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υποδημάτων για την Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων ανηλίκων στα Ιωάννινα 

 
 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ   17.571,00 €  χωρίς ΦΠΑ 
 

 
 
 
 
 

Κ.Α. 64.08 «Αναλώσιμα» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΕΤΟΣ  2021 

     
 

 



 

 

 

               
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια «εξωτερικών ενδυμάτων, εσωρούχων, ενδυμάτων 

νυκτός, εξαρτημάτων ρουχισμού, υποδημάτων» της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα 

Ιωάννινα του «Διεθνούς Κέντρου για την Βιώσιμη Ανάπτυξη». Η προμήθεια εξωτερικών 

ενδυμάτων, εσωρούχων, ενδυμάτων νυκτός, εξαρτημάτων ρουχισμού, υποδημάτων θα καλύψει 

τις ανάγκες της δομής από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 31/05/2021 με δικαίωμα 

μονομερούς παράτασης ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, μέχρι την εξάντληση της 

προϋπολογισθείσας αξίας της παρούσας σύμβασης και των τυχών τροποποιήσεών της. 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται σε 17.571,00€ χωρίς ΦΠΑ και η σχετική 

πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του «Διεθνούς Κέντρου για την Βιώσιμη 

Ανάπτυξη» με στοιχεία: 

 

Κ.Α. 64.08 «Αναλώσιμα Υλικά» 
 

Η προμήθεια θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του «Διεθνούς Κέντρου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» 

του οικονομικού έτους 2021. Η διενέργεια της προμήθειας  θα πραγματοποιηθεί με  τη διαδικασία 

της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει τιμής προκύπτουσα από το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης για όλα τα Τμήματα  της 

μελέτης.                                   

                                                   
 
 
 

ΙΙ .ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ – ΕΝΤΥΠΑ 

 
 

Α. Τεχνικές προδιαγραφές 
Όλα τα προς προμήθεια είδη θα φέρουν τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές εξειδικεύονται στο 
κάτωθι πίνακα: 
 
ΤΜΗΜΑ 1:  ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 
 

1 Μπλούζα μακρυμάνικη αντρική -Βαμβακερή σύνθεση 100% 
(αποδεκτή έως 90%), μαλακή 
και υπο-αλλεργική 
-Μεγέθη: 12-18 ετών (XS-XXL) 
- Σχέδια: Τουλάχιστον 8 μοντέρνα 
-Χρώματα: όλα τα χρώματα 
-Τύπος: Ανδρικά-εφηβικά 



 

 

 

2 Μπλούζα κοντομάνικη αντρική  -Βαμβακερή σύνθεση 100% 
(αποδεκτή έως 90%), μαλακή 
και υπο-αλλεργική 
- Μεγέθη: (XS-XXL) 12-18 ετών 
-Σχέδια: τουλάχιστον 8  μοντέρνα 
-Χρώματα: όλα τα χρώματα 
-Τύπος: T-shirt Ανδρικά -εφηβικά.  

3 Ζακέτα φούτερ αντρική με κουκούλα -Ζακέτα φούτερ με μακρύ μανίκι, με κουκούλα, 
φερμουάρ 
-Βαμβακερή σύνθεση 100% 
(αποδεκτή έως 90%), μαλακή 
και υπο-αλλεργική 
-Μεγέθη: (XS-XXL) 12-18 ετών 
-Σχέδια: Τουλάχιστον 3 μοντέρνα 
-Χρώματα: όλα τα χρώματα 
-Τύπος: Ανδρικά -εφηβικά 

4 Μπλούζα φούτερ αντρική με κουκούλα -Μακρυμάνικη φούτερ με 
κουκούλα και κορδόνι στο λαιμό 
-Βαμβακερή σύνθεση 100% 
(αποδεκτή έως 90%), μαλακή 
και υπο-αλλεργική 
-Δίκλωνη πλέξη 
- Μεγέθη: (XS-XXL) 12-18 ετών 
-Σχέδια: Τουλάχιστον 3 
-Χρώματα: όλα τα χρώματα 
-Τύπος: Ανδρικά -εφηβικά 

5 Μπουφάν ανοιξιάτικο αντρικό αδιάβροχο -Με εσωτερική επένδυση και 
Αδιαβροχοποιημένο αντιανεμικό εξωτερικό 
ύφασμα 
- Σύνθεση: πολυεστέρας ή τζιν 
-Πρακτικές τσέπες στο εσωτερικό 
και το εξωτερικό 
-Με φερμουάρ 
-Με κουκούλα ή χωρίς 
-Μοντέρνα γραμμή και στυλ 
- Μεγέθη: (XS-XXL) 12-18 ετών 
- Σχέδια: Τουλάχιστον 5 
-Χρώματα: Τουλάχιστον 3 
-Τύπος: Ανδρικά -εφηβικά 

6 Τζίν παντελόνι αντρικό -Σύνθεση: Βαμβάκι, Λύκρα, 
Πολυεστέρας, Ελαστίνη ή 
Βισκόζη 
-Στενή γραμμή και μοντέρνο 
στυλ 
-Με κουμπιά ή φερμουάρ και 4 
τσέπες 
-Με χοντρές ραφές 
-Μεγέθη: (XS-XXL) 12-18 ετών 
-Σχέδια: Τουλάχιστον 4 
-Χρώματα: Τουλάχιστον 3 



 

 

 

-Τύπος: Ανδρικά -εφηβικά 

7 Βερμούδα αντρική  αθλητική μακό -Βερμούδα αθλητική μακό με 
λάστιχο ή κορδόνι στη μέση 
- Σύνθεση: από 100% βαμβάκι ή 
90% βαμβάκι και 10% ελαστίνη 
-Στενή γραμμή και μοντέρνο 
στυλ 
-Μεγέθη: (XS-XXL) 12-18 ετών 
-Σχέδια: Τουλάχιστον 3 
- Χρώματα: Τουλάχιστον 3 
-Τύπος: Ανδρικά-εφηβικά 

8 Βερμούδα αντρική -Βερμούδες τζιν και υφασμάτινες 
με λάστιχο ή κορδόνι στη μέση 
- Σύνθεση: Βαμβάκι, Λύκρα, 
Πολυεστέρας, Ελαστίνη ή Βισκόζη 
-Μαλακή και υπο-αλλεργική 
- Στενή γραμμή και μοντέρνο 
στυλ 
-Με κουμπιά ή φερμουάρ και 2 
πλαϊνές τσέπες τουλάχιστον με 
ρεβέρ 
-Με χοντρές ραφές 
-Μεγέθη: (XS-XXL) 12-18 ετών 
-Σχέδια: Τουλάχιστον 3 
-Χρώματα: Τουλάχιστον 3 
-Τύπος: Ανδρικά -εφηβικά 

9 Παντελόνι φόρμα αντρικό -Φόρμα παντελόνι σε στενή 
γραμμή με λάστιχο ή κορδόνι 
στη μέση, με λάστιχο στον 
αστράγαλο 
- 100% βαμβάκι 
-Μεγέθη: (XS-XXL) 12-18 ετών 
-Σχέδια: Τουλάχιστον 4 
-Χρώματα: Τουλάχιστον 4 
-Τύπος: Ανδρικά -εφηβικά 

10 Παντελόνι υφασμάτινο τύπου cargo αντρικό -Σύνθεση: Βαμβάκι, Λύκρα, 
Πολυεστέρας, Ελαστίνη ή 
Βισκόζη 
-Στενή γραμμή και μοντέρνο 
στυλ 
-Με κουμπιά ή φερμουάρ και 4 
τσέπες 
-Μεγέθη: (XS-XXL) 12-18 ετών 
-Σχέδια: Τουλάχιστον 4 
-Χρώματα: Τουλάχιστον 3 
-Τύπος: Ανδρικά -εφηβικά 

11 Πουκάμισο μακρυμάνικο αντρικό -Καρό, μονόχρωμο και τζιν 
πουκάμισο 
-100% Βαμβακερό ή 85% 
Βαμβάκι και 15% Lycra 



 

 

 

- Μακρυμάνικο με μαλακό γιακά 
-Μοντέρνα Γραμμή (Μοdern-Slim 
Fit) 
-Μεγέθη: (S, M, L, XL) 12-18 ετών 
-Σχέδια: Τουλάχιστον 4 
- Χρώματα: Τουλάχιστον 6 
-Τύπος: Ανδρικά -εφηβικά 

12 Πουκάμισο κοντομάνικο αντρικό -Τύπος: καρό, μονόχρωμο και 
τζιν πουκάμισο 
-100% Βαμβακερό ή 85% 
Βαμβάκι και 15% Lycra 
-Κοντομάνικο με μαλακό γιακά 
-Μοντέρνα Γραμμή (Μοdern-Slim 
Fit) 
-Μεγέθη: (S, M, L) 13-18 ετών 
-Σχέδια: Τουλάχιστον 4 
-Χρώματα: Τουλάχιστον 4 
-Τύπος: Ανδρικά -εφηβικά 

 
 
 
 
ΤΜΗΜΑ 2: ΕΣΩΡΟΥΧΑ 
 

1 Εσώρουχα τύπου μπόξερ αντρικά -Βαμβακερή σύνθεση 100% 
(αποδεκτή έως 90%) ή βαμβάκι- 
ελαστίνη, μαλακή και υπο- 
αλλεργική 
-Χρώματα: Τουλάχιστον 4 
(μονόχρωμα) 
- Μεγέθη: (XS-XXL) 12-18 ετών 
-Τύπος: Ανδρικά – εφηβικά 

2 Κάλτσες αντρικές τμχ. 3 -Τύπος: χειμερινές εφηβικές 
αθλητικές 
- Βαμβακερή σύνθεση 100% 
(αποδεκτή έως 90%) ή βαμβάκι- 
ελαστίνη ή βαμβάκι- λίκρα, 
μαλακή και υπο-αλλεργική 
-Χρώμα: μαύρο, μπλε, γκρι 
- Μεγέθη: 38 έως 46 
-Τύπος: Ανδρικά -εφηβικά 

3 Κάλτσες σοσόνι αντρικές τμχ. 3 -Τύπος: Σοσόνι -εφηβικό, 
- Βαμβακερή σύνθεση 100% 
(αποδεκτή έως 90%) ή βαμβάκι- 
ελαστίνη ή βαμβάκι- λίκρα, 
μαλακή και υπο-αλλεργική 
- Χρώμα: μαύρο, μπλε, γκρι 
- Μεγέθη: 38 εως 46 
-Τύπος: Ανδρικά -εφηβικά 



 

 

 

4 Φανελάκια κοντομάνικα αντρικά Φανελάκια κοντομάνικα 
-Βαμβακερά σύνθεση 100% 
(αποδεκτή έως 90%), μαλακή 
και υπό-αλλεργική 
- Με λαιμόκοψη  
-Μεγέθη: (XS-XL) 
- Χρώμα: μαύρα και 
άσπρα 
-Τύπος: Ανδρικά -εφηβικά 

 
 
ΤΜΗΜΑ 3: ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΝΥΚΤΟΣ 
 

1 Καλοκαιρινές πιζάμες αντρικές -εφηβικές -Πάνω και κάτω μέρος 
-Κοντό μανίκι 
- Μεγέθη: (S, M, L) 12-18 ετών 
-Σχέδια: Τουλάχιστον 2 
- Χρώματα: Τουλάχιστον 2 
-Τύπος: Ανδρικά -εφηβικά 

 
 
ΤΜΗΜΑ 4: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ 
 

1 Ζώνη παντελονιού συνθετική αντρική -Συνθετικές με μεταλλικό άκρο 
- Μήκος 120cm & 30mm 
-Χρώματα (μαύρο, καφέ) 
-Τύπος: Ανδρικά  

2 Καπέλο με  γείσο τύπου τζόκευ αντρικό -Σύνθεση: Βαμβάκι, πολυεστέρας, 
ακρυλικό 
- Χρώματα: 3 (μαύρο, γκρι, μπλε) 
- Σχέδια: 3  
-Τύπος: Ανδρικά  

3 Ομπρέλες βροχής -Ομπρέλα βροχής σπαστή  
-Χρώματα: Σκούρα μονόχρωμα  
- Ύφασμα Polyester-8 Ακτίνες 

 
 
ΤΜΗΜΑ 5: ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 
 
 

1 Αθλητικά παπούτσια αντρικά -Αθλητικά παπούτσια με κορδόνια 
- Υλικό: Συνθετικό δέρμα, ύφασμα suede 
- Μαλακός πάτος και αντιολισθητική 
σόλα 
-Αδιάβροχα 
- Χρώμα: Δυνατότητα επιλογής από 6 
- Μεγέθη: 35-46, 12-18 ετών 
-Ανατομικά 
- Σχέδια: Τουλάχιστον 5 
- Τύπος: Ανδρικά– εφηβικά 



 

 

 

-Μοντέρνο σχέδιο 

2 Παντόφλες αντρικές καλοκαιρινές 
(σαγιονάρες)  

-Σαγιονάρες με δίχαλο και χωρίς δίχαλο 
-Υλικό: Συνθετικό 
-Αδιάβροχες 
-Χρώμα: Δυνατότητα επιλογής από 4 
-Μεγέθη: 35-46, 12-18 ετών 
- Ανατομικά 
- Σχέδια: Τουλάχιστον 4 
- Τύπος: Ανδρικά– εφηβικά 
-Μοντέρνο σχέδιο 

 
 
 
 
 
Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

1. Η μεταφορά των προς προμήθεια ειδών στη Δομή, θα γίνεται με δαπάνες και μεταφορικά μέσα 

του Προμηθευτή τμηματικά και στην ποσότητα που παραγγέλνει η Δομή, εντός (10)  έως (20) είκοσι 

ωρών από την παραγγελία. 

2. Ο Προμηθευτής πρέπει να δηλώσει αριθμό τηλεφώνου, φαξ ή/και διεύθυνση ηλεκτρονικού  

ταχυδρομείου, στα οποία θα στέλνονται τα αιτήματα  εγγράφως για τις ανάγκες της Δομής. 

3. Ο Προμηθευτής θα έχει την ποιοτική – ποσοτική ευθύνη μέχρι την ολοκλήρωση της παράδοσης 

των προς προμήθεια ειδών στην  Δομή και έχει την υποχρέωση να αντικαθιστά άμεσα και με δικά 

του έξοδα κάθε ποσότητα που δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές. Η παράδοση θα γίνεται 

τμηματικά μέχρι τη λήξη της σύμβασης, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της Δομής εντός (10)  έως 

(20) είκοσι ωρών από την ειδοποίησή του με κάθε νόμιμο μέσο. 

4. Η μεταφορά των προς προμήθεια ειδών στη Δομή θα γίνεται με δαπάνες και μεταφορικά μέσα 

του Προμηθευτή στην Δομή και στην ποσότητα που παραγγέλνει η Δομή. Είναι στην αποκλειστική 

ευθύνη του Προμηθευτή να τηρούνται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας κατά την παράδοση 

των προς προμήθεια ειδών προς αποφυγή ατυχημάτων και φθοράς ή αλλοίωσης των ειδών της 

προμήθειας. Η διακίνηση και η παράδοση των προς προμήθεια ειδών θα γίνεται σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις. 

5. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εκάστοτε παραδιδόμενων ποσοτήτων των προς 

προμήθεια ειδών θα γίνεται από τριμελή επιτροπή της Δομής κατά την ημέρα και ώρα παράδοσης. 

Στο αντικείμενο των εκάστοτε τριμελών επιτροπών παραλαβής συμπεριλαμβάνονται: 

5.1. Έλεγχος της έγκαιρης εκτέλεσης της παραγγελίας από τον Προμηθευτή: Να παραδίδεται η 

παραγγελθείσα ποσότητα στο  κτίριο το αργότερο εντός (10)  έως (20) είκοσι ωρών, ύστερα από την 

παραγγελία της Δομής. Η παράδοση της παραγγελθείσας ποσότητας θα διενεργείται σε εργάσιμη 

ώρα, που θα καθορίζεται από την Δομή. 

5.2. Σύνταξη αντιστοίχου πρακτικού παραλαβής 

6. Σε περίπτωση μη έγκαιρης εκτέλεσης της παραγγελίας εφαρμόζονται αναλογικά οι ισχύουσες 

διατάξεις και τα οριζόμενα στο Ν. 4412/2016. 



 

 

 

7. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, 

με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, 

μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της 

σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

9. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην άνω προθεσμία το 

«Διεθνές Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη» δικαιούται να προμηθευθεί την αντίστοιχη ποσότητα 

από την ελεύθερη αγορά για την κάλυψη των αναγκών της, η δε επιπλέον διαφορά τιμής και κάθε 

άλλη πρόσθετη δαπάνη βαρύνει τον Ανάδοχο και αναζητείται σύμφωνα με το νόμο. 

10. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 

και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

11. Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που 

τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης που θα 

υπογραφεί. 

12. Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα αρχή θα γίνεται στην ταχυδρομική ή/και στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση, που δηλώνει ο Ανάδοχος στην προσφορά του. 

 
                    

Γ Ε Ν Ι Κ Η   Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η προμήθεια εξωτερικών ενδυμάτων, εσωρούχων, 

ενδυμάτων νυκτός, εξαρτημάτων ρουχισμού, υποδημάτων για τις ανάγκες της  «Δομής Φιλοξενίας 

Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Ιωάννινα». Η υποβολή των προσφορών αφορά την αγορά των ειδών της 

εν λόγω προμήθειας. 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου     

δημοσίων συμβάσεων (CPV): Εξωτερικά ενδύματα: 18200000-1, Εσώρουχα:18310000-5, Ενδύματα 

νυκτός:18318500-6, Εξαρτήματα ρουχισμού:18420000-9, Υποδήματα:18800000-7 

 

Η προμήθεια των ζητούμενων ειδών χωρίζεται σε ΤΜΗΜΑΤΑ σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

 

 
Α/Α 

τμήματος 

 
Κ.Α. 
προϋπ/σμού 

 
 

CPV 

 
 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Ποσό 
προϋπ/σμού 
χωρίς Φ.Π.Α. 

σε € 

1 64.08 18200000-1 Προμήθεια εξωτερικών ενδυμάτων 12.112,00€ 

2 64.08 18310000-5 Προμήθεια εσωρούχων 1.890,00€ 

3 64.08 18318500-6 Προμήθεια ενδυμάτων νυκτός 1.075,00€ 

4 64.08 18420000-9 Προμήθεια εξαρτημάτων ρουχισμού 928,00€ 

5 64.08 18800000-7 Προμήθεια υποδημάτων 1.566,00€ 

   ΣΥΝΟΛΟ 17.571,00€ 

   ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 21.788,04€ 

 

 



 

 

 

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για το σύνολο 

των τμημάτων και όχι για ένα ή περισσότερα εκ των προαναφερόμενων Τμημάτων, υπό την 

προϋπόθεση ότι η προσφορά θα αφορά όλα τα είδη και τις ποσότητες του Τμήματος. Προσφορά 

που κατατίθεται για μέρος της προμήθειας κηρύσσεται ως απαράδεκτη.   

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των  17.571,00 ευρώ πλέον 4.217,04 ευρώ 

(Φ.Π.Α.24%), σύνολο  21.788,04 ευρώ με Φ.Π.Α. Η συνολική διάρκεια για την εκτέλεση της σύμβασης 

ορίζεται μέχρι 31/05/2021 με δικαίωμα μονομερούς παράτασης ισχύος της σύμβασης που θα 

υπογραφεί, μέχρι την εξάντληση της προϋπολογισθείσας αξίας της παρούσας σύμβασης και των 

τυχών τροποποιήσεών της. 

Οι αναφερόμενες ποσότητες, των υπό προμήθεια ειδών είναι ενδεικτικές, κατ’ εκτίμηση των 

αναγκών  της Δομής της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δεν είναι υποχρεωμένη να απορροφήσει όλες 

τις αναφερόμενες ποσότητες των υπό προμήθεια ειδών. Οι ποσότητες που θα παραγγελθούν τελικά 

θα προκύψουν από τις τρέχουσες ανάγκες της Δομής και η αξία τους δεν θα ξεπεράσει τις 

εξασφαλισμένες πιστώσεις της σύμβασης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς , 

βάσει τιμής για όλα ΤΜΗΜΑΤΑ. 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

1. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 με την οποία θα δεσμεύεται ότι θα ανταποκρίνεται σε 

κάθε παραγγελία της αναθέτουσας εντός (10) δέκα έως (20)είκοσι ωρών και θα παραδίδει 

εντός αυτού του διαστήματος τα είδη τα οποία θα ζητά η Δομή. 

2. Φορολογική ενημερότητα και Ασφαλιστική ενημερότητα ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 

1599/1986 (τ. Α) στην οποία θα αναφέρει ότι: «Θα προσκομίσουν Φορολογική και 

Ασφαλιστική ενημερότητα μετά την απόφαση ανάθεσης».  

3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (σε περίπτωση Νομικού Προσώπου η υποχρέωση έχει ως 

εξής: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), 

τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

1. Στην αμοιβή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ συμπεριλαμβάνονται κάθε φύσης έξοδα, δαπάνες, αμοιβές 

προσωπικού. Τον προμηθευτή βαρύνουν και συμπεριλαμβάνονται στην τιμή της 

προσφοράς του: ο ΦΠΑ και οι νόμιμες κρατήσεις όπως αυτές ισχύουν, τα πάσης φύσεως 

ασφάλιστρα για το προσωπικό του, οι δαπάνες των μέτρων προστασίας και πρόληψης 

ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα 



 

 

 

τρίτων, τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, οι δαπάνες μεταφορές, τα μεταφορικά μέσα, τα 

μηχανήματα και εργαλεία που θα χρησιμοποιήσει για τις ανάγκες εκτέλεσης της 

ζητούμενης υπηρεσίας. 

2. Ο προμηθευτής, θα εκδόσει Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών για την υπηρεσία που έχει 

εκτελεσθεί. Το «Διεθνές Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη» θα καταβάλλει την αξία της 

παρεχόμενης υπηρεσίας, στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης, εντός ενενήντα (90) 

εργάσιμων  ημερών και ανάλογα με τις χρηματορροές του προγράμματος από την εκτέλεση 

των εργασιών και την έκδοση από τον προμηθευτή των δικαιολογητικών πληρωμής: 

• Τιμολόγιο, στο οποίο να αναγράφονται το είδος, η ποσότητα, η τιμή μονάδας, η 

συνολική αξία της υπηρεσίας και οι νόμιμες επιβαρύνσεις, 

• Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα 

• Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται επίσης με κράτηση ύψους 0,07%, υπέρ της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί της 

αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επί 

του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς 20% 

υπέρ Ο.Γ.Α. καθώς και κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π. 

3. Όλοι οι όροι που αναφέρονται παραπάνω, αποτελούν και απαράβατους όρους της 

σύμβασης.  

 
ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
 
Η προμήθεια θα εκτελεστεί τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας 
Ασυνόδευτων Ανηλίκων. Τόπος παράδοσης των υλικών ορίζεται η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων 
Ανηλίκων στα Ιωάννινα. 
 
 
ΣΥΜΒΑΣΗ 
Ο προμηθευτής που θα αναδειχτεί από το διαγωνισμό υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού. 
 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
Εφόσον υπάρξει απόκλιση της σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας , μπορεί να επιβληθεί σε βάρος 
του αναδόχου ποινική ρήτρα σύμφωνα  με τις ισχύουσες διατάξεις. 
 
 
ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  



 

 

 

 Ο προμηθευτής θα εγγυάται ότι τα είδη θα είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τους όρους και τις 

σχετικές προδιαγραφές, θα έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι 

αυτοί. Η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι 

παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση ν’ 

αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση της Αναθέτουσας κάθε ποσότητα που προμήθευσε, μέσα σε 

πέντε εργάσιμες (5) ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Οι 

δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων ειδών και αποστολής στην Δομή των νέων 

σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προμηθευτή. Αν ο προμηθευτής καταστεί 

υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλων ειδών κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες 

συνέπειες.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ    Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΕΡΓΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΚΟΥΛΙΑΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΕΚΤΙΜΩΜΕ

ΝΕΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΦΠΑ ΑΞΙΑ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΜΕ 

ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ 1  -  ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ [CPV:18200000-1]

1 ΜΠΛΟΥΖΑ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΗ ΑΝΤΡΙΚΗ ΤΜΧ 100 9,50 € 950,00 € 24% 228,00 € 1.178,00 €

2 ΜΠΛΟΥΖΑ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΗ ΑΝΤΡΙΚΗ ΤΜΧ 100 6,20 € 620,00 € 24% 148,80 € 768,80 €

3
ΖΑΚΕΤΑ ΦΟΥΤΕΡ ΑΝΤΡΙΚΗ ΜΕ 

ΚΟΥΚΟΥΛΑ
ΤΜΧ 100

12,20 € 1.220,00 € 24% 292,80 € 1.512,80 €

4
ΜΠΛΟΥΖΑ ΦΟΥΤΕΡ ΑΝΤΡΙΚΗ ΜΕ 

ΚΟΥΚΟΥΛΑ
ΤΜΧ 100 12,20 € 1.220,00 € 24% 292,80 € 1.512,80 €

5
ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟ ΑΝΤΡΙΚΟ 

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ
ΤΜΧ 50 12,20 € 610,00 € 24% 146,40 € 756,40 €

6 ΤΖΙΝ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΑΝΤΡΙΚΟ ΤΜΧ 60 32,50 € 1.950,00 € 24% 468,00 € 2.418,00 €

7
ΒΕΡΜΟΥΔΑ ΑΝΤΡΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ 

ΜΑΚΟ
ΤΜΧ 60 22,20 € 1.332,00 € 24% 319,68 € 1.651,68 €

8 ΒΕΡΜΟΥΔΑ ΑΝΤΡΙΚΗ ΤΜΧ 60 17,50 € 1.050,00 € 24% 252,00 € 1.302,00 €

9 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΦΟΡΜΑ ΑΝΤΡΙΚΟ ΤΜΧ 100 10,50 € 1.050,00 € 24% 252,00 € 1.302,00 €

10
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟΤΥΠΟΥ 

CARGO ΑΝΤΡΙΚΟ
ΤΜΧ 60

16,50 € 990,00 € 24% 237,60 € 1.227,60 €

11 ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΟ ΑΝΤΡΙΚΟ ΤΜΧ 40 10,50 € 420,00 € 24% 100,80 € 520,80 €

12 ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΟ ΑΝΤΡΙΚΟ ΤΜΧ 40 17,50 € 700,00 € 24% 168,00 € 868,00 €

12.112,00 € 2.906,88 € 15.018,88 €

ΤΜΗΜΑ 2  - ΕΣΩΡΟΥΧΑ  [CPV:18310000-5]

1 ΕΣΩΡΟΥΧΟ ΤΥΠΟΥ ΜΠΟΞΕΡ ΑΝΤΡΙΚΑ ΤΜΧ 100 2,90 € 290,00 € 24% 69,60 € 359,60 €

2  ΚΑΛΤΣΕΣ ΑΝΤΡΙΚΕΣ ΤΜΧ 100 3,5 350,00 € 24% 84,00 € 434,00 €

3 ΚΑΛΤΣΕΣ ΣΟΣΟΝΙ ΑΝΤΡΙΚΕΣ ΤΜΧ 100 3,5 350,00 € 24% 84,00 € 434,00 €

4 ΦΑΝΕΛΑΚΙΑ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΑ ΑΝΤΡΙΚΑ ΤΜΧ 100 4,50 € 450,00 € 24% 108,00 € 558,00 €

5 ΦΑΝΕΛΑΚΙΑ ΑΜΑΝΙΚΑ ΑΝΤΡΙΚΑ ΤΜΧ 100 4,50 € 450,00 € 24% 108,00 € 558,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2  -  ΕΣΩΡΟΥΧΑ  [CPV:18310000-5] 1.890,00 € 453,60 € 2.343,60 €

ΤΜΗΜΑ 3 -  ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΝΥΚΤΟΣ [CPV:18318500-6]

1

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΠΙΖΑΜΕΣ ΑΝΤΡΙΚΕΣ-

ΕΦΗΒΙΚΕΣ ΤΜΧ 50 21,50 € 1.075,00 € 24% 258,00 € 1.333,00

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3  -  ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΝΥΚΤΟΣ 21,50 € 1.075,00 € 258,00 € 1.333,00 €

ΤΜΗΜΑ 4 -  ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ [CPV:18420000-9]

1

ΖΩΝΗ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ 

ΑΝΤΡΙΚΗ ΤΜΧ 40 9,50 € 380,00 € 24% 91,20 € 471,20

2

ΚΑΠΕΛΟ ΜΕ ΓΕΙΣΟ ΤΥΠΟΥ ΤΖΟΚΕΥ 

ΑΝΤΡΙΚΟ ΤΜΧ 40 7,50 € 300,00 € 24% 72,00 € 372,00

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

928,00 € 222,72 € 1.150,72 €

ΤΜΗΜΑ 5: ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ[CPV:18800000-7]

1 ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΡΙΚΑ ΤΜΧ 60 21,00 € 1.260,00 € 24% 302,40 € 1.562,40

2

ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΑΝΤΡΙΚΕΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ 

(ΣΑΓΙΟΝΑΡΕΣ) ΤΜΧ 60 5,10 € 306,00 € 24% 73,44 € 379,44

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5: ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ[CPV:18800000-7] 1.566,00 € 375,84 € 1.941,84 €

 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Α.Μ.Κ.Ε. 2021

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1-ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ  

[CPV:18200000-1]

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4:  ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ [CPV:18420000-9]


