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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 

12.040,40€ σε βάρος του: ΚΑ 15-6472.001  με τίτλο: «Προµήθειες αθλητικών ειδών (φανέλες, παπούτσια κλπ.) για 

ιματισμό»  του προϋπολογισμού έτους 2023. 

 

 

α/α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV 18412200-2 ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ €  

1 
ΛΕΥΚΑ  ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ  

ΜΑΚΟ  ΧΩΡΙΣ  ΓΙΑΚΆ  
800 4,00 3.200,00 

2 
ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ  

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ  ΜΑΚΟ  

ΧΩΡΙΣ  ΓΙΑΚΆ 

700 4,40 3.080,00 

3 
DRY FIT ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ 

ΧΩΡΙΣ ΓΙΑΚΑ 
250 5,20 1.300,00 

4 
DRY FIT POLO 

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ 
120 9,00 1.080,00 

5 
ΦΟΡΜΑ ΦΟΥΤΕΡ 

ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΖΑΚΕΤΑ 
30 35,00 1.050,00 

6   1900     

΄ 

ΣΥΝΟΛΟ 9.710,00 

Φ.Π.Α 24% 2330,4 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 12.040,40 

 

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

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

αρμοδιοτήτων. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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 

 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Η παράδοση των συµφωνηθέντων υλικών θα γίνεται τµηµατικά µέχρι εξαντλήσεως του ποσού σε ανάλογες ποσότητες . 

Ο ανάδοχος θα ενημερώνεται για την παραγγελία (µε έγγραφη ενηµέρωση µε φαξ, email ή εγγράφως προς τον 
προµηθευτή) και  υποχρεούται να παραδίδει την παραγγελία (στα  μεγέθη και με τα λογότυπα κλπ ) εντός 10   ημερών 
στον τόπο που θα του ζητηθεί. 
 

 

 

 

 
 

 

 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

 
  

 Δελατόλας Νικόλαος ΛΕΜΟΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 

Υπογραφή 
  

Ημερομηνία 
  



 
Ο ∆ΟΠΑΦΜΑΗ  ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την ανωτέρω  δαπάνη  και καλεί τους 
ενδιαφερόµενους να καταθέσουν ιδιοχείρως είτε µε ταχυδροµείο, σφραγισµένο φάκελο προσφοράς τις σχετικές κλειστές 
προσφορές σύµφωνα µε: 

 Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 

 Την    62/21 απόφαση ∆ηµάρχου περί ορισµού Προέδρου του ∆ΟΠΑΦΜΑΗ 

 Την   670/23 ΑΑΥ   µε την οποία εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης   

 Τη µελέτη του διαγωνισµού η οποία έχει εγκριθεί 

 
Προσφορές γίνονται δεκτές µέχρι και την  13/3//2023 , ηµέρα  ∆ΕΥΤΕΡΑ   και ώρα 09:00, στο Πρωτόκολλο  του ∆ΟΠΑΦΜΑΗ, 
∆ιεύθυνση Καλοκαιρινού & Παπαδοπούλου 4.  Πληροφορίες  δίνονται από το ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  Τηλ.: 2810. 300.100 – 
300.090,  όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.  

Ο φάκελος προσφοράς θα περιέχει: 

1. Το έντυπο οικονοµικής προσφοράς συµπληρωµένο. 

2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης όπου να 

δηλώνεται ότι:  

 Έχουν λάβει γνώση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, και του ενδεικτικού προϋπολογισμού του 
διαγωνισμού και συμφωνούν με αυτούς.  

 Είναι ενήμεροι φορολογικά και ασφαλιστικά.  

 Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής σε σχετικό με το αντικείμενο της προμήθειας 
κωδικό επαγγέλματος.  

 

 Ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 
73 και του άρθρου 74, του ν. 4412/2016, για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να 
αποκλεισθούν. 

 

 ΔΕΙΓΜΑΤΑ όπως αναφέρεται στη μελέτη 
. 
  

Δικαιολογητικά ανάθεσης:  

Ο ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να ανατεθεί η προμήθεια, εντός 10 ημερών από σχετική πρόσκληση η 

οποία θα του αποσταλεί θα πρέπει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:  

Α)  Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Ηράκλειο 6/3/2023 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ       

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ       ΑΡ.ΠΡΩΤ:     671 
ΔΟΠΑΦΜΑΗ                                                                         
Δ/ΝΣΗ: Καλοκαιρινού & Παπαδοπούλου 4                             
Τ.Κ.: 712.02 Τηλ.: 300.100 – 300.090 FAX: 287-600       
Πληροφορίες: Δελατόλας Νικόλαος 
Email:dopafmai.heraklion@gmail.com      

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
 

Για :      Προμήθεια  : ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ  2023 

 



Β) Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή 
τους και το ειδικό επάγγελμά τους, το οποίο αν δεν συνάδει με το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών θα 

οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος ,που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
 
H επιλογή του αναδόχου θα γίνει µε κριτήριο τη συµφερότερη από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής για το σύνολο 
της δαπάνης, εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές.  
 
 

ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ 

Η  πρόεδρος του ∆ΟΠΑΦΜΑΗ  

ΛΕΜΟΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ    


