
 

 

 

 

 

ΜΔΛΔΣΗ  

22/2020 

Αξηζκ. Πξση. 753/6-7-2020 

 

 

Πξνκήζεηα εμσηεξηθώλ ελδπκάησλ, εζσξνύρσλ, 

ελδπκάησλ λπθηόο, ελδπκάησλ θνιύκβεζεο, εμαξηεκάησλ 

ξνπρηζκνύ, ππνδεκάησλ γηα ηελ Γνκή Φηινμελίαο 

Αζπλόδεπησλ αλειίθσλ ζηα Ισάλληλα 

 

 

 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 15.361,00 €  ρσξίο ΦΠΑ 

 
 

 

 

 

 

Κ.Α. 64.08 «Αλαιώζηκα» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΣΟ  2020 
     

 



 

 

 

               

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

 
Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ζηελ πξνκήζεηα «εμσηεξηθώλ ελδπκάησλ, εζσξνύρσλ, ελδπκάησλ 

λπθηόο, ελδπκάησλ θνιύκβεζεο, εμαξηεκάησλ ξνπρηζκνύ, ππνδεκάησλ» ηεο Γνκήο Φηινμελίαο 

Αζπλφδεπησλ Αλειίθσλ ζηα Ησάλληλα ηνπ «Γηεζλνύο Κέληξνπ γηα ηελ Βηώζηκε Αλάπηπμε». Η 

πξνκήζεηα εμσηεξηθώλ ελδπκάησλ, εζσξνύρσλ, ελδπκάησλ λπθηόο, ελδπκάησλ θνιύκβεζεο, 

εμαξηεκάησλ ξνπρηζκνύ, ππνδεκάησλ ζα θαιύςεη ηηο αλάγθεο ηεο δνκήο από ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζύκβαζεο θαη κέρξη 31/12/2020 κε δηθαίσκα κνλνκεξνύο παξάηαζεο ηζρύνο ηεο 

ζύκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί, κέρξη ηελ εμάληιεζε ηεο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο ηεο 

παξνχζαο ζχκβαζεο θαη ησλ ηπρψλ ηξνπνπνηήζεψλ ηεο. 

Ζ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζε 15.361,00 € ρσξίο ΦΠΑ θαη ε 

ζρεηηθή πίζησζε είλαη εγγεγξακκέλε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ «Γηεζλνχο Κέληξνπ γηα ηελ 

Βηψζηκε Αλάπηπμε» κε ζηνηρεία: 

 

Κ.Α. 64.08 «Αλαιώζηκα Τιηθά» 

 

Ζ πξνκήζεηα ζα επηβαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ «Γηεζλνχο Κέληξνπ γηα ηε Βηψζηκε 

Αλάπηπμε» ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020. Ζ δηελέξγεηα ηεο πξνκήζεηαο  ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

κε  ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο θαη κε θξηηήξην ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο πξνθχπηνπζα απφ ην κεγαιχηεξν εληαίν πνζνζηό 

έθπησζεο γηα θάζε Σκήκα ηεο πξόζθιεζεο.                                   

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΙΙ .ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ – ΔΝΣΤΠΑ 

 

 

Α. Σερληθέο πξνδηαγξαθέο 

Όια ηα πξνο πξνκήζεηα είδε ζα θέξνπλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, φπσο απηέο εμεηδηθεχνληαη 

ζην θάησζη πίλαθα: 

 

ΣΜΗΜΑ 1:  ΔΞΩΣΔΡΙΚΑ ΔΝΓΤΜΑΣΑ 

 

1 Μπινχδα καθξπκάληθε αληξηθή -Βακβαθεξή ζχλζεζε 100% 

(απνδεθηή έσο 90%), καιαθή 

θαη ππν-αιιεξγηθή 

-Μεγέζε: 12-18 εηψλ (XS-XXL) 

- ρέδηα: Σνπιάρηζηνλ 8 κνληέξλα 

-Υξψκαηα: φια ηα ρξψκαηα 

-Σχπνο: Αλδξηθά-εθεβηθά 

2 Μπινχδα θνληνκάληθε αληξηθή  -Βακβαθεξή ζχλζεζε 100% 

(απνδεθηή έσο 90%), καιαθή 

θαη ππν-αιιεξγηθή 

- Μεγέζε: (XS-XXL) 12-18 εηψλ 

-ρέδηα: ηνπιάρηζηνλ 8  κνληέξλα 

-Υξψκαηα: φια ηα ρξψκαηα 

-Σχπνο: T-shirt Αλδξηθά -εθεβηθά. 
 

3 Μπινχδα fleece αληξηθή -Μπινχδα Fleece ηζνζεξκηθή 

απφ 100% polyester κε κηθξφ 

θεξκνπάξ ζην γηαθά 

-Μεγέζε: (XS-XXL) 12-18 εηψλ 

-ρέδηα: Σνπιάρηζηνλ 3 

-Υξψκαηα: φια ηα ρξψκαηα 

-Σχπνο: Αλδξηθά- εθεβηθά. 

 

 

4 Εαθέηα θνχηεξ αληξηθή κε θνπθνχια -Εαθέηα θνχηεξ κε καθξχ καλίθη, κε 

θνπθνχια, θεξκνπάξ 

-Βακβαθεξή ζχλζεζε 100% 

(απνδεθηή έσο 90%), καιαθή 

θαη ππν-αιιεξγηθή 

-Μεγέζε: (XS-XXL) 12-18 εηψλ 

-ρέδηα: Σνπιάρηζηνλ 3 κνληέξλα 

-Υξψκαηα: φια ηα ρξψκαηα 

-Σχπνο: Αλδξηθά -εθεβηθά 

5 Μπινχδα θνχηεξ αληξηθή κε θνπθνχια -Μαθξπκάληθε θνχηεξ κε 

θνπθνχια θαη θνξδφλη ζην ιαηκφ 

-Βακβαθεξή ζχλζεζε 100% 

(απνδεθηή έσο 90%), καιαθή 

θαη ππν-αιιεξγηθή 

-Γίθισλε πιέμε 



 

 

 

- Μεγέζε: (XS-XXL) 12-18 εηψλ 

-ρέδηα: Σνπιάρηζηνλ 3 

-Υξψκαηα: φια ηα ρξψκαηα 

-Σχπνο: Αλδξηθά -εθεβηθά 

6 Μπνπθάλ ρεηκεξηλφ αληξηθφ  -Με ζεξκνκνλσηηθή εζσηεξηθή 

επέλδπζε θαη αδηαβξνρνπνηεκέλν 

αληηαλεκηθφ εμσηεξηθφ χθαζκα 

-χλζεζε: 70% Βακβάθη-30% 

πνιπεζηέξαο 

-Διαζηηθά ηειεηψκαηα ζηα 

καλίθηα γηα λα απνθιείνπλ ην 

θξχν 

- Πξαθηηθέο ηζέπεο εμσηεξηθέο 

-Με θεξκνπάξ  

-Με θνπθνχια 

- Μνληέξλα γξακκή θαη ζηπι 

-Μεγέζε: (XS-XXL) 12-18 εηψλ 

-ρέδηα: Σνπιάρηζηνλ 5 

-Υξψκαηα: Σνπιάρηζηνλ 3 

-Σχπνο: Αλδξηθά -εθεβηθά 

 

7 Μπνπθάλ αλνημηάηηθν αληξηθφ αδηάβξνρν -Με εζσηεξηθή επέλδπζε θαη 

Αδηαβξνρνπνηεκέλν αληηαλεκηθφ εμσηεξηθφ 

χθαζκα 

- χλζεζε: πνιπεζηέξαο ή ηδηλ 

-Πξαθηηθέο ηζέπεο ζην εζσηεξηθφ 

θαη ην εμσηεξηθφ 

-Με θεξκνπάξ 

-Με θνπθνχια ή ρσξίο 

-Μνληέξλα γξακκή θαη ζηπι 

- Μεγέζε: (XS-XXL) 12-18 εηψλ 

- ρέδηα: Σνπιάρηζηνλ 5 

-Υξψκαηα: Σνπιάρηζηνλ 3 

-Σχπνο: Αλδξηθά -εθεβηθά 

8 Σδίλ παληειφλη αληξηθφ -χλζεζε: Βακβάθη, Λχθξα, 

Πνιπεζηέξαο, Διαζηίλε ή 

Βηζθφδε 

-ηελή γξακκή θαη κνληέξλν 

ζηπι 

-Με θνπκπηά ή θεξκνπάξ θαη 4 

ηζέπεο 

-Με ρνληξέο ξαθέο 

-Μεγέζε: (XS-XXL) 12-18 εηψλ 

-ρέδηα: Σνπιάρηζηνλ 4 

-Υξψκαηα: Σνπιάρηζηνλ 3 

-Σχπνο: Αλδξηθά -εθεβηθά 

9 Βεξκνχδα αληξηθή  αζιεηηθή καθφ -Βεξκνχδα αζιεηηθή καθφ κε 

ιάζηηρν ή θνξδφλη ζηε κέζε 

- χλζεζε: απφ 100% βακβάθη ή 



 

 

 

90% βακβάθη θαη 10% ειαζηίλε 

-ηελή γξακκή θαη κνληέξλν 

ζηπι 

-Μεγέζε: (XS-XXL) 12-18 εηψλ 

-ρέδηα: Σνπιάρηζηνλ 3 

- Υξψκαηα: Σνπιάρηζηνλ 3 

-Σχπνο: Αλδξηθά-εθεβηθά 

10 Βεξκνχδα αληξηθή -Βεξκνχδεο ηδηλ θαη πθαζκάηηλεο 

κε ιάζηηρν ή θνξδφλη ζηε κέζε 

- χλζεζε: Βακβάθη, Λχθξα, 

Πνιπεζηέξαο, Διαζηίλε ή Βηζθφδε 

-Μαιαθή θαη ππν-αιιεξγηθή 

- ηελή γξακκή θαη κνληέξλν 

ζηπι 

-Με θνπκπηά ή θεξκνπάξ θαη 2 

πιατλέο ηζέπεο ηνπιάρηζηνλ κε 

ξεβέξ 

-Με ρνληξέο ξαθέο 

-Μεγέζε: (XS-XXL) 12-18 εηψλ 

-ρέδηα: Σνπιάρηζηνλ 3 

-Υξψκαηα: Σνπιάρηζηνλ 3 

-Σχπνο: Αλδξηθά -εθεβηθά 

11 Παληειφλη θφξκα αληξηθφ -Φφξκα παληειφλη ζε ζηελή 

γξακκή κε ιάζηηρν ή θνξδφλη 

ζηε κέζε, κε ιάζηηρν ζηνλ 

αζηξάγαιν 

- 100% βακβάθη 

-Μεγέζε: (XS-XXL) 12-18 εηψλ 

-ρέδηα: Σνπιάρηζηνλ 4 

-Υξψκαηα: Σνπιάρηζηνλ 4 

-Σχπνο: Αλδξηθά -εθεβηθά 

12 Παληειφλη πθαζκάηηλν ηχπνπ cargo 

αληξηθφ 

-χλζεζε: Βακβάθη, Λχθξα, 

Πνιπεζηέξαο, Διαζηίλε ή 

Βηζθφδε 

-ηελή γξακκή θαη κνληέξλν 

ζηπι 

-Με θνπκπηά ή θεξκνπάξ θαη 4 

ηζέπεο 

-Μεγέζε: (XS-XXL) 12-18 εηψλ 

-ρέδηα: Σνπιάρηζηνλ 4 

-Υξψκαηα: Σνπιάρηζηνλ 3 

-Σχπνο: Αλδξηθά -εθεβηθά 

13 Πνπθάκηζν καθξπκάληθν αληξηθφ -Καξφ, κνλφρξσκν θαη ηδηλ 

πνπθάκηζν 

-100% Βακβαθεξφ ή 85% 

Βακβάθη θαη 15% Lycra 

- Μαθξπκάληθν κε καιαθφ γηαθά 

-Μνληέξλα Γξακκή (Μνdern-Slim 

Fit) 



 

 

 

-Μεγέζε: (S, M, L, XL) 12-18 εηψλ 

-ρέδηα: Σνπιάρηζηνλ 4 

- Υξψκαηα: Σνπιάρηζηνλ 6 

-Σχπνο: Αλδξηθά -εθεβηθά 

14 Πνπθάκηζν θνληνκάληθν αληξηθφ -Σχπνο: θαξφ, κνλφρξσκν θαη 

ηδηλ πνπθάκηζν 

-100% Βακβαθεξφ ή 85% 

Βακβάθη θαη 15% Lycra 

-Κνληνκάληθν κε καιαθφ γηαθά 

-Μνληέξλα Γξακκή (Μνdern-Slim 

Fit) 

-Μεγέζε: (S, M, L) 13-18 εηψλ 

-ρέδηα: Σνπιάρηζηνλ 4 

-Υξψκαηα: Σνπιάρηζηνλ 4 

-Σχπνο: Αλδξηθά -εθεβηθά 

 

 

 

ΣΜΗΜΑ 2: ΔΩΡΟΤΥΑ 

 

1 Δζψξνπρα ηχπνπ κπφμεξ αληξηθά -Βακβαθεξή ζχλζεζε 100% 

(απνδεθηή έσο 90%) ή βακβάθη- 

ειαζηίλε, καιαθή θαη ππν- 

αιιεξγηθή 

-Υξψκαηα: Σνπιάρηζηνλ 4 

(κνλφρξσκα) 

- Μεγέζε: (XS-XXL) 12-18 εηψλ 

-Σχπνο: Αλδξηθά – εθεβηθά 

2 Κάιηζεο αληξηθέο ηκρ. 3 -Σχπνο: ρεηκεξηλέο εθεβηθέο 

αζιεηηθέο 

- Βακβαθεξή ζχλζεζε 100% 

(απνδεθηή έσο 90%) ή βακβάθη- 

ειαζηίλε ή βακβάθη- ιίθξα, 

καιαθή θαη ππν-αιιεξγηθή 

-Υξψκα: καχξν, κπιε, γθξη 

- Μεγέζε: 38 έσο 46 

-Σχπνο: Αλδξηθά -εθεβηθά 

3 Κάιηζεο ζνζφλη αληξηθέο ηκρ. 3 -Σχπνο: νζφλη -εθεβηθφ, 

- Βακβαθεξή ζχλζεζε 100% 

(απνδεθηή έσο 90%) ή βακβάθη- 

ειαζηίλε ή βακβάθη- ιίθξα, 

καιαθή θαη ππν-αιιεξγηθή 

- Υξψκα: καχξν, κπιε, γθξη 

- Μεγέζε: 38 εσο 46 

-Σχπνο: Αλδξηθά -εθεβηθά 

4 Φαλειάθηα θνληνκάληθα αληξηθά Φαλειάθηα θνληνκάληθα 

-Βακβαθεξά ζχλζεζε 100% 

(απνδεθηή έσο 90%), καιαθή 

θαη ππφ-αιιεξγηθή 



 

 

 

- Με ιαηκφθνςε  
-Μεγέζε: (XS-XL) 

- Υξψκα: καχξα θαη 

άζπξα 

-Σχπνο: Αλδξηθά -εθεβηθά 

 

 

 

 

ΣΜΗΜΑ 3: ΔΝΓΤΜΑΣΑ ΝΤΚΣΟ 

 

1 Υεηκεξηλέο πηδάκεο αληξηθέο -εθεβηθέο -Πάλσ θαη θάησ κέξνο 

-Μαθξχ-θνληφ καλίθη 

- Μεγέζε: (S, M, L) 12-18 εηψλ 

-ρέδηα: Σνπιάρηζηνλ 2 

- Υξψκαηα: Σνπιάρηζηνλ 2 

-Σχπνο: Αλδξηθά -εθεβηθά 

 

 

ΣΜΗΜΑ 4: ΔΝΓΤΜΑΣΑ ΚΟΛΤΜΒΗΗ 

 

 

1 Πεηζέηεο ζαιάζζεο-Πηζίλαο αληξηθέο -Γηαζηάζεηο: Σνπιάρηζηνλ 70x150 cm 

-Απαιή, απνξξνθεηηθή θαη αλζεθηηθή 

ζηελ ρξήζε 

-Βακβαθεξή 100% ή Μηθξντλεο 100% 

-Υξψκαηα: ηνπιάρηζηνλ 2 

-ρέδηα: ηνπιάρηζηνλ 2 

- Σχπνο: Αλδξηθά  

2 Μαγηφ αληξηθφ ηχπνπ ζνξηο  -Μαγηφ αζιεηηθφ ηχπνπ ζνξηο, 

θαηάιιειν γηα θνιχκβεζε 

- Όρη πνιχ θνληφ 

-Να ζηεγλψλεη γξήγνξα 

- Τιηθφ: ζπαληεμ- ειαζηίλε 

- Υξψκα: 4 

-Μεγέζε: (XS-XXL) 12-18 εηψλ 

-ρέδηα: Σνπιάρηζηνλ 4 

-Σχπνο: Αλδξηθά – εθεβηθά 

 

 

ΣΜΗΜΑ 5: ΔΞΑΡΣΗΜΑΣΑ ΡΟΤΥΙΜΟΤ 

 

1 θνχθνο αληξηθφο  -Βακβαθεξή ζχλζεζε 100% (απνδεθηή 

έσο 90%), καιαθή θαη ππν-αιιεξγηθή 

-ρέδηα: Σνπιάρηζηνλ 3 

-Υξψκαηα: 4 ζθνχξα 

-Σχπνο: Αλδξηθά  

2 Γάληηα αληξηθά  -Γάληηα (δεπγάξη) 

-Βακβαθεξή ζχλζεζε 100% (απνδεθηή 



 

 

 

έσο 90%), καιαθή θαη ππν-αιιεξγηθή 

-ρέδηα: 3 

-Υξψκαηα: 4 ζθνχξα 

-Σχπνο: Αλδξηθά  

3 Καζθφι αληξηθφ -Καζθφι 

-Βακβαθεξή ζχλζεζε 100% (απνδεθηή 

έσο 90%), καιαθή θαη ππν-αιιεξγηθή 

-ρέδηα: Σνπιάρηζηνλ 3 

-Υξψκαηα: 4 ζθνχξα 

-Σχπνο: Αλδξηθά  

4 Εψλε παληεινληνχ ζπλζεηηθή αληξηθή -πλζεηηθέο κε κεηαιιηθφ άθξν 

- Μήθνο 120cm & 30mm 

-Υξψκαηα (καχξν, θαθέ) 

-Σχπνο: Αλδξηθά  

5 Καπέιν κε  γείζν ηχπνπ ηδφθεπ αληξηθφ -χλζεζε: Βακβάθη, πνιπεζηέξαο, 

αθξπιηθφ 

- Υξψκαηα: 3 (καχξν, γθξη, κπιε) 

- ρέδηα: 3  

-Σχπνο: Αλδξηθά  

6 Οκπξέιεο βξνρήο -Οκπξέια βξνρήο ζπαζηή  

-Υξψκαηα: θνχξα κνλφρξσκα  

- Ύθαζκα Polyester-8 Αθηίλεο 

 

 

ΣΜΗΜΑ 5: ΤΠΟΓΗΜΑΣΑ 

 

 

1 Αζιεηηθά παπνχηζηα αληξηθά -Αζιεηηθά παπνχηζηα κε θνξδφληα 

- Τιηθφ: πλζεηηθφ δέξκα, χθαζκα suede 

- Μαιαθφο πάηνο θαη αληηνιηζζεηηθή 

ζφια 

-Αδηάβξνρα 

- Υξψκα: Γπλαηφηεηα επηινγήο απφ 6 

- Μεγέζε: 35-46, 12-18 εηψλ 

-Αλαηνκηθά 

- ρέδηα: Σνπιάρηζηνλ 5 

- Σχπνο: Αλδξηθά– εθεβηθά 

-Μνληέξλν ζρέδην 

2 Παληφθιεο αληξηθέο θαινθαηξηλέο 

(ζαγηνλάξεο)  

-αγηνλάξεο κε δίραιν θαη ρσξίο δίραιν 

-Τιηθφ: πλζεηηθφ 

-Αδηάβξνρεο 

-Υξψκα: Γπλαηφηεηα επηινγήο απφ 4 

-Μεγέζε: 35-46, 12-18 εηψλ 

- Αλαηνκηθά 

- ρέδηα: Σνπιάρηζηνλ 4 

- Σχπνο: Αλδξηθά– εθεβηθά 

-Μνληέξλν ζρέδην 

3 Παληφθιεο αληξηθέο ρεηκεξηλέο -Παληφθιεο  ρεηκεξηλέο 



 

 

 

-Τιηθφ: Τθαζκάηηλεο 

-Υξψκα: Γπλαηφηεηα επηινγήο απφ 4 

-Μεγέζε: 35-46, 12-18 εηψλ 

-Αλαηνκηθά 

- ρέδηα: Σνπιάρηζηνλ 3 

-Σχπνο: αλδξηθά  

-Μνληέξλν ζρέδην 

4 Μπνηάθηα αληξηθά -Αδηάβξνρα 

- Με θνξδφλη 

-Υξψκα: Γπλαηφηεηα επηινγήο απφ 4 

- Μαιαθφο πάηνο 

-Αληηνιηζζεηηθή ζφια 

- ρέδηα: Σνπιάρηζηνλ 3 

- Σχπνο: αλδξηθά  

-Μνληέξλν ζρέδην 

 

 

Β. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

1. Ζ κεηαθνξά ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ ζηε Γνκή, ζα γίλεηαη κε δαπάλεο θαη κεηαθνξηθά 

κέζα ηνπ Πξνκεζεπηή ηκεκαηηθά θαη ζηελ πνζφηεηα πνπ παξαγγέιλεη ε Γνκή, εληφο (10)  

έσο (20) είθνζη σξψλ απφ ηελ παξαγγειία. 

2. Ο Πξνκεζεπηήο πξέπεη λα δειψζεη αξηζκφ ηειεθψλνπ, θαμ ή/θαη δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ  

ηαρπδξνκείνπ, ζηα νπνία ζα ζηέιλνληαη ηα αηηήκαηα  εγγξάθσο γηα ηηο αλάγθεο ηεο Γνκήο. 

3. Ο Πξνκεζεπηήο ζα έρεη ηελ πνηνηηθή – πνζνηηθή επζχλε κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο 

παξάδνζεο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ ζηελ  Γνκή θαη έρεη ηελ ππνρξέσζε λα αληηθαζηζηά 

άκεζα θαη κε δηθά ηνπ έμνδα θάζε πνζφηεηα πνπ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνδηαγξαθέο. Ζ 

παξάδνζε ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά κέρξη ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο, αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε 

αλάγθεο ηεο Γνκήο εληφο (10)  έσο (20) είθνζη σξψλ απφ ηελ εηδνπνίεζή ηνπ κε θάζε λφκηκν 

κέζν. 

4. Ζ κεηαθνξά ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ ζηε Γνκή ζα γίλεηαη κε δαπάλεο θαη κεηαθνξηθά 

κέζα ηνπ Πξνκεζεπηή ζηελ Γνκή θαη ζηελ πνζφηεηα πνπ παξαγγέιλεη ε Γνκή. Δίλαη ζηελ 

απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ Πξνκεζεπηή λα ηεξνχληαη φια ηα ελδεδεηγκέλα κέηξα αζθαιείαο 

θαηά ηελ παξάδνζε ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ πξνο απνθπγή αηπρεκάησλ θαη θζνξάο ή 

αιινίσζεο ησλ εηδψλ ηεο πξνκήζεηαο. Ζ δηαθίλεζε θαη ε παξάδνζε ησλ πξνο πξνκήζεηα 

εηδψλ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

5. Ζ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ εθάζηνηε παξαδηδφκελσλ πνζνηήησλ ησλ πξνο 

πξνκήζεηα εηδψλ ζα γίλεηαη απφ ηξηκειή επηηξνπή ηεο Γνκήο θαηά ηελ εκέξα θαη ψξα 

παξάδνζεο. ην αληηθείκελν ησλ εθάζηνηε ηξηκειψλ επηηξνπψλ παξαιαβήο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη: 

5.1. Έιεγρνο ηεο έγθαηξεο εθηέιεζεο ηεο παξαγγειίαο απφ ηνλ Πξνκεζεπηή: Να παξαδίδεηαη 

ε παξαγγειζείζα πνζφηεηα ζην  θηίξην ην αξγφηεξν εληφο (10)  έσο (20) είθνζη σξψλ, χζηεξα 

απφ ηελ παξαγγειία ηεο Γνκήο. Ζ παξάδνζε ηεο παξαγγειζείζαο πνζφηεηαο ζα δηελεξγείηαη 

ζε εξγάζηκε ψξα, πνπ ζα θαζνξίδεηαη απφ ηελ Γνκή. 

5.2. χληαμε αληηζηνίρνπ πξαθηηθνχ παξαιαβήο 



 

 

 

6. ε πεξίπησζε κε έγθαηξεο εθηέιεζεο ηεο παξαγγειίαο εθαξκφδνληαη αλαινγηθά νη 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα νξηδφκελα ζην Ν. 4412/2016. 

7. ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο πνζφηεηαο ησλ 

πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ 

νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζή ηεο κε άιιε, πνπ λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο 

φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή. 

9. Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη πιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ άλσ 

πξνζεζκία ην «Γηεζλέο Κέληξν γηα ηελ Βηώζηκε Αλάπηπμε» δηθαηνύηαη λα πξνκεζεπζεί 

ηελ αληίζηνηρε πνζόηεηα από ηελ ειεύζεξε αγνξά γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηεο, ε 

δε επηπιένλ δηαθνξά ηηκήο θαη θάζε άιιε πξόζζεηε δαπάλε βαξύλεη ηνλ Αλάδνρν θαη 

αλαδεηείηαη ζύκθσλα κε ην λόκν. 

10. Ζ επηζηξνθή ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο 

παξ. 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 213 ηνπ λ. 4412/2016. 

11. Ο Αλάδνρνο θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα πξνζπαζνχλ λα ξπζκίδνπλ θηιηθά θάζε δηαθνξά, 

πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηεο χκβαζεο 

πνπ ζα ππνγξαθεί. 

12. Η θνηλνπνίεζε εγγξάθσλ από ηελ Αλαζέηνπζα αξρή ζα γίλεηαη ζηελ ηαρπδξνκηθή 

ή/θαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε, πνπ δειώλεη ν Αλάδνρνο ζηελ πξνζθνξά ηνπ. 

 

 

 

 

                    

Γ Δ Ν Ι Κ Η    Τ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Τ Π Ο Υ Ρ Δ Ω  Δ Ω Ν 

 
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΜΔΛΔΣΗ  

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε πξνκήζεηα εμσηεξηθώλ ελδπκάησλ, 

εζσξνύρσλ, ελδπκάησλ λπθηόο, ελδπκάησλ θνιύκβεζεο, εμαξηεκάησλ ξνπρηζκνύ, ππνδεκάησλ 

γηα ηηο αλάγθεο ηεο  «Γνκήο Φηινμελίαο Αζπλφδεπησλ Αλειίθσλ ζηα Ησάλληλα». Ζ ππνβνιή 

ησλ πξνζθνξψλ αθνξά ηελ αγνξά ησλ εηδψλ ηεο ελ ιφγσ πξνκήζεηαο. 

Σα πξνο πξνκήζεηα είδε θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ Κνηλνχ Λεμηινγίνπ     

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (CPV) : Δμσηεξηθά ελδύκαηα: 18200000-1, Δζώξνπρα:18310000-5, 

Δλδύκαηα λπθηόο:18318500-6, Δλδύκαηα θνιύκβεζεο:18412800-8, Δμαξηήκαηα 

ξνπρηζκνύ:18420000-9, Τπνδήκαηα:18420000-9 

 

Ζ πξνκήζεηα ησλ δεηνχκελσλ εηδψλ ρσξίδεηαη ζε ΣΜΖΜΑΣΑ ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ 

πίλαθα: 

 

 
Α/Α 

τμήματοσ 

 
Κ.Α. 
προϋπ/ςμού 

 
 

CPV 

 
 

ΕΙΔΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Ποςό 
προϋπ/ςμού 
χωρίσ Φ.Π.Α. 

ςε € 

1 64.08 18200000-1 Ρρομικεια εξωτερικϊν ενδυμάτων 8.180,00€ 



 

 

 

2 64.08 18310000-5 Ρρομικεια εςωροφχων 1.152,00€ 

3 64.08 18318500-6 Ρρομικεια ενδυμάτων νυκτόσ 860,00€ 

4 64.08 18412800-8 Ρρομικεια ενδυμάτων κολφμβθςθσ 668,00€ 

5 64.08 18420000-9 Ρρομικεια εξαρτθμάτων ρουχιςμοφ 1.512,00€ 

     

 

6 
64.08 18420000-9 Ρρομικεια υποδθμάτων 

2.989,00€ 

   ΣΥΝΟΛΟ 15.361,00€   

 
   ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΡΑ 19.047,64€   

 

 

Κάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ ππνβάιινληαο πξνζθνξά γηα έλα 

ή πεξηζζφηεξα εθ ησλ πξναλαθεξφκελσλ Σκεκάησλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε πξνζθνξά ζα 

αθνξά όια ηα είδε θαη ηηο πνζόηεηεο ηνπ Σκήκαηνο.  

Ζ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 15.361,00επξψ πιένλ 3.686,64 

επξψ (Φ.Π.Α.24%), ζχλνιν  19.047,64 επξψ κε Φ.Π.Α. Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη κέρξη 31/12/2020 κε δηθαίσκα κνλνκεξνύο παξάηαζεο 

ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί, κέρξη ηελ εμάληιεζε ηεο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο 

ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη ησλ ηπρψλ ηξνπνπνηήζεψλ ηεο. 

Πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα έλα ή πεξηζζφηεξα Σκήκαηα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε 

πξνζθνξά ζα αθνξά φια ηα είδε θαη ηηο πνζφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο. Πξνζθνξά πνπ θαηαηίζεηαη 

γηα κέξνο ηεο πξνκήζεηαο θεξχζζεηαη σο απαξάδεθηε.   

Οη αλαθεξφκελεο πνζφηεηεο, ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ είλαη ελδεηθηηθέο, θαη’ εθηίκεζε ησλ 

αλαγθψλ  ηεο Γνκήο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ε νπνία δελ είλαη ππνρξεσκέλε λα απνξξνθήζεη 

φιεο ηηο αλαθεξφκελεο πνζφηεηεο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ. Οη πνζφηεηεο πνπ ζα 

παξαγγειζνχλ ηειηθά ζα πξνθχςνπλ απφ ηηο ηξέρνπζεο αλάγθεο ηεο Γνκήο θαη ε αμία ηνπο 

δελ ζα μεπεξάζεη ηηο εμαζθαιηζκέλεο πηζηψζεηο ηεο ζχκβαζεο.  

Ζ ζχκβαζε ζα αλαηεζεί κε θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξάο , βάζεη ηηκήο αλά ΣΜΖΜΑ. 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

 

1. Υπεφκυνθ Διλωςθ του ν.1599/86 με τθν οποία κα δεςμεφεται ότι κα ανταποκρίνεται ςε 

κάκε παραγγελία τθσ ανακζτουςασ εντόσ (10) δζκα ζωσ (20)είκοςι ωρϊν και κα παραδίδει 

εντόσ αυτοφ του διαςτιματοσ τα είδθ τα οποία κα ηθτά θ Δομι. 



 

 

 

2. Φορολογικι ενθμερότθτα και Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα ι Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 

1599/1986 (τ. Α) ςτθν οποία κα αναφζρει ότι: «Θα προςκομίςουν Φορολογικι και 

Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα μετά τθν απόφαςθ ανάκεςθσ».  

3. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου (ςε περίπτωςθ Νομικοφ Ρροςϊπου θ υποχρζωςθ ζχει ωσ 

εξισ: αα) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν 

εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ, ββ) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), 

τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 

 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ  

1. Στθν αμοιβι του ΑΝΑΔΟΧΟΥ ςυμπεριλαμβάνονται κάκε φφςθσ ζξοδα, δαπάνεσ, 

αμοιβζσ προςωπικοφ. Τον προμθκευτι βαρφνουν και ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν 

τιμι τθσ προςφοράσ του: ο ΦΡΑ και οι νόμιμεσ κρατιςεισ όπωσ αυτζσ ιςχφουν, τα 

πάςθσ φφςεωσ αςφάλιςτρα για το προςωπικό του, οι δαπάνεσ των μζτρων 

προςταςίασ και πρόλθψθσ ατυχθμάτων εργαηομζνων ι τρίτων, τθσ αποφυγισ 

βλαβϊν ςε κινθτά ι ακίνθτα πράγματα τρίτων, τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν, 

οι δαπάνεσ μεταφορζσ, τα μεταφορικά μζςα, τα μθχανιματα και εργαλεία που κα 

χρθςιμοποιιςει για τισ ανάγκεσ εκτζλεςθσ τθσ ηθτοφμενθσ υπθρεςίασ. 

2. Ο προμθκευτισ, κα εκδόςει Τιμολόγιο Ραροχισ Υπθρεςιϊν για τθν υπθρεςία που 

ζχει εκτελεςκεί. Το «Διεκνζσ Κζντρο για τθν Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ» κα καταβάλλει τθν 

αξία τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ, ςτα πλαίςια τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ, εντόσ 

ενενιντα (90) εργάςιμων  θμερϊν και ανάλογα με τισ χρθματορροζσ του 

προγράμματοσ από τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν και τθν ζκδοςθ από τον προμθκευτι 

των δικαιολογθτικϊν πλθρωμισ: 

 Τιμολόγιο, ςτο οποίο να αναγράφονται το είδοσ, θ ποςότθτα, θ τιμι 

μονάδασ, θ ςυνολικι αξία τθσ υπθρεςίασ και οι νόμιμεσ επιβαρφνςεισ, 

 Φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα 

 Η αμοιβι του Αναδόχου επιβαρφνεται επίςθσ με κράτθςθ φψουσ 0,07%, 

υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων, θ οποία 

υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ Φ.Ρ.Α., τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε 

ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Επί του ποςοφ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ 

Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων διενεργείται κράτθςθ 



 

 

 

τζλουσ χαρτοςιμου 3%, πλζον ειςφοράσ 20% υπζρ Ο.Γ.Α. κακϊσ και 

κράτθςθ υπζρ Α.Ε.Ρ.Ρ. 

3. Πλοι οι όροι που αναφζρονται παραπάνω, αποτελοφν και απαράβατουσ όρουσ τθσ 

ςφμβαςθσ.  

 

 

ΣΡΟΠΟ ΚΑΙ ΥΡΟΝΟ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ιακβάλνληαη ππφςε ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

 

Ζ πξνκήζεηα ζα εθηειεζηεί κε ηνλ ηξφπν θαη ην ρξφλν πνπ ζα νξίδεη ε πξφζθιεζε  

ηκεκαηηθά θαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο Γνκήο Φηινμελίαο Αζπλφδεπησλ Αλειίθσλ. Σφπνο 

παξάδνζεο ησλ πιηθψλ νξίδεηαη ε Γνκή Φηινμελίαο Αζπλφδεπησλ Αλειίθσλ ζηα Ησάλληλα. 

 

 

ΤΜΒΑΗ 

Ο πξνκεζεπηήο πνπ ζα αλαδεηρηεί απφ ην δηαγσληζκφ ππνρξενχηαη εληφο δέθα (10) εκεξψλ 

απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ 

ζπκθσλεηηθνχ. 

 

ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ 

Δθφζνλ ππάξμεη απφθιηζε ηεο ζχκβαζεο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο , κπνξεί λα επηβιεζεί ζε 

βάξνο ηνπ αλαδφρνπ πνηληθή ξήηξα ζχκθσλα  κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

 

 

ΠΛΗΜΜΔΛΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ  

 Ο πξνκεζεπηήο ζα εγγπάηαη φηη ηα είδε ζα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 

θαη ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο, ζα έρνπλ ηηο ηδηφηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνβιέπνπλ 

νη φξνη απηνί. Ζ Αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί φια ηα δηθαηψκαηα, ηα νπνία ζα αζθήζεη φηαλ 

δηαπηζηψζεη φηη παξαβηάδνληαη νη παξαπάλσ δηαβεβαηψζεηο ηνπ πξνκεζεπηή. Ο πξνκεζεπηήο 

έρεη ηελ ππνρξέσζε λ’ αληηθαηαζηήζεη, χζηεξα απφ αίηεζε ηεο Αλαζέηνπζαο θάζε πνζφηεηα 

πνπ πξνκήζεπζε, κέζα ζε πέληε εξγάζηκεο (5) εκέξεο, αθφηνπ δηαπηζησζεί παξάβαζε ησλ 

παξαπάλσ δηαβεβαηψζεσλ. Οη δαπάλεο επηζηξνθήο ζηνλ πξνκεζεπηή ησλ αθαηάιιεισλ εηδψλ 

θαη απνζηνιήο ζηελ Γνκή ησλ λέσλ ζε αληηθαηάζηαζε ησλ αθαηάιιεισλ, ζα βαξχλνπλ ηνλ 

πξνκεζεπηή. Αλ ν πξνκεζεπηήο θαηαζηεί ππφηξνπνο κε ηελ πξνκήζεηα αθαηάιιεισλ εηδψλ 

θεξχζζεηαη έθπησηνο, κε φιεο ηηο λφκηκεο ζπλέπεηεο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Π Ρ Ο Τ Π Ο Λ Ο Γ Ι  Μ Ο     Μ Δ Λ Δ Σ Η  
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Α/Α ΕΙΔΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 

ΕΚΣΙΜΩΜ
ΕΝΕ 

ΠΟΟΣΗΣ
Ε 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔ

Α 
ΧΩΡΙ 
ΦΠΑ 

ΑΞΙΑ 
ΠΟΟΣΗΣΑ

 ΦΠΑ 
ΑΞΙΑ 
ΦΠΑ 

ΤΝΟΛ
Ο ΑΞΙΑ 

ΜΕ 
ΦΠΑ 

ΤΜΗΜΑ 1  
-  
ΕΞΩΤΕΙΚΑ 
ΕΝΔΥΜΑΤΑ 
[CPV:18200
000-1]                 

1 

ΜΡΛΟΥΖΑ 
ΜΑΚΥΜΑΝΙΚΗ 
ΑΝΤΙΚΗ ΤΜΧ 40 9,50 € 380,00 € 24% 91,20 € 471,20 € 

2 

ΜΡΛΟΥΖΑ 
ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΗ 
ΑΝΤΙΚΗ ΤΜΧ 50 6,20 € 310,00 € 24% 74,40 € 384,40 € 

3 
ΜΡΛΟΥΖΑ FLEECE 
ΑΝΤΙΚΗ ΤΜΧ 40 12,20 € 488,00 € 24% 

117,12 
€ 605,12 € 

4 

ΖΑΚΕΤΑ ΦΟΥΤΕ 
ΑΝΤΙΚΗ ΜΕ 
ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΤΜΧ 40 12,20 € 488,00 € 24% 

117,12 
€ 605,12 € 

5 

ΜΡΛΟΥΖΑ 
ΦΟΥΤΕ ΑΝΤΙΚΗ 
ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΤΜΧ 40 12,20 € 488,00 € 24% 

117,12 
€ 605,12 € 

6 

ΜΡΟΥΦΑΝ 
ΧΕΙΜΕΙΝΟ 
ΑΝΤΙΚΟ ΤΜΧ 40 32,50 € 1.300,00 € 24% 

312,00 
€ 

1.612,0
0 € 

7 

ΜΡΟΥΦΑΝ 
ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟ 
ΑΝΤΙΚΟ 
ΑΔΙΑΒΟΧΟ ΤΜΧ 30 22,20 € 666,00 € 24% 

159,84 
€ 825,84 € 

8 
ΤΖΙΝ ΡΑΝΤΕΛΟΝΙ 
ΑΝΤΙΚΟ ΤΜΧ 40 17,50 € 700,00 € 24% 

168,00 
€ 868,00 € 

9 

ΒΕΜΟΥΔΑ 
ΑΝΤΙΚΗ 
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΑΚΟ ΤΜΧ 40 10,50 € 420,00 € 24% 

100,80 
€ 520,80 € 

10 
ΒΕΜΟΥΔ 
ΑΝΤΙΚΗ ΤΜΧ 40 16,50 € 660,00 € 24% 

158,40 
€ 818,40 € 

11 
ΡΑΝΤΕΛΟΝΙ 
ΦΟΜΑ ΑΝΤΙΚΟ ΤΜΧ 40 10,50 € 420,00 € 24% 

100,80 
€ 520,80 € 



 

 

 

12 

ΡΑΝΤΕΛΟΝΙ 
ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟΤΥΡ
ΟΥ CARGO 
ΑΝΤΙΚΟ ΤΜΧ 40 17,50 € 700,00 € 24% 

168,00 
€ 868,00 € 

13 

ΡΟΥΚΑΜΙΣΟ 
ΜΑΚΥΜΑΝΙΚΟ 
ΑΝΤΙΚΟ ΤΜΧ 40 14,50 € 580,00 € 24% 

139,20 
€ 719,20 € 

14 

ΡΟΥΚΑΜΙΣΟ 
ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΟ 
ΑΝΤΙΚΟ ΤΜΧ 40 14,50 € 580,00 € 24% 

139,20 
€ 719,20 € 

ΤΝΟΛΟ ΣΜΗΜΑΣΟ 1-ΕΞΩΣΕΡΙΚΑ 
ΕΝΔΤΜΑΣΑ  [CPV:18200000-1] 560   8180   1963,2 10143,2 

ΤΜΗΜΑ 2  
- 
ΕΣΩΟΥΧΑ  
[CPV:18310
000-5]                 

1 

ΕΣΩΟΥΧΟ 
ΤΥΡΟΥ ΜΡΟΞΕ 
ΑΝΤΙΚΑ ΤΜΧ 80 2,90 € 232,00 € 24% 55,68 € 287,68 € 

2 
 ΚΑΛΤΣΕΣ 
ΑΝΤΙΚΕΣ ΤΜΧ 80 3,5 280,00 € 24% 67,20 € 347,20 € 

3 
ΚΑΛΤΣΕΣ ΣΟΣΟΝΙ 
ΑΝΤΙΚΕΣ ΤΜΧ 80 3,5 280,00 € 24% 67,20 € 347,20 € 

4 

ΦΑΝΕΛΑΚΙΑ 
ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΑ 
ΑΝΤΙΚΑ ΤΜΧ 80 4,50 € 360,00 € 24% 86,40 € 446,40 € 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΜΗΜΑΤΟ
Σ 2  -  
ΕΣΩΟΥΧΑ  
[CPV:18310
000-5]     320   1152   276,48 1428,48 

ΤΜΗΜΑ 3 -  
ΕΝΔΥΜΑΤΑ 
ΝΥΚΤΟΣ 
[CPV:18318
500-6]                 

1 

ΧΕΙΜΕΙΝΕΣ 
ΡΙΖΑΜΕΣ 
ΑΝΤΙΚΕΣ-
ΕΦΗΒΙΚΕΣ ΤΜΧ 40 21,50 € 860,00 € 24% 

206,40 
€ 

1.066,4
0 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΜΗΜΑΤΟ
Σ 3  -  
ΕΝΔΥΜΑΤΑ 
ΝΥΚΤΟΣ      40 21,50 € 860,00 €   

206,40 
€ 

1.066,4
0 

ΤΜΗΜΑ 4 -               0,00 



 

 

 

ΕΝΔΥΜΑΤΑ 
ΚΟΛΥΜΒΗΣ
ΗΣ 
[CPV:18412
800-8] 

1 

ΡΕΤΣΕΤΕΣ 
ΘΑΛΑΣΣΗΣ - 
ΡΙΣΙΝΑΣ 
ΑΝΤΙΚΕΣ ΤΜΧ 40 6,20 € 248,00 € 24% 59,52 € 307,52 

2 
ΜΑΓΙΟ ΑΝΤΙΚΟ 
ΤΥΡΟΥ ΣΟΤΣ ΤΜΧ 40 10,50 € 420,00 € 24% 

100,80 
€ 520,80 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΜΗΜΑΤΟ
Σ 4 - 
ΕΝΔΥΜΑΤΑ 
ΚΟΛΥΜΒΗΣ
ΗΣ 
[CPV:18412
800-8]     80   668   160,32 828,32 

ΤΜΗΜΑ 5 -  
ΕΞΑΤΗΜΑ
ΤΑ 
ΟΥΧΙΣΜΟ
Υ 
[CPV:18420
000-9]                 

1 
ΣΚΟΥΦΟΣ 
ΑΝΤΙΚΟΣ ΤΜΧ 40 4,20 € 168,00 € 24% 40,32 € 208,32 

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΝΤΙΚΑ ΤΜΧ 40 4,20 € 168,00 € 24% 40,32 € 208,32 

3 ΚΑΣΚΟΛ ΑΝΤΙΚΟ ΤΜΧ 40 6,20 € 248,00 € 24% 59,52 € 307,52 

4 

ΖΩΝΗ 
ΡΑΝΤΕΛΟΝΙΟΥ 
ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ 
ΑΝΤΙΚΗ ΤΜΧ 40 9,50 € 380,00 € 24% 91,20 € 471,20 

5 

ΚΑΡΕΛΟ ΜΕ 
ΓΕΙΣΟ ΤΥΡΟΥ 
ΤΖΟΚΕΥ ΑΝΤΙΚΟ ΤΜΧ 40 7,50 € 300,00 € 24% 72,00 € 372,00 

6 ΟΜΡΕΛΕΣ ΤΜΧ 40 6,20 € 248,00 € 24% 59,52 € 307,52 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΜΗΜΑΤΟ
Σ 5:  
ΕΞΑΤΗΜΑ
ΤΑ 
ΟΥΧΙΣΜΟ
Υ 
[CPV:18420
000-9]     240   1512   362,88 

1.874,8
8 

ΤΜΗΜΑ 6: 
ΥΡΟΔΗΜΑ
ΤΑ*CPV:188                 



 

 

 

00000-8] 

1 

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 
ΡΑΡΟΥΤΣΙΑ 
ΑΝΤΙΚΑ ΤΜΧ 50 21,00 € 1.050,00 € 24% 

252,00 
€ 

1.302,0
0 

2 

ΡΑΝΤΟΦΛΕΣ 
ΑΝΤΙΚΕΣ 
ΚΑΛΟΚΑΙΙΝΕΣ 
(ΣΑΓΙΟΝΑΕΣ) ΤΜΧ 50 5,10 € 255,00 € 24% 61,20 € 316,20 

3 

ΡΑΝΤΟΦΛΕΣ 
ΑΝΤΙΚΕΣ 
ΧΕΙΜΕΙΝΕΣ ΤΜΧ 40 5,10 € 204,00 € 24% 48,96 € 252,96 

4 
ΜΡΟΤΑΚΙΑ 
ΑΝΤΙΚΑ ΤΜΧ 40 37,00 € 1.480,00 € 24% 

355,20 
€ 

1.835,2
0 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΜΗΜΑΤΟ
Σ 6: 
ΥΡΟΔΗΜΑ
ΤΑ*CPV:188
00000-8]     180   2989   717,36 3706,36 

 

 

 

ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ, ΔΡΓΩΝ, ΔΝΔΡΓΔΗΩΝ ΚΑΗ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ 

ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ 

 

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΑΝΑΚΟΤΛΗΑ 

 


