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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ : Άννα Τσικαλάκη 

Ηράκλειο    31  /  08  /  2017 
 
 
Αριθμ. Πρωτ. :   102386 

 
Ταχ. Δ/νση : Φιλοθέη Ηρακλείου  
Τηλέφωνο : 2810-213207 
Fax : 2810-213218 

E-mail :  tsikalaki-a@heraklion.gr  

ΠΡΟΣ :   
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:   

 
 
ΘΕΜΑ :   Προμήθεια στολών εργασίας για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού 
προσωπικού του Τμήματος Δημοτικών Κοιμητηρίων, (ΚΑ 45-6063.003). 
  

 
Η προμήθεια αφορά:  
Α. Στολές εργασίας, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν από το εργατοτεχνικό 

προσωπικό του Τμήματος Δημοτικών Κοιμητηρίων για λόγους ομοιομορφίας, 
αναγνωρισιμότητας και προστασίας από τους ρυπογόνους παράγοντες, η οποία 
κρίνεται απαραίτητη λόγω της φύσης της εργασίας, ώστε να αποφευχθεί η άμεση 
επαφή των ρυπογόνων παραγόντων με τα ρούχα τους. 

Β. Αδιάβροχο και αντιανεμικό τζάκετ εργασίας, επίσης για λόγους 
ομοιομορφίας, αναγνωρισιμότητας και προστασίας από το κρύο κατά τους 
χειμερινούς μήνες. 

Η προμήθεια θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2017, με  ΚΑ 45-6063.003 και τίτλο «Προμήθεια στολών προσωπικού». 

Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως στις παρακάτω 
τεχνικές προδιαγραφές:  

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Α) Παντελόνι      (CPV 18234000 – 8)  
 
Από σύμμικτο ύφασμα (65% βαμβάκι – 35% πολυεστέρας), βάρους 240 gr/m²,  
καλοραμμένο, ανεξίτηλου χρώματος, να έχει δύο εξωτερικές πλαϊνές τσέπες με 
καπάκι πάνω από τα γόνατα, με ζωνάκι και λάστιχο στη περιοχή της πλάτης, στα 
μεγέθη S – M – L – XL – XXL & XXXL. 
 
Β) Μπλούζα  χειμερινή    (CPV 18130000 – 9) 
Με μακρύ μανίκι από το ίδιο σύμμικτο ύφασμα με το παντελόνι (65% βαμβάκι – 
35% πολυεστέρας), βάρους 240 gr/m², σε ίσια γραμμή χωρίς λάστιχο στο 
τελείωμα, με γιακά και κουμπάκια, καλοραμμένη, ανεξίτηλου χρώματος,  στα 
μεγέθη XS – S – M – L – XL – XXL & XXXL. 
 
Γ) Μπλούζα  θερινή    (CPV 18130000 – 9) 
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Από βαμβακερό ύφασμα περιεκτικότητας 100%, τύπου μακό (T – Shirt), χωρίς 
γιακά , με κοντά μανίκια, καλοραμμένη, ανεξίτηλου χρώματος,  στα μεγέθη XS – 
S – M – L – XL – XXL & XXXL. 
 
Το χρώμα όλων των παραπάνω ειδών θα είναι πράσινο – λαδί σκούρο.  
 
Το παντελόνι στην θέση της δεξιάς τσέπης θα φέρει το σήμα του Δήμου (Γρύπας) 
και από κάτω ημικυκλικά θα αναγράφεται «ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ». 
 
Οι μπλούζες στην πλάτη θα φέρουν το λογότυπο «ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ» και στην αριστερή εμπρός πλευρά στο 
ύψος του στήθους, θα φέρουν το σήμα του Δήμου Ηρακλείου (Γρύπας) και από 
κάτω ημικυκλικά θα αναγράφεται «ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ». 
 
Δ) Αδιάβροχο και αντιανεμικό τζάκετ εργασίας (CPV 18220000 – 7).   
 
Η εξωτερική πλευρά από ύφασμα 100% πολυαμίδιο . Με εσωτερική επένδυση 
fleece. Κλείσιμο με φερμουάρ και πατιλέτα. Ρυθμιζόμενες μανσέτες. Αποσπώμενη 
κουκούλα. Δύο (2) μεγάλες εξωτερικές τσέπες και μία (1) εσωτερική τσέπη. Μεγέθη 
XS – S – M – L – XL – XXL & XXXL. 
 
Το χρώμα του τζάκετ θα είναι χακί. Το τζάκετ αριστερά στο ύψος του στήθους θα 
φέρει το σήμα του Δήμου (Γρύπας) και από κάτω ημικυκλικά θα αναγράφεται 
«ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» και στην πλάτη θα φέρει το λογότυπο «ΔΗΜΟΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ».  
 
Το λογότυπο και το σήμα του Δήμου θα παραχωρηθούν στον ανάδοχο από την 
υπηρεσία σε ηλεκτρονική μορφή. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 
 

ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ  

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ 
 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 
 
 

ΑΝΝΑ ΤΣΙΚΑΛΑΚΗ 


