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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ  

 
ΘΕΜΑ:  « Προμήθεια  μέσων ατομικής προστασίας   για το προσωπικό του 
Δήμου» 

 
ας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Αγρινίου θα προσφύγει στη διαδικασία της 

λήψης  προσφορών για την προμήθεια των παρακάτω  μέσων ατομικής προστασίας : 
 

Α/Α ΕΙΔΟ ΠΟΟΣΗΣΑ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ  
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ         
( ΠΛΕΟΝ  ΥΠΑ 23%) 

1 ΝΙΣΕΡΑΔΕ 
28 ΕΣ 

1.680,00 

Οι  τεχνικές προδιαγραφές  των παραπάνω ειδών αναφέρονται στην υπ΄ αρίθ. 
53361/2006 Κ.Τ.Α.   «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΣΑ 
και μέτρα προληπτικής ιατρικής» και έχουν ως εξής: 
Νιτσεράδα  αποτελούμενη  από σακάκι – παντελόνι, σύμφωνα με τις προβλέψεις του 
ΕΝ 343 σε ότι αφορά τις μηχανικές αντοχές , την αντοχή στο πλύσιμο και τη 
σήμανση. Σα επίπεδα αντοχών θα είναι: αδιαβροχοποίηση 3 και διαπνοή 3. Η 
κουκούλα θα τοποθετείτε σε ειδική θήκη στο πίσω μέρος του κολάρου και θα κλείνει 
με Velcro. Σο σακάκι θα κλείνει με φερμουάρ που θα καλύπτεται με πατιλέτα  η 
οποία θα κλείνει με Velcro. Κοντά στον λαιμό θα φέρει υπερυψωμένο κολάρο το 
οποίο θα κλείνει επίσης με Velcro. Με εξωτερικές τσέπες που θα καλύπτονται με 
πατιλέτες και θα κλείνουν με Velcro. Σα μανίκια θα έχουν διπλή απόληξη. Σο 
εξωτερικό τμήμα θα είναι ίσιο ενώ το εσωτερικό θα φέρει λάστιχο και επιπλέον 
ταινία σύσφιξης με Velcro. Και τα μανίκια και το σώμα θα φέρουν δύο τυπωμένες 
οριζόντιες αντανακλαστικές ταινίες ενώ το κυρίως σώμα θα φέρει και δύο κάθετες 
ανακλαστικές ταινίες. Σο παντελόνι θα κλείνει με λάστιχο στη μέση και θα φέρει στα 
μπατζάκια δύο οριζόντιες αντανακλαστικές ταινίες. . 
Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν να  καταθέσουν  φάκελο  προσφοράς  για το σύνολο 
των παραπάνω ειδών , ως τις  17/12/2014  και  ώρα 10:00 π.μ. στο Σμήμα 
Προμηθειών του Δήμου (οδός Παλαμά και Μαβίλη  6- 3ος όροφος - Σ.Κ. 30100 
Αγρίνιο, τηλέφωνο: 2641360274-257 , fax: 2641052543 ,  e-mail:  dagrpromithion @ 
agrinio.gr).     
Ο Υάκελος της προσφοράς  θα περιλαμβάνει: 
1)Σεχνική περιγραφή των προσφερόμενων ειδών  
2) Οικονομική προσφορά  



3) Δείγμα  
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Σμήμα Προμηθειών του Δήμου 
κατά τις εργάσιμες  ημέρες και ώρες . 

 
Ο  ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΦΟ 

 
 
 

 ΦΡΗΣΟ  ΓΚΟΤΝΣΑ  
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΗ 

 

 
ΑΘΗΝΑ ΜΙΧΑΛΗ 


