
 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II-ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ/ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 
 
 
Α. Σεχνικζσ προδιαγραφζσ 
Όλα τα προσ προμικεια είδθ κα φζρουν τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, όπωσ αυτζσ 
εξειδικεφονται ςτο κάτωκι πίνακα: 
 
ΣΜΗΜΑ 1:  ΕΞΩΣΕΡΙΚΑ ΕΝΔΤΜΑΣΑ 
 

1 Μπλοφηα μακρυμάνικθ αντρικι -Βαμβακερι ςφνκεςθ 100% 
(αποδεκτι ζωσ 90%), μαλακι 
και υπο-αλλεργικι 
-Μεγζκθ: 12-18 ετϊν (XS-XXL) 
- Σχζδια: Τουλάχιςτον 8 μοντζρνα 
-Χρϊματα: όλα τα χρϊματα 
-Τφποσ: Ανδρικά-εφθβικά 

2 Μπλοφηα κοντομάνικθ αντρικι  -Βαμβακερι ςφνκεςθ 100% 
(αποδεκτι ζωσ 90%), μαλακι 
και υπο-αλλεργικι 
- Μεγζκθ: (XS-XXL) 12-18 ετϊν 
-Σχζδια: τουλάχιςτον 8  μοντζρνα 
-Χρϊματα: όλα τα χρϊματα 
-Τφποσ: T-shirt Ανδρικά -εφθβικά. 
 

3 Μπλοφηα fleece αντρικι -Μπλοφηα Fleece ιςοκερμικι 
από 100% polyester με μικρό 
φερμουάρ ςτο γιακά 
-Μεγζκθ: (XS-XXL) 12-18 ετϊν 
-Σχζδια: Τουλάχιςτον 3 
-Χρϊματα: όλα τα χρϊματα 
-Τφποσ: Ανδρικά- εφθβικά. 
 
 

4 Ηακζτα φοφτερ αντρικι με κουκοφλα -Ηακζτα φοφτερ με μακρφ μανίκι, με 
κουκοφλα, φερμουάρ 
-Βαμβακερι ςφνκεςθ 100% 
(αποδεκτι ζωσ 90%), μαλακι 
και υπο-αλλεργικι 
-Μεγζκθ: (XS-XXL) 12-18 ετϊν 
-Σχζδια: Τουλάχιςτον 3 μοντζρνα 
-Χρϊματα: όλα τα χρϊματα 
-Τφποσ: Ανδρικά -εφθβικά 

5 Μπλοφηα φοφτερ αντρικι με κουκοφλα -Μακρυμάνικθ φοφτερ με 
κουκοφλα και κορδόνι ςτο λαιμό 
-Βαμβακερι ςφνκεςθ 100% 
(αποδεκτι ζωσ 90%), μαλακι 
και υπο-αλλεργικι 
-Δίκλωνθ πλζξθ 
- Μεγζκθ: (XS-XXL) 12-18 ετϊν 



 

 

-Σχζδια: Τουλάχιςτον 3 
-Χρϊματα: όλα τα χρϊματα 
-Τφποσ: Ανδρικά -εφθβικά 

6 Μπουφάν χειμερινό αντρικό  -Με κερμομονωτικι εςωτερικι 
επζνδυςθ και αδιαβροχοποιθμζνο 
αντιανεμικό εξωτερικό φφαςμα 
-Σφνκεςθ: 70% Βαμβάκι-30% 
πολυεςτζρασ 
-Ελαςτικά τελειϊματα ςτα 
μανίκια για να αποκλείουν το 
κρφο 
- Πρακτικζσ τςζπεσ εξωτερικζσ 
-Με φερμουάρ  
-Με κουκοφλα 
- Μοντζρνα γραμμι και ςτυλ 
-Μεγζκθ: (XS-XXL) 12-18 ετϊν 
-Σχζδια: Τουλάχιςτον 5 
-Χρϊματα: Τουλάχιςτον 3 
-Τφποσ: Ανδρικά -εφθβικά 
 

7 Μπουφάν ανοιξιάτικο αντρικό αδιάβροχο -Με εςωτερικι επζνδυςθ και 
Αδιαβροχοποιθμζνο αντιανεμικό εξωτερικό 
φφαςμα 
- Σφνκεςθ: πολυεςτζρασ ι τηιν 
-Πρακτικζσ τςζπεσ ςτο εςωτερικό 
και το εξωτερικό 
-Με φερμουάρ 
-Με κουκοφλα ι χωρίσ 
-Μοντζρνα γραμμι και ςτυλ 
- Μεγζκθ: (XS-XXL) 12-18 ετϊν 
- Σχζδια: Τουλάχιςτον 5 
-Χρϊματα: Τουλάχιςτον 3 
-Τφποσ: Ανδρικά -εφθβικά 

8 Τηίν παντελόνι αντρικό -Σφνκεςθ: Βαμβάκι, Λφκρα, 
Πολυεςτζρασ, Ελαςτίνθ ι 
Βιςκόηθ 
-Στενι γραμμι και μοντζρνο 
ςτυλ 
-Με κουμπιά ι φερμουάρ και 4 
τςζπεσ 
-Με χοντρζσ ραφζσ 
-Μεγζκθ: (XS-XXL) 12-18 ετϊν 
-Σχζδια: Τουλάχιςτον 4 
-Χρϊματα: Τουλάχιςτον 3 
-Τφποσ: Ανδρικά -εφθβικά 

9 Βερμοφδα αντρικι  ακλθτικι μακό -Βερμοφδα ακλθτικι μακό με 
λάςτιχο ι κορδόνι ςτθ μζςθ 
- Σφνκεςθ: από 100% βαμβάκι ι 
90% βαμβάκι και 10% ελαςτίνθ 



 

 

-Στενι γραμμι και μοντζρνο 
ςτυλ 
-Μεγζκθ: (XS-XXL) 12-18 ετϊν 
-Σχζδια: Τουλάχιςτον 3 
- Χρϊματα: Τουλάχιςτον 3 
-Τφποσ: Ανδρικά-εφθβικά 

10 Βερμοφδα αντρικι -Βερμοφδεσ τηιν και υφαςμάτινεσ 
με λάςτιχο ι κορδόνι ςτθ μζςθ 
- Σφνκεςθ: Βαμβάκι, Λφκρα, 
Πολυεςτζρασ, Ελαςτίνθ ι Βιςκόηθ 
-Μαλακι και υπο-αλλεργικι 
- Στενι γραμμι και μοντζρνο 
ςτυλ 
-Με κουμπιά ι φερμουάρ και 2 
πλαϊνζσ τςζπεσ τουλάχιςτον με 
ρεβζρ 
-Με χοντρζσ ραφζσ 
-Μεγζκθ: (XS-XXL) 12-18 ετϊν 
-Σχζδια: Τουλάχιςτον 3 
-Χρϊματα: Τουλάχιςτον 3 
-Τφποσ: Ανδρικά -εφθβικά 

11 Παντελόνι φόρμα αντρικό -Φόρμα παντελόνι ςε ςτενι 
γραμμι με λάςτιχο ι κορδόνι 
ςτθ μζςθ, με λάςτιχο ςτον 
αςτράγαλο 
- 100% βαμβάκι 
-Μεγζκθ: (XS-XXL) 12-18 ετϊν 
-Σχζδια: Τουλάχιςτον 4 
-Χρϊματα: Τουλάχιςτον 4 
-Τφποσ: Ανδρικά -εφθβικά 

12 Παντελόνι υφαςμάτινο τφπου cargo αντρικό -Σφνκεςθ: Βαμβάκι, Λφκρα, 
Πολυεςτζρασ, Ελαςτίνθ ι 
Βιςκόηθ 
-Στενι γραμμι και μοντζρνο 
ςτυλ 
-Με κουμπιά ι φερμουάρ και 4 
τςζπεσ 
-Μεγζκθ: (XS-XXL) 12-18 ετϊν 
-Σχζδια: Τουλάχιςτον 4 
-Χρϊματα: Τουλάχιςτον 3 
-Τφποσ: Ανδρικά -εφθβικά 

13 Πουκάμιςο μακρυμάνικο αντρικό -Καρό, μονόχρωμο και τηιν 
πουκάμιςο 
-100% Βαμβακερό ι 85% 
Βαμβάκι και 15% Lycra 
- Μακρυμάνικο με μαλακό γιακά 
-Μοντζρνα Γραμμι (Μοdern-Slim 
Fit) 
-Μεγζκθ: (S, M, L, XL) 12-18 ετϊν 



 

 

-Σχζδια: Τουλάχιςτον 4 
- Χρϊματα: Τουλάχιςτον 6 
-Τφποσ: Ανδρικά -εφθβικά 

14 Πουκάμιςο κοντομάνικο αντρικό -Τφποσ: καρό, μονόχρωμο και 
τηιν πουκάμιςο 
-100% Βαμβακερό ι 85% 
Βαμβάκι και 15% Lycra 
-Κοντομάνικο με μαλακό γιακά 
-Μοντζρνα Γραμμι (Μοdern-Slim 
Fit) 
-Μεγζκθ: (S, M, L) 13-18 ετϊν 
-Σχζδια: Τουλάχιςτον 4 
-Χρϊματα: Τουλάχιςτον 4 
-Τφποσ: Ανδρικά -εφθβικά 

 
 
 
ΣΜΗΜΑ 2: ΕΩΡΟΤΧΑ 
 

1 Εςϊρουχα τφπου μπόξερ αντρικά -Βαμβακερι ςφνκεςθ 100% 
(αποδεκτι ζωσ 90%) ι βαμβάκι- 
ελαςτίνθ, μαλακι και υπο- 
αλλεργικι 
-Χρϊματα: Τουλάχιςτον 4 
(μονόχρωμα) 
- Μεγζκθ: (XS-XXL) 12-18 ετϊν 
-Τφποσ: Ανδρικά – εφθβικά 

2 Κάλτςεσ αντρικζσ τμχ. 3 -Τφποσ: χειμερινζσ εφθβικζσ 
ακλθτικζσ 
- Βαμβακερι ςφνκεςθ 100% 
(αποδεκτι ζωσ 90%) ι βαμβάκι- 
ελαςτίνθ ι βαμβάκι- λίκρα, 
μαλακι και υπο-αλλεργικι 
-Χρϊμα: μαφρο, μπλε, γκρι 
- Μεγζκθ: 38 ζωσ 46 
-Τφποσ: Ανδρικά -εφθβικά 

3 Κάλτςεσ ςοςόνι αντρικζσ τμχ. 3 -Τφποσ: Σοςόνι -εφθβικό, 
- Βαμβακερι ςφνκεςθ 100% 
(αποδεκτι ζωσ 90%) ι βαμβάκι- 
ελαςτίνθ ι βαμβάκι- λίκρα, 
μαλακι και υπο-αλλεργικι 
- Χρϊμα: μαφρο, μπλε, γκρι 
- Μεγζκθ: 38 εωσ 46 
-Τφποσ: Ανδρικά -εφθβικά 

4 Φανελάκια κοντομάνικα αντρικά Φανελάκια κοντομάνικα 
-Βαμβακερά ςφνκεςθ 100% 
(αποδεκτι ζωσ 90%), μαλακι 
και υπό-αλλεργικι 
- Με λαιμόκοψθ  



 

 

-Μεγζκθ: (XS-XL) 
- Χρϊμα: μαφρα και 
άςπρα 
-Τφποσ: Ανδρικά -εφθβικά 

 
 
 
ΣΜΗΜΑ 3: ΕΝΔΤΜΑΣΑ ΝΤΚΣΟ 
 

1 Χειμερινζσ πιηάμεσ αντρικζσ -εφθβικζσ -Πάνω και κάτω μζροσ 
-Μακρφ-κοντό μανίκι 
- Μεγζκθ: (S, M, L) 12-18 ετϊν 
-Σχζδια: Τουλάχιςτον 2 
- Χρϊματα: Τουλάχιςτον 2 
-Τφποσ: Ανδρικά -εφθβικά 

 
 
ΣΜΗΜΑ 4: ΕΝΔΤΜΑΣΑ ΚΟΛΤΜΒΗΗ 
 
 

1 Πετςζτεσ καλάςςθσ-Πιςίνασ αντρικζσ -Διαςτάςεισ: Τουλάχιςτον 70x150 cm 
-Απαλι, απορροφθτικι και ανκεκτικι 
ςτθν χριςθ 
-Βαμβακερι 100% ι Μικροϊνεσ 100% 
-Χρϊματα: τουλάχιςτον 2 
-Σχζδια: τουλάχιςτον 2 
- Τφποσ: Ανδρικά  

2 Μαγιό αντρικό τφπου ςορτσ  -Μαγιό ακλθτικό τφπου ςορτσ, 
κατάλλθλο για κολφμβθςθ 
- Όχι πολφ κοντό 
-Να ςτεγνϊνει γριγορα 
- Υλικό: ςπαντεξ- ελαςτίνθ 
- Χρϊμα: 4 
-Μεγζκθ: (XS-XXL) 12-18 ετϊν 
-Σχζδια: Τουλάχιςτον 4 
-Τφποσ: Ανδρικά – εφθβικά 

 
 
ΣΜΗΜΑ 5: ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΑ ΡΟΤΧΙΜΟΤ 
 

1 Σκοφφοσ αντρικόσ  -Βαμβακερι ςφνκεςθ 100% (αποδεκτι 
ζωσ 90%), μαλακι και υπο-αλλεργικι 
-Σχζδια: Τουλάχιςτον 3 
-Χρϊματα: 4 ςκοφρα 
-Τφποσ: Ανδρικά  

2 Γάντια αντρικά  -Γάντια (ηευγάρι) 
-Βαμβακερι ςφνκεςθ 100% (αποδεκτι 
ζωσ 90%), μαλακι και υπο-αλλεργικι 
-Σχζδια: 3 



 

 

-Χρϊματα: 4 ςκοφρα 
-Τφποσ: Ανδρικά  

3 Καςκόλ αντρικό -Καςκόλ 
-Βαμβακερι ςφνκεςθ 100% (αποδεκτι 
ζωσ 90%), μαλακι και υπο-αλλεργικι 
-Σχζδια: Τουλάχιςτον 3 
-Χρϊματα: 4 ςκοφρα 
-Τφποσ: Ανδρικά  

4 Ηϊνθ παντελονιοφ ςυνκετικι αντρικι -Συνκετικζσ με μεταλλικό άκρο 
- Μικοσ 120cm & 30mm 
-Χρϊματα (μαφρο, καφζ) 
-Τφποσ: Ανδρικά  

5 Καπζλο με  γείςο τφπου τηόκευ αντρικό -Σφνκεςθ: Βαμβάκι, πολυεςτζρασ, 
ακρυλικό 
- Χρϊματα: 3 (μαφρο, γκρι, μπλε) 
- Σχζδια: 3  
-Τφποσ: Ανδρικά  

6 Ομπρζλεσ βροχισ -Ομπρζλα βροχισ ςπαςτι  
-Χρϊματα: Σκοφρα μονόχρωμα  
- Φφαςμα Polyester-8 Ακτίνεσ 

 
 
ΣΜΗΜΑ 5: ΤΠΟΔΗΜΑΣΑ 
 
 

1 Ακλθτικά παποφτςια αντρικά -Ακλθτικά παποφτςια με κορδόνια 
- Υλικό: Συνκετικό δζρμα, φφαςμα suede 
- Μαλακόσ πάτοσ και αντιολιςκθτικι 
ςόλα 
-Αδιάβροχα 
- Χρϊμα: Δυνατότθτα επιλογισ από 6 
- Μεγζκθ: 35-46, 12-18 ετϊν 
-Ανατομικά 
- Σχζδια: Τουλάχιςτον 5 
- Τφποσ: Ανδρικά– εφθβικά 
-Μοντζρνο ςχζδιο 

2 Παντόφλεσ αντρικζσ καλοκαιρινζσ 
(ςαγιονάρεσ)  

-Σαγιονάρεσ με δίχαλο και χωρίσ δίχαλο 
-Υλικό: Συνκετικό 
-Αδιάβροχεσ 
-Χρϊμα: Δυνατότθτα επιλογισ από 4 
-Μεγζκθ: 35-46, 12-18 ετϊν 
- Ανατομικά 
- Σχζδια: Τουλάχιςτον 4 
- Τφποσ: Ανδρικά– εφθβικά 
-Μοντζρνο ςχζδιο 

3 Παντόφλεσ αντρικζσ χειμερινζσ -Παντόφλεσ  χειμερινζσ 
-Υλικό: Υφαςμάτινεσ 
-Χρϊμα: Δυνατότθτα επιλογισ από 4 



 

 

-Μεγζκθ: 35-46, 12-18 ετϊν 
-Ανατομικά 
- Σχζδια: Τουλάχιςτον 3 
-Τφποσ: ανδρικά  
-Μοντζρνο ςχζδιο 

4 Παποφτςια αντρικά casual -Τφποσ: casual με κορδόνια και επιλογι 
τφπου all star, και ςνικζρσ 
- Υλικό: Συνκετικό δζρμα, φφαςμα 
-Χρϊμα: Δυνατότθτα επιλογισ από 4 
- Μεγζκθ: 35-46, 12-18 ετϊν 
- Μαλακόσ πάτοσ 
-Αντιολιςκθτικι ςόλα 
-Σχζδια: Τουλάχιςτον 3 
-Τφποσ: ανδρικά  
-Μοντζρνο ςχζδιο 

5 Μποτάκια αντρικά -Αδιάβροχα 
- Με κορδόνι 
-Χρϊμα: Δυνατότθτα επιλογισ από 4 
- Μαλακόσ πάτοσ 
-Αντιολιςκθτικι ςόλα 
- Σχζδια: Τουλάχιςτον 3 
- Τφποσ: ανδρικά  
-Μοντζρνο ςχζδιο 

 
 
Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

1. Θ μεταφορά των προσ προμικεια ειδϊν ςτθ Δομι, κα γίνεται με δαπάνεσ και 

μεταφορικά μζςα του Προμθκευτι τμθματικά και ςτθν ποςότθτα που παραγγζλνει θ Δομ , 

εντόσ πζντε(5) εργάςιμων θμερϊν από τθν επομζνθ τθσ αντίςτοιχθσ παραγγελίασ. 

2. Ο Προμθκευτισ πρζπει να δθλϊςει αρικμό τθλεφϊνου, φαξ ι/και διεφκυνςθ 

θλεκτρονικοφ  ταχυδρομείου, ςτα οποία κα ςτζλνονται τα αιτιματα  εγγράφωσ για τισ 

ανάγκεσ τθσ Δομισ. 

3. Ο Προμθκευτισ κα ζχει τθν ποιοτικι – ποςοτικι ευκφνθ μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ 

παράδοςθσ των προσ προμικεια ειδϊν ςτθν  Δομι και ζχει τθν υποχρζωςθ να αντικακιςτά 

άμεςα και με δικά του ζξοδα κάκε ποςότθτα που δεν ανταποκρίνεται ςτισ προδιαγραφζσ. Θ 

παράδοςθ κα γίνεται τμθματικά μζχρι τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ, ανάλογα με τισ εκάςτοτε 

ανάγκεσ τθσ Δομισ εντόσ πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν από τθν ειδοποίθςι του με κάκε 

νόμιμο μζςο. 

4. Θ μεταφορά των προσ προμικεια ειδϊν ςτθ Δομι κα γίνεται με δαπάνεσ και μεταφορικά 

μζςα του Προμθκευτι ςτθν Δομι και ςτθν ποςότθτα που παραγγζλνει θ Δομι. Είναι ςτθν 

αποκλειςτικι ευκφνθ του Προμθκευτι να τθροφνται όλα τα ενδεδειγμζνα μζτρα αςφαλείασ 

κατά τθν παράδοςθ των προσ προμικεια ειδϊν προσ αποφυγι ατυχθμάτων και φκοράσ ι 

αλλοίωςθσ των ειδϊν τθσ προμικειασ. Θ διακίνθςθ και θ παράδοςθ των προσ προμικεια 

ειδϊν κα γίνεται ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

5. Θ ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των εκάςτοτε παραδιδόμενων ποςοτιτων των προσ 



 

 

προμικεια ειδϊν κα γίνεται από τριμελι επιτροπι τθσ Δομισ κατά τθν θμζρα και ϊρα 

παράδοςθσ. Στο αντικείμενο των εκάςτοτε τριμελϊν επιτροπϊν παραλαβισ 

ςυμπεριλαμβάνονται: 

5.1. Ζλεγχοσ τθσ ζγκαιρθσ εκτζλεςθσ τθσ παραγγελίασ από τον Προμθκευτι: Να 

παραδίδεται θ παραγγελκείςα ποςότθτα ςτο  κτίριο το αργότερο εντόσ πζντε (5) εργάςιμων 

θμερϊν, φςτερα από τθν παραγγελία τθσ Δομισ. Θ παράδοςθ τθσ παραγγελκείςασ 

ποςότθτασ κα διενεργείται ςε εργάςιμθ ϊρα, που κα κακορίηεται από τθν Δομι. 

5.2. Σφνταξθ αντιςτοίχου πρακτικοφ παραλαβισ 

6. Σε περίπτωςθ μθ ζγκαιρθσ εκτζλεςθσ τθσ παραγγελίασ εφαρμόηονται αναλογικά οι 

ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα οριηόμενα ςτο Ν. 4412/2016. 

7. Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφεται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων 

των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. 

8. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των 

υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του 

αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι 

ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν 

απόφαςθ αυτι. 

9. Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν άνω 

προκεςμία το «Διεκνζσ Κζντρο για τθν Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ» δικαιοφται να προμθκευκεί 

τθν αντίςτοιχθ ποςότθτα από τθν ελεφκερθ αγορά για τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ, θ δε 

επιπλζον διαφορά τιμισ και κάκε άλλθ πρόςκετθ δαπάνθ βαρφνει τον Ανάδοχο και 

αναηθτείται ςφμφωνα με το νόμο. 

10. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ 

παρ. 2 και 3 του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 

11. Ο Ανάδοχοσ και θ Ανακζτουςα Αρχι κα προςπακοφν να ρυκμίηουν φιλικά κάκε 

διαφορά, που τυχόν κα προκφψει ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ ιςχφοσ τθσ 

Σφμβαςθσ που κα υπογραφεί. 

12. Η κοινοποίθςθ εγγράφων από τθν Ανακζτουςα αρχι κα γίνεται ςτθν ταχυδρομικι 

ι/και ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ, που δθλϊνει ο Ανάδοχοσ ςτθν προςφορά του. 

 


