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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
Αρ. Μελέτης: 111/2022 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΟΧΩΝ  
ΕΝΔΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.706,21 € συμπερ. Φ.Π.Α. 
Κ.Α. : 50.6063 ποσού  Π/Υ 2022 
 

 

 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την παροχή ένδυσης Δημοτικής Αστυνομίας προκειμένου να 

καλυφθούν οι ανάγκες στολών στους δικαιούχους υπαλλήλους . 

Για τη σύνταξη της παρούσας τεχνικής έκθεσης έχει ληφθεί υπόψη το ΦΕΚ 1648/29-11-2005 Όπου 

απαιτούνται μεγέθη θα καθορισθούν κατά την παραγγελία ύστερα από συνεννόηση του προμηθευτή με την 

Υπηρεσία Δημοτικής Αστυνομίας. 

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για 

το σύνολο της προμήθειας. 

Ειδικότερα προβλέπεται να γίνει προμήθεια των κάτωθι ειδών: 

Α/Α Περιγραφή Είδους 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Τεμάχια 

ΑΝΔΡΙΚΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ 

1. Σακάκι μάλλινο χρώματος κυπαρισσί τεμ. 1 

2. Μπουφάν δερμάτινο μαύρου χρώματος τεμ. 1 

3. Παντελόνια μάλλινα χρώματος κυπαρισσί τεμ. 2 

4. Πουκάμισα μακρυμάνικα χρώματος γαλάζιου τεμ. 3 

5. Πουλόβερ με σηκωτό γιακά και δερματάκια τεμ. 3 

6. Κασκόλ μάλλινο χρώματος κυπαρισσί τεμ. 2 

7. Κάλτσες μάλλινες χρώματος μαύρου τεμ. 8 

8. Παπούτσια δερμάτινα δετά χρώματος μαύρου τεμ. 1 

9. 
Παντελόνι (με τσέπες) από καμπαρτίνα βαμβακερή 
χρώματος κυπαρισσί 

τεμ. 2 

10. Φανέλα κοντομάνικη  χρώματος κυπαρισσί τεμ. 8 

11. Μποτάκια δερμάτινα χρώματος μαύρου SWAT τεμ. 1 

12. Τζόκεϊ χρώματος κυπαρισσί τεμ. 2 

13. Γάντια δερμάτινα χρώματος μαύρο τεμ. 2 

14. Μπερές μάλλινος χρώματος μαύρου τεμ. 2 
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15. Λαιμοδέτης (Γραβάτα) χρώματος γκρι - γαλάζιο τεμ. 2 

16. Αδιάβροχο χρώμα κυπαρισσί τεμ. 2 

ΑΝΔΡΙΚΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ 

17. 
Παντελόνι από καπαρντίνα βαμβακερή χρώματος 

κυπαρισσί 
τεμ. 2 

18. Σακάκι από καπαρντίνα βαμβακερή χρώματος κυπαρισσί τεμ. 1 

19. Πουκάμισο κοντομάνικο χρώματος γαλάζιου τεμ. 3 

20. Κάλτσες βαμβακερές χρώματος μαύρου τεμ. 8 

21. 
Παντελόνι (με τσέπες) από καπαρντίνα βαμβακερή 

χρώματος κυπαρισσί 
τεμ. 2 

22. Φανέλα κοντομάνικη χρώματος κυπαρισσί τεμ. 5 

23. Μπλούζα μακό ανφορμ γκρι - γαλάζιο τεμ. 5 

24. Μποτάκια δερμάτινα χρώματος μαύρου SWAT τεμ. 1 

25. Παπούτσια δερμάτινα δετά τεμ. 1 

26. Γιλέκο με αποσπώμενα μανίκια τεμ. 2 

27. Τζόκεϊ χρώματος κυπαρισσί τεμ. 2 

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 

28. 
Ανδρική ζώνη δερμάτινη χρώματος μαύρου της οποίας η 

πόρπη θα φέρει το σήμα της Δημοτικής Αστυνομίας 
τεμ. 2 

29. Ζώνη ασύρματου δερμάτινη χρώματος μαύρου τεμ. 2 

30. 
Σήματα κεντητά για σακάκι – πουκάμισο – μπουφάν – 

τζόκεϊ και μπερέ 
τεμ. 8 

31. 
Μπότες δερμάτινες οι οποίες θα φέρονται με την στολή 

υπηρεσίας 
τεμ. 1 

32. 
Μπότες δερμάτινες τριών Τετάρτων (3/4) οι οποίες θα 

φέρονται με την στολή υπηρεσίας 
τεμ. 1 

33. Δερμάτινο τσαντάκι ανδρικό χρώματος μαύρου τεμ. 2 

Τα CPV της προμήθειας είναι CPV: 35811200-4, «Στολές αστυνομικών» 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 2.313,00 € πλέον ΦΠΑ 17 % ποσού 393,21 

€, με συνολική δαπάνη για την προμήθεια όλων των ειδών 2.706,21 €. Η χρηματοδότηση της προμήθειας 

προέρχεται από πόρους του Δήμου, ενώ έχει προβληθεί στον προϋπολογισμό έτους 2022 και συγκεκριμένα 

στον ΚΑ 50.6063 με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)».  

Τα υλικά πρέπει θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας. 

Η προμήθεια περιλαμβάνει τη μεταφορά και την παράδοση των υλικών στις εγκαταστάσεις του Δήμου, 

η οποία θα γίνεται με μέριμνα και δαπάνες του αναδόχου.  

http://www.cpv.enem.pl/el/35811200-4
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Η προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412 / 2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016), 

όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/τ.Α’/9-3-2021). 

Κάθε προμηθευτής που εκδηλώνει ενδιαφέρον και καταθέτει σχετική προσφορά, είναι υποχρεωμένος 

να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι αυτά που προσφέρει συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς 

και ότι διαθέτει τα απαιτούμενα από την παρούσα μελέτη δικαιολογητικά. 

Τυχόν ελαττωματικά είδη, δεν θα παραλαμβάνονται από την υπηρεσία μας, και θα αντικαθίστανται 

άμεσα από τον προμηθευτή χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Δήμου. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δώσουν προσφορά για όλα τα είδη της μελέτης και η κατακύρωση θα 

γίνει με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης για το σύνολο των ειδών. 

H διάρκεια της σύμβασης ισχύει για το έτος 2022. 

 

 

 Μυτιλήνη 13 / 10 / 2022 Μυτιλήνη 13 / 10 / 2022 

 O Συντάξας Θεωρήθηκε (Απόφαση Αρ.Πρωτ. 34472/13.10.2022) 

  Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη  

  Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης 

 

 Βασίλης Κολατάκος Γεωργία Μπλέτσα 

 Δημοτικός Αστυνομικός Περιβαλλοντολόγος MSc 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
Αρ. Μελέτης: 111/2022 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΟΧΩΝ  
ΕΝΔΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.706,21 € συμπερ. Φ.Π.Α. 
Κ.Α. : 50.6063 ποσού  Π/Υ 2022 
 

 

 

2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Η δαπάνη της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί στις 2.313,00 € πλέον ΦΠΑ 17 % ποσού 393,21 €, με 

συνολική δαπάνη για την προμήθεια όλων των ειδών 2.706,21 €, βάση της υπ’ αριθμό 111 μελέτης του 

αυτοτελούς γραφείου της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Μυτιλήνης έτους 2022. 

Αναλυτικά οι συνολικές ποσότητες και ο προϋπολογισμός ανά είδος είναι ο ακόλουθος. 

Α/Α Περιγραφή Είδους 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Τεμάχια 

Ενδεικτική 
Τιμή 

Μονάδας 
χωρίς ΦΠΑ 

(€) 

Μερικό 
σύνολο 

χωρίς ΦΠΑ 
(€) 

ΑΝΔΡΙΚΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ 

1. Σακάκι μάλλινο χρώματος κυπαρισσί τεμ. 1 70,00 70,00 

2. Μπουφάν δερμάτινο μαύρου χρώματος τεμ. 1 180,00 180,00 

3. Παντελόνια μάλλινα χρώματος κυπαρισσί τεμ. 2 35,00 70,00 

4. Πουκάμισα μακρυμάνικα χρώματος γαλάζιου τεμ. 3 20,00 60,00 

5. Πουλόβερ με σηκωτό γιακά και δερματάκια τεμ. 3 40,00 120,00 

6. Κασκόλ μάλλινο χρώματος κυπαρισσί τεμ. 2 12,00 24,00 

7. Κάλτσες μάλλινες χρώματος μαύρου τεμ. 8 2,50 20,00 

8. Παπούτσια δερμάτινα δετά χρώματος μαύρου τεμ. 1 50,00 50,00 

9. 
Παντελόνι (με τσέπες) από καμπαρτίνα 
βαμβακερή χρώματος κυπαρισσί 

τεμ. 2 35,00 70,00 

10. Φανέλα κοντομάνικη  χρώματος κυπαρισσί τεμ. 8 18,00 144,00 

11. Μποτάκια δερμάτινα χρώματος μαύρου SWAT τεμ. 1 140,00 140,00 

12. Τζόκεϊ χρώματος κυπαρισσί τεμ. 2 4,00 8,00 

13. Γάντια δερμάτινα χρώματος μαύρο τεμ. 2 20,00 40,00 

14. Μπερές μάλλινος χρώματος μαύρου τεμ. 2 10,00 20,00 

15. 
Λαιμοδέτης (Γραβάτα) χρώματος γκρι - 

γαλάζιο 
τεμ. 2 13,00 26,00 

16. Αδιάβροχο χρώμα κυπαρισσί τεμ. 2 50,00 100,00 

ΑΝΔΡΙΚΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ 

17. Παντελόνι από καπαρντίνα βαμβακερή τεμ. 2 35,00 70,00 
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χρώματος κυπαρισσί 

18. 
Σακάκι από καπαρντίνα βαμβακερή χρώματος 

κυπαρισσί 
τεμ. 1 68,00 68,00 

19. Πουκάμισο κοντομάνικο χρώματος γαλάζιου τεμ. 3 20,00 60,00 

20. Κάλτσες βαμβακερές χρώματος μαύρου τεμ. 8 2,50 20,00 

21. 
Παντελόνι (με τσέπες) από καπαρντίνα 

βαμβακερή χρώματος κυπαρισσί 
τεμ. 2 35,00 70,00 

22. Φανέλα κοντομάνικη χρώματος κυπαρισσί τεμ. 5 18,00 90,00 

23. Μπλούζα μακό ανφορμ γκρι - γαλάζιο τεμ. 5 20,00 100,00 

24. Μποτάκια δερμάτινα χρώματος μαύρου SWAT τεμ. 1 130,00 130,00 

25. Παπούτσια δερμάτινα δετά τεμ. 1 40,00 40,00 

26. Γιλέκο με αποσπώμενα μανίκια τεμ. 2 40,00 80,00 

27. Τζόκεϊ χρώματος κυπαρισσί τεμ. 2 4,00 8,00 

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 

28. 

Ανδρική ζώνη δερμάτινη χρώματος μαύρου 

της οποίας η πόρπη θα φέρει το σήμα της 

Δημοτικής Αστυνομίας 

τεμ. 2 20,00 40,00 

29. 
Ζώνη ασύρματου δερμάτινη χρώματος 

μαύρου 
τεμ. 2 20,00 40,00 

30. 
Σήματα κεντητά για σακάκι – πουκάμισο – 

μπουφάν – τζόκεϊ και μπερέ 
τεμ. 8 2,00 16,00 

31. 
Μπότες δερμάτινες οι οποίες θα φέρονται με 

την στολή υπηρεσίας 
τεμ. 1 146,00 146,00 

32. 
Μπότες δερμάτινες τριών Τετάρτων (3/4) οι 

οποίες θα φέρονται με την στολή υπηρεσίας 
τεμ. 1 123,00 123,00 

33. 
Δερμάτινο τσαντάκι ανδρικό χρώματος 

μαύρου 
τεμ. 2 35,00 70,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 2.313,00 € 

ΔΑΠΑΝΗ ΦΠΑ 17 % 393,21 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 2.706,21 € 

 

 

 Μυτιλήνη 13 / 10 / 2022 Μυτιλήνη 13 / 10 / 2022 

 O Συντάξας Θεωρήθηκε (Απόφαση Αρ.Πρωτ. 34472/13.10.2022) 

  Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη  

  Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης 

 

 Βασίλης Κολατάκος Γεωργία Μπλέτσα 

 Δημοτικός Αστυνομικός Περιβαλλοντολόγος MSc 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
Αρ. Μελέτης: 111/2022 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΟΧΩΝ  
ΕΝΔΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.706,21 € συμπερ. Φ.Π.Α. 
Κ.Α. : 50.6063 ποσού  Π/Υ 2022 
 

 

 

3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια των κάτωθι συνολικά ειδών για τις ανάγκες της Δημοτικής 

Αστυνομίας του Δήμου Μυτιλήνης (ΦΕΚ 1648 Β /29-11-2005 & ΦΕΚ 426 Β /7-4-2006 & ΦΕΚ867/11-6-2004): 

Α/Α Περιγραφή Είδους Τεχνικές Προδιαγραφές 

ΑΝΔΡΙΚΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ 

1. 
Σακάκι μάλλινο 

χρώματος κυπαρισσί 

Σακάκι επίσημο ανδρικό 
Οδηγίες ραφών 
Ραφή ώμου, ραφή εσωτερική 
Πένσα εμπρός ραφή εσωτερική 
Τσέπη φιλέτο 
Τσέπες επάνω εξωτερική με εξώγαζο 
Ραφή μανικιού άνοιγμα με κουμπιά 
Προδιαγραφές υφάσματος – χειμερινό  
Σύνθεση 45% WOOL – 55% TERILEN 
Ύφασμα καμπαρντίνα 
Βάρος 400 γρ/τρέχον μέτρο 
 

2. 
Μπουφάν δερμάτινο 

μαύρου χρώματος 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Δέρμα μόσχου μαλακό, τύπου νάπα, κατάλληλο για ενδύματα, προσώπου, ελαφρά 

φινιρισμένο, χρώματος μαύρου, βαμμένο σε όλο το πάχος , χωρίς πόρους 

(βαρελιαστό), τεχνικών χαρακτηριστικών σύμφωνα με την προδιαγραφή Α΄ φόδρα 

από ρεγιόν , τύπου σατέν ,τεχνικών χαρακτηριστικών σύμφωνα με την προδιαγραφή 

B, καπιτοναρισμένο σε σχήμα τετράγωνο με πολυεστερική βάτα, τεχνικών 

χαρακτηριστικών σύμφωνα με την προδιαγραφή Γ. Τ α τετράγωνα έχουν μήκος 

πλευράς 6mm περίπου και είναι με τριπλό γαζί (τρίγαζα).  Φερμουάρ χονδρό Νο7, 

(συνολικό πλάτος μεταλλικών δοντιών όταν είναι κλειστό 7mm) μεταλλικό στο χρώμα 

του νίκελ YKK (SILVER) τεχνικών χαρακτηριστικών σύμφωνα με την προδιαγραφή Γ. 

Σούστες (pressbutton) σε χρώμα χαλκού, και τεχνικών χαρακτηριστικών σύμφωνα με 

την προδιαγραφή Γ. Μεταλλικά δακτυλίδια για τις οπές εξαερισμού. Τεχνικών 

χαρακτηριστικών σύμφωνα με την προδιαγραφή Γ. Κλωστή νάιλον, τρίκλωνη, 

χρώματος μαύρου, στην απόχρωση του δέρματος και τεχνικών χαρακτηριστικών 

σύμφωνα με την προδιαγραφή Γ.  

Βαμβακερό ύφασμα (τσεπόπανο) χρώματος  μαύρου για την κατασκευή του 

εσωτερικού των τσεπών, τεχνικών χαρακτηριστικών σύμφωνα με την προδιαγραφή Δ. 

Φόδρα από ρεγιόν τύπου σατέν, για την επένδυση των μανικιών τεχνικών 

χαρακτηριστικών σύμφωνα με την προδιαγραφή Β. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  

Το μπουφάν θα κατασκευάζεται στα μεγέθη S (Small) κοντό. M (Medium). L (Large). 
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XL (Extra Large). XXL (Extra Extra Large). Σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή 

Μεγέθη και Μετρήσεις. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ-ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ  

Το Κάθε μπουφάν τοποθετείται σε σακούλα νάιλον και ανά 10 ή 20 του αυτού 

μεγέθους  τοποθετούνται εντός χαρτοκιβωτίου, που ασφαλίζεται με συγκολλητική 

ταινία. Σε κάθε μπουφάν θα υπάρχουν οδηγίες συντήρησης καθαρισμού κ.λπ. σε 

ετικέτα εσωτερικά χαραγμένη. 

 

3. 
Παντελόνια μάλλινα 

χρώματος κυπαρισσί 

Οδηγίες Ραφών 

Πατιλέτα  μόνο εξωτερικό γαζί. 

Πιέτες ραφή εσωτερική.  
Στρίφωμα κοπτοράπτης .  
Ζώνη τρουκ  για κούμπωμα.  
Τσέπη πίσω φιλέτο με θυλάκια  
Προδιαγραφές υφάσματος – χειμερινό  
Σύνθεση 45% WOOL - 55% TERILEN.  
Ύφανση καμπαρτίνα  
Βάρος 400 γρ / τρέχον μέτρο 
 

4. 

Πουκάμισα 

μακρυμάνικα χρώματος 

γαλάζιου 

Οδηγίες ραφών 

Ραφή ώμου εξώγαζο . 
Ωμίτης εξώγαζο.  
Ραφή μασχάλης πλακοραφή. 
Ραφή πλαϊνή πλακοραφή. 
Ραφή εσωτερική. 
Μανικιού πλακοραφή. 
Στρίφωμα εξώγαζο.  
Τσέπες πατ εξώγαζο  
Προδιαγραφές  υφάσματος –χειμερινό - θερινό 
Σύνθεση 65%  POLYESTER- 35% COTTON 
Ύφανση PODLINA.  
Βάρος 115 γρ / τρέχον μέτρο 
 

5. 
Πουλόβερ με σηκωτό 

γιακά και δερματάκια 

Οδηγίες Ραφών 

Διακοσμητικά δέρμα 
Προδιαγραφές  υφάσματος 
Σύνθεση PACHB – HEIGHT BALL 
 

6. 
Κασκόλ μάλλινο 

χρώματος κυπαρισσί 

Προδιαγραφές Υφάσματος 

Σύνθεση 80% COTTON - 20% POLYESTER  
Ύφανση FLEECE 
Βάρος 340 γρ / τρέχον μέτρο 
 

7. 
Κάλτσες μάλλινες 

χρώματος μαύρου 

Ζεύγος 

Προδιαγραφές Υφάσματος 

Ραφή ώμου 95% WOOL – 5% Ελαστικό 

8. 
Παπούτσια δερμάτινα 

δετά χρώματος μαύρου 

Ζεύγος 
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Προδιαγραφές Υφάσματος 

Δέρμα μαύρο φυσικό 
Σόλα καουτσούκ 

 

9. 

Παντελόνι (με τσέπες) 
από καμπαρτίνα 
βαμβακερή χρώματος 
κυπαρισσί 

Οδηγίες Ραφών 

Πατιλέτα μόνο εξωτερικό γαζί.  

Ραφή καβάλου πίσω εξώγαζο.  

Στρίφωμα κοπτοράπτης . 

Ζώνη  κουμπί.  

Τσέπες πίσω φιλέτο με θυλάκια.  

Τσέπη πλαϊνή 

(Πατζάκι παντελονιού) Διπλό εξώγαζο – επένδυση υαλοβάμβακας  
Πατ μόνο εξώγαζο –επένδυση υαλοβάμβακας  
Προδιαγραφές υφάσματος –χειμερινό  
Σύνθεση 65% POLYESTER- 35 % COTTON   
Ύφανση καμπαρτίνα  
Βάρος 240 γρ/m

2 

 

10. 
Φανέλα κοντομάνικη  

χρώματος κυπαρισσί 

Προδιαγραφές Υφάσματος 

Σύνθεση 100% βαμβάκι 
 

11. 

Μποτάκια δερμάτινα 

χρώματος μαύρου 

SWAT 

Ζεύγος 

    
Προδιαγραφές Υφάσματος 

Δέρμα μαύρο φυσικό  

Σόλα καουτσούκ.  

 S.W.A.T. 1274 Με μεταλλικά μέρη 

Δερμάτινο, 100% στεγανό με διαπνέουσα μεμβράνη.  
Φερμουάρ στο πλάι για τα ταχεία απελευθέρωση.  
ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΠΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΕΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΥΩΡΟ ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ 
 

12. 
Τζόκεϊ χρώματος 

κυπαρισσί 

Προδιαγραφές Υφάσματος 

Σύνθεση 65% POLYESTER – 35% COTTON 
 

13. 
Γάντια δερμάτινα 

χρώματος μαύρο 

Ζεύγος 
Προδιαγραφές Υφάσματος 

Φυσικό δέρμα με επένδυση ύφασμα 

 

14. 
Μπερές μάλλινος 

χρώματος μαύρου 

Προδιαγραφές Υφάσματος 

Σύνθεση 100% WOOL- EXTRA FINE DRA  
Ύφανση τσόχα 

15. 

Λαιμοδέτης (Γραβάτα) 

χρώματος γκρι - 

γαλάζιου 

Προδιαγραφές Υφάσματος 

Σύνθεση 45% μαλλί – 55% μετάξι  
Βάρος 300 γρ 
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16. 
Αδιάβροχο χρώμα 

κυπαρισσί 

Προδιαγραφές Υφάσματος 

Χρώμα PANTONE 19-0414  
Σύνθεση 100% NAYΛON 
Βάρος 150γρ / m

2 

 

ΑΝΔΡΙΚΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ 

17. 

Παντελόνι από 

καπαρντίνα βαμβακερή 

χρώματος κυπαρισσί 

Παντελόνι επίσημο ανδρικό.  
Οδηγίες ραφών.  
Πατιλέτα μόνο εξωτερικό γαζί.  
Πιέτες ραφή εσωτερική.  
Στρίφωμα  κοπτοράπτης.  
Ζώνη τρουκ για κούμπωμα  
Τσέπη πίσω φιλέτο με θυλάκια. 
Προδιαγραφές  υφάσματος - θερινό  
Σύνθεση 45% WOOL  -55% TERILEN  
Ύφανση  FRESCO  
Βάρος 250 γρ/ τρέχον μέτρο 
 

18. 

Σακάκι από καπαρντίνα 

βαμβακερή χρώματος 

κυπαρισσί 

Σακάκι επίσημο ανδρικό.  
Οδηγίες ραφών.  
Ραφή ώμου ραφή εσωτερική.  
Πένσα εμπρός ραφή εσωτερική.  
Τσέπη φιλέτο.  
Τσέπες επάνω εξωτερική με εξώγαζο  
Ραφή μανικιού άνοιγμα με κουμπιά  
Προδιαγραφές υφάσματος –θερινό  
Σύνθεση 45% WOOL - 55% POLYESTER  
Ύφανση FRESCO  
Βάρος 250 γρ / τρέχον μέτρο 
 

19. 
Πουκάμισο κοντομάνικο 

χρώματος γαλάζιου 

Οδηγίες ραφών.  
Ραφή ώμου εξώγαζο,  
Ωμίτης  εξώγαζο,  
Ραφή μασχάλης πλακοραφή,  
Ραφή πλαϊνή  πλακοραφή,  
Ραφή εσωτερική  
μανικιού πλακοραφή,  
Στρίφωμα εξώγαζο,  
Τσέπες πατ εξώγαζο.  
Προδιαγραφές υφάσματος – χειμερινό – θερινό  
Σύνθεση 65% POLYESTER - 35% COTTON. 
 Ύφανση  PODLINA  
Βάρος 115 γρ / τρέχον μέτρο 
 

20. 
Κάλτσες βαμβακερές 

χρώματος μαύρου 

Προδιαγραφές Υφάσματος 

Σύνθεση 95% βαμβάκι -5% ελαστικό  
Υδροφιλές 
 

21. 
Παντελόνι (με τσέπες) 

από καπαρντίνα 
Οδηγίες Ραφών.  
Πατιλέτα μόνο εξωτερικό γαζί 
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βαμβακερή χρώματος 

κυπαρισσί 

Ραφή καβάλου πίσω εξώγαζο 
Στρίφωμα κοπτοράπτης  
Ζώνη κουμπί  
Τσέπες πίσω φιλέτο με θυλάκια 
Τσέπη πλαϊνή 
(Πατζάκι παντελονιού) Διπλό εξώγαζο – επένδυση υαλομβάβακας  
Πατ μόνο εξώγαζο –επένδυση υαλομβάβακας.  
Προδιαγραφές υφάσματος –θερινό  
Σύνθεση 65% POLYESTER-35% COTTON   
Ύφανση καμπαρτίνα  
Βάρος 200 γρ / m

2 

 

22. 
Φανέλα κοντομάνικη 

χρώματος κυπαρισσί 

Προδιαγραφές Υφάσματος 

Σύνθεση 100% βαμβάκι 
 

23. 
Μπλούζα μακό ανφορμ 

γκρι - γαλάζιο 

Προδιαγραφές Υφάσματος 

Σύνθεση 96% βαμβάκι - 4% ELASTAN  
Βάρος 160 - 175 γρ 

 

24. 

Μποτάκια δερμάτινα 

χρώματος μαύρου 

SWAT 

Ζεύγος 

   
Προδιαγραφές Υφάσματος 

Δέρμα μαύρο φυσικό  
Σόλα καουτσούκ 
S.W.A.T. 1270 Χωρίς μεταλλικά μέρη  
100% στεγανό με διαπνέουσα μεμβράνη  
Συνδυασμός δέρματος με CORDURA 1100 DENIER  
Επίπεδη σόλα για μεγαλύτερη άνεση στο περπάτημα.  
Αερόσολα για απόσβεση κραδασμών στο τακούνι. 
ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΠΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΕΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΥΩΡΟ ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ 
 

25. 
Παπούτσια δερμάτινα 

δετά 

Ζεύγος 
 
Προδιαγραφές Υφάσματος 

Δέρμα μαύρο φυσικό  
Σόλα καουτσούκ 
 

26. 
Γιλέκο με αποσπώμενα 

μανίκια 

Γιλέκο Καθημερινό  

Οδηγίες Ραφών.  

Πένσα εφαρμογής ραφή εσωτερική.  

Πλαϊνή ραφή   ραφή εσωτερική  

Τσέπες εξωτερικές –εξώγαζο  

ΠΑΤ                             εξώγαζο 

Κεντρική ραφή πίσω  ραφή εσωτερική.  
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Προδιαγραφές υφάσματος –θερινό  

Σύνθεση 65% POLYESTER 35% COTTON  

Ύφανση καμπαρτίνα  

Βάρος 200 γρ / m
2
 

27. 
Τζόκεϊ χρώματος 

κυπαρισσί 

Προδιαγραφές Υφάσματος 

Σύνθεση 65% POLYESTER – 35% COTTON 
 

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 

28. 

Ανδρική ζώνη δερμάτινη 

χρώματος μαύρου της 

οποίας η πόρπη θα 

φέρει το σήμα της 

Δημοτικής Αστυνομίας 

Δέρμα φυσικό μοσχάρι CROCO ή΄ ΛΕΊΟ Επεξεργασίας κεριού  

 
Η επιλογή του χρώματος και του δέρματος εξαρτάται από την επιλογή στην 
μπαλαρίνα και στη γόβα.  
Ανδρική μήκους 1,05 - 1,15 μέτρα.  
Γυναικεία μήκους 0,90-1,05 μέτρα   
Το πάχος του δέρματος 1,30 - 1,50 χιλιοστά.  
ΠΟΡΠΗ που θα φέρει το σήμα της Δημοτικής Αστυνομίας .  
Γαζί στο μαύρο / μαύρο στο καφέ / καφέ ανοιχτό (Νο 239) 
 

29. 

Ζώνη ασύρματου 

δερμάτινη χρώματος 

μαύρου 

Ζώνη Ασύρματου C.B.  

 
Ζώνη εξωτερική ULTRA Ανθεκτική για να κρεμάει ο ασύρματος (C.B.)  
Δέρμα φυσικό Βρετάνης  ANNELIN Πάχους 3-4,2 χιλιοστών.  
Ανδρική μήκος 1,00 μέτρο και 0,15cm Γύρισμα εσωτερικό για να αυξομειώνεται το 
γύρισμα το συγκρατεί παλάσκα.  
Γυναικεία μήκος 0,90cm + 0,15 cm Γύρισμα εσωτερικό.  
Το εξάρτημα να κουμπώνει για να αντέχει στο βάρος του ασύρματου (C.B) Το χρώμα 
του Μπρονζέ 
 

30. 

Σήματα κεντητά για 

σακάκι – πουκάμισο – 

μπουφάν – τζόκεϊ και 

μπερέ 

Διακριτικό σήμα:  
Το σήμα της Δημοτικής Αστυνομίας είναι από ύφασμα.  
Καθορίζεται από δύο ομόκεντρα τετράγωνα διαφορετικών διαστάσεων.  
Το εξωτερικό τετράγωνο είναι μαύρο με διάσταση της κάθε πλευράς 6,7 εκατοστά και 
πάχος 0,8 εκατοστά και με περίγραμμα πορτοκαλί πάχους 0,2 εκ.   
Το εσωτερικό τετράγωνο είναι χρώματος λευκού με διάσταση 5 εκ και με περίγραμμα 
πορτοκαλί πάχους 0,2 εκ.  
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Το διάκενο των δυο τετραγώνων διατρέχεται από τις λέξεις Δημοτ. Αστυνομίας, το 
όνομα του Δήμου Municipal Police. 
Το σήμα αποτελείται από δυο ημικύκλια που αποτελούν το σώμα του ανθρώπου.  
Το ημικύκλιο που συμβολίζει τα πόδια είναι χρώματος πορτοκαλί, το ημικύκλιο που 
συμβολίζει τα χέρια είναι χρώματος μαύρου και ο κύκλος που συμβολίζει το κεφάλι 
είναι χρώματος πορτοκαλί. 
Όπου πορτοκαλί το χρώμα Pantone Orange 021. 
Όπου μαύρο το χρώμα  Pantone  Black. 
Στο παλτό, στο σακάκι, στο πουκάμισο και στο μπουφάν στο αριστερό μανίκι και στο 
ύψος του βραχίονα φέρεται το σήμα της Δημοτικής Αστυνομίας κεντητό.  
Το ίδιο σήμα φέρεται και στο αριστερό ημιθωράκιο του γιλέκου, καθώς και στη 
μετωπίδα του μπερέ και του τζόκεϊ .  
Το ίδιο σήμα τυπωμένο φέρεται στο πίσω μέρος (πλάτη) της φανέλας και μικρότερο 
τυπωμένο στο αριστερό ημιθωράκιο 
 

31. 

Μπότες δερμάτινες οι 

οποίες θα φέρονται με 

την στολή υπηρεσίας 

Δερμάτινη μπότα horse race – ζεύγος  

 
• έχει ύψος 37cm από την εσωτερική πλευρά και 42cm από την εξωτερική.  

• το φερμουάρ βρίσκεται στο πίσω μέρος της μπότας, και στο πάνω μέρος κρύβει τον 

οδηγό ένα στρογγυλό δέρμα για λόγους καλαισθησίας.  

• το τρουκ έχει μπρονζε χρώμα.  

• το γαζί στις μαύρες / μαύρο και στις καφέ / καφέ ανοιχτό (νο 239) για να κάνει 

σχέδιο πάνω στο δέρμα.  

• το δέρμα να είναι φυσικό μοσχάρι nappa (μαλακό).  

• επ’ ουδενί πανόδερμα η κρουτα β’ διαλογής γιατί έτσι μειώνεται η αντοχή της 

 

32. 

Μπότες δερμάτινες 

τριών Τετάρτων (3/4) οι 

οποίες θα φέρονται με 

την στολή υπηρεσίας 

Δερμάτινη μπότα 3/4  - ζεύγος 

 
• έχει ύψους 25cm από την εξωτερική πλευρά και 23cm από την εσωτερική.  

• το τακούνι έχει 3cm ύψος.  
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• το φερμουάρ βρίσκεται στο πίσω μέρος της μπότας και στο πάνω μέρος της κρύβει 

τον οδηγό του φερμουάρ με ένα οβάλ δέρμα για λογούς καλαισθησίας.  

• το τρουκ του δέρματος έχει χρώμα μπρονζε.  

• το γαζί στις μαύρες/μαύρο, στις καφέ, καφέ ανοιχτό (ον 239) για να κάνει σχέδιο 

πάνω στο δέρμα.  

• το δέρμα φυσικό μοσχάρι nappa (μαλακό).  

• επ’ ουδενί, β’ διαλογής πανόδερμα η κρουτα γιατί έτσι μειώνεται δραματικά η 

αντοχή της. 

 

33. 

Δερμάτινο τσαντάκι 

ανδρικό χρώματος 

μαύρου 

Τσάντα καθημερινή (post man)  

 
• φυσικό δέρμα μοσχάρι πανόδερμα, πάχους 1,3 – 1,5 για να μπορεί να σταθεί όρθια.  

• το ύψος της 27,5 cm, το πλάτος της 27cm στο κάτω μέρος και 25,5cm στο πάνω για 

να κάνει άλφα. ο πάτος της 3cm.  

• το χέρι της έχει πλάτος 2,5cm, μήκος 1,40cm με διατόνιο για να μπορεί να 

αυξομειώνει.  

• στο μπροστινό μέρος υπάρχει τσέπη και μέσα στην φόδρα τσέπη με φερμουάρ.  

• η αγκράφα μπροστά μπρονζέ.  

• το γαζί στο μαύρο/μαύρο η’ γκρι σκούρο και στο καφέ/καφέ ανοιχτό (ον 239) για να 

κάνει σχέδιο πάνω στο δέρμα 

 

 

 Μυτιλήνη 13 / 10 / 2022 Μυτιλήνη 13 / 10 / 2022 

 O Συντάξας Θεωρήθηκε (Απόφαση Αρ.Πρωτ. 34472/13.10.2022) 

  Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη  

  Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης 

 

 Βασίλης Κολατάκος Γεωργία Μπλέτσα 

 Δημοτικός Αστυνομικός Περιβαλλοντολόγος MSc 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
Αρ. Μελέτης: 111/2022 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΟΧΩΝ  
ΕΝΔΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.706,21 € συμπερ. Φ.Π.Α. 
Κ.Α. : 50.6063 ποσού  Π/Υ 2022 
 

 

 

4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο  Αντικείμενο Προμήθειας 

Ο Δήμος Μυτιλήνης θα κάνει προμήθεια ένδυσης και υπόδησης στολών της Δημοτικής Αστυνομίας του 

Δήμου Μυτιλήνης. Για τη σύνταξη της παρούσας τεχνικής έκθεσης έχει ληφθεί υπόψη το ΦΕΚ 1648/29-11-

2005. Όπου απαιτούνται μεγέθη θα καθορισθούν κατά την παραγγελία ύστερα από συνεννόηση του 

προμηθευτή με την Υπηρεσία. 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 2.313,00 € πλέον ΦΠΑ 17 % ποσού 393,21 

€, με συνολική δαπάνη για την προμήθεια όλων των ειδών 2.706,21 €. 

Κ.Α. : 50.6063 «Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)» Π/Υ 2022 

CPV: 35811200-4, «Στολές αστυνομικών» 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο  Ισχύουσες διατάξεις 

1. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08‐08‐2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει. 

2. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07‐06‐2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης ‐ Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και 

ειδικότερα της παρ 9εδ.β του άρθρου 209 

4. Η Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών με αρ.οικ.55572 (ΦΕΚ 1648/29-11-2005). 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο  Σύνταξη Προσφορών – Τεχνικές προδιαγραφές 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά 

οικονομική και τεχνική για το σύνολο των ειδών της μελέτης. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο  Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 

4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08‐08‐2016), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/τ.Α’/9-3-2021) και με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη 

τιμή).  

http://www.cpv.enem.pl/el/35811200-4
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ΑΡΘΡΟ 5ο  Κατακύρωση αποτελέσματος 

Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τις 

καθοριζόμενες τεχνικές προδιαγραφές και με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) . 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο  Τόπος ‐ χρόνος παράδοσης 

Η παράδοση των υλικών θα γίνει στην έδρα του δήμου Μυτιλήνης χωρίς καμία επιβάρυνση 

μεταφορικών κλπ εξόδων του Δήμου, με υποχρέωση του αναδόχου, εντός δύο μηνών από την υπογραφή 

της σύμβασης. 

Η διάρκεια της σύμβασης δύναται να παραταθεί για τόσο διάστημα όσο καθορίζεται στο Ν.4412/2016 

όπως τροποποιήθηκε, μετά από σύμφωνη γνώμη του «προμηθευτή» και Απόφαση του διοικούντος 

οργάνου του φορέα χωρίς αλλαγή των όρων της. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο  Χρονική ισχύς προσφορών 

Οι προσφορές για όσους έχουν λάβει μέρος και δεν αποκλείστηκαν από τη δημοπρασία, θεωρούνται 

ότι ισχύουν για εκατόν είκοσι ημέρες από την ημέρα του διαγωνισμού. 

Κατά το διάστημα που ισχύουν οι προσφορές, ο Δήμος μπορεί να καλέσει οποιοδήποτε διαγωνισθέντα 

για να υπογράψει σύμβαση προμήθειας με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και της συγγραφής 

υποχρεώσεων. 

Ο διαγωνιζόμενος δεν μπορεί κατά το διάστημα της ισχύος της προσφοράς του να επιζητήσει την 

ακύρωση αυτής ή οποιαδήποτε μεταβολή των όρων προερχόμενη από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. 

Για τον επιλεγόμενο ανάδοχο η προσφορά εξακολουθεί να ισχύει για όσο διάστημα διαρκεί η 

σύμβαση. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Σε περίπτωση αιτήματος για παράταση της ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της 

παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τους οικονομικούς 

φορείς που αποδέχθηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν 

και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο  Υποχρεώσεις Αναδόχου ‐ Πλημμελής κατασκευή 

Σε περίπτωση βλάβης, ελαττωματικής λειτουργίας ή φθοράς του προϊόντος, έως και ένα χρόνο από την 

παραλαβή τους, ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αποκατάσταση του, επιβαρυνόμενος με κάθε σχετικό 

έξοδο, εφόσον δεν οφείλεται αποδεδειγμένα σε κακή χρήση ή συντήρηση. 
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ΑΡΘΡΟ 9ο  Φόροι ‐ τέλη ‐ κρατήσεις 

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά τις 

ήμερες διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο  Παραλαβή ‐ Τρόπος πληρωμής 

Τα εν λόγω είδη θα παραδοθούν καινούρια προς χρήση σε αποθήκη του Δήμου, και με όλα τα έξοδα που 

απαιτούνται πληρωμένα. 

Η παραλαβή των ειδών θα γίνει κατά όπως ορίζεται από τις διατάξεις του αρθρ. 208 του Ν.4412/2016 

όπως τροποποιήθηκε, από την επιτροπή που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Νόμου αυτού. 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί έλεγχο ποιότητας των υπό προμήθεια ειδών σε 

πιστοποιημένα εργαστήρια, καθώς και δοκιμές σε αυτά. Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων 

επιβαρύνει τον προμηθευτή. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η ποιότητα του είδους δεν είναι καλή, θα 

γίνεται μερική ή ολική απόρριψη της προμήθειας μετά τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού της αρμόδιας 

επιτροπής. (άρθρο 213 του Ν. 4412/2016). 

Η πληρωμή της αξίας των ειδών της παρούσης θα γίνει με την παράδοση των ειδών σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία.  

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξόφληση κάθε τιμολογίου είναι η προσκόμιση στο λογιστήριο του 

Δήμου των απαιτούμενων δικαιολογητικών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ανάλογα με τα εκδιδόμενα 

παραστατικά του αναδόχου, με έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, συνοδευόμενο από τα νόμιμα 

δικαιολογητικά και τις προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο  Κήρυξη Οικονομικού φορέα έκπτωτου 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από 

κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:  

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016.  

β) εφόσον δεν φόρτωσε , παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή 

στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο  Όροι επί ποινή αποκλεισμού 

Όπου απαιτούνται μεγέθη θα καθορισθούν κατά την παραγγελία ύστερα από συνεννόηση του 

προμηθευτή με την Υπηρεσία 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο  Προσκόμιση δειγμάτων 

Η μη προσκόμιση των δειγμάτων του σχετικού πίνακα θα είναι επί ποινή αποκλεισμού.  



18 

 

Τα απαιτούμενα δείγματα που αναφέρονται στο ΠΙΝΑΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ της παρούσας θα παραδοθούν 

με την κατάθεση προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή κατά την κρίσης της δύναται να αποστείλει τα δείγματα 

για εξέταση σε κατάλληλο εργαστήριο. Για τον σκοπό αυτό θα συσκευάζονται κατάλληλα και θα 

αναγράφουν το όνομα του υλικού, του εργοστασίου, την ονομασία της προμήθειας και το όνομα του 

προμηθευτή. 

ΔΕΙΓΜΑΤΑ 

(Άρθρο 214 του Ν. 4412/2016) & (Άρθρο 38 ΕΚΠΟΤΑ) 

Πίνακας δειγμάτων που οφείλουν να καταθέσουν οι συμμετέχοντες μαζί με την προσφορά τους. 

Α/Α Περιγραφή Είδους 

ΑΝΔΡΙΚΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ 

9. Παντελόνι (με τσέπες) από καμπαρτίνα βαμβακερή χρώματος κυπαρισσί 

10. Φανέλα κοντομάνικη  χρώματος κυπαρισσί 

ΑΝΔΡΙΚΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ 

21. Παντελόνι (με τσέπες) από καπαρντίνα βαμβακερή χρώματος κυπαρισσί 

22. Φανέλα κοντομάνικη χρώματος κυπαρισσί 

23. Μπλούζα μακό ανφορμ γκρι - γαλάζιο 

26. Γιλέκο με αποσπώμενα μανίκια 

 

 

 Μυτιλήνη 13 / 10 / 2022 Μυτιλήνη 13 / 10 / 2022 

 O Συντάξας Θεωρήθηκε (Απόφαση Αρ.Πρωτ. 34472/13.10.2022) 

  Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη  

  Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης 

 

 Βασίλης Κολατάκος Γεωργία Μπλέτσα 

 Δημοτικός Αστυνομικός Περιβαλλοντολόγος MSc 
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΦΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 1) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1.1 
Ως η παράγραφος 1 του πίνακα των Τεχνικών 

Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης 
ΝΑΙ   

1.2 
Ως η παράγραφος 2 του πίνακα των Τεχνικών 

Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης 
ΝΑΙ   

1.3 
Ως η παράγραφος 3 του πίνακα των Τεχνικών 

Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης 
ΝΑΙ   

1.4 
Ως η παράγραφος 4 του πίνακα των Τεχνικών 

Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης 
ΝΑΙ   

1.5 
Ως η παράγραφος 5 του πίνακα των Τεχνικών 

Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης 
ΝΑΙ   

1.6 
Ως η παράγραφος 6 του πίνακα των Τεχνικών 

Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης 
ΝΑΙ   

1.7 
Ως η παράγραφος 7 του πίνακα των Τεχνικών 

Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης 
ΝΑΙ   

1.8 
Ως η παράγραφος 8 του πίνακα των Τεχνικών 

Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης 
ΝΑΙ   

1.9 
Ως η παράγραφος 9 του πίνακα των Τεχνικών 

Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης 
ΝΑΙ   

1.10 
Ως η παράγραφος 9 του πίνακα των Τεχνικών 

Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης 
ΝΑΙ   

1.11 
Ως η παράγραφος 9 του πίνακα των Τεχνικών 

Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης 
ΝΑΙ   

1.12 
Ως η παράγραφος 9 του πίνακα των Τεχνικών 

Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης 
ΝΑΙ   

1.13 
Ως η παράγραφος 9 του πίνακα των Τεχνικών 

Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης 
ΝΑΙ   

1.14 
Ως η παράγραφος 9 του πίνακα των Τεχνικών 

Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης 
ΝΑΙ   

1.15 
Ως η παράγραφος 9 του πίνακα των Τεχνικών 

Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης 
ΝΑΙ   

1.16 
Ως η παράγραφος 9 του πίνακα των Τεχνικών 

Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης 
ΝΑΙ   

1.17 
Ως η παράγραφος 9 του πίνακα των Τεχνικών 

Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης 
ΝΑΙ   

1.18 
Ως η παράγραφος 9 του πίνακα των Τεχνικών 

Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης 
ΝΑΙ   

1.19 
Ως η παράγραφος 9 του πίνακα των Τεχνικών 

Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης 
ΝΑΙ   

1.20 
Ως η παράγραφος 9 του πίνακα των Τεχνικών 

Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης 
ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΦΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.21 
Ως η παράγραφος 9 του πίνακα των Τεχνικών 

Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης 
ΝΑΙ   

1.22 
Ως η παράγραφος 9 του πίνακα των Τεχνικών 

Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης 
ΝΑΙ   

1.23 
Ως η παράγραφος 9 του πίνακα των Τεχνικών 

Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης 
ΝΑΙ   

1.24 
Ως η παράγραφος 9 του πίνακα των Τεχνικών 

Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης 
ΝΑΙ   

1.25 
Ως η παράγραφος 9 του πίνακα των Τεχνικών 

Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης 
ΝΑΙ   

1.26 
Ως η παράγραφος 9 του πίνακα των Τεχνικών 

Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης 
ΝΑΙ   

1.27 
Ως η παράγραφος 9 του πίνακα των Τεχνικών 

Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης 
ΝΑΙ   

1.28 
Ως η παράγραφος 9 του πίνακα των Τεχνικών 

Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης 
ΝΑΙ   

1.29 
Ως η παράγραφος 9 του πίνακα των Τεχνικών 

Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης 
ΝΑΙ   

1.30 
Ως η παράγραφος 9 του πίνακα των Τεχνικών 

Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης 
ΝΑΙ   

1.31 
Ως η παράγραφος 9 του πίνακα των Τεχνικών 

Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης 
ΝΑΙ   

1.32 
Ως η παράγραφος 9 του πίνακα των Τεχνικών 

Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης 
ΝΑΙ   

1.33 
Ως η παράγραφος 9 του πίνακα των Τεχνικών 

Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης 
ΝΑΙ   

 2) ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

2.1 

Υπεύθυνη Δήλωση του προμηθευτή, πως το 

προσφερόμενο είδος συμφωνεί με τις τεχνικές 

προδιαγραφές της μελέτης 

ΝΑΙ   

2.2 

Τυχόν ελαττωματικά είδη θα αντικαθίστανται 

άμεσα από τον προμηθευτή χωρίς καμία οικονομική 

επιβάρυνση του Δήμου 

ΝΑΙ   

 3) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 

3.1 
Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς θα πρέπει 

να διαθέτουν ISO 9001:2015. 
ΝΑΙ   

 4) ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

4.1 Χρόνος παράδοσης  από την ημέρα παραγγελίας.  <= 60ημέρες    

4.2 

Η τελική παράδοση θα γίνει στη Μυτιλήνη σε 

αποθήκη του Δήμου, με τα έξοδα να βαρύνουν 

τον Προμηθευτή 

ΝΑΙ   
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ» 

 

                                                                                                                       ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

Ο ………………………………………………………………………………………………….…………….... νόμιμος εκπρόσωπος της 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… με έδρα 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… , 

Τηλέφωνο …………………………………………………FAX ………………………………………email …………………...........…………………...., 

ΑΦΜ ………………………………………..……………………………..........................….. ΔΟΥ ………………………………………………….., 

υποβάλλει την ακόλουθη προσφορά : 

Α/Α Περιγραφή Είδους 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Τεμάχια 

Τιμή 
Μονάδας 

χωρίς ΦΠΑ 
(€) 

Μερικό 
σύνολο 

χωρίς ΦΠΑ 
(€) 

ΑΝΔΡΙΚΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ 

1. Σακάκι μάλλινο χρώματος κυπαρισσί τεμ. 1 
  

2. Μπουφάν δερμάτινο μαύρου χρώματος τεμ. 1 
  

3. Παντελόνια μάλλινα χρώματος κυπαρισσί τεμ. 2 
  

4. Πουκάμισα μακρυμάνικα χρώματος γαλάζιου τεμ. 3 
  

5. Πουλόβερ με σηκωτό γιακά και δερματάκια τεμ. 3 
  

6. Κασκόλ μάλλινο χρώματος κυπαρισσί τεμ. 2 
  

7. Κάλτσες μάλλινες χρώματος μαύρου τεμ. 8 
  

8. Παπούτσια δερμάτινα δετά χρώματος μαύρου τεμ. 1 
  

9. 
Παντελόνι (με τσέπες) από καμπαρτίνα 
βαμβακερή χρώματος κυπαρισσί 

τεμ. 2 
  

10. Φανέλα κοντομάνικη χρώματος κυπαρισσί τεμ. 8 
  

11. Μποτάκια δερμάτινα χρώματος μαύρου SWAT τεμ. 1 
  

12. Τζόκεϊ χρώματος κυπαρισσί τεμ. 2 
  

13. Γάντια δερμάτινα χρώματος μαύρο τεμ. 2 
  

14. Μπερές μάλλινος χρώματος μαύρου τεμ. 2 
  

15. 
Λαιμοδέτης (Γραβάτα) χρώματος γκρι - 

γαλάζιο 
τεμ. 2 

  

16. Αδιάβροχο χρώμα κυπαρισσί τεμ. 2 
  

ΑΝΔΡΙΚΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ 

17. 
Παντελόνι από καπαρντίνα βαμβακερή 

χρώματος κυπαρισσί 
τεμ. 2 

  

18. 
Σακάκι από καπαρντίνα βαμβακερή χρώματος 

κυπαρισσί 
τεμ. 1 

  

19. Πουκάμισο κοντομάνικο χρώματος γαλάζιου τεμ. 3 
  

20. Κάλτσες βαμβακερές χρώματος μαύρου τεμ. 8 
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21. 
Παντελόνι (με τσέπες) από καπαρντίνα 

βαμβακερή χρώματος κυπαρισσί 
τεμ. 2 

  

22. Φανέλα κοντομάνικη χρώματος κυπαρισσί τεμ. 5 
  

23. Μπλούζα μακό ανφορμ γκρι - γαλάζιο τεμ. 5 
  

24. Μποτάκια δερμάτινα χρώματος μαύρου SWAT τεμ. 1 
  

25. Παπούτσια δερμάτινα δετά τεμ. 1 
  

26. Γιλέκο με αποσπώμενα μανίκια τεμ. 2 
  

27. Τζόκεϊ χρώματος κυπαρισσί τεμ. 2 
  

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 

28. 

Ανδρική ζώνη δερμάτινη χρώματος μαύρου 

της οποίας η πόρπη θα φέρει το σήμα της 

Δημοτικής Αστυνομίας 

τεμ. 2 
  

29. 
Ζώνη ασύρματου δερμάτινη χρώματος 

μαύρου 
τεμ. 2 

  

30. 
Σήματα κεντητά για σακάκι – πουκάμισο – 

μπουφάν – τζόκεϊ και μπερέ 
τεμ. 8 

  

31. 
Μπότες δερμάτινες οι οποίες θα φέρονται με 

την στολή υπηρεσίας 
τεμ. 1 

  

32. 
Μπότες δερμάτινες τριών Τετάρτων (3/4) οι 

οποίες θα φέρονται με την στολή υπηρεσίας 
τεμ. 1 

  

33. 
Δερμάτινο τσαντάκι ανδρικό χρώματος 

μαύρου 
τεμ. 2 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
 

ΔΑΠΑΝΗ ΦΠΑ 17 % 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ' αρ. 111/2022 μελέτης 

αυτοτελούς γραφείου Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Μυτιλήνης. 

Ισχύς προσφοράς: Η παρούσα προσφορά ισχύει για ____________ ημερολογιακές ημέρες από σήμερα. 

Παράδοση : Η δοθείσα τιμή ισχύει για παράδοση των ειδών καινούργιων και έτοιμων για χρήση στον 

Δήμο Μυτιλήνης. 

Χρόνος Παράδοσης: Το προσφερόμενο προϊόν θα παραδοθεί από την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης, σε ____________________________ ημερολογιακές ημέρες. 

Επιβαρύνσεις, Κρατήσεις: Η Εταιρία μας επιβαρύνεται με όλες τις άλλες επιβαρύνσεις σύμφωνα με τη 

διακήρυξη της δημοπρασίας. 

Λοιπές παρατηρήσεις: ______________________________________________________________ 

Μυτιλήνη _________________ 

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

 

(Υπογραφή - Σφραγίδα) 


