές µάλλινος χρώµατος 
µαύρου ΤΕΜ. 9 20 180 

11 
Τέσσερα (4) ζεύγη κάλτσες µάλλινες 
χρώµατος µαύρου. ΖΕΥΓΟΣ 36 5 180 

12 
∆ύο (2) ζεύγη παπούτσια δερµάτινα δετά 
χρώµατος µαύρου. ΖΕΥΓΟΣ 18 60 1080 

      

  β) Στολή Γυναικεία Χειµερινή      

1 
Ένα (1) παλτό µάλλινο χρώµατος 
κυπαρισσί ΤΕΜ 5 160 800 

 2 
 Ένα (1) σακάκι µάλλινο χρώµατος 
κυπαρισσί  ΤΕΜ. 5 120 600 

3 
Ένα (1) µπουφάν δερµάτινο χρώµατος 
µαύρου. ΤΕΜ. 5 230 1150 

4 

Ένα (1) γιλέκο µε αποσπώµενα µανίκια από 
καµπαρτίνα βαµβακερή χρώµατος 
κυπαρισσί ΤΕΜ. 5 40 200 

5 
∆ύο (2) παντελόνια µάλλινα χρώµατος 
κυπαρισσί ΤΕΜ. 10 40 400 

6 
Μία (1) φούστα µάλλινη χρώµατος 
κυπαρισσί. ΤΕΜ. 5 30 150 

7 
∆ύο (2) πουκάµισα µακρυµάνικα χρώµατος 
γαλάζιου. ΤΕΜ. 10 25 250 

8 
∆ύο (2) φανέλες κοντοµάνικες χρώµατος 
κυπαρισσί. ΤΕΜ. 10 15 150 

9 
Ένα (1) κασκόλ µάλλινο χρώµατος 
κυπαρισσί. ΤΕΜ. 5 15 75 

10 
Ένας (1) µπερές µάλλινος χρώµατος 
µαύρου. ΤΕΜ. 5 20 100 

11 
∆ύο (2) ζεύγη γόβες δερµάτινες χρώµατος 
µαύρου ΖΕΥΓΟΣ 10 60 600 

ΑΔΑ: ΒΕΝΧΩ93-ΦΡΔ



Σελίδα 8 από 27 
 

12 
Τέσσερα (4) καλσόν στο χρώµα του 
δέρµατος. ΤΕΜ. 20 8 160 

      

 γ) Στολή Ανδρική Θερινή     

1 

Ένα (1) γιλέκο µε αποσπώµενα µανίκια από 
καµπαρτίνα βαµβακερή χρώµατος 
κυπαρισσί. ΤΕΜ. 9 40 360 

2 
∆ύο (2) παντελόνια από καµπαρτίνα 
βαµβακερή χρώµατος κυπαρισσί ΤΕΜ. 18 40 720 

3 
Ένα (1) σακάκι από καµπαρτίνα βαµβακερή 
χρώµατος κυπαρισσί ΤΕΜ. 9 120 1080 

4 
∆ύο (2) πουκάµισα κοντοµάνικα χρώµατος 
γαλάζιου. ΤΕΜ. 18 25 450 

5 
Ένα (1) ζεύγος παπούτσια δερµάτινα δετά 
χρώµατος µαύρου ΖΕΥΓΟΣ 9 60 540 

6 
Τέσσερα (4) ζεύγη κάλτσες βαµβακερές 
χρώµατος µαύρου ΖΕΥΓΟΣ 36 5 180 

      

 δ) Στολή Γυναικεία Θερινή     

1 
Ένα (1) σακάκι από καµπαρτίνα βαµβακερή 
χρώµατος κυπαρισσί ΤΕΜ. 5 120 600 

2 
∆ύο (2) φούστες από καµπαρτίνα 
βαµβακερή χρώµατος κυπαρισσί ΤΕΜ. 10 30 300 

3 
Ένα (1) παντελόνι από καµπαρτίνα 
βαµβακερή χρώµατος κυπαρισσί ΤΕΜ. 5 40 200 

4 
∆ύο (2) πουκάµισα κοντοµάνικα χρώµατος 
γαλάζιου. ΤΕΜ. 10 20 200 

5 

Ένα (1) γιλέκο µε αποσπώµενα µανίκια από 
καµπαρτίνα βαµβακερή χρώµατος 
κυπαρισσί ΤΕΜ. 5 40 200 

6 
∆ύο (2) ζεύγη γόβες δερµάτινες χρώµατος 
µαύρου. ΖΕΥΓΟΣ 10 60 600 

7 
Τέσσερα (4) καλσόν στο χρώµα του 
δέρµατος. ΤΕΜ. 20 8 160 

8 
Μία (1) µπλούζα µακό ανφόρµ χρώµατος 
γκρι − γαλάζιου. ΤΕΜ. 5 20 100 

      

 Γ) ΣΤΟΛΗ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ     

      

 α) ΑΝ∆ΡΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ     

1 

Ένα (1) παντελόνι (µε τσέπες) από 
καµπαρτίνα βαµβακερή χρώµατος 
κυπαρισσί ΤΕΜ. 14 30 420 

2 
Ένα (1) πουλόβερ µε σηκωτό γιακά και 
δερµατάκια ΤΕΜ. 14 55 770 

3 
∆ύο (2) φανέλες κοντοµάνικες χρώµατος 
κυπαρισσί ΤΕΜ. 28 20 560 

4 
∆ύο (2) ζεύγη µποτάκια δερµάτινα 
χρώµατος µαύρου. ΖΕΥΓΟΣ 28 80 2240 

5 Ένα (1) τζόκεϊ χρώµατος κυπαρισσί ΤΕΜ. 14 15 210 

6 

Ένα (1) γιλέκο µε αποσπώµενα µανίκια από 
καµπαρτίνα βαµβακερή χρώµατος 
κυπαρισσί. ΤΕΜ. 14 40 560 

7 
Ένα (1) δερµάτινο µπουφάν χρώµατος 
µαύρου. ΤΕΜ. 14 230 3220 

8 
Τέσσερα (4) ζεύγη κάλτσες µάλλινες 
χρώµατος µαύρου. ΤΕΜ. 56 5 280 

      

 β) ΑΝ∆ΡΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΘΕΡΙΝΗ     

1 

Ένα (1) παντελόνι (µε τσέπες) από 
καµπαρτίνα βαµβακερή χρώµατος 
κυπαρισσί. ΤΕΜ. 14 40 560 

2 
∆ύο (2) φανέλες κοντοµάνικες χρώµατος 
κυπαρισσί. ΤΕΜ. 28 20 560 
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3 
∆ύο (2) µπλούζες µακό χρώµατος 
γκρι−γαλάζιου. ΤΕΜ. 28 20 560 

4  

 Ένα (1) γιλέκο µε αποσπώµενα µανίκια 
από καµπαρτίνα βαµβακερή χρώµατος 
κυπαρισσί.  ΤΕΜ. 14 40 560 

5 Ένα (1) τζόκεϊ χρώµατος κυπαρισσί ΤΕΜ. 14 15 210 

6 
Τέσσερα (4) ζεύγη κάλτσες βαµβακερές 
χρώµατος µαύρου. ΖΕΥΓΟΣ 56 5 280 

7 
Ένα (1) ζεύγος µποτάκια δερµάτινα 
χρώµατος µαύρου. ΖΕΥΓΟΣ 14 80 1120 

      

 ∆) Ένα (1) αδιάβροχο νάιλον ΤΕΜ. 14 50 700 

      

 ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΕΙ∆Η:     

      

1 
Ένα (1) δερµάτινο τσαντάκι ανδρικό 
χρώµατος µαύρου. ΤΕΜ. 9 60 540 

2 

Μία (1) ζώνη δερµάτινη χρώµατος µαύρου 
της οποίας η πόρπη θα φέρει το σήµα της 
∆ηµοτικής Αστυνοµίας. ΤΕΜ. 14 20 280 

3 

Μία (1) δερµάτινη τσάντα γυναικεία 
χρώµατος µαύρου, η οποία θα φέρεται µε 
την επίσηµη στολή. ΤΕΜ. 5 55 275 

4 

Μία (1) δερµάτινη τσάντα γυναικεία 
χρώµατος µαύρου, η οποία θα φέρεται µε τη 
στολή υπηρεσίας. ΤΕΜ 5 55 275 

5 

Μία (1) δερµάτινη τσάντα γυναικεία 
χρώµατος µαύρου, η οποία θα φέρεται µε τη 
στολή ειδικών εργασιών 
ή τη στολή υπηρεσίας. ΤΕΜ. 5 55 275 

6 

Ένα (1) ζεύγος µπότες δερµάτινες 
χρώµατος µαύρου, οι οποίες θα φέρονται µε 
τη στολή υπηρεσίας. ΖΕΥΓΟΣ 14 75 1050 

7 

Ένα (1) ζεύγος µπότες δερµάτινες τριών 
τετάρτων(.)χρώµατος µαύρου, οι οποίες θα 
φέρονται µε τη στολή υπηρεσίας ΖΕΥΓΟΣ 14 70 980 

8 

Ένα (1) ζεύγος γόβες δερµάτινες 
(µπαλαρίνα) χρώµατος µαύρου, οι οποίες 
θα φέρονται µε τη στολή υπηρεσίας. ΖΕΥΓΟΣ 5 65 325 

9 
Μία (1) ζώνη ασυρµάτου δερµάτινη 
χρώµατος µαύρου. ΤΕΜ. 14 20 280 

    

 
 
ΣΥΝΟΛΟ  47.360,00 

      

    
 ΦΠΑ 
23%  10.892,80 

      

    
 ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ  58.252,80 

      
 
 
 
                          

ΙΙ. Καθορίζουµε τους όρους του διαγωνισµού ως εξής: 
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Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

1) Τόπος και χρόνος ∆ιενέργειας του διαγωνισµού 

 
 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την  στο ∆ηµοτικό κατάστηµα που βρίσκεται στη Λεωφ.  

Μαραθώνος 29 & Αθανασίου ∆ιάκου ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής. 
 

Ώρα έναρξης του διαγωνισµού: 9.30 πµ 

Ώρα λήξης αποδοχής προσφορών: 10.00 πµ 
 
Οι προσφορές µπορούν να αποστέλλονται στην υπηρεσία µε οποιονδήποτε τρόπο και 
παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές φτάνουν στην 
υπηρεσία µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. 
 

2). Τεχνικές προδιαγραφές 

 

Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών περιλαµβάνονται στο συνηµµένο Παράρτηµα Α΄, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας διακήρυξης 
 

3) ∆ικαιούµενοι συµµετοχής – ∆ικαιολογητικά 

 
Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν φυσικά και νοµικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις 
προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον γι’ αυτές συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
 

  Μαζί µε την προσφορά τους πρέπει να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισµού τα εξής 

δικαιολογητικά: 
 

- ∆είγµατα για το υπό προµήθεια είδος προκειµένου να εξεταστούν από την αρµόδια 

επιτροπή. Η παράδοση των δειγµάτων θα γίνει κατά την υποβολή των δικαιολογητικών 

συµµετοχής την ηµέρα και ώρα του διαγωνισµού. 

  

3.1. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό. 
 

3.2.  Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε πιστοποίηση της εγγραφής για το 

συγκεκριµένο επάγγελµα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από δηµόσια αρχή που να έχει 

εκδοθεί έξι (6) το πολύ µήνες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού. 

 

3.3. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν1599/86, µε την οποία θα δηλώνεται ότι δεν 

υφίστανται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης και ότι δεν έχει αποκλεισθεί η 

συµµετοχή της από διαγωνισµούς του δηµοσίου ή ΟΤΑ. 
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3.4. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές 

τους υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, 

κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

 

3.5. Υπεύθυνη δήλωση διαγωνιζόµενου για την χώρα προέλευσης και κατασκευής των 

υλικών που προσφέρουν. Τα προαναφερόµενα δεν εφαρµόζονται , προκειµένου για προϊόντα 

Κοινοτικής Προέλευσης. 

 

3.6. Υπεύθυνη δήλωση διαγωνιζόµενου για το εργοστάσιο που θα κατασκευασθεί εν όλο ή εν 

µέρει τα προς προµήθεια προϊόντα , καθώς και για τον τόπο εγκατάστασής του (παρ.2 άρθρο 

18 του ΕΚΠΟΤΑ) . Εφόσον για την παραγωγή του τελικού προϊόντος µεσολαβούν διάφορες 

φάσεις βιοµηχανοποίησης , θα πρέπει να δηλώνεται από τον προσφέροντα , το κατά 

περίπτωση εργοστάσιο, ο τόπος εγκατάστασής του , καθώς και το ποσοστό % συµµετοχής 

στην διαµόρφωση της τελικής τιµής του προϊόντος.  

 

ΦΑΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΑ ∆ΕΡΜΑΤΙΝΑ ΜΠΟΥΦΑΝ ∆ΥΟ(2): 

- δέρµα 

- τελική κατασκευή 

ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΑ ΤΡΕΙΣ (3):  

- δέρµα 

- σόλα 

- τελική κατασκευή 

ΓΙΑ ΤΑ ΕΙ∆Η ΕΝ∆ΥΣΗΣ ∆ΥΟ (2): 

- ύφασµα  

- τελική ραφή 

ΓΙΑ ΤΑ ΕΙ∆Η ΚΑΣΚΟΛ, ΓΑΝΤΙΑ , ΜΠΕΡΕΣ, ΓΡΑΒΑΤΑ, ΜΠΛΟΥΖΑ,, ΜΑΚΟ , ΚΑΛΣΟΝ, 

∆ΕΡΜΑΤΙΝΟ ΤΣΑΝΤΑΚΙ, ΖΩΝΗ ∆ΕΡΜΑΤΙΝΗ , ΠΟΥΛΟΒΕΡ , ΤΖΟΚΕΫ , ΦΑΝΕΛΑ 

ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΗ, ΚΑΛΤΣΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΑ           ΜΙΑ (1) 

- τελική κατασκευή 

 

3.7. Πιστοποιητικό Ελέγχου Ποιότητας των ειδών από επίσηµα Ινστιτούτα αναγνωρισµένης 

αρµοδιότητας , όπως το ΕΤΑΚΕΙ ή το Χηµείο του Κράτους, έτσι ώστε να πιστοποιείται ότι η 

ποιότητά τους (π.χ. σύνδεση υφάσµατος, σύνθεση σόλας για το παπούτσι ή το µποτάκι) είναι 

σύµφωνη µε όσα προβλέπονται στην σχετική ισχύουσα Νοµοθεσία. 
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3.8. Πιστοποιητικό συµµόρφωσης συστήµατος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001/2008  του 

προµηθευτή ή του κατασκευαστή.  

 

3.9. Κατάσταση φορέων του ∆ηµοσίου, Ν.Π.∆.∆. ή Ο.Τ.Α  όπου έχουν αναλάβει παρόµοιες 

προµήθειες. 

 

3.10. Υπεύθυνη δήλωση ότι  θα παραδώσει σε εξήντα (60) µέρες το υπό προµήθεια υλικό. 

 

3.11. Υπεύθυνη δήλωση για το χρόνο εγγύησης των υπό προµήθεια υλικών. 

Ο χρόνος εγγύησης των υπό προµήθεια υλικών καθορίζεται στις προσφορές των 

διαγωνιζοµένων. Ο χρόνος αυτός δεν µπορεί να είναι µικρότερος από δύο (2) χρόνια και 

αρχίζει από την παραλαβή του υλικού. 

 

3.12. Υπεύθυνη δήλωση ότι για τα είδη που θα προµηθεύσει ο προµηθευτής ή οι 

προµηθευτές και για το κάθε ένα θα πάρουν τα ακριβή µέτρα των δικαιούχων στα γραφεία 

των υπηρεσιών του ∆ήµου ή στην έδρα (κατάστηµα) του προµηθευτή. 

3.13.Επίσης, υποβάλλεται επί ποινή αποκλεισµού, για την επιλογή των υποψήφιων 

αναδόχων, δήλωση του συµµετέχοντα ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης, των 

σχετικών µε αυτήν διατάξεων και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχεται αυτούς 

πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός των σηµείων εκείνων που δεν αποδέχεται, τα οποία θα 

πρέπει να αναφέρει προκειµένου να αξιολογηθούν . 

 

Τα δικαιολογητικά που απαιτεί η διακήρυξη υποβάλλονται στην πρωτότυπη µορφή τους, 

γίνονται όµως δεκτά και τα αντίγραφα, εφόσον έχουν κατά τις διατάξεις του Κώδικα 

∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (ν. 2690/99) την αποδεικτική ισχύ του πρωτότυπου.     
 
  

Σχετικά µε τα ανωτέρω διευκρινίζεται ότι: 
 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά καθώς και όσα θα αναφερθούν στη συνέχεια, εκτός από την 

εγγύηση συµµετοχής, µπορεί να µην υποβάλλονται µαζί µε την προσφορά, εφόσον έχουν 

κατατεθεί στην Υπηρεσία που διενεργεί την προµήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα 

γίνεται δε ρητή µνεία µε υπεύθυνη δήλωση σχετικά µε αυτό. 

 

Τα δικαιολογητικά που ζητούνται τα καταθέτουν αυτοπροσώπως οι διαγωνιζόµενοι µε την 

επίδειξη της ταυτότητάς των ή για τις ανώνυµες εταιρείες εξουσιοδοτηµένο άτοµο το οποίο 
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εκτός της ταυτότητάς του θα προσκοµίσει πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας 

βεβαιούµενου του γνησίου  της υπογραφής του εκπροσωπούµενου από αρµόδια δικαστική ή 

διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο όπου θα εγκρίνεται η συµµετοχή αυτής στο συγκεκριµένο 

διαγωνισµό και όπου θα ορίζεται ότι εκπρόσωπος της εταιρείας για να παραδώσει την 

προσφορά είναι ο καταθέτων αυτή. 

 
 
Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
 

1) Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών 

 

1. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα.  

Επίσης, όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη διενέργεια του  

διαγωνισµού και τη συµµετοχή των προµηθευτών σ΄ αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική 

Γλώσσα. 

2 Οι προσφορές, µε ποινή να µη γίνουν αποδεκτές, υποβάλλονται µέσα σε φάκελο καλά 

σφραγισµένο σε δύο (2) αντίγραφα. 

Πάνω στο φάκελο κάθε προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

α) Η λέξη προσφορά µε κεφαλαία γράµµατα 

β) Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό, δηλαδή «∆ΗΜΟΣ 

∆ΙΟΝΥΣΟΥ» 

γ) Ο αριθµός της διακήρυξης 

δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 

ε) Τα στοιχεία του αποστολέα 

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. 

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε αυτήν στοιχεία και 

ειδικότερα, ως εξής: 

 Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά για 

την επιλογή των υποψηφίων αναδόχων, του άρθρου 2 της παρούσας διακήρυξης, καθώς 

και η εγγύηση συµµετοχής 

 Τα τεχνικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως 

φάκελο, µε την ένδειξη ¨ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ¨ 
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 Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, 

επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη ¨ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ¨ 

 

  3 Οι φάκελοι της τεχνικής και της οικονοµικής προσφοράς πρέπει να φέρουν και τις ενδείξεις 

του κυρίως φακέλου. 

 

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, 

να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον 

κυρίως φάκελο µε την ένδειξη ¨ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ¨ και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως 

φακέλου. 

 

Κανείς δεν µπορεί, στην ίδια δηµοπρασία, να εκπροσωπήσει περισσότερες από µια εταιρείες ή 

κοινοπραξίες. Επίσης, δεν µπορεί ο εκπροσωπών ή το µέλος διοικητικού συµβουλίου 

συµµετέχουσας εταιρείας να συµµετάσχει ξεχωριστά, για τον εαυτό του. Σε µια τέτοια 

περίπτωση αποκλείονται όλες αυτές οι πολλαπλές προσφορές, εκτός αν αποσυρθούν από τους 

ενδιαφερόµενους όλες οι υπόλοιπες προσφορές πλην µίας. 

∆εν µπορεί επίσης να συµµετάσχει στη δηµοπρασία για δικό του λογαριασµό, υπάλληλος 

εταιρείας που συµµετέχει σε αυτήν ή ειδικοί σύµβουλοι, που αµείβονται από αυτή µε µισθό ή 

µε κάποιον άλλον τρόπο. 

4. Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται ταχυδροµικά συστηµένη επιστολή στην εξής 

διεύθυνση: 

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘ.∆ΙΑΚΟΥ 

Τ.Κ. 145 65 -  ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

 
 

Η προθεσµία για την παραλαβή από το ∆ήµο των προσφορών που αποστέλλονται 

ταχυδροµικά λήγει την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, δηλαδή 

την ............ 2013 ηµέρα ...........  και ώρα 15:00 που κλείνει το πρωτόκολλο του ∆ήµου. 

 

 

2) Εγγυήσεις 
 

Εγγύηση συµµετοχής: Η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται σε 5% επί της συνολικής 

προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) για τα 
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είδη που προσφέρει  και θα έχει ισχύ επί ένα τουλάχιστον µήνα µετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς ήτοι (150 ηµέρες), από την επόµενη ηµέρα διενέργειας του 

διαγωνισµού. 
 

Κατατίθεται υπό µορφή γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητικής 

επιστολής αναγνωρισµένης Τραπέζης ή του Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών 

∆ηµοσίων Έργων. 
 

Συντάσσεται κατά τον ισχύοντα τύπο του δηµοσίου. 
 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισµού 

υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για 

ποσό ίσο µε το 10% του συµβατικού ποσού, (δηλαδή του προσφερόµενου ποσού). 
 

Κατατίθεται υπό µορφή γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητικής 

επιστολής αναγνωρισµένης Τραπέζης ή του Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών 

∆ηµοσίων Έργων. 
 

Συντάσσεται κατά τον ισχύοντα τύπο του δηµοσίου. 

 

Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και το τύπο που περιβάλλονται , 

πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται σε αυτές ότι αναφέρεται στο άρθρο 26 της Υ.Α. 11389/93 

του Υπ. Εσωτερικών. 

 
Γ) ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

1) Παραλαβή προσφορών 
 

1.  Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την αρµόδια για την διεξαγωγή του διαγωνισµού 

επιτροπή που συνεδριάζει δηµόσια, µέχρι την ώρας λήξης αποδοχής προσφορών, που 

ορίζεται στη διακήρυξη. 

2.  Σε κάθε φάκελο που παραδίδεται αναγράφεται ο αύξων αριθµός της προσφοράς, ο οποίος 

αναγράφεται και στο πρακτικό, όπως επίσης αναγράφεται και η τυχόν απόρριψή της, εάν δε 

συνοδεύεται από το πτυχίο ή το πιστοποιητικό ταυτότητας. 
 

3. Όταν παρέλθει αυτή η ώρα, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, η λήξη της 

παράδοσης των προσφορών η οποία αναγράφεται και στα πρακτικά. Απαγορεύεται η για 

οποιονδήποτε λόγο αποδοχή προσφοράς µετά την παρέλευση του χρόνου αυτού,  µε ποινή 

ακυρότητας του διαγωνισµού, εκτός εάν η εµπρόθεσµη επίδοση προσφορών συνεχίζεται 

χωρίς διακοπή και µετά την παρέλευση του χρόνου που ορίζεται στη διακήρυξη. 
 

Προσφορές που υποβάλλονται ή αποστέλλονται στο ∆ήµο εκπρόθεσµα ή κατατίθενται 

στην Επιτροπή µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται 

και επιστρέφονται σ’ αυτούς που τις υπέβαλαν, ως εκπρόθεσµες. 
 
 

2) Έλεγχος δικαιολογητικών 
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1. Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, συνεχίζεται η δηµόσια συνεδρίαση και 

αρχίζει από την επιτροπή, ο έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής κατά σειρά επίδοσης 

τους. Τα έγγραφα που βρίσκονται σε κάθε φάκελο αναγράφονται στα πρακτικά περιληπτικά 

µεν αλλά µε τρόπο που να φαίνεται εάν είναι σύµφωνα ή όχι µε τους όρους της διακήρυξης. 
 

2. Ο φάκελος που περιέχει την «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και βρίσκεται µέσα στον ανοικτό φάκελο, 

παραµένει σφραγισµένος και αναγράφεται σε αυτόν ο ίδιος αύξων αριθµός µε αυτόν που 

αναγράφηκε στον ανοικτό φάκελο. 
 

3. Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των συµµετεχόντων, όσοι παρίστανται 

στην αίθουσα του διαγωνισµού εξέρχονται και η συνεδρία καθίσταται µυστική. Η επιτροπή 

συνεδριάζει µυστικά, ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζοµένων και αποφασίζει 

ποιοι θα αποκλειστούν. 
 

4. Στη συνέχεια η συνεδρία γίνεται πάλι δηµόσια της συνεδρίας και ο πρόεδρος της επιτροπής 

ανακοινώνει αυτούς που αποκλείονται από τη δηµοπρασία, καθώς και τους λόγους 

αποκλεισµού τους και τους καλεί να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα τους µαζί µε την 

σφραγισµένη προσφορά τους. 
 
 

3) Αποσφράγιση των Προσφορών 

 

 
Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού  θα αποσφραγίσει δηµόσια τις προσφορές την ηµεροµηνία και 

ώρα που ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας διακήρυξης. Η αποσφράγιση θα γίνει µε την 

παρακάτω διαδικασία: 

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, 

µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού όλα τα δικαιολογητικά 

και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς κατά φύλλο. 

Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται και 

σφραγίζεται από την παραπάνω Επιτροπή, στην κατοχή της οποίας παραµένει µέχρι να 

ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς και των λοιπών δικαιολογητικών στοιχείων 

που συνοδεύουν αυτή.   Οι παρευρισκόµενοι στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών 

λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό. 

β) Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς για όσες από αυτές κρίθηκαν αποδεκτές, θα 

αποσφραγιστεί µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών αυθηµερόν ή κατόπιν πρόσκλησης από 

την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού. 

Όσων συµµετεχόντων οι προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τη διαδικασία της 

αξιολόγησης δεν αποσφραγίζεται ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς, αλλά επιστρέφεται σ΄ 

αυτούς. 
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4) Ενστάσεις 
 

 
   1 Επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων πριν την υπογραφή της σύµβασης, στις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

 

α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού 

 

Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού υποβάλλεται στην αρµόδια για την διενέργεια 

του διαγωνισµού επιτροπή, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της 

διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της 

προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης της διακήρυξης και 

της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. Η ένσταση 

εξετάζεται από την οικονοµική επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε 

(5) εργάσιµες ηµέρες πριν τη διενέργεια του διαγωνισµού. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση 

της σχετικής απόφασης 

 

Σε περίπτωση που µε την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης, 

εφαρµόζονται τα οριζόµενα στο άρθρο 10 παρ. 3 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (µετάθεση της ηµεροµηνίας 

του διαγωνισµού). 

 

β) Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής σ΄ αυτόν 

 

Ένσταση κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής σε αυτόν 

υποβάλλεται µόνο από συµµετέχοντα στο διαγωνισµό ή αποκλεισθέντα απ΄ αυτόν σε 

οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο 

στάδιο, στην αρµόδια για την διενέργεια του διαγωνισµού Επιτροπή κατά την διάρκεια του 

διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος 

του αντιστοίχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, 

αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από την επιτροπή 

αξιολόγησης. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότηση του 

στην οικονοµική επιτροπή που αποφαίνεται τελικά. 

 

Οι ανωτέρω αποφάσεις της οικονοµικής επιτροπής ελέγχονται για τη νοµιµότητά τους από το 

Γενικό Γραµµατέα, εντός αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την περιέλευσή 

τους σ΄ αυτόν, ο οποίος εκδίδει και σχετική πράξη. Σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι οι 

αποφάσεις είναι παράνοµες τις ακυρώνει (άρθρο 149 Ν. 3463/2006). 

 

Κάθε ενιστάµενος, ως έχων έννοµο συµφέρον, µπορεί να προσφύγει στο Γενικό Γραµµατέα της 

Αποκεντρωµένης ∆/κησης και να προσβάλλει τις παραπάνω αποφάσεις της Οικονοµικής 

Επιτροπής, για λόγους νοµιµότητας, µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την δηµοσίευση 

των αποφάσεων ή από την κοινοποίηση ή αφότου έλαβε γνώση αυτών (άρθρο 150 Ν. 

3463/2006). 

 

Επίσης, κάθε ενιστάµενος, ως έχων έννοµο συµφέρον, µπορεί να προσβάλλει τις σχετικές 

αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα (των άρθρων 146 και 150 του Ν.3463/2006), ενώπιον της 

ΑΔΑ: ΒΕΝΧΩ93-ΦΡΔ



Σελίδα 18 από 27 
 

ειδικής επιτροπής του άρθρου 152 του παραπάνω νόµου, εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός από 

την έκδοσή τους ή την κοινοποίησή τους ή αφότου έλαβε γνώση αυτών. 

 

2. Για τις ενστάσεις αποφαίνεται η αρµόδια Επιτροπή. 

 

 

 

 

 

 

∆) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ 
 
 

1) Κατακύρωση 
 

Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται από την Οικονοµική επιτροπή, µέσα σε δέκα ηµέρες 

από τη λήξη της προθεσµίας για την υποβολή ενστάσεων. Η κατακυρωτική απόφαση 

υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νοµιµότητας, για έγκριση, είναι δε αµέσως εκτελεστή. 
 

2) Χρόνος παράδοσης 
 
Οι υπό προµήθεια  στολές του ειδικού ένστολου προσωπικού της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας θα 
παραδοθούν  εντός χρονικού διαστήµατος εξήντα ηµερών (60) ηµερών από την υπογραφή 
της σχετικής σύµβασης. 
  Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια, την 
αποθήκη υποδοχής των υλικών και την Επιτροπή παραλαβής, για την ηµεροµηνία που 
προτίθεται να παραδώσει το υλικό , τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες νωρίτερα.  
  Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα 
απορρίπτεται. 
 
 

3) Κρατήσεις 

  Στη συµβατική αξία των υλικών εκτός του ΦΠΑ, διενεργούνται οι ακόλουθες κρατήσεις, οι 

οποίες βαρύνουν τον προµηθευτή: 

α. Υπέρ Ταµείου Ασφάλισης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑ∆ΚΥ), ποσοστό 2%, 

επιµεριζόµενο σε ποσοστό 1,5% (2x 75% = 1,5%) στο ΤΕΑ∆Υ-ΤΑ∆ΚΥ και σε ποσοστό 0,5% 

(2 x 25% = 0,5%) στο ΤΠ∆Υ-ΤΑ∆ΚΥ. 

β. Φόρος εισοδήµατος σε ποσοστό 4%. 

γ. Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων ποσοστό 0,10% (άρθρο 4 παρ. 

3 Ν 4013/2011, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ. 2β του άρθρου 238 του Ν 

4072/2012). 
Η κράτηση µε στοιχείο α΄ υπόκειται σε αναλογικό τέλος χαρτοσήµου και ΟΓΑ χαρτοσήµου 
2,4%. 
 
 

4) Τρόπος Πληρωµής 
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 Ολόκληρη η συµβατική αξία των υλικών θα πληρωθεί στον προµηθευτή µετά την οριστική 

παραλαβή των υλικών, µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής που θα συνοδεύεται 

από τα νόµιµα δικαιολογητικά. 
 

5) Χρόνος Ισχύος Προσφορών 
 

Οι προσφορές ισχύουν επί ποινή αποκλεισµού χωρίς καµία αλλαγή, ανεξάρτητα από 

οποιαδήποτε αλλαγή της ισοτιµίας του Ευρώ προς τα ξένα νοµίσµατα , για χρονικό διάστηµα 

τεσσάρων (4) µηνών από την  εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. 

  Προσφορά που ορίζει χρόνο µικρότερο του προβλεποµένου από την διακήρυξη απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη. 

 

 

Ε) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
 

Πληροφορίες για το διαγωνισµό παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από το Τµήµα 

Προµηθειών, αρµόδιος υπάλληλος ………………….. τηλέφωνα ………………………………..και φαξ 

2132030630. 
 

Αντίγραφο της διακήρυξης και των λοιπών τεχνικών προδιαγραφών που την συνοδεύουν 

χορηγούνται δωρεάν στους ενδιαφερόµενους από το Τµήµα Προµηθειών ∆ήµου, στην οδό Λ. 

Μαραθώνος 29 και Αθ. ∆ιάκου στον Άγιο Στέφανο. 
 

Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού 

καταστήµατος. 
 

Οι δαπάνες δηµοσίευσης της περίληψης της παρούσας ∆ιακήρυξης, αρχικής και τυχόν 

επαναληπτικής, βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 
 
 
 
 

      Ο ∆ήµαρχος 

 

 

Ιωάννης Καλαφατέλης 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    Α΄ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΦΟΡΕΑΣ:  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

 
 

ΕΡΓΟ:  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  47.360,00 € 
 
Φ.Π.Α 23% :    10.892,80 €  
      ========= 
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ:   58.252,80 € 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 
                                                   Αριθµ. Μελέτης 2/2012 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΕΡΓΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ   

     
   

    ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

            Σύνταξη µελέτης για την προµήθεια στολών  για το προσωπικό της ∆ηµοτικής 

Αστυνοµίας, και συγκεκριµένα για δεκατέσσερις (14) ∆ηµοτικούς Αστυνοµικούς. Ο καθορισµός 

της στολής του ειδικού ένστολου προσωπικού της δηµοτικής αστυνοµίας περιγράφεται στην 

Υ.Α. 55572/05 ΥΠΕΣ∆∆Α ΦΕΚ 1648/2005 και στις τροποποιήσεις αυτής (Υ.Α. 15945/2006 

Φ.Ε. Κ. 426Β/2006)   

Η συνολική αξία των ειδών που θα προµηθευτεί ο ∆ήµος είναι στον ενδεικτικό 

προϋπολογισµό της µελέτης, ενώ ο προµηθευτής θα πληρωθεί το ποσό που προκύπτει µετά την 

αφαίρεση της έκπτωσης που θα προσφέρει. 

Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει µε βάση πιστοποίηση που θα γίνει από το ∆ήµο.O 

προµηθευτής ή οι προµηθευτές θα πρέπει να προµηθεύσουν όλα τα είδη και για το κάθε ένα να 

πάρουν τα ακριβή µέτρα των δικαιούχων στα γραφεία των υπηρεσιών του ∆ήµου ή µε όποιο 

άλλο τρόπο συµφωνηθεί προς αποφυγή υπηρεσιακών ανωµαλιών. 

Η προµήθεια θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και 

τους λοιπούς νόµους, διατάξεις και προεδρικά διατάγµατα γαι τις προµήθειες δήµων και 

κοινοτήτων καθώς και τις προδιαγραφές που καθορίζονται από τις ανωτέρω ΥΑ. Ο 

προϋπολογισµός µε το ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 58.252,80 € και θα καλυφθεί από τις 

πιστώσεις του ∆ήµου. 

 
1) Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                          2) ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
∆ηµοτικός Αστυνοµικός                                  Προϊσταµένη Τµήµατος Αστυνόµευσης 
Κυραγιάννης Θεόδωρος                                                    Ανδριώτη Ευσταθία 
 
 
 
                                                                                          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
                                                                                Η ∆/ντρια ∆ιοίκ. & Ανθρ. ∆υν/κού 
                                                                                         παράλληλα καθήκοντα  
                                                                                        ∆/νση ∆ηµ. Αστυνοµίας 
 
                                                                                        Ευαγγελία Αλεξανδρή            
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΕΡΓΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ   
 
 
    ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Οι προς προµήθεια στολές ∆ηµοτικής Αστυνοµίας θα είναι  σύµφωνες µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές των Υπουρτικών Αποφάσεων 55572/ΦΕΚ Β Αρ. Φ. 1648 / 29.11.2005 και 15945 
/ ΦΕΚ Β Αρ. Φ. 426 / 7.4.2006. 

Όλα τα είδη θα είναι καινούργια και αµεταχείριστα, άψογα ραµένα και κατάλληλα για το 
σκοπό τον οποίο προορίζονται. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1) Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                          2) ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
∆ηµοτικός Αστυνοµικός                                  Προϊσταµένη Τµήµατος Αστυνόµευσης 
Κυραγιάννης Θεόδωρος                                                    Ανδριώτη Ευσταθία 
 
 
 
                                                                                      
 
 
 
                                                                                     
                                                                                           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
                                                                                Η ∆/ντρια ∆ιοίκ. & Ανθρ. ∆υν/κού 
                                                                                         παράλληλα καθήκοντα  
                                                                                        ∆/νση ∆ηµ. Αστυνοµίας 
 
 
                          
                                                                                        Ευαγγελία Αλεξανδρή                                                                        
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            ΕΡΓΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ   

 
 
 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 

      

Α/Α  ΕΙ∆ΟΣ  Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
 TΙΜΗ 
MΟΝ  ΣΥΝΟΛΟ  

  Α) ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ          

            

  α) Στολή Ανδρική Χειµερινή.         

1 
Ένα (1) παλτό µάλλινο χρώµατος 
κυπαρισσί ΤΕΜ 9 160 1440 

2 
Ένα (1) σακάκι µάλλινο χρώµατος 
κυπαρρισί.  ΤΕΜ 9 120 1080 

3 
Ένα (1) παντελόνι µάλλινο χρώµατος 
κυπαρρισί. ΤΕΜ 9 40 360 

4 
Ένα (1) πουκάµισο µακρυµάνικο χρώµατος 
κυπαρρισί. ΤΕΜ 9 25 225 

5 
Ένα (1)κασκόλ µάλλινο χρώµατος 
κυπαρισσί.  ΤΕΜ. 9 15 135 

 6 
 Ένα (1) ζεύγος γάντια δερµάτινα χρώµατος     
µαύρου.  ΖΕΥΓΟΣ 9 25 225 

7 
Ένας (1) µπερές µάλλινος χρώµατος 
µαύρου. ΤΕΜ. 9 20 180 

8 
Ένα (1) ζεύγος κάλτσες µάλλινες χρώµατος 
µαύρου. ΖΕΥΓΟΣ 9 5 45 

9 
Ένα (1) ζεύγος παπούτσια δερµάτινα δετά 
χρώµατος µαύρου. ΖΕΥΓΟΣ 9 60 540 

10 
Ένας (1) λαιµοδέτης (γραβάτα) χρώµατος 
γκρι - γαλάζιου. ΤΕΜ. 9 20 180 

      

  β) Στολή Γυναικεία Χειµερινή      

1 
Ένα (1) παλτό µάλλινο χρώµατος 
κυπαρισσί  ΤΕΜ 5 160 800 

2 
Ένα (1) σακάκι µάλλινο χρώµατος 
κυπαρισσί ΤΕΜ 5 120 600 

3 
Ένα (1) παντελόνι µάλλινο χρώµατος 
κυπαρισσί ΤΕΜ 5 40 200 

4 
Μία (1) φούστα µάλλινη χρώµατος 
κυπαρισσί ΤΕΜ 5 40 200 

5 
Ένα (1) πουκάµισο µακρυµάνικο χρώµατος 
γαλάζιου. ΤΕΜ 5 25 125 

6 
Μία (1) µπλούζα µακό ανφόρµ χρώµατος 
γκρι −γαλάζιου. ΤΕΜ. 5 20 100 

7 
Ένα (1) ζεύγος γάντια δερµάτινα χρώµατος 
µαύρου. ΖΕΥΓΟΣ 5 20 100 

8 
Ένας (1) µπερές µάλλινος χρώµατος 
µαύρου ΤΕΜ. 5 20 100 

9 
Ένα (1) κασκόλ µάλλινο χρώµατος 
κυπαρισσί ΤΕΜ. 5 15 75 

10 Ένα (1) καλσόν στο χρώµα του δέρµατος ΤΕΜ. 5 8 40 

 11 
 Ένα (1) ζεύγος γόβες δερµάτινες χρώµατος 
µαύρου.  ΖΕΥΓΟΣ 5 60 300 

12 Ένα (1) φουλάρι χρώµατος γαλάζιου. ΤΕΜ. 5 20 100 
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  γ) Στολή Ανδρική Θερινή       

1 
Ένα (1) σακάκι από καµπαρτίνα βαµβακερή 
χρώµατος κυπαρισσί. ΤΕΜ 9 120 1080 

2 
Ένα (1) παντελόνι από καµπαρτίνα 
βαµβακερή χρώµατος κυπαρισσί. ΤΕΜ 9 40 360 

3 
Ένα (1) πουκάµισο κοντοµάνικο χρώµατος 
γαλάζιου. ΤΕΜ 9 25 225 

4 
Ένα (1) ζεύγος κάλτσες βαµβακερές 
χρώµατος µαύρου. ΖΕΥΓΟΣ 9 5 45 

5 
Ένα (1) ζεύγος παπούτσια δερµάτινα δετά 
χρώµατος µαύρου. ΖΕΥΓΟΣ 9 60 540 

         

  δ) Στολή Γυναικεία Θερινή       

1 
Ένα (1) σακάκι από καµπαρτίνα βαµβακερή 
χρώµατος κυπαρισσί. ΤΕΜ 5 120 1080 

2 
Ένα (1) παντελόνι από καµπαρτίνα 
βαµβακερή χρώµατος κυπαρισσί. ΤΕΜ 5 40 200 

3 
Μία (1) φούστα από καµπαρτίνα βαµβακερή 
χρώµατος κυπαρισσί ΤΕΜ 5 30 150 

4 
Ένα (1) πουκάµισο κοντοµάνικο χρώµατος 
γαλάζιου. ΤΕΜ 5 25 125 

5 
Μία (1) µπλούζα µακό ανφόρµ χρώµατος 
γκρι − γαλάζιου. ΤΕΜ 5 20 100 

6 
Ένα (1) ζεύγος γόβες δερµάτινες χρώµατος 
µαύρου. ΖΕΥΓΟΣ 5 60 300 

7 
Ένα (1) ζεύγος καλσόν στο χρώµα του 
δέρµατος. ΤΕΜ 5 8 40 

         

  Β) ΣΤΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ      

         

  α) Στολή Ανδρική Χειµερινή      

1 
Ένα (1) παλτό µάλλινο χρώµατος 
κυπαρισσί. ΤΕΜ 9 160 1440 

2 
Ένα (1) σακάκι µάλλινο χρώµατος 
κυπαρισσί ΤΕΜ 9 120 1080 

3 
Ένα (1) µπουφάν δερµάτινο χρώµατος 
µαύρου ΤΕΜ 9 230 2070 

4 

Ένα (1) γιλέκο µε αποσπώµενα µανίκια από 
καµπαρτίνα βαµβακερή χρώµατος 
κυπαρισσί. ΤΕΜ 9 40 360 

5 
∆ύο (2) παντελόνια µάλλινα χρώµατος 
κυπαρισσί. ΤΕΜ 18 40 720 

6 
∆ύο (2) πουκάµισα µακρυµάνικα χρώµατος 
γαλάζιου. ΤΕΜ 18 30 540 

7 
Ένα (1) πουλόβερ µε σηκωτό γιακά και 
δερµατάκια ΤΕΜ. 9 55 495 

8  
 ∆ύο (2) φανέλες κοντοµάνικες χρώµατος 
κυπαρισσί  ΤΕΜ. 18 15 270 

9 
Ένα (1) κασκόλ µάλλινο χρώµατος 
κυπαρισσί. ΤΕΜ. 9 15 135 

10 
Ένας (1) µπερές µάλλινος χρώµατος 
µαύρου ΤΕΜ. 9 20 180 

11 
Τέσσερα (4) ζεύγη κάλτσες µάλλινες 
χρώµατος µαύρου. ΖΕΥΓΟΣ 36 5 180 

12 
∆ύο (2) ζεύγη παπούτσια δερµάτινα δετά 
χρώµατος µαύρου. ΖΕΥΓΟΣ 18 60 1080 

      

  β) Στολή Γυναικεία Χειµερινή      

1 
Ένα (1) παλτό µάλλινο χρώµατος 
κυπαρισσί ΤΕΜ 5 160 800 

 2 
 Ένα (1) σακάκι µάλλινο χρώµατος 
κυπαρισσί  ΤΕΜ. 5 120 600 
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3 
Ένα (1) µπουφάν δερµάτινο χρώµατος 
µαύρου. ΤΕΜ. 5 230 1150 

4 

Ένα (1) γιλέκο µε αποσπώµενα µανίκια από 
καµπαρτίνα βαµβακερή χρώµατος 
κυπαρισσί ΤΕΜ. 5 40 200 

5 
∆ύο (2) παντελόνια µάλλινα χρώµατος 
κυπαρισσί ΤΕΜ. 10 40 400 

6 
Μία (1) φούστα µάλλινη χρώµατος 
κυπαρισσί. ΤΕΜ. 5 30 150 

7 
∆ύο (2) πουκάµισα µακρυµάνικα χρώµατος 
γαλάζιου. ΤΕΜ. 10 25 250 

8 
∆ύο (2) φανέλες κοντοµάνικες χρώµατος 
κυπαρισσί. ΤΕΜ. 10 15 150 

9 
Ένα (1) κασκόλ µάλλινο χρώµατος 
κυπαρισσί. ΤΕΜ. 5 15 75 

10 
Ένας (1) µπερές µάλλινος χρώµατος 
µαύρου. ΤΕΜ. 5 20 100 

11 
∆ύο (2) ζεύγη γόβες δερµάτινες χρώµατος 
µαύρου ΖΕΥΓΟΣ 10 60 600 

12 
Τέσσερα (4) καλσόν στο χρώµα του 
δέρµατος. ΤΕΜ. 20 8 160 

      

 γ) Στολή Ανδρική Θερινή     

1 

Ένα (1) γιλέκο µε αποσπώµενα µανίκια από 
καµπαρτίνα βαµβακερή χρώµατος 
κυπαρισσί. ΤΕΜ. 9 40 360 

2 
∆ύο (2) παντελόνια από καµπαρτίνα 
βαµβακερή χρώµατος κυπαρισσί ΤΕΜ. 18 40 720 

3 
Ένα (1) σακάκι από καµπαρτίνα βαµβακερή 
χρώµατος κυπαρισσί ΤΕΜ. 9 120 1080 

4 
∆ύο (2) πουκάµισα κοντοµάνικα χρώµατος 
γαλάζιου. ΤΕΜ. 18 25 450 

5 
Ένα (1) ζεύγος παπούτσια δερµάτινα δετά 
χρώµατος µαύρου ΖΕΥΓΟΣ 9 60 540 

6 
Τέσσερα (4) ζεύγη κάλτσες βαµβακερές 
χρώµατος µαύρου ΖΕΥΓΟΣ 36 5 180 

      

 δ) Στολή Γυναικεία Θερινή     

1 
Ένα (1) σακάκι από καµπαρτίνα βαµβακερή 
χρώµατος κυπαρισσί ΤΕΜ. 5 120 600 

2 
∆ύο (2) φούστες από καµπαρτίνα 
βαµβακερή χρώµατος κυπαρισσί ΤΕΜ. 10 30 300 

3 
Ένα (1) παντελόνι από καµπαρτίνα 
βαµβακερή χρώµατος κυπαρισσί ΤΕΜ. 5 40 200 

4 
∆ύο (2) πουκάµισα κοντοµάνικα χρώµατος 
γαλάζιου. ΤΕΜ. 10 20 200 

5 

Ένα (1) γιλέκο µε αποσπώµενα µανίκια από 
καµπαρτίνα βαµβακερή χρώµατος 
κυπαρισσί ΤΕΜ. 5 40 200 

6 
∆ύο (2) ζεύγη γόβες δερµάτινες χρώµατος 
µαύρου. ΖΕΥΓΟΣ 10 60 600 

7 
Τέσσερα (4) καλσόν στο χρώµα του 
δέρµατος. ΤΕΜ. 20 8 160 

8 
Μία (1) µπλούζα µακό ανφόρµ χρώµατος 
γκρι − γαλάζιου. ΤΕΜ. 5 20 100 

      

 Γ) ΣΤΟΛΗ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ     

      

 α) ΑΝ∆ΡΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ     

1 

Ένα (1) παντελόνι (µε τσέπες) από 
καµπαρτίνα βαµβακερή χρώµατος 
κυπαρισσί ΤΕΜ. 14 30 420 

2 
Ένα (1) πουλόβερ µε σηκωτό γιακά και 
δερµατάκια ΤΕΜ. 14 55 770 

3 
∆ύο (2) φανέλες κοντοµάνικες χρώµατος 
κυπαρισσί ΤΕΜ. 28 20 560 
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4 
∆ύο (2) ζεύγη µποτάκια δερµάτινα 
χρώµατος µαύρου. ΖΕΥΓΟΣ 28 80 2240 

5 Ένα (1) τζόκεϊ χρώµατος κυπαρισσί ΤΕΜ. 14 15 210 

6 

Ένα (1) γιλέκο µε αποσπώµενα µανίκια από 
καµπαρτίνα βαµβακερή χρώµατος 
κυπαρισσί. ΤΕΜ. 14 40 560 

7 
Ένα (1) δερµάτινο µπουφάν χρώµατος 
µαύρου. ΤΕΜ. 14 230 3220 

8 
Τέσσερα (4) ζεύγη κάλτσες µάλλινες 
χρώµατος µαύρου. ΤΕΜ. 56 5 280 

      

 β) ΑΝ∆ΡΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΘΕΡΙΝΗ     

1 

Ένα (1) παντελόνι (µε τσέπες) από 
καµπαρτίνα βαµβακερή χρώµατος 
κυπαρισσί. ΤΕΜ. 14 40 560 

2 
∆ύο (2) φανέλες κοντοµάνικες χρώµατος 
κυπαρισσί. ΤΕΜ. 28 20 560 

3 
∆ύο (2) µπλούζες µακό χρώµατος 
γκρι−γαλάζιου. ΤΕΜ. 28 20 560 

4  

 Ένα (1) γιλέκο µε αποσπώµενα µανίκια 
από καµπαρτίνα βαµβακερή χρώµατος 
κυπαρισσί.  ΤΕΜ. 14 40 560 

5 Ένα (1) τζόκεϊ χρώµατος κυπαρισσί ΤΕΜ. 14 15 210 

6 
Τέσσερα (4) ζεύγη κάλτσες βαµβακερές 
χρώµατος µαύρου. ΖΕΥΓΟΣ 56 5 280 

7 
Ένα (1) ζεύγος µποτάκια δερµάτινα 
χρώµατος µαύρου. ΖΕΥΓΟΣ 14 80 1120 

      

 ∆) Ένα (1) αδιάβροχο νάιλον ΤΕΜ. 14 50 700 

      

 ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΕΙ∆Η:     

      

1 
Ένα (1) δερµάτινο τσαντάκι ανδρικό 
χρώµατος µαύρου. ΤΕΜ. 9 60 540 

2 

Μία (1) ζώνη δερµάτινη χρώµατος µαύρου 
της οποίας η πόρπη θα φέρει το σήµα της 
∆ηµοτικής Αστυνοµίας. ΤΕΜ. 14 20 280 

3 

Μία (1) δερµάτινη τσάντα γυναικεία 
χρώµατος µαύρου, η οποία θα φέρεται µε 
την επίσηµη στολή. ΤΕΜ. 5 55 275 

4 

Μία (1) δερµάτινη τσάντα γυναικεία 
χρώµατος µαύρου, η οποία θα φέρεται µε τη 
στολή υπηρεσίας. ΤΕΜ 5 55 275 

5 

Μία (1) δερµάτινη τσάντα γυναικεία 
χρώµατος µαύρου, η οποία θα φέρεται µε τη 
στολή ειδικών εργασιών 
ή τη στολή υπηρεσίας. ΤΕΜ. 5 55 275 

6 

Ένα (1) ζεύγος µπότες δερµάτινες 
χρώµατος µαύρου, οι οποίες θα φέρονται µε 
τη στολή υπηρεσίας. ΖΕΥΓΟΣ 14 75 1050 

7 

Ένα (1) ζεύγος µπότες δερµάτινες τριών 
τετάρτων(.)χρώµατος µαύρου, οι οποίες θα 
φέρονται µε τη στολή υπηρεσίας ΖΕΥΓΟΣ 14 70 980 

8 

Ένα (1) ζεύγος γόβες δερµάτινες 
(µπαλαρίνα) χρώµατος µαύρου, οι οποίες 
θα φέρονται µε τη στολή υπηρεσίας. ΖΕΥΓΟΣ 5 65 325 

9 
Μία (1) ζώνη ασυρµάτου δερµάτινη 
χρώµατος µαύρου. ΤΕΜ. 14 20 280 

   

 
 

 ΣΥΝΟΛΟ  47.360,00 

    
 ΦΠΑ 
23%  10.892,80 

      

    
 ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ  58.252,80 
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1) Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                          2) ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
∆ηµοτικός Αστυνοµικός                                  Προϊσταµένη Τµήµατος Αστυνόµευσης 
Κυραγιάννης Θεόδωρος                                                    Ανδριώτη Ευσταθία 
 
 
 
                                                                                     
                                                                                           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
                                                                                ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ........................ 
                                                                                Η ∆/ντρια ∆ιοίκ. & Ανθρ. ∆υν/κού 
                                                                                         παράλληλα καθήκοντα  
                                                                                        ∆/νση ∆ηµ. Αστυνοµίας 
 
 
                          
                                                                                        Ευαγγελία Αλεξανδρή                                                                           

 
 

  

 

 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 
«∆ιαύγεια». 

 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

Πέππας Νικόλαος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ.  
1.  Κοντάκης Κυριάκος 
2. Παπαχαρτοφύλης Ηλίας 
3. Χιώτης Ηρακλής 
4. Τζανετή Αγάθη-Έλλη. 
5. Ποτίδης Χρήστος. 
6. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ  
7. Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
8. Μπούσµπουρας Αθανάσιος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

Πέππας Νικόλαος 
Αντιδήµαρχος Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής 
Εσωτερική ∆ιανοµή 
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
- ∆/νση ∆ηµοτικής Αστυνοµίας. 
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