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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  : ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ  ποσού 

10.437,08 € σε βάρος του: ΚΑ 15-6472.001  με τίτλο: «Προµήθειες αθλητικών ειδών (φανέλες, παπούτσια κλπ.) για ιματισμό » 

του προϋπολογισμού έτους 2023. 

 

 

 

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  :  Προμήθειες αθλητικών ειδών (φανέλες, παπούτσια κλπ.)για ιματισμό 

6) Την 62/21  απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Προέδρου του ΔΟΠΑΦΜΑΗ και μεταβίβαση συγκεκριμένων 

αρμοδιοτήτων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α/α 
           ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV 18412200-2 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ  

€ 

1 ΛΕΥΚΑ  ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ  ΜΑΚΟ  ΧΩΡΙΣ  ΓΙΑΚΆ  800 3,2 2.560,00 

2 ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ  ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ  ΜΑΚΟ  ΧΩΡΙΣ  ΓΙΑΚΆ 700 3,7 2.590,00 

3 DRY FIT ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΧΩΡΙΣ ΓΙΑΚΑ 250 4,8 1.200,00 

4 DRY FIT POLO ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ 120 8,9 1.068,00 

5 ΦΟΡΜΑ ΦΟΥΤΕΡ ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΖΑΚΕΤΑ 30 33,3 999,00 

6     

΄ 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ 8.417,00 

Φ.Π.Α 24% 2,020,08 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.437,08 



 

 

 

Συντάσσομε τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές ως εξής :   

 
 

 

1. ΛΕΥΚΑ  ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ  ΜΑΚΌ  ΧΩΡΊΣ  ΓΙΑΚΆ -  Τεμάχια  800 

 

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. 

 

2.  ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ  ΜΑΚΌ  ΧΩΡΊΣ  ΓΙΑΚΆ -  Τεμάχια 700 

 

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. 

 

3.DRY FIT ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΧΩΡΙΣ ΓΙΑΚΑ 

100% πολυεστέραςπικέ,135γρ+ χωρίς γιακά, ποιότητας μακό, κοντομάνικο ή αμάνικο με εκτυπώσεις   όπως παρακάτω: 

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 

Διατίθεται σε παιδικά μεγέθη 

 

4.DRY FIT POLO ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ 

100% πολυεστέραςπικέ,135γρ+ Με γιακά, ποιότητας μακό, κοντομάνικο ή αμάνικο με εκτυπώσεις   όπως παρακάτω: 

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 

 

5. ΦΟΡΜΑ ΦΟΥΤΕΡ ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΖΑΚΕΤΑ 

100% πολυεστέραςπικέ,135γρ+ ΦΟΡΜΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΚΑΙ ΖΑΚΕΤΑ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ με εκτυπώσεις   όπως παρακάτω: 



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 

 

Διατίθεται σε παιδικά μεγέθη 

 

ΔΕΙΓΜΑΤΑ 

Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα τεχνικά στοιχεία των 

προσφερόμενων ειδών καθώς και η συμμόρφωση του προς τις τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει, μαζί με την 

προσφορά τους, οι διαγωνιζόμενοι επί ποινή αποκλεισμού (χωρίς άλλη ειδοποίηση από την υπηρεσία) να 

επιδείξουν τα είδη που προσφέρουν, όμοια με τα προσφερόμενα μέσα σε σακούλα ξεχωριστά το κάθε είδος 

με ταμπελάκι στο οποίο να αναγράφεται ο προμηθευτής, ο αύξων αριθμός του είδους (σύμφωνα με την 

μελέτη) και τις προδιαγραφές του προϊόντος 

 

 

 

 
 

 

 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

 
  

 Δελατόλας Νικόλαος ΛΕΜΟΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 

Υπογραφή 
  

Ημερομηνία 
  


