
 
 

 
Θέµα:  
Προµήθεια αθλητικών   T-SHIRT (µακό µπλουζάκια χωρίς γιακά και µπλουζάκια πόλο – 
πικέ-φούτερ), αθλητικών καπέλων, αθλητικών φορµών για τις δραστηριότητες και το 
προσωπικό του ∆ΟΠΑΦΜΑΗ. 
 
Κ.Α.: 10-6693. 003  “Προµήθειες αθλητικών ειδών (φανέλες, παντελόνια κλπ.) 
 
 
 
 
Προς κάθε ενδιαφερόµενο 
 
Αξιότιµοι  κυρία / κύριε, 

Σας παρακαλούµε να µας αποστείλετε οικονοµική προσφορά  για την προµήθεια 
τεχνολογικού εξοπλισµού όπως παρουσιάζεται στα επισυναπτόµενα έντυπα της παρούσας 
πρόσκλησης ενδιαφέροντος, το αργότερο µέχρι την ΤΡΙΤΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 και 
ώρα 14:00, και µε την  ένδειξη   "Προµήθεια αθλητικού ιµατισµού για τον ∆ΟΠΑΦΜΑΗ. 
 
Η προσφορά θα πρέπει να είναι πρωτότυπη, σφραγισµένη και υπογεγραµµένη µέσα σε 
κλειστό φάκελο, στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται ¨Προµήθεια αθλητικού 
ιµατισµού  για τον  ∆ΟΠΑΦΜΑΗ¨, και το όνοµα του προµηθευτή.   
 

Σας ευχαριστούµε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είµαστε στην διάθεση σας για  

οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

 
  

 
 
 
 
 
Πληροφορίες:  
∆ηµήτριος Κ Τσιράκος  (2810-264568) 
Γιώργος Καβουσανός  (2810 215080) 

 
 
 
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  - 
ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ & ΜΑΖΙΚΗΣ 
ΑΘΛΗΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

   
 
 
Ηµεροµηνία:   14/9/ 2011  
 
 
     



 
 

 
 
 
  
Θέµα:  
Προµήθεια αθλητικών   T-SHIRT (µακό µπλουζάκια χωρίς γιακά και µπλουζάκια πόλο – 
πικέ-φούτερ), αθλητικών καπέλων, αθλητικών φορµών για τις δραστηριότητες και το 
προσωπικό του ∆ΟΠΑΦΜΑΗ 
 
Κ.Α.: 10-6693. 003  “Προµήθειες αθλητικών ειδών (φανέλες κλπ.) 
 
 
 
 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Η προµήθεια αφορά την αγορά αθλητικών  t-shirt (µπλουζάκια πόλο και µακό, φούτερ) και 
καπέλων  για τις διοργανώσεις του Προγράµµατος Αθλητικών ∆ραστηριοτήτων  2011 και το 
προσωπικό του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του ∆ΟΠΑΦΜΑΗ για το οικονοµικό έτος 
2011. 
 
 
Α. ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ  POLO (ΠΙΚΈ)  ΜΕ ΚΟΝΤΟ  ΜΑΝΙΚΙ-  Τεµάχια  200   
 
Μπλουζάκια µε γιακά, (στυλ polo πικέ ) βαµβάκι 100% κοντοµάνικα, χρωµατιστά µε ανεξίτηλη 
βαφή, εκτύπωση τετραχρωµίας (πολυχρωµίας) µε κεντηµένα λογότυπα και εκτυπωµένο ή 
κεντηµένο κείµενο στο πίσω µέρος τους ανάλογο µε την κάθε διοργάνωση που θα υλοποιείται. 
 

 
Εκτυπώσεις - κεντήµατα: 
α)  Στην εµπρός όψη  δεξιά πάνω,  κεντηµένο σε πολυχρωµία  το λογότυπο   του 

∆ΟΠΑΦΜΑΗ  και   του ∆ήµου Ηρακλείου µε κείµενο κάτω από το λογότυπο του ∆ήµου 
Ηρακλείου ως εξής: ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.  Tα δυο λογότυπα   το ένα δίπλα στο άλλο 
(γραµµατοσειρά Arial  και µέγεθος ανάλογο των λογοτύπων).   

 
β) Στην εµπρός όψη  αριστερά πάνω, κεντηµένο το λογότυπο του συλλόγου ή του φορέα 

συνδιοργάνωσης της εκδήλωσης που υλοποιείται  (γραµµατοσειρά Arial ) ή 
οποιοδήποτε άλλο λογότυπο είναι απαραίτητο (πιθανόν µέχρι και δύο). 

 
γ) Κείµενο µέχρι δύο σειρές στο πίσω µέρος τυπωµένο ή κεντηµένο κείµενο σε πολυχρωµία ή 

διχρωµία ανάλογα µε  τις ανάγκες που προκύπτουν 
 

Τα  µπλουζάκια θα ποικίλουν σε ποσότητα, χρώµα και µεγέθη (ενηλίκων) ανάλογα µε τις 
ανάγκες κάθε παραγγελίας, οι οποίες θα γίνονται γνωστές εγγράφως στον προµηθευτή δύο 
έως τρεις εβδοµάδες πριν από κάθε εκδήλωση. Στην ενηµέρωση αυτή θα αναφέρονται 
ακριβή µεγέθη, χρώµατα και τεµάχια. 
 

  
 

 
 
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  - 
ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ & ΜΑΖΙΚΗΣ  
ΑΘΛΗΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

   
 
 
Ηµεροµηνία:  14/9/ 2011  
 
 
  



 
 
Β. ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ  POLO (ΠΙΚΈ) – ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΜΑΝΙΚΙ -  Τεµάχια  100 
Μπλουζάκια µε γιακά, (στυλ polo πικέ ) βαµβάκι 100%  µε µακρύ µανίκι χρωµατιστά µε 
ανεξίτηλη βαφή, εκτύπωση τετραχρωµίας (πολυχρωµίας) µε κεντηµένα λογότυπα και εκτυπωµένο 
ή κεντηµένο κείµενο στο πίσω µέρος τους ανάλογο µε την κάθε διοργάνωση που θα υλοποιείται. 
 

 
Εκτυπώσεις - κεντήµατα: 
α)  Στην εµπρός όψη  δεξιά πάνω,  κεντηµένο σε πολυχρωµία  το λογότυπο   του 

∆ΟΠΑΦΜΑΗ  και   του ∆ήµου Ηρακλείου µε κείµενο κάτω από το λογότυπο του ∆ήµου 
Ηρακλείου ως εξής: ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.  Tα δυο λογότυπα   το ένα δίπλα στο άλλο 
(γραµµατοσειρά Arial  και µέγεθος ανάλογο των λογοτύπων).   

 
β) Στην εµπρός όψη  αριστερά πάνω, κεντηµένο το λογότυπο του συλλόγου ή του φορέα 

συνδιοργάνωσης της εκδήλωσης που υλοποιείται  (γραµµατοσειρά Arial ) ή 
οποιοδήποτε άλλο λογότυπο είναι απαραίτητο (πιθανόν µέχρι και δύο). 

 
γ) Κείµενο µέχρι δύο σειρές στο πίσω µέρος τυπωµένο ή κεντηµένο σε πολυχρωµία ή 

διχρωµία ανάλογα µε  τις ανάγκες που προκύπτουν. 
 

Τα  µπλουζάκια θα ποικίλουν σε ποσότητα, χρώµα και µεγέθη (ενηλίκων) ανάλογα µε τις 
ανάγκες κάθε εκδήλωσης, οι οποίες θα γίνονται γνωστές εγγράφως στον προµηθευτή δύο 
έως τρεις εβδοµάδες πριν από κάθε εκδήλωση. Στην ενηµέρωση αυτή θα αναφέρονται 
ακριβή µεγέθη, χρώµατα και τεµάχια. 

 
 
Γ. ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ  POLO (ΠΙΚΈ) -  Τεµάχια    100 
 
Μπλουζάκια µε γιακά, (στυλ polo πικέ ) βαµβάκι 100% κοντοµάνικα, χρωµατιστά µε ανεξίτηλη 
βαφή, εκτύπωση τετραχρωµίας (πολυχρωµίας) µε κεντηµένα λογότυπα και εκτυπωµένο ή 
κεντηµένο κείµενο στο πίσω µέρος τους.  
 

 
Εκτυπώσεις  (κέντηµα):       
α) Στην εµπρός όψη  δεξιά πάνω,  κεντηµένο σε πολυχρωµία  το λογότυπο   του 

∆ΟΠΑΦΜΑΗ  και   του ∆ήµου Ηρακλείου µε κείµενο κάτω από το λογότυπο του ∆ήµου 
Ηρακλείου ως εξής: ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.  Tα δυο λογότυπα   το ένα δίπλα στο άλλο 
(γραµµατοσειρά Arial  και µέγεθος ανάλογο των λογοτύπων).   

 
β) Εκτυπωµένο ή κεντηµένο µικρό κείµενο µέχρι δύο σειρές στο  πίσω  µέρος ως εξής : 

¨¨Αθλητισµός για Όλους¨  σε πλάγια γραφή και πλάγια γράµµατα µε περίγραµµα, σε 
χρωµατισµό που θα ζητηθεί ή άλλη φράση η οποία θα αποδοθεί από τον οργανισµό. 

  
Τα  µπλουζάκια θα ποικίλουν σε ποσότητα, χρώµα και µεγέθη (ενηλίκων) ανάλογα µε τις 
ανάγκες κάθε εκδήλωσης-τµηµατικής παραγγελίας, οι οποίες θα γίνονται γνωστές 
εγγράφως στον προµηθευτή δύο έως τρεις εβδοµάδες πριν από κάθε εκδήλωση. Στην 
ενηµέρωση αυτή θα αναφέρονται ακριβή µεγέθη, χρώµατα και τεµάχια. 

 
∆. ΜΠΛΟΥΖΕΣ  ΦΟΥΤΕΡ, ΜΑΚΡΥ ΜΑΝΙΚΙ  -  Τεµάχια    50 
 
Μπλούζα φούτερ µε µακρύ µανίκι βαµβάκι 100%(cotton χρωµατιστές µε ανεξίτηλη βαφή, µε 
στρογγυλό λαιµό εκτύπωση τετραχρωµίας (πολυχρωµίας) µε κεντηµένα λογότυπα στο εµπρός 
µέρος και κεντηµένο   κείµενο  σε πολυχρωµία στο πίσω µέρος τους.  
 

 
Εκτυπώσεις  (κέντηµα):       
α) Στην εµπρός όψη  δεξιά πάνω,  κεντηµένο σε πολυχρωµία  το λογότυπο   του 

∆ΟΠΑΦΜΑΗ  και   του ∆ήµου Ηρακλείου µε κείµενο κάτω από το λογότυπο του ∆ήµου 



 
 

Ηρακλείου ως εξής: ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.  Tα δυο λογότυπα   το ένα δίπλα στο άλλο 
(γραµµατοσειρά Arial  και µέγεθος ανάλογο των λογοτύπων).   

  
 
β) Κεντηµένο κείµενο µέχρι τρεις σειρές στο  πίσω  µέρος ως εξής : ¨¨Αθλητισµός για 

Όλους¨  ή  άλλη φράση που θα δοθεί από τον οργανισµό,  σε πλάγια γραφή και πλάγια 
γράµµατα µε περίγραµµα, σε χρωµατισµό που θα ζητηθεί ή κάποια άλλη φράση ανάλογα 
τις ανάγκες που θα προκύψουν. 

  
Τα  µπλουζάκια θα ποικίλουν σε ποσότητα, χρώµα και µεγέθη (ενηλίκων) ανάλογα µε τις 
ανάγκες κάθε εκδήλωσης-τµηµατικής παραγγελίας, οι οποίες θα γίνονται γνωστές 
εγγράφως στον προµηθευτή δύο έως τρεις εβδοµάδες πριν από κάθε εκδήλωση. Στην 
ενηµέρωση αυτή θα αναφέρονται ακριβή µεγέθη, χρώµατα και τεµάχια. 

 
 
Ε. ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ  ΜΑΚΌ  ΧΩΡΊΣ  ΓΙΑΚΆ -  Τεµάχια   1700 
 
Μπλουζάκι χρωµατιστό 100% βαµβακερό, χωρίς γιακά, ποιότητας µακό, κοντοµάνικο ή 
αµάνικο µε εκτυπώσεις   όπως παρακάτω: 
 
Εκτυπώσεις  :       
α)  Στην εµπρός όψη  δεξιά πάνω,  εκτυπωµένο σε πολυχρωµία  το λογότυπο   του 

∆ΟΠΑΦΜΑΗ  και   του ∆ήµου Ηρακλείου µε κείµενο κάτω από το λογότυπο του ∆ήµου 
Ηρακλείου ως εξής: ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.  Tα δυο λογότυπα   το ένα δίπλα στο άλλο 
(γραµµατοσειρά Arial  και µέγεθος ανάλογο των λογοτύπων).   

 
β) Στην εµπρός όψη  αριστερά πάνω,  το λογότυπο του συλλόγου ή του φορέα 

συνδιοργάνωσης της εκδήλωσης που υλοποιείται  (γραµµατοσειρά Arial ) ή 
οποιοδήποτε άλλο λογότυπο είναι απαραίτητο (πιθανόν µέχρι και δύο). 

 
γ) Κείµενο µέχρι δύο σειρές στο πίσω µέρος τυπωµένο σε πολυχρωµία ή διχρωµία ανάλογα 

µε  τις ανάγκες που προκύπτουν 
 

Τα  µπλουζάκια θα ποικίλουν σε ποσότητα, χρώµα και µεγέθη (ενηλίκων) ανάλογα µε τις 
ανάγκες κάθε εκδήλωσης, οι οποίες θα γίνονται γνωστές εγγράφως στον προµηθευτή δύο 
έως τρεις εβδοµάδες πριν από κάθε εκδήλωση. Στην ενηµέρωση αυτή θα αναφέρονται 
ακριβή µεγέθη, χρώµατα και τεµάχια. 
 

  
ΣΤ. ΛΕΥΚΑ  ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ  ΜΑΚΌ  ΧΩΡΊΣ  ΓΙΑΚΆ -  Τεµάχια    1000  
 
Λευκό µπλουζάκι 100% βαµβακερό, χωρίς γιακά, ποιότητας µακό, κοντοµάνικο ή αµάνικο 
µε εκτυπώσεις όπως παρακάτω: 
 
Εκτυπώσεις  - κεντήµατα:       
α)  Στην εµπρός όψη  δεξιά πάνω,  τυπωµένο σε πολυχρωµία  το λογότυπο   του 

∆ΟΠΑΦΜΑΗ  και   του ∆ήµου Ηρακλείου µε κείµενο κάτω από το λογότυπο του ∆ήµου 
Ηρακλείου ως εξής: ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.  Tα δυο λογότυπα   το ένα δίπλα στο άλλο 
(γραµµατοσειρά Arial  και µέγεθος ανάλογο των λογοτύπων).   

 
β) Στην εµπρός όψη  αριστερά πάνω,  το λογότυπο του συλλόγου ή του φορέα 

συνδιοργάνωσης της εκδήλωσης που υλοποιείται  (γραµµατοσειρά Arial ) ή 
οποιοδήποτε άλλο λογότυπο είναι απαραίτητο (πιθανόν µέχρι και δύο). 

 



 
 
γ) Κείµενο µέχρι δύο σειρές στο πίσω µέρος τυπωµένο σε πολυχρωµία ή διχρωµία ανάλογα 

µε  τις ανάγκες που προκύπτουν 
 

Τα  µπλουζάκια θα ποικίλουν σε αριθµό,  και µεγέθη ενηλίκων ή παιδιών ανάλογα µε τις 
ανάγκες κάθε εκδήλωσης, οι οποίες θα γίνονται γνωστές εγγράφως στον προµηθευτή δύο 
έως τρεις εβδοµάδες πριν από κάθε εκδήλωση. Στην ενηµέρωση αυτή θα αναφέρονται 
ακριβή µεγέθη και τεµάχια. 

 
  
Ζ.   ΚΑΠΕΛΑΚΙΑ -  Τεµάχια   500 
 
Καπελάκια  τύπου Jockey µε σάντουιτς στο γείσο, µε µεταλλικό κούµπωµα  πίσω, σε µεγέθη 
ενηλίκων  σε   διάφορα χρώµατα όπως κίτρινο,  πράσινο ( κυπαρισσί), γαλάζιο , µαύρο,  µπλέ, 
σιέλ, κόκκινο όλα µε διαφορετικό χρώµα τελειώµατος στο τέλος του γείσου και κεντηµένο 
(πολυχρωµία – τετραχρωµία) στο κέντρο του  Jockey  του λογότυπο του  ∆ΟΠΑΦΜΑΗ ή του 
λογότυπου άλλου φορέα. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι πιθανόν να κεντηθούν δύο λογότυπα στο 
κάθε καπελάκι. (µπροστά, ή στο πλάι – πλάι ή µπροστά πίσω). 
 
Η.   ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΦΟΡΜΕΣ  -  Τεµάχια   20 
 
Αθλητικές φόρµες 100% πολυεστερική ή 70% πολυεστερική και 30% βαµβακερή   για 
διαφορετικά αθλήµατα όπως, ποδόσφαιρο, µπάσκετ, στίβου, κολύµβησης, κ.λ.π µακροµάνικες   
ή µε µανίκια που να µπορούν να αποχωρίζονται από την υπόλοιπη φόρµα χρωµατιστές µε 
ανεξίτηλη βαφή, εκτύπωση τετραχρωµίας (πολυχρωµίας) µε κεντηµένα λογότυπα και εκτυπωµένο 
ή κεντηµένο κείµενο στο πίσω µέρος τους ανάλογο µε την κάθε διοργάνωση που θα υλοποιείται. 
 

 
Εκτυπώσεις - κεντήµατα: 
α)  Στην εµπρός όψη  δεξιά πάνω,  κεντηµένο σε πολυχρωµία  το λογότυπο   του 

∆ΟΠΑΦΜΑΗ και   του ∆ήµου Ηρακλείου µε κείµενο κάτω από το λογότυπο του ∆ήµου 
Ηρακλείου ως εξής: ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.  Tα δυο λογότυπα   το ένα δίπλα στο άλλο 
(γραµµατοσειρά Arial  και µέγεθος ανάλογο των λογοτύπων).   

 
β) Στην εµπρός όψη  αριστερά πάνω, κεντηµένο το λογότυπο του συλλόγου ή του φορέα 

συνδιοργάνωσης της εκδήλωσης που υλοποιείται  (γραµµατοσειρά Arial ) ή 
οποιοδήποτε άλλο λογότυπο είναι απαραίτητο (πιθανόν µέχρι και δύο). 

 
γ) Κείµενο µέχρι δύο σειρές στο πίσω µέρος τυπωµένο ή κεντηµένο σε πολυχρωµία ή 

διχρωµία ανάλογα µε  τις ανάγκες που προκύπτουν. 
 

Οι αθλητικές φόρµες  θα ποικίλουν σε ποσότητα, χρώµα και µεγέθη (ΠΑΙ∆ΙΚΑ & 
ΕΝΗΛΙΚΩΝ) ανάλογα µε τις ανάγκες κάθε εκδήλωσης, οι οποίες θα γίνονται γνωστές 
εγγράφως στον προµηθευτή δύο έως τρεις εβδοµάδες πριν από κάθε εκδήλωση. Στην 
ενηµέρωση αυτή θα αναφέρονται ακριβή µεγέθη, χρώµατα και τεµάχια. 
 
 

Ο συντάκτης 
 
 
 
 
 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΒΟΥΣΑΝΟΣ 
∆Ε 38 

Η Πρόεδρος  
  
 
 
 
 

ΕΛΕΝΗ  ΚΟΚΟΡΗ 
 
 



 
 

 
 
 

Θέµα:  
Προµήθεια αθλητικών   T-SHIRT (µακό µπλουζάκια χωρίς γιακά και µπλουζάκια πόλο – 
πικέ-φούτερ), αθλητικών καπέλων, αθλητικών φορµών για τις δραστηριότητες και το 
προσωπικό του  ∆ΟΠΑΦΜΑΗ 
 
Κ.Α.: 10-6693. 003  “Προµήθειες αθλητικών ειδών (φανέλες κλπ.) 
 
 

Ε Ν ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ    Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 

  
Ο συντάκτης 

 
 
 
 
 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΒΟΥΣΑΝΟΣ 
∆Ε 38 

Η Πρόεδρος  
  
 
 
 
 

ΕΛΕΝΗ  ΚΟΚΟΡΗ 
 
 

 

 
 
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ   

   
 
 
Ηµεροµηνία:  14/9/ 2011  
 
 
  

α/α 
           ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ  
€ 

1 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ  POLO (ΠΙΚΈ)  ΜΕ ΚΟΝΤΟ  
ΜΑΝΙΚΙ   (A + Γ) 100 6,50 € 650,00 € 

2 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ  POLO (ΠΙΚΈ) – ΜΕ 
ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΜΑΝΙΚΙ  50 7,50 € 375,00 € 

3 ΜΠΛΟΥΖΕΣ  ΦΟΥΤΕΡ, ΜΑΚΡΥ ΜΑΝΙΚΙ  50 8,00 € 400,00 € 

4 ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΜΑΚΌ  ΧΩΡΊΣ  ΓΙΑΚΆ  1700 2,50 € 4.250,00 € 

5 ΛΕΥΚΑ  ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ  ΜΑΚΟ  ΧΩΡΊΣ  
ΓΙΑΚΆ  1000 2,30 € 2.300,00 € 

6 ΚΑΠΕΛΑΚΙΑ ΤΥΠΟΥ JOCKEY 800 2,00 € 1.600,00 € 
7 ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΦΟΡΜΕΣ 20 35,00 € 700,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 10.275,00 € 

Φ.Π.Α 23% 2.363,25 € 

΄ 
 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 12.638,25 € 
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Θέµα:  
Προµήθεια αθλητικών   T-SHIRT (µακό µπλουζάκια χωρίς γιακά και µπλουζάκια πόλο – 
πικέ-φούτερ), αθλητικών καπέλων, αθλητικών φορµών για τις δραστηριότητες και το 
προσωπικό του ∆ΟΠΑΦΜΑΗ 
 
Κ.Α.: 10-6693. 003  “Προµήθειες αθλητικών ειδών (φανέλες, παντελόνια κλπ.) 
 
 
 
 

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η     Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 
 

Άρθρο 1ο  
Γενικά 
Αντικείµενο της προµήθειας είναι η Προµήθεια αθλητικών   T-SHIRT (µακό µπλουζάκια 
χωρίς γιακά και µπλουζάκια πόλο – πικέ, φούτερ), αθλητικών καπέλων και αθλητικών 
φορµών που θα χρησιµοποιηθούν  από τον ∆ΟΠΑΦΜΑΗ, αθλητικές διοργανώσεις του 
Προγράµµατος Αθλητικών ∆ραστηριοτήτων  του ∆ΟΠΑΦΜΑΗ  για το 2011 
 
 
Άρθρο  2ο  
Ισχύουσες διατάξεις 
Η διενέργεια της προµήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισµού 
Προµηθειών Ο.Τ.Α Υπουργική απόφαση 11389/93 Φ.Ε.Κ 185/23.3.93 Τεύχος Β΄, του εν 
ισχύ Ν 3463/06 περί κυρώσεων ∆ηµοτικού  και Κοινοτικού Κώδικα. 
 
Η πίστωση βαρύνει τον 10-6693. 003  “Προµήθειες αθλητικών ειδών, φανέλες κλπ.” 
του οικονοµικού προϋπολογισµού εσόδων- εξόδων οικονοµικού έτους 2011, του 
∆ΟΠΑΦΜΑΗ 
  
Άρθρο 3ο 

Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας  
Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε απ’ ευθείας ανάθεση 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 251του Π.∆ 323/89 του άρθρου 4 & 23 
παράγραφος 4 & 2 αντίστοιχα του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α Υπουργική απόφαση 11389/93 
Φ.Ε.Κ 185/23.3.93 Τεύχος Β΄, του εν ισχύ  Ν. 3463/2006,    περί κυρώσεων 
∆ηµοτικού  και Κοινοτικού Κώδικα. και µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή, όπως 
αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό.  
 
Άρθρο 4ο  
Συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος  
α) Συγγραφή υποχρεώσεων  
β) Τεχνικές προδιαγραφές 
γ) Ενδεικτικός προϋπολογισµός  
 
Άρθρο 5ο  
∆ικαιολογητικό συµµετοχής 
Η προσφορά των ενδιαφεροµένων θα πρέπει να συνοδεύεται από: 
1.  Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνουν ότι: 

•   

 
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ   & 

ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΘΛΗΣΗΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

   
 
 
Ηµεροµηνία:   14/9/ 2011  
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α. Τα προσφερόµενα είδη είναι σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές 
της µελέτης 

β. Να αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης των ειδών για την εκάστοτε 
τµηµατική παραγγελία που δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος από 10 
(δέκα) ηµερολογιακές ηµέρες µετά από κάθε παραγγελία  

γ. Να αναφέρουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης 
Συγγραφής Υποχρεώσεων τη προµήθειας και συµφωνούν µε αυτούς. 

 
 
 

2. Τεχνική περιγραφή, και δείγµατα από κάθε είδος, τα οποία θα βοηθήσουν 
στην αξιολόγηση των προσφορών και τα οποία θα παραµείνουν – για τον 
µειοδότη – στον ∆ΟΠΑΦΜΑΗ ως δείγµατα σύγκρισης κατά την τµηµατική 
παραλαβή. 

  
Η προσφορά θα είναι πρωτότυπη, σφραγισµένη και υπογεγραµµένη µέσα σε 
φάκελο κλειστό, στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται ο τίτλος της προµήθειας, 
και το όνοµα του προµηθευτή. 
  
 Άρθρο 6ο  
Αξιολόγηση προσφορών  
Η αξιολόγηση των προσφορών (συµφωνία ή όχι της τεχνικής περιγραφής της προσφοράς 
µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης) και η εισήγηση για την ανάθεση της προµήθειας 
θα γίνει από την τριµελή επιτροπή του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
 
 
Άρθρο 7ο  
Τόπος παράδοσης  
Η παράδοση των συµφωνηθέντων υλικών θα γίνεται τµηµατικά σε όλη την διάρκεια 
του έτους και όποτε ζητηθεί (µε έγγραφη ενηµέρωση προς τον προµηθευτή) σε 
ανάλογες ποσότητες από τον ∆ΟΠΑΦΜΑΗ  στα Γραφεία του οργανισµού. 
 
Ο ∆ΟΠΑΦΜΑΗ διατηρεί το δικαίωµα να παραλαµβάνει τµηµατικά τα προσφερόµενα είδη 
του διαγωνισµού από τριµελή επιτροπή του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ µετά από 
παραγγελία η οποία θα γίνεται δύο εβδοµάδες πριν την παράδοση των ειδών. 
 
Μετά από κάθε παραλαβή των ειδών θα εκδίδεται και το αντίστοιχο ένταλµα πληρωµής 
των ειδών που παραλήφθηκαν. Σε κάθε περίπτωση ο προµηθευτής υποχρεούται να έχει 
παραδώσει το σύνολο της προµήθειας έως 15 / 12 / 2012. 
 
Επίσης Ο ∆ΟΠΑΦΜΑΗ µπορεί να ζητήσει την παραλαβή όλης της προµήθειας αν 
αυτό κριθεί απαραίτητο.  
 
Άρθρο 8ο  
Παραλαβή   
Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από τριµελή επιτροπή του άρθρου 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
µε το εκάστοτε πρακτικό τµηµατικής παραλαβής. 
 
Άρθρο 9ο  
Έναρξη και λήξης προµήθειας 
Η έναρξη της προµήθειας αρχίζει αµέσως µετά την αξιολόγηση των προσφορών και την 
επικύρωση του προµηθευτή, και λήγει την  30  Νοεµβρίου 2012. Τελευταία ηµεροµηνία 
παραγγελίας µε παράδοση το αργότερο 15.12.2012 
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Ο ∆ΟΠΑΦΜΑΗ υποχρεούται να παραλάβει ο σύνολο της προµήθειας, το αργότερο µέχρι 
την λήξη της προµήθειας σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α 
 
 
Άρθρο 10ο  
Πληµµελής κατασκευή    
Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία των ειδών αποδειχθεί ότι τα προς παραλαβή 
είδη δεν είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της µελέτης και την προσφορά του 
προµηθευτή ή έχουν φθορές, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να τα αντικαταστήσει εξ 
ολοκλήρου µε άλλα είδη τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες της παραγγελίας. 
  
 
Άρθρο 11ο  
Φόροι , Τέλη , Κρατήσεις   
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείµενων διατάξεων, φόρους, τέλη, 
κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας της προµήθειας .  
 
Ο Φ.Π.Α βαρύνει τον  οργανισµό. 
 

Ο συντάκτης 
 
 
 
 
 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΒΟΥΣΑΝΟΣ 
∆Ε 38 

Η Πρόεδρος  
  
 
 
 
 

ΕΛΕΝΗ  ΚΟΚΟΡΗ 
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