
 

 

 
 

 
 
  

Ηράκλειο 06 Ιουνίου 2011   
Αριθµός Πρωτ:  546 

 
 
Θέµα: Προµήθεια ιµατισµού προσωπικού ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ  
 

 
Προς κάθε ενδιαφερόµενο 

 

Αξιότιµοι  κυρία / κύριε, 

Σας παρακαλούµε να µας αποστείλετε οικονοµική προσφορά  για την ¨προµήθεια 
ιµατισµού προσωπικού ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, όπως παρουσιάζεται στα επισυναπτόµενο έντυπο 

της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος, το αργότερο µέχρι την  Πέµπτη 09 Ιουνίου 
2011 και ώρα 13:00 στην γραµµατεία διοίκησης της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, (Σπύρου Μουστακλή, 

Παγκρήτιο Στάδιο, Περιοχή Λίντο, 2810 264560)  και µε την ένδειξη ¨ Προµήθεια 
ιµατισµού προσωπικού ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ. 

 
Η οικονοµική προσφορά θα πρέπει να είναι πρωτότυπη, σφραγισµένη και υπογεγραµµένη 

µέσα σε κλειστό φάκελο, στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται ο τίτλος του έργου  

προµήθειας και το όνοµα του αναδόχου, µε την σφραγίδα του καταστήµατος.  

 

Στον ίδιο φάκελο  επίσης  θα πρέπει να  συµπεριλαµβάνεται, υπεύθυνη δήλωση του αρθ. Ν 1553/86 

και να δηλώνει ότι είναι ενήµερος για την συγγραφή υποχρεώσεων, για τις τεχνικές προδιαγραφές, 

ενδεικτικό προϋπολογισµό της προµήθειας και συµφωνεί µε τους όρους της µελέτης. 

 

Σας ευχαριστούµε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είµαστε στην διάθεση σας για 
οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

 
  

 Με εκτίµηση, 

 

 

 

 Γιάννης ∆ροσίτης 

 Πρόεδρος ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ 

 
 
 
Πληροφορίες Παγκρήτιο Στάδιο:  
∆ηµήτριος Κ. Τσιράκος,  2810 264 568 

 

  

 
 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ, 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΠΥΡΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ, ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ 

Τηλ: +30 2810 264560   ◊  Fax: +30 2810 264568 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΟΤΑ  

(Α.Α.Η.  Α.Ε.  ΟΤΑ)  

------------------------------------------------------- 
Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο 

Τηλ: 2180 264560/2810215080 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ηράκλειο 06 Μαΐου 2011 
 
 
Θέµα: Προµήθεια ιµατισµού προσωπικού ΑΑΗ ΑΕ.  

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 
 

Η προµήθεια αφορά την αγορά ιµατισµού προσωπικού  (µπλουζάκια πόλο και µακό, φούτερ, 

φόρµες τεχνικού προσωπικού, εξοπλισµό προστασίας, καπέλα εργασίας )  για τις ανάγκες της ΑΑΗ 

ΑΕ ΟΤΑ, κατά το έτος 2011 – 2012 (Ιούλιο). 
 
1. ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ  POLO (ΠΙΚΈ)  ΜΕ ΚΟΝΤΟ  ΜΑΝΙΚΙ  
 
Μπλουζάκια µε γιακά, (στυλ polo πικέ ) βαµβάκι 100% κοντοµάνικα, χρωµατιστά µε ανεξίτηλη 

βαφή, εκτύπωση τετραχρωµίας (πολυχρωµίας) µε κεντηµένα λογότυπα και κεντηµένο κείµενο στο 

πίσω µέρος τους  το οποίο θα δοθεί από την ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ. 
 

Κεντήµατα: 
α)  Στην εµπρός όψη  δεξιά πάνω,  κεντηµένο σε πολυχρωµία  το λογότυπο   της ΑΑΗ ΑΕ 

ΟΤΑ  και   του ∆ήµου Ηρακλείου µε κείµενο κάτω από το λογότυπο του ∆ήµου Ηρακλείου 

ως εξής: ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.  Tα δυο λογότυπα το ένα δίπλα στο άλλο 

(γραµµατοσειρά Arial  και µέγεθος ανάλογο των λογοτύπων).   

β) Στην εµπρός όψη  αριστερά πάνω, κεντηµένο  λογότυπο που θα δοθεί από την ΑΑΗ ΑΕ 
ΟΤΑ (γραµµατοσειρά Arial ) ή οποιοδήποτε άλλο λογότυπο είναι απαραίτητο (πιθανόν 

µέχρι και δύο). 

γ) Κείµενο µέχρι δύο σειρές στο πίσω µέρος κεντηµένο κείµενο σε πολυχρωµία ή διχρωµία 

ανάλογα µε  τις ανάγκες που προκύπτουν 

Τα  µπλουζάκια θα ποικίλουν σε ποσότητα, χρώµα και µεγέθη (ενηλίκων) ανάλογα µε τις 

ανάγκες κάθε παραγγελίας, οι οποίες θα γίνονται γνωστές εγγράφως στον προµηθευτή 

Στην ενηµέρωση αυτή θα αναφέρονται ακριβή µεγέθη, χρώµατα και τεµάχια. 

 

  
2. ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ  POLO (ΠΙΚΈ) – ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΜΑΝΙΚΙ    
 
Μπλουζάκια µε γιακά, (στυλ polo πικέ ) βαµβάκι 100%  µε µακρύ µανίκι χρωµατιστά µε 

ανεξίτηλη βαφή, εκτύπωση τετραχρωµίας (πολυχρωµίας) µε κεντηµένα λογότυπα και εκτυπωµένο 

ή κεντηµένο κείµενο στο πίσω µέρος τους ανάλογο µε την κάθε διοργάνωση που θα υλοποιείται. 
 

Κεντήµατα: 
α)  Στην εµπρός όψη  δεξιά πάνω,  κεντηµένο σε πολυχρωµία  το λογότυπο   της ΑΑΗ ΑΕ 

ΟΤΑ  και   του ∆ήµου Ηρακλείου µε κείµενο κάτω από το λογότυπο του ∆ήµου Ηρακλείου 

ως εξής: ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.  Tα δυο λογότυπα το ένα δίπλα στο άλλο 

(γραµµατοσειρά Arial  και µέγεθος ανάλογο των λογοτύπων).   

β) Στην εµπρός όψη  αριστερά πάνω, κεντηµένο  λογότυπο που θα δοθεί από την ΑΑΗ ΑΕ 
ΟΤΑ (γραµµατοσειρά Arial ) ή οποιοδήποτε άλλο λογότυπο είναι απαραίτητο (πιθανόν 

µέχρι και δύο). 

γ) Κείµενο µέχρι δύο σειρές στο πίσω µέρος κεντηµένο κείµενο σε πολυχρωµία ή διχρωµία 

ανάλογα µε  τις ανάγκες που προκύπτουν 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΟΤΑ  

(Α.Α.Η.  Α.Ε.  ΟΤΑ)  

------------------------------------------------------- 
Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο 

Τηλ: 2180 264560/2810215080 



 

 
Τα  µπλουζάκια θα ποικίλουν σε ποσότητα, χρώµα και µεγέθη (ενηλίκων) ανάλογα µε τις 

ανάγκες κάθε παραγγελίας, οι οποίες θα γίνονται γνωστές εγγράφως στον προµηθευτή 

Στην ενηµέρωση αυτή θα αναφέρονται ακριβή µεγέθη, χρώµατα και τεµάχια. 
  
3. ΜΠΛΟΥΖΕΣ  ΦΟΥΤΕΡ,  ΜΑΚΡΥ ΜΑΝΙΚΙ    
 
Μπλούζα φούτερ µε µακρύ µανίκι βαµβάκι 100%(cotton χρωµατιστές µε ανεξίτηλη βαφή, µε 

στρογγυλό λαιµό εκτύπωση τετραχρωµίας (πολυχρωµίας) µε κεντηµένα λογότυπα στο εµπρός 

µέρος και κεντηµένο   κείµενο  σε πολυχρωµία στο πίσω µέρος τους.  
 

Κεντήµατα: 
α)  Στην εµπρός όψη  δεξιά πάνω,  κεντηµένο σε πολυχρωµία  το λογότυπο   της ΑΑΗ ΑΕ 

ΟΤΑ  και   του ∆ήµου Ηρακλείου µε κείµενο κάτω από το λογότυπο του ∆ήµου Ηρακλείου 

ως εξής: ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.  Tα δυο λογότυπα το ένα δίπλα στο άλλο 

(γραµµατοσειρά Arial  και µέγεθος ανάλογο των λογοτύπων).   

β) Στην εµπρός όψη  αριστερά πάνω, κεντηµένο  λογότυπο που θα δοθεί από την ΑΑΗ ΑΕ 
ΟΤΑ (γραµµατοσειρά Arial ) ή οποιοδήποτε άλλο λογότυπο είναι απαραίτητο (πιθανόν 

µέχρι και δύο). 

γ) Κείµενο µέχρι δύο σειρές στο πίσω µέρος κεντηµένο κείµενο σε πολυχρωµία ή διχρωµία 

ανάλογα µε  τις ανάγκες που προκύπτουν 

Τα  µπλουζάκια θα ποικίλουν σε ποσότητα, χρώµα και µεγέθη (ενηλίκων) ανάλογα µε τις 

ανάγκες κάθε παραγγελίας, οι οποίες θα γίνονται γνωστές εγγράφως στον προµηθευτή 

Στην ενηµέρωση αυτή θα αναφέρονται ακριβή µεγέθη, χρώµατα και τεµάχια. 
 
4. ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ  ΜΑΚΌ  ΧΩΡΊΣ  ΓΙΑΚΆ  
 

Μπλουζάκι χρωµατιστό 100% βαµβακερό, χωρίς γιακά, ποιότητας µακό, κοντοµάνικο ή 
αµάνικο µε εκτυπώσεις   όπως παρακάτω: 
 

Εκτυπώσεις: 
α)  Στην εµπρός όψη  δεξιά πάνω,  εκτυπωµένο σε πολυχρωµία  το λογότυπο   της ΑΑΗ ΑΕ 

ΟΤΑ  και   του ∆ήµου Ηρακλείου µε κείµενο κάτω από το λογότυπο του ∆ήµου Ηρακλείου 

ως εξής: ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.  Tα δυο λογότυπα το ένα δίπλα στο άλλο 

(γραµµατοσειρά Arial  και µέγεθος ανάλογο των λογοτύπων).   

β) Στην εµπρός όψη  αριστερά πάνω, εκτυπωµένο  λογότυπο που θα δοθεί από την ΑΑΗ 
ΑΕ ΟΤΑ (γραµµατοσειρά Arial ) ή οποιοδήποτε άλλο λογότυπο είναι απαραίτητο (πιθανόν 

µέχρι και δύο). 

γ) Κείµενο µέχρι δύο σειρές στο πίσω µέρος εκτυπωµένο κείµενο σε πολυχρωµία ή διχρωµία 

ανάλογα µε  τις ανάγκες που προκύπτουν 

Τα  µπλουζάκια θα ποικίλουν σε ποσότητα, χρώµα και µεγέθη (ενηλίκων) ανάλογα µε τις 

ανάγκες κάθε παραγγελίας, οι οποίες θα γίνονται γνωστές εγγράφως στον προµηθευτή 

Στην ενηµέρωση αυτή θα αναφέρονται ακριβή µεγέθη, χρώµατα και τεµάχια. 
  
5.   ΚΑΠΕΛΑΚΙΑ   
 
Καπελάκια  τύπου Jockey µε σάντουιτς στο γείσο, µε µεταλλικό κούµπωµα  πίσω, σε µεγέθη 

ενηλίκων  σε   διάφορα χρώµατα όπως κίτρινο,  πράσινο ( κυπαρισσί), γαλάζιο , µαύρο,  µπλέ, 

σιέλ, κόκκινο όλα µε διαφορετικό χρώµα τελειώµατος στο τέλος του γείσου και κεντηµένο 

(πολυχρωµία – τετραχρωµία) στο κέντρο του  Jockey  του λογότυπο της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ ή σε 

κάποιες περιπτώσεις είναι πιθανόν να κεντηθούν δύο λογότυπα στο κάθε καπελάκι. (µπροστά, ή 

στο πλάι – πλάι ή µπροστά πίσω) και πλαστικό σύστηµα σταθεροποίησης στο πίσω µέρος ή 

µεταλλικό ανοξείδωτο. 

 
 
6.   ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ     
 



 

 
Παντελόνι ή σαλοπέτα (παντελόνι µε τιράντες) από τουλάχιστον 60% βαµβάκι, µε τουλάχιστον 5 

τσέπες  και στην περίπτωση της σαλοπέτας µε ρυθµιζόµενες τιράντες, αδιάβροχο αλλά breathable, 

ενίσχυση στα γόνατα, και δυνατότητα σύσφιξης στην µέση µε ζώνη ή ελαστικό σύστηµα. Και 

χρώµατος της αρεσκείας µας.  

Κεντήµατα: 
α)  Στην εµπρός όψη  δεξιά πάνω,  κεντηµένο σε πολυχρωµία  το λογότυπο   της ΑΑΗ ΑΕ 

ΟΤΑ  και   του ∆ήµου Ηρακλείου µε κείµενο κάτω από το λογότυπο του ∆ήµου Ηρακλείου 

ως εξής: ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.  Tα δυο λογότυπα το ένα δίπλα στο άλλο 

(γραµµατοσειρά Arial  και µέγεθος ανάλογο των λογοτύπων).   

β) Στην εµπρός όψη  αριστερά πάνω, κεντηµένο  λογότυπο που θα δοθεί από την ΑΑΗ ΑΕ 
ΟΤΑ (γραµµατοσειρά Arial ) ή οποιοδήποτε άλλο λογότυπο είναι απαραίτητο (πιθανόν 

µέχρι και δύο). 

γ) Κείµενο µέχρι δύο σειρές στο πίσω µέρος κεντηµένο κείµενο σε πολυχρωµία ή διχρωµία 

ανάλογα µε  τις ανάγκες που προκύπτουν 

Οι φόρµες εργασίας (παντελόνι ή σαλοπέτα) θα ποικίλουν σε ποσότητα, χρώµα και µεγέθη 

(ενηλίκων) ανάλογα µε τις ανάγκες κάθε παραγγελίας, οι οποίες θα γίνονται γνωστές 

εγγράφως στον προµηθευτή Στην ενηµέρωση αυτή θα αναφέρονται ακριβή µεγέθη, 

χρώµατα και τεµάχια. 
 
 
7.    ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ     

  

Υποδήµατα εργασίας και ασφάλειας σε χαµηλό παπούτσι ή µποτάκι,    από δέρµα  και 

νάιλον, µε φόδρα και απορροφητικά υλικά, µε εσωτερική εργονοµική σόλα, σόλα από 

µέταλλο και σύστηµα στήριξης της καµάρας του ποδιού και εξωτερική σόλα από 

καουτσούκ υψηλής αντοχής και προσκόλλησης σε ολισθηρό έδαφος, σε χρώµατα, σχέδια 

και νούµερα της αρεσκείας µας. 

 

8.     ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ    
Αντανακλαστικά γιλέκα, από πολυεστέρα, σε κίτρινο ή πορτοκαλί χρώµα, µε 

ενσωµατωµένες αντανακλαστικές ταινίες – ζώνες κλάσης 2 για υψηλή ορατότητα σε ασηµί 

χρώµα, µε διαγώνια συναρµολόγηση και µε κούµπωµα από  velcor (σκρατς).  
Κεντήµατα-τυπώµατα: 
α)  Στην εµπρός όψη  δεξιά πάνω,  κεντηµένο ή τυπωµένο σε πολυχρωµία  το λογότυπο   

της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ  και   του ∆ήµου Ηρακλείου µε κείµενο κάτω από το λογότυπο του 

∆ήµου Ηρακλείου ως εξής: ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.  Tα δυο λογότυπα το ένα δίπλα στο 

άλλο (γραµµατοσειρά Arial  και µέγεθος ανάλογο των λογοτύπων).   

β) Στην εµπρός όψη  αριστερά πάνω, κεντηµένο ή τυπωµένο λογότυπο που θα δοθεί από 
την ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ (γραµµατοσειρά Arial ) ή οποιοδήποτε άλλο λογότυπο είναι 

απαραίτητο (πιθανόν µέχρι και δύο). 

γ) Κείµενο µέχρι δύο σειρές στο πίσω µέρος κεντηµένο κείµενο σε πολυχρωµία ή διχρωµία 

ανάλογα µε  τις ανάγκες που προκύπτουν 

Τα γιλέκα θα έχουν χρώµα κίτρινο ή πορτοκαλί και  θα ποικίλουν σε ποσότητα, χρώµα και 

µεγέθη (ενηλίκων) ανάλογα µε τις ανάγκες κάθε παραγγελίας, οι οποίες θα γίνονται 

γνωστές εγγράφως στον προµηθευτή Στην ενηµέρωση αυτή θα αναφέρονται ακριβή 

µεγέθη, χρώµατα και τεµάχια. 
 

9.     ΣΕΤ   ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΡΑΝΟΣ – ΓΑΝΤΙΑ – ΓΥΑΛΙΑ - ΜΑΣΚΑ)   

Κράνος: 

Κράνος από πολυπροπυλένιο υψηλής αντοχής µε επεξεργασία κατά της υπεριώδους 

ακτινολογίας, καλύπτρα από πολυαµίδιο µε ζώνες πλεκτές  σε τράι σηµεία µε 8 

τουλάχιστον σηµεία στήριξης, µετωπίδα σπόγγου και δυνατότητα σφιξίµατος µε 



 

 

ρυθµιζόµενο ατέρµονα, µε δυνατότητα τοποθέτησης σε περίµετρο κεφαλή 50-65 cm και 

αερισµό κεφαλής. 

Γάντια: 

Γάντια από δέρµα πολλαπλών χρήσεων διαφορετικών µεγεθών. 

Γυαλιά: 

Γυαλιά σε µορφή µάσκας πλήρους κάλυψης και των δύο µατιών ταυτόχρονα, 

πλυανθρακικά άχρωµα, µε έµµεσο αερισµό και δυνατότητα αποµόνωσης εισόδου αέρα, 

αντι-ανακλαστικά, µε σκελετό εύκαµπτο από PVC,  µ ε φαρδύ φακό και πανοραµική 

οπτική. Με δυνατότητα ρύθµισης των ιµάντων στήριξης  στην κεφαλή. 

Μάσκα: 

Μάσκα προστασίας  ιµιπροσωπίδα από PVC, µε δύο αποσπώµενα φίλτρα και δυνατότητα 

τοποθέτησης φίλτρων διαφορετικών χρήσεων, µε δυνατότητα στήριξης κεφαλής µε δύο 

ιµάντες από εύκαµπτο ελαστικό υλικό. 

 
10.     ΠΟ∆ΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ   
 

Ποδιές εργασίας προσωπικού καθαριότητας  µε τιράντες  και σύστηµα σύσφιξης στην µέση, µε 

τσεπάκι στην εµπρός αριστερή πλευρά στο στήθος. 

 
Κεντήµατα: 
α)  Στην εµπρός όψη  δεξιά πάνω,  κεντηµένο σε πολυχρωµία  το λογότυπο   της ΑΑΗ ΑΕ 

ΟΤΑ  και   του ∆ήµου Ηρακλείου µε κείµενο κάτω από το λογότυπο του ∆ήµου Ηρακλείου 

ως εξής: ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.  Tα δυο λογότυπα το ένα δίπλα στο άλλο 

(γραµµατοσειρά Arial  και µέγεθος ανάλογο των λογοτύπων).   

β) Στην εµπρός όψη  αριστερά πάνω, κεντηµένο  λογότυπο που θα δοθεί από την ΑΑΗ ΑΕ 
ΟΤΑ (γραµµατοσειρά Arial ) ή οποιοδήποτε άλλο λογότυπο είναι απαραίτητο (πιθανόν 

µέχρι και δύο). 

γ) Κείµενο µέχρι δύο σειρές στο πίσω µέρος κεντηµένο κείµενο σε πολυχρωµία ή διχρωµία 

ανάλογα µε  τις ανάγκες που προκύπτουν 

Οι ποδιές εργασίας για την καθαριότητα θα ποικίλουν σε ποσότητα, χρώµα και µεγέθη 

(ενηλίκων) ανάλογα µε τις ανάγκες κάθε παραγγελίας, οι οποίες θα γίνονται γνωστές 

εγγράφως στον προµηθευτή Στην ενηµέρωση αυτή θα αναφέρονται ακριβή µεγέθη, 

χρώµατα και τεµάχια. 

 
11.     ΓΙΛΕΚΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Γιλέκο εργασίας (αµάνικο)  από τουλάχιστον 60% βαµβάκι, µε τουλάχιστον 5 τσέπες, αδιάβροχο 

αλλά breathable, και δυνατότητα σύσφιξης στην µέση µε ζώνη ή ελαστικό σύστηµα, και χρώµατος 

της αρεσκείας µας.  

Κεντήµατα: 
α)  Στην εµπρός όψη  δεξιά πάνω,  κεντηµένο σε πολυχρωµία  το λογότυπο   της ΑΑΗ ΑΕ 

ΟΤΑ  και   του ∆ήµου Ηρακλείου µε κείµενο κάτω από το λογότυπο του ∆ήµου Ηρακλείου 

ως εξής: ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.  Tα δυο λογότυπα το ένα δίπλα στο άλλο 

(γραµµατοσειρά Arial  και µέγεθος ανάλογο των λογοτύπων).   

β) Στην εµπρός όψη  αριστερά πάνω, κεντηµένο  λογότυπο που θα δοθεί από την ΑΑΗ ΑΕ 
ΟΤΑ (γραµµατοσειρά Arial ) ή οποιοδήποτε άλλο λογότυπο είναι απαραίτητο (πιθανόν 

µέχρι και δύο). 

γ) Κείµενο µέχρι δύο σειρές στο πίσω µέρος κεντηµένο κείµενο σε πολυχρωµία ή διχρωµία 

ανάλογα µε  τις ανάγκες που προκύπτουν 

Τα γιλέκα θα ποικίλουν σε ποσότητα, χρώµα και µεγέθη (ενηλίκων) ανάλογα µε τις 

ανάγκες κάθε παραγγελίας, οι οποίες θα γίνονται γνωστές εγγράφως στον προµηθευτή 

Στην ενηµέρωση αυτή θα αναφέρονται ακριβή µεγέθη, χρώµατα και τεµάχια. 



 

 

 

Ε Ν ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ    Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 

 

  

 

 

 

Με εκτίµηση, 

 

 

 

Γιάννης ∆ροσίτης 

Πρόεδρος ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ 

 
 
 
 
 

 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ, 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΠΥΡΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ, ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ 

Τηλ: +30 2810 264560   ◊  Fax: +30 2810 264568 

α/α 
           ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ  
€ 

1 
ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ  POLO (ΠΙΚΈ)  ΜΕ ΚΟΝΤΟ  
ΜΑΝΙΚΙ   (A + Γ) 40 11,00 

440,00 € 

2 
ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ  POLO (ΠΙΚΈ) – ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΚΟ 
ΜΑΝΙΚΙ  20 11,00 

240,00 € 

3 ΜΠΛΟΥΖΕΣ  ΦΟΥΤΕΡ, ΜΑΚΡΥ ΜΑΝΙΚΙ  20 9,00 180,00 € 

4 ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΜΑΚΌ  ΧΩΡΊΣ  ΓΙΑΚΆ  160 4,00 
720,00 € 

5   ΚΑΠΕΛΑΚΙΑ ΤΥΠΟΥ JOCKEY 100 2,75 330,00 € 

6 ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 12 23,00 276,00 € 

7 ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 12 30,00 360,00 € 

8 ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ 30 5,50 165,00 € 

9 ΣΕΤ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 45,0 180,00 € 

10 ΠΟ∆ΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 20 5,50 121,00 € 

11 ΓΙΛΕΚΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 15,00 75,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 3.087,00 

Φ.Π.Α  23% 710,01 

΄ 
 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.797,01 



 

 

 

 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο  
Γενικά 
Αντικείµενο της προµήθειας είναι η προµήθεια ιµατισµού προσωπικού. 

 
 
Άρθρο  2ο  
Ισχύουσες διατάξεις 
Η διενέργεια της προµήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισµού 

Προµηθειών Ο.Τ.Α Υπουργική απόφαση 11389/93 Φ.Ε.Κ 185/23.3.93 Τεύχος Β΄, 

του εν ισχύ Ν 3463/06 περί κυρώσεων ∆ηµοτικού  και Κοινοτικού Κώδικα και του 

κανονισµού προµηθειών της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ. 

 

Άρθρο 3ο 

Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας  
Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε απ’ ευθείας ανάθεση 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 251 του Π.∆ 323/89 του άρθρου 4 & 23 

παράγραφος 4 & 2 αντίστοιχα του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α και µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή 

του συνόλου τιµολογίου προσφοράς ενώ  η προµήθεια δεν κατακερµατίζεται. 
 

Άρθρο 4ο  
Συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος  
α) Συγγραφή υποχρεώσεων  

β) Τεχνικές προδιαγραφές 

γ) Ενδεικτικός προϋπολογισµός  

 
Άρθρο 5ο  
∆ικαιολογητικά συµµετοχής 
Ο ενδιαφερόµενος θα αποστέλλει ή να καταθέσει στην ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ τα παρακάτω 

µέσα σε φάκελο:  

 

Α. Έγγραφο όπου θα αναγράφει την οικονοµική προσφορά του και ότι έχει λάβει 

γνώση της συγγραφής υποχρεώσεων. Η προσφορά θα είναι πρωτότυπη, 
σφραγισµένη και υπογεγραµµένη µέσα σε φάκελο κλειστό, στο εξωτερικό του 

οποίου θα αναγράφεται ο τίτλος της εκδήλωσης και το όνοµα του Προµηθευτή.   

 

Β. Επίσης σε άλλο σφραγισµένο και υπογεγραµµένο φάκελο ο ενδιαφερόµενος θα 

τοποθετήσει προσπέκτους του ιµατισµού καθώς επίσης και δείγµατα του 
ιµατισµού (τα οποία θα επιστραφούν µετά την ολοκλήρωση όλης της προµήεθειας0 

µε τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά. Γίνονται αποδεκτές φωτογραφίες ή εκτυπώσεις 

από ιστοσελίδες µόνο αν αυτές έχουν σφραγισθεί (σφραγίδα εταιρείας) από τον 

ενδιαφερόµενο και περιέχουν  λεπτοµερή τεχνικά χαρακτηριστικά.  

 

Γ. Στον φάκελο  προσφοράς θα πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση 

(επισυναπτόµενη) του ενδιαφερόµενου (αρθ. Ν 1553/86) στην οποία να δηλώνει ¨ότι είναι 



 

 
ενήµερος για την συγγραφή υποχρεώσεων, για τις τεχνικές προδιαγραφές, ενδεικτικό 

προϋπολογισµό της προµήθειας και συµφωνεί µε τους όρους της µελέτης¨. 

 

 Άρθρο 6ο  
Αξιολόγηση προσφορών  
Η αξιολόγηση των προσφορών (συµφωνία ή όχι της τεχνικής περιγραφής της 

προσφοράς µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης) και η εισήγηση για την 

ανάθεση της προµήθειας θα γίνει από την τριµελή επιτροπή εκπόνησης προµηθειών 

και διαγωνισµών της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ την  Πέµπτη  9 Ιουνίου 2011 και ώρα 13:00 

στην γραµµατεία διοίκησης της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, (Σπύρου Μουστακλή, Παγκρήτιο 

Στάδιο, Περιοχή Λίντο, 2810 264566 / Fax: 2810 264568). 

 

Άρθρο 7ο  
Τόπος παράδοσης  
Η παράδοση των συµφωνηθέντων υλικών θα γίνει συνολικά  σε χώρο που θα 

υποδείξει η ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ. 

 
Άρθρο 8ο  
Παραλαβή   
Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από τριµελή επιτροπή της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ. 

 

Άρθρο 9ο  
Πληµµελής κατασκευή    
Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία των ειδών αποδειχθεί ότι δεν είναι 

σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της µελέτης και την προσφορά του προµηθευτή ή 

έχουν φθορές , τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να τις αντικαταστήσει εξ ολοκλήρου µε 

άλλα είδη σύµφωνα µε τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 & 35 του  

Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

 

Άρθρο 10ο  
Φόροι , Τέλη , Κρατήσεις   
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείµενων διατάξεων, φόρους, τέλη, 

κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας της προµήθειας .  

 

Ο Φ.Π.Α βαρύνει την ¨Ανάπτυξη Αθλητισµού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ¨ 
 

 

Ο πρόεδρος της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ 

 

 

Γιάννης ∆ροσίτης 

Πρόεδρος ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ 

 

 
 
 
 
 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ, 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΠΥΡΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ, ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ 

Τηλ: +30 2810 264560   ◊  Fax: +30 2810 264568 
 


