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

 

Το τμήμα Προμηθειών του ΔΟΠΑΦΜΑΗ προτείνει και αιτείται προς έγκριση την:  Προµήθεια αθλητικών   T-SHIRT (µακό 
µπλουζάκια χωρίς γιακά  λευκά & χρωµατιστά), για τις δραστηριότητες του  ∆.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η. 

ποσού 9.932,40 €   σε βάρος του: ΚΑ 15-6472.001 µε cpv : 18412200-2  με τίτλο: «Προμήθεια αθλητικών ειδών 

(φανέλες ,παπούτσια κλπ)» του προϋπολογισμού έτους 2019. 

 

α/α 
           ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΕ  

€ 

1 ΛΕΥΚΑ  ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ  ΜΑΚΟ  ΧΩΡΙΣ  ΓΙΑΚΆ  
1650 2,40 € 3.960,00 € 

2 
ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ  ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ  ΜΑΚΟ  ΧΩΡΙΣ  

ΓΙΑΚΆ 

1350 3,00 € 4.050,00 € 

 
ΣΥΝΟΛΟ 8.010,00 

 

Φ.Π.Α 24% 1.922,40 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 9.932,40 € 

 

       

  

ΘΕΜΑ:  Σύνταξη ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 και 54 παρ.7 του Ν. 4412/2016. 

3) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 

3536/2007. 

4) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 

του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 

4412/2016. 

5) Την αναγκαιότητα της Προμήθειας   Προµήθεια αθλητικών   T-SHIRT 

6) Την 1100/18 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Προέδρου του ΔΟΠΑΦΜΑΗ και μεταβίβαση συγκεκριμένων 

αρμοδιοτήτων. 

Συντάσσομε τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές ως εξής :   

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 
 

Η προμήθεια αφορά την αγορά αθλητικών  T-SHIRT (μακό μπλουζάκια χωρίς γιακά  λευκά & 

χρωματιστά),για τις διοργανώσεις και το προσωπικό του Προγράμματος Αθλητικών Δραστηριοτήτων  του εγκεκριμένου 

προϋπολογισμού του Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η. για το οικονομικό έτος 2019. 

Τα  μπλουζάκια θα ποικίλουν σε αριθμό,  και μεγέθη (ενηλίκων & ανηλίκων)  ανάλογα με τις ανάγκες κάθε 

εκδήλωσης, οι οποίες θα γίνονται γνωστές εγγράφως στον προμηθευτή μια  εβδομάδα πριν από κάθε εκδήλωση. Στην 

ενημέρωση αυτή θα αναφέρονται ακριβή μεγέθη χρώματα και τεμάχια. 

 

 

 



 

  
1. ΛΕΥΚΑ  ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ  ΜΑΚΌ  ΧΩΡΊΣ  ΓΙΑΚΆ -  Τεμάχια  1650 

 
Λευκό μπλουζάκι 100% βαμβακερό, χωρίς γιακά, ποιότητας μακό, κοντομάνικο ή αμάνικο με εκτυπώσεις όπως παρακάτω: 

 

 

Εκτυπώσεις  - κεντήματα:       

 

α)  Στην εμπρός όψη δεξιά ή αριστερά  ανάλογα με τις ανάγκες της εκδήλωσης , κεντημένο σε πολυχρωμία  το 

λογότυπο   του Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.  και   του Δήμου Ηρακλείου. (γραμματοσειρά Arial   και μέγεθος 

ανάλογο των λογοτύπων).   

β) Στην εμπρός όψη δεξιά ή αριστερά  ανάλογα με τις ανάγκες της εκδήλωσης ,  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 τρείς  σειρές στο πίσω μέρος τυπωμένο σε πολυχρωμία ή διχρωμία ανάλογα με  τις ανάγκες που 

προκύπτουν. 

 

1.  ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ  ΜΑΚΌ  ΧΩΡΊΣ  ΓΙΑΚΆ -  Τεμάχια  1350 

 
Μπλουζάκι χρωματιστό 100% βαμβακερό, χωρίς γιακά, ποιότητας μακό, κοντομάνικο ή αμάνικο με εκτυπώσεις   όπως παρακάτω: 

Εκτυπώσεις  :       

α)  Στην εμπρός όψη δεξιά ή αριστερά  ανάλογα με τις ανάγκες της εκδήλωσης , κεντημένο σε πολυχρωμία  το 

λογότυπο   του Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.  και   του Δήμου Ηρακλείου. (γραμματοσειρά Arial   και μέγεθος 

ανάλογο των λογοτύπων).     

β) Στην εμπρός όψη δεξιά ή αριστερά  ανάλογα με τις ανάγκες της εκδήλωσης ,  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 τρείς  σειρές στο πίσω μέρος τυπωμένο σε πολυχρωμία ή διχρωμία ανάλογα με  τις ανάγκες που 

προκύπτουν. 

 

Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας  
Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε απ’ ευθείας ανάθεση σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/16 και µε 
κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή του συνόλου τιµολογίου προσφοράς. 
∆είγµατα από κάθε είδος, είναι απαραίτητα, τα οποία υποχρεούται να προσκοµίσουν ,θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση των 
προσφορών και τα οποία θα παραµείνουν – για τον µειοδότη – στον ∆.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η. ως δείγµατα σύγκρισης κατά 
την τµηµατική παραλαβή. 
  
Τόπος παράδοσης  
Η παράδοση των συµφωνηθέντων υλικών θα γίνεται τµηµατικά µέχρι εξαντλήσεως του ποσού,  και όποτε ζητηθεί (µε 
έγγραφη ενηµέρωση µε φαξ, email ή εγγράφως προς τον προµηθευτή) σε ανάλογες ποσότητες από τον ∆.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.  
στα Γραφεία του  αθλητικού τµήµατος του  οργανισµού. 
Μετά από κάθε παραλαβή των ειδών θα εκδίδεται και το αντίστοιχο ένταλµα πληρωµής των ειδών που παραλήφθηκαν.  
Επίσης ο  ∆.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.  µπορεί να ζητήσει την παραλαβή όλης της προµήθειας αν αυτό κριθεί απαραίτητο.  
Οποιαδήποτε έξοδα µεταφοράς της προµήθειας  επιβαρύνουν τον ανάδοχο ενώ  οι υπόλοιποι προσφέροντες  θα µπορούν µε δικά 
τους έξοδα  να παραλάβουν τα δείγµατα που κατέθεσαν µε την προσφορά τους εντός 10 ηµερών από την ηµεροµηνία 
κατακύρωσης του διαγωνισµού. Μετά το τέλος των 10 ηµερών ο ∆ΟΠΑΦΜΑΗ δεν φέρει καµία ευθύνη για τα παραπάνω δείγµατα. 
  
Έναρξη και λήξης προµήθειας 
Η έναρξη της προµήθειας αρχίζει αµέσως µετά την αξιολόγηση των προσφορών και την επικύρωση του προµηθευτή, και λήγει µε 
την εξάντληση της εγκεκριµένης προµήθειας. 
 
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 
εντός 6 (έξι) ηµερών εξ ολοκλήρου µε άλλα είδη τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες της παραγγελίας.  
Εάν και  πάλι κατά  την παραλαβή τα προς προµήθεια είδη δεν πληρούν τους όρους της σύµβασης ή εµφανίζουν 
ελαττώµατα (ή ο προµηθευτής αδυνατεί να παραδώσει την προµήθεια), τότε εφαρµόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται 
στον ν.4412/16 
 
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  ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ                                                                             ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ 

      Η  πρόεδρος του ∆ΟΠΑΦΜΑΗ 
       
∆ΕΛΑΤΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                          ΚΑΣΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

   

 

 

 
 

 
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

 

    Δελατόλας 

Νικόλαος ΕΛΕΝΗ ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΚΑΣΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

Υπογραφή 

   Ημερομηνία 

   


