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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  : 

ποσού 5.654,40 € σε βάρος του: ΚΑ. 15-6472.001  με τίτλο: Προµήθειες αθλητικών ειδών (φανέλες, παπούτσια κλπ.) του 

προϋπολογισμού έτους 2019.     

 

  

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  :  αθλητικών ειδών (φανέλες, παπούτσια κλπ.) 

6) Την 445/19  απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Προέδρου του ΔΟΠΑΦΜΑΗ  

Συντάσσομε τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές ως εξής :   

1. ΛΕΥΚΑ  ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ  ΜΑΚΌ  ΧΩΡΊΣ  ΓΙΑΚΆ -  Τεμάχια  900 

 

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 800 

 

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

α/α 
           ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ cpv :  18412200-2   

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ  

€ 

1 
ΛΕΥΚΑ  ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ  ΜΑΚΟ  ΧΩΡΙΣ  

ΓΙΑΚΆ  900 2,40 € 2.160,00 € 

2 
ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ  ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ  ΜΑΚΟ  ΧΩΡΙΣ  

ΓΙΑΚΆ 800 3,00 € 2.400,00 € 

 
Φ.Π.Α 24% 1.094,40 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.654,40 € 



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. 

 

 
 

 
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

 

    Δελατόλας 

Νικόλαος ΕΛΕΝΗ ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΦΑΚΟΥΡΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Υπογραφή 

   Ημερομηνία 

   


