
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI –  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΥΠΟΔΗΣΗΣ/ Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΚΟΙΝΕΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ) 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΜΑΔΑΣ Α: ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Μπλούζα 
μακρυμάνικη  

Α.1 
ΤΜΧ 

• Βαμβακερή σύνθεση 100% (αποδεκτή έως 90%), 
μαλακή και υπο-αλλεργική 

• Στάμπα μεταξοτυπίας: Τουλάχιστον 7 

• Βάρος 150-170 γρ 

• Μεγέθη: 16-18 ετών (XS-XXL) 

• Σχέδια: Τουλάχιστον 6 μοντέρνα/νεανικά 

• Χρώματα: Τουλάχιστον 6 

• Τύπος: Ανδρικά & γυναικεία- εφηβικά 

Μπλούζα 
κοντομάνικη  

Α.2 
ΤΜΧ 

• Βαμβακερή σύνθεση 100% (αποδεκτή έως 90%), 
μαλακή και υπο-αλλεργική 

• Μεγέθη: (XS-XXL) 16-18 ετών 

• Στάμπα μεταξοτυπίας: Τουλάχιστον 7 

• Βάρος 150-170 γρ 

• Σχέδια: Μοντέρνα/νεανικά, τουλάχιστον 10 

• Χρώματα: Τουλάχιστον 10 

• Τύπος: T-shirt Ανδρικά & γυναικεία- εφηβικά 

Ζακέτα 
φούτερ με 
κουκούλα 

Α.3 

ΤΜΧ 

• Ζακέτα φούτερ με μακρύ μανίκι, 

• Με κουκούλα  

• Με φερμουάρ 

• Βαμβακερή σύνθεση 100% (αποδεκτή έως 90%), 
μαλακή και υπο-αλλεργική 

• Βάρος 400-480 γρ 

• Μεγέθη: (XS-XXL) 16-18 ετών 

• Σχέδια: Τουλάχιστον 6 μοντέρνα/νεανικά 

• Χρώματα: Τουλάχιστον 6 

• Τύπος: Ανδρικά & γυναικεία- εφηβικά 

Μπλούζα 
φούτερ με 
κουκούλα 

Α.4 

ΤΜΧ 

• Μακρυμάνικη φούτερ με κουκούλα και κορδόνι στο 
λαιμό 

• Βαμβακερή σύνθεση 100% (αποδεκτή έως 90%), 
μαλακή και υπο-αλλεργική 

• Στάμπα μεταξοτυπίας: Τουλάχιστον 7 

• Βάρος 400-450 γρ 

• Μεγέθη: (XS-XXL) 16-18 ετών 

• Σχέδια: Τουλάχιστον 4, μοντέρνα/νεανικά 

• Χρώματα: Τουλάχιστον 6 

• Τύπος: Ανδρικά & γυναικεία - εφηβικά 



 

Μπουφάν 
χειμερινό  

Α.5 
ΤΜΧ 

• Με θερμομονωτική εσωτερική επένδυση και 
αδιαβροχοποιημένο αντιανεμικό εξωτερικό ύφασμα 

• Σύνθεση: 70% Βαμβάκι-30% πολυεστέρας 

• Ελαστικά τελειώματα στα μανίκια για να αποκλείουν 
το κρύο 

• Πρακτικές τσέπες εξωτερικές 

• Με φερμουάρ ή με 4-5 κουμπιά εμπρός 

• Με κουκούλα 

• Μοντέρνα/νεανική γραμμή και στυλ 

• Μεγέθη: (XS-XXL) 16-18 ετών 

• Σχέδια: Τουλάχιστον 3 

• Χρώματα: Τουλάχιστον 3 

• Τύπος: Ανδρικά & γυναικεία - εφηβικά 

Μπουφάν 
ανοιξιάτικο 
αδιάβροχο 

Α.6 

ΤΜΧ 

• Με εσωτερική επένδυση και αδιαβροχοποιημένο 
αντιανεμικό εξωτερικό ύφασμα 

• Σύνθεση: Δερματίνη, πολυεστέρας ή τζιν 

• Πρακτικές τσέπες στο εσωτερικό και το εξωτερικό 

• Με φερμουάρ 

• Με κουκούλα ή χωρίς 

• Μοντέρνα/νεανική γραμμή και στυλ 

• Μεγέθη: (XS-XXL) 16-18 ετών 

• Σχέδια: Τουλάχιστον 3 

• Χρώματα: Τουλάχιστον 3 

• Τύπος: Ανδρικά & γυναικεία - εφηβικά 

Τζιν 
παντελόνι 

Α.7 
ΤΜΧ 

• Σύνθεση: Βαμβάκι, Λύκρα, Πολυεστέρας, Ελαστίνη ή 
Βισκόζη 

• Στενή γραμμή και μοντέρνο/νεανικό στυλ 

• Άνετο στις κινήσεις 

• Με κουμπιά ή φερμουάρ και 4 τσέπες 

• Με χοντρές ραφές 

• Μεγέθη: (XS-XXL) 16-18 ετών 

• Σχέδια: Τουλάχιστον 4 

• Χρώματα: Τουλάχιστον 3 

• Τύπος: Ανδρικά & γυναικεία – εφηβικά 

Βερμούδα 
αθλητική 

μακό 
Α.8 

ΤΜΧ 

• Βερμούδα αθλητική μακό με λάστιχο ή κορδόνι στη 
μέση 

• Σύνθεση: από 100% βαμβάκι ή 90% βαμβάκι και 10% 
ελαστίνη 

• Στενή γραμμή και μοντέρνο/νεανικό στυλ 

• Άνετο στις κινήσεις 

• Μεγέθη: (XS-XXL) 16-18 ετών 

• Σχέδια: Τουλάχιστον 3 

• Χρώματα: Τουλάχιστον 3 

• Τύπος: Ανδρικά & γυναικεία - εφηβικά 

Βερμούδα  
Α.9 

ΤΜΧ 

• 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/νεανικό στυλ 

• Άνετο στις κινήσεις  

• Με κουμπιά ή φερμουάρ και 2 πλαϊνές τσέπες 
τουλάχιστον με ρεβέρ 

• Με χοντρές ραφές 

• Μεγέθη: (XS-XXL) 

• Σχέδια: Τουλάχιστον 3 

• Χρώματα: Τουλάχιστον 4 (μπλε, μπορντό, μαύρο, 
γκρι, χακί,) 

• Τύπος: Ανδρικά & γυναικεία - εφηβικά 

Παντελόνι 
φόρμα  
Α.10 

ΤΜΧ 

• Φόρμα παντελόνι σε στενή γραμμή με λάστιχο ή 
κορδόνι στη μέση, με λάστιχο στον αστράγαλο 

• Μοντέρνο/νεανικό στυλ 

• 100% βαμβάκι 

• Όχι γυαλιστερή 

• Βάρος 400-500γρ 

• Μεγέθη: (XS-XXL) 16-18 ετών 

• Σχέδια: Τουλάχιστον 4 

• Χρώματα: Τουλάχιστον 4 

• Τύπος: Ανδρικά & γυναικεία – εφηβικά  

Πουκάμισο 
κοντομάνικο  

Α.11 
ΤΜΧ 

• Τύπος: καρό, μονόχρωμο και τζιν πουκάμισο 

• 100% Βαμβακερό ή 85% Βαμβάκι και 15% Lycra 

• Κοντομάνικο με μαλακό γιακά 

• Μοντέρνα/νεανική Γραμμή (Μοdern-Slim Fit) 

• Μεγέθη: (S, M, L) 16-18 ετών 

• Σχέδια: Τουλάχιστον 4 

• Χρώματα: Τουλάχιστον 6 

• Τύπος: Ανδρικά & γυναικεία - εφηβικά 

Πουκάμισο 
μακρυμάνικο  

Α.12 
ΤΜΧ 

• Καρό, μονόχρωμο και τζιν πουκάμισο 

• 100% Βαμβακερό ή 85% Βαμβάκι και 15% Lycra 

• Μακρυμάνικο με μαλακό γιακά 

• Μοντέρνα/νεανική Γραμμή (Μοdern-Slim Fit) 

• Μεγέθη: (S- XXL) 16-18 ετών 

• Σχέδια: Τουλάχιστον 4 

• Χρώματα: Τουλάχιστον 6 

• Τύπος: Ανδρικά & γυναικεία - εφηβικά 

Παντελόνι 
υφασμάτινο 
τύπου cargo 

αντρικό 
A.13 

ΤΜΧ 

• Σύνθεση: Βαμβάκι, Λύκρα, Πολυεστέρας, Ελαστίνη ή 
Βισκόζη 

• Στενή γραμμή και μοντέρνο/νεανικό στυλ, με κουμπί, 
λάστιχο ή κορδόνι στη μέση, με λάστιχο στον 
αστράγαλο 

• Άνετο στις κινήσεις 

• Με κουμπιά ή φερμουάρ και 4 τσέπες τουλάχιστον 

• Με χοντρές ραφές 

• Μεγέθη: (XS-XXL) ή από 30 έως 40 νούμερο, 16-18 
ετών 

• Σχέδια: Τουλάχιστον 3 

• Χρώματα: Τουλάχιστον 2 

• Τύπος: Ανδρικά 



 

Κολάν 
γυμναστικής 

γυναικείο 
A.14 

ΤΜΧ 

• Κολάν ελαστικό γυμναστικής 

• Συνθετικό 

• Σχέδια: Τουλάχιστον 4 

• Χρώματα: Τουλάχιστον 4 

• Μεγέθη: (XS-XL) 16-18 ετών 

• Τύπος: Γυναικείο –εφηβικό  

Αδιάβροχα 
κλασικά 

Α.15 
ΤΜΧ 

• Αδιάβροχα κλασικά για ενήλικες 

• Με κουκούλα  

• Με φερμουάρ ή κουμπιά 

• Κλασικό σχέδιο για ενήλικες  

• Ενισχυμένες ραφές που δεν σχίζονται 

• Σχεδιασμένο για να φορεθεί σε δυσμενείς καιρικές 
συνθήκες 

• Πολυέστερ και PVC  

• Μεγέθη: (S, M, L) 16-18 ετών 

• Χρώματα: Τουλάχιστον 3 

Μπλούζες 
fleece 
Α.16 

ΤΜΧ 

• Μπλούζα Fleece ισοθερμική από 100% polyester με 
μικρό φερμουάρ στο γιακά 

• Μεγέθη: (XS-XXL) 16-18 ετών 

• Σχέδια: Τουλάχιστον 4 

• Χρώματα: Τουλάχιστον 4 

• Τύπος: Ανδρικά  

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΜΑΔΑΣ Β: ΕΣΩΡΟΥΧΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΝΥΚΤΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Εσώρουχο 
τύπου 
μπόξερ  

Β.1 

ΤΜΧ 

• Βαμβακερή σύνθεση 100% (αποδεκτή έως 90%) ή 
βαμβάκι- ελαστίνη, μαλακή και υπο-αλλεργική 

• Χρώματα: Τουλάχιστον 4 (μονόχρωμα και δίχρωμα) 

• Μεγέθη: (XS-XXL) 16-18 ετών 

• Τύπος: Ανδρικά – εφηβικά 

• Μοντέρνο/νεανικό σχεδιασμό, στενή γραμμή, 
εφαρμοστό, 

Κάλτσες  
Β.2 

ΤΜΧ 

• 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: γυναικεία 35-39, 16-18 ετών, αντρικά 38-47, 
16-18 ετών 

• Τύπος: Ανδρικά & γυναικεία- εφηβικά 

Κάλτσες 
σοσόνι 

Β.3 
ΤΜΧ 

• Τύπος: Σοσόνι -εφηβικό, 

• Βαμβακερή σύνθεση 100% (αποδεκτή έως 90%) ή 
βαμβάκι- ελαστίνη ή βαμβάκι- λίκρα, μαλακή και 
υπο-αλλεργική 

• Χρώμα: μαύρο 

• Μεγέθη: 38 έως 46 



 
• Τύπος: Ανδρικά & γυναικεία- εφηβικά 

Φανελάκια 
κοντομάνικα  

Β.4 
ΤΜΧ 

• Φανελάκια κοντομάνικα 

• Βαμβακερά σύνθεση 100% (αποδεκτή έως 90%), 
μαλακή και υπό-αλλεργική 

• Με λαιμόκοψη 

• Μεγέθη: (XS-XL) 

• Χρώμα: Σκουρόχρωμα και άσπρα 

• Τύπος: Ανδρικά & γυναικεία- εφηβικά 

Μπουστάκι 
γυναικείο 

Β.5 
ΤΜΧ 

• Σύνθεση πολυεστέρας-ελαστίνη, Μαλακή και υπό-
αλλεργική 

• Τύπος: αθλητική στήριξη 

• Σχέδια: Τουλάχιστον 4 

• Χρώματα: Τουλάχιστον 4 

• Διάφορα μεγέθη: (XS-XL) 

• Τύπος: Γυναικείο –εφηβικό 

Εσώρουχα 
γυναικεία 

Β.6 
ΤΜΧ 

• Κλασσικό γυναικείο σλιπάκι 

• Σύνθεση: βαμβάκι ή βαμβάκι με ελαστίνη ή μοντάλ 
υποαλλεργική 

• Σχέδια: Τουλάχιστον 4 

• Χρώματα: Τουλάχιστον 4 

• Διάφορα μεγέθη (XS-XL) 

• Τύπος: Γυναικείο -εφηβικό 

Στηθόδεσμος 
Β.7 

ΤΜΧ 

• Άνετο 

• Τέλεια φόρμα ακόμη και σε πολύ μεγάλα στήθη 

• Με ρυθμιζόμενες τιράντες και μπανέλα για καλύτερη 
στήριξη. 

• Διάφορα μεγέθη (XS-XL) 

Χειμερινές 
πιζάμες -
εφηβικές 

Β.8 

ΤΜΧ 

• Πάνω και κάτω μέρος 

• Μακρύ μανίκι 

• Μεγέθη: (S, M, L) 16-18 ετών 

• Σχέδια: Τουλάχιστον 5 

• Χρώματα: Τουλάχιστον 5 

• Τύπος: Ανδρικά & γυναικεία- εφηβικά 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΜΑΔΑΣ Γ: ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Μαγιό 
γυναικείο  

Γ.1 
ΤΜΧ 

• Μαγιό ολόσωμο αθλητικό κατάλληλο για κολύμβηση 

• Να στεγνώνει γρήγορα 

• Μοντέρνο σχέδιο 

• Μεγέθη 16-18 ετών 

• Υλικό: σπαντεξ ελαστίνη, 

• Σε διάφορα χρώματα και σχέδια 

• Τύπος: Γυναικεία- Νεανικά 



 

Πετσέτες 
θαλάσσης-

πισίνας 
Γ.2 

ΤΜΧ 

• Διαστάσεις: Τουλάχιστον 70x150 cm 

• Απαλή, απορροφητική και ανθεκτική στην χρήση 

• Βαμβακερή 100% ή Μικροϊνες 100% 

• Βάρος τουλάχιστον 350gr/m² 

• Χρώματα: τουλάχιστον 5 

• Σχέδια: τουλάχιστον 5 

• Τύπος: Ανδρικά & γυναικεία  

Μαγιό αντρικό 
τύπου σορτς 

Γ.3 
ΤΜΧ 

• Μαγιό αθλητικό τύπου σορτς, κατάλληλο για κολύμβηση 

• Όχι πολύ κοντό 

• Να στεγνώνει γρήγορα 

• Υλικό: σπαντεξ ελαστίνη 

• Χρώμα: Δυνατότητα επιλογής από τέσσερα μονόχρωμα και 
δίχρωμα χρώματα 

• Μεγέθη: (XS-XXL) 16-18 ετών 

• Σχέδια: Τουλάχιστον 4 

• Μοντέρνο σχέδιο 

• Τύπος: Ανδρικά – εφηβικά 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΜΑΔΑΣ Δ: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Σκούφος 
Δ.1 

ΤΜΧ 

• Βαμβακερή σύνθεση 100% (αποδεκτή έως 90%), μαλακή και 
υπο-αλλεργική 

• Σχέδια: Τουλάχιστον 3 

• Χρώματα: Τουλάχιστον 4 σκούρα (μονόχρωμα και δίχρωμα) 

• Τύπος: Ανδρικά & γυναικεία νεανικά 

• Μοντέρνο σχέδιο 

Γάντια 
Δ.2 

ΤΜΧ 

• Γάντια (ζευγάρι) 

• Βαμβακερή σύνθεση 100% (αποδεκτή έως 90%), μαλακή και 
υπο-αλλεργική 

• Σχέδια: Τουλάχιστον 3 

• Χρώματα: Τουλάχιστον 4 σκούρα (μονόχρωμα και δίχρωμα) 

• Τύπος: Ανδρικά & γυναικεία νεανικά 

• Μοντέρνο σχέδιο 

Κασκόλ  
Δ.3 

ΤΜΧ 

• Κασκόλ 

• Βαμβακερή σύνθεση 100% (αποδεκτή έως 90%), μαλακή και 
υπο-αλλεργική 

• Σχέδια: Τουλάχιστον 3 

• Χρώματα: Τουλάχιστον 4 σκούρα (μονόχρωμα και δίχρωμα) 

• Τύπος: Ανδρικά & γυναικεία νεανικά 

• Μοντέρνο σχέδιο 

Λαιμός 
Δ.4 

ΤΜΧ 

• Βαμβακερή σύνθεση 100% (αποδεκτή έως 90%), μαλακή και 
υπο-αλλεργική 

• Σχέδια: Τουλάχιστον 3 

• Χρώματα: Τουλάχιστον 4 (μονόχρωμα και δίχρωμα) 

• Τύπος: Ανδρικά & γυναικεία νεανικά 



 
• Μοντέρνο σχέδιο 

Ζώνη 
παντελονιού 

συνθετική 
Δ.5 

ΤΜΧ 

• Συνθετικές με μεταλλικό άκρο 

• Μήκος 120cm & 30mm 

• Χρώματα (μαύρο, γκρι, μπλε) 

• Τύπος: Ανδρικά  

• Μοντέρνο σχέδιο 

Ζώνη 
παντελονιού 
δερμάτινη ή 
δερματίνη 

Δ.6 

ΤΜΧ 

• Υλικό: Δερμάτινη ή Δερματίνη 

• Χρώμα: Καφέ - Μαύρο- Γκρι- Μπλε- Χακί 

• Κούμπωμα: Μεταλλική αγκράφα 

• Εσωτερικά βίδα για την διαμόρφωση του μήκους 

• Μήκος: Ενδεικτικά από 80/95: 110 cm έως  90/105: 120 cm 

• Τύπος: Ανδρικά & γυναικεία νεανικά 

• Μοντέρνο σχέδιο  

Καπέλο με 
γείσο τύπου 

τζόκεϋ 
Δ.7 

ΤΜΧ 

• Σύνθεση: Βαμβάκι, πολυεστέρας, ακρυλικό 

• Χρώματα: 4 (μαύρο, γκρι, μπλε, καφέ) 

• Σχέδια: 4 (μονόχρωμα και δίχρωμα) 

• Τύπος: Τύπος: Ανδρικά & γυναικεία νεανικά 

• Μοντέρνο σχέδιο 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΜΑΔΑΣ Ε: ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Αθλητικά 
παπούτσια  

Ε.1 
ΤΜΧ 

• Αθλητικά παπούτσια με κορδόνια 

• Υλικό: Συνθετικό δέρμα, ύφασμα suede 

• Μαλακός πάτος και αντιολισθητική σόλα 

• Αδιάβροχα 

• Χρώμα: Δυνατότητα επιλογής από 4 μονόχρωμα και δίχρωμα 
χρώματα (μαύρο, γκρι, μπλε και καφέ) 

• Μεγέθη: γυναικεία 35-39, 16-18 ετών, αντρικά 38-47, 16-18 
ετών 

• Ανατομικά 

• Σχέδια: Τουλάχιστον 5 

• Τύπος: Ανδρικά & γυναικεία – εφηβικά 

• Μοντέρνο σχέδιο 

Παντόφλες 
καλοκαιρινές 

Ε.2 
ΤΜΧ 

• Σαγιονάρες με δίχαλο  

• Υλικό: Συνθετικό 

• Αδιάβροχες 

• Χρώμα: Δυνατότητα επιλογής από 4 μονόχρωμα και δίχρωμα 
χρώματα (μαύρο, γκρι, μπλε και καφέ για τις αντρικές και λευκό, 
μαύρο, κόκκινο, ροζ για τις γυναικείες) 

• Μεγέθη: γυναικεία 35-39, 16-18 ετών, αντρικά 38-47, 16-18 
ετών 

• Ανατομικά 

• Σχέδια: Τουλάχιστον 3 



 
• Τύπος: Ανδρικά & γυναικεία – εφηβικά 

• Μοντέρνο σχέδιο 

Παπούτσια 
casual 

Ε.3 
ΤΜΧ 

• Τύπος: casual με κορδόνια και επιλογή τύπου all star, και 
σνικέρς 

• Υλικό: Συνθετικό δέρμα, ύφασμα  

• Χρώμα: Δυνατότητα επιλογής από 4 τουλάχιστον μονόχρωμα 
χρώματα (μαύρο, γκρι, μπλε και καφέ, χακί, λευκό) 

• Μεγέθη: γυναικεία 35-39, 16-18 ετών, αντρικά 38-47, 16-18 
ετών 

• Μαλακός πάτος 

• Αντιολισθητική σόλα 

• Σχέδια: Τουλάχιστον 3 

• Τύπος: ανδρικά & γυναικεία νεανικά 

• Μοντέρνο σχέδιο 

Μποτάκια  
Ε.4 

ΤΜΧ 

• Αδιάβροχα 

• Με κορδόνι 

• Χρώμα: Δυνατότητα επιλογής από 4  μονόχρωμα και δίχρωμα  
χρώματα (μαύρο, γκρι, μπλε και καφέ) 

• Μεγέθη: γυναικεία 35-39, 16-18 ετών, αντρικά 38-47, 16-18 
ετών 

• Μαλακός πάτος 

• Αντιολισθητική σόλα 

• Βάρος 500-800 γρ 

• Σχέδια: Τουλάχιστον 3 

• Τύπος: ανδρικά & γυναικεία νεανικά 

• Μοντέρνο σχέδιο 

Παντόφλες 
χειμερινές 

Ε.5 
ΤΜΧ 

• Παντόφλες χειμερινές  

• Υλικό: Υφασμάτινες 

• Χρώμα: Δυνατότητα επιλογής από 4 τουλάχιστον μονόχρωμα 
και δίχρωμα χρώματα (μαύρο, γκρι, μπλε και καφέ για τις 
αντρικές και λευκό, μαύρο, κόκκινο, ροζ για τις γυναικείες) 

• Μεγέθη: γυναικεία 35-39, 16-18 ετών, αντρικά 38-47, 16-18 
ετών 

• Ανατομικά 

• Σχέδια: Τουλάχιστον 3 

• Τύπος: ανδρικά & γυναικεία νεανικά 

• Μοντέρνο σχέδιο 

Παπούτσια 
γυναικεία 

τύπου 
μπαλαρίνες 

Ε.6 

ΤΜΧ 

• Γυναικείες ανατομικές μπαλαρίνες  

• Υλικό: Επιλογή από υφασμάτινες, δερμάτινες, δερματίνη, 
λουστρίνι 

• Πολύ μαλακός πάτος 

• 1-1,5 εκατοστό τακούνι και ειδικό αντιολισθητικό πάτο 

• Χρώμα: Δυνατότητα επιλογής από 4 τουλάχιστον (καρό, μαύρο, 
καφέ, λευκό) 

• Μεγέθη: 35-39, 16-18 ετών 

• Τύπος: νεανικές για γυναίκες 
 
 



 
Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

• Όλα τα ζητούμενα είδη θα είναι γνωστού και αναγνωρισμένου τύπου, φτιαγμένα 

σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα πρότυπα για την ασφάλεια ΚΑΙ 

θα φέρουν σήμανση CE. 

• Η σύνθεση όλων των ζητούμενων ειδών θα αποδεικνύεται με την αντίστοιχη ετικέτα 

ρούχου. 

• Τα ανωτέρω θα είναι απολύτως καινούρια και αμεταχείριστα, σύγχρονης και εξελιγμένης 

κατασκευής, καθώς επίσης και γνωστού και αναγνωρισμένου τύπου και θα πληρούν τις 

προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στην παρούσα διακηρυξη . 

• Οι αναφερόμενες συνθέσεις μπορούν να τροποποιηθούν, προσφέροντας είδη ανάλογου 

τύπου και αριθμού. Όπου αναφέρεται ότι το υλικό θα είναι χρωματιστό, η επιλογή 

χρώματος θα γίνει από την Αναθέτουσα. 

• Οι ποσότητες ανά είδος και μέγεθος είναι επίσης ενδεικτικές και μπορούν να 

αυξομειώνονται ανάλογα με τις ανάγκες των φιλοξενούμενων στη Μονάδα  της ΑΡΣΙΣ. 

• Ο Προμηθευτής  θα παράσχει στην αντίστοιχη Μονάδα τα απαιτούμενα δείγματα, 

εμπορικούς καταλόγους , περιγραφές και φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προμηθεύσει, ώστε να γίνει επιλογή σχεδίων και χρωμάτων από την ποικιλία των 

προσφερόμενων  

• Ο Προμηθευτής πρέπει να δηλώσει αριθμό τηλεφώνου ή/και φαξ ή/και διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπου θα στέλνονται τα αιτήματα για την τμηματική 

εκτέλεση της  προμήθειας , σύμφωνα με τις ανάγκες της εκάστοτε Δομής. 

• Οι ποσότητες ανά είδος και μέγεθος είναι επίσης ενδεικτικές και μπορούν να 

αυξομειώνονται ανάλογα με τις ανάγκες των φιλοξενούμενων στη Μονάδα της ΑΡΣΙΣ, 

χωρίς όμως να αυξάνεται το οικονομικό αντικείμενο της προμήθειας .  

• Η μεταφορά των προς προμήθεια ειδών στις Μονάδες, θα γίνεται με δαπάνες και 

μεταφορικά μέσα του Προμηθευτή τμηματικά στην κάθε Μονάδα και στην ποσότητα που 

παραγγέλνει η κάθε Μονάδα. Είναι στην αποκλειστική ευθύνη του Προμηθευτή να 

τηρούνται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας κατά την παράδοση των προς 

προμήθεια ειδών σε καλή κατάσταση, χωρίς φθορές και αλλοιώσεις. Η διακίνηση και η 

παράδοση των προς προμήθεια ειδών θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες  γενικές 

διατάξεις για τη μεταφορά εμπορευμάτων . 

• Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά μέχρι τη λήξη της σύμβασης ή τυχόν παράτασης της 

ισχύος της, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες των Δομών, εντός πέντε εργάσιμων (5) 

ημερών από την ειδοποίηση του Αναδόχου με κάθε πρόσφορο μέσο. 

• Ο Προμηθευτής θα έχει την ποιοτική – ποσοτική ευθύνη μέχρι την ολοκλήρωση της 

παράδοσης των προς προμήθεια ειδών στην εκάστοτε Μονάδα και έχει την υποχρέωση 

να αντικαθιστά άμεσα και με δικά του έξοδα κάθε ποσότητα που δεν ανταποκρίνεται στις 

προδιαγραφές   

•  Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εκάστοτε παραδιδόμενων ποσοτήτων των προς 

προμήθεια ειδών θα γίνεται από τριμελή επιτροπή της κάθε Μονάδας  κατά την ημέρα 

και ώρα παράδοσης. Στο αντικείμενο των εκάστοτε τριμελών επιτροπών παραλαβής 

συμπεριλαμβάνονται:  

- Έλεγχος της έγκαιρης εκτέλεσης της παραγγελίας από τον Προμηθευτή: Να 



 
παραδίδεται η παραγγελθείσα ποσότητα στο κτίριο κάθε Μονάδας  το αργότερο 

εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, ύστερα από την παραγγελία της εκάστοτε 

Μονάδας  . Η παράδοση της παραγγελθείσας ποσότητας θα διενεργείται σε εργάσιμη 

ημέρα και ώρα , σε συνεννόηση με την εκάστοτε Μονάδα. Σε περίπτωση μη έγκαιρης 

εκτέλεσης της παραγγελίας εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις και τα οριζόμενα 

στο Ν. 4412/2016  και 

- Σύνταξη αντιστοίχου πρακτικού παραλαβής. 

• Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των 

ειδών της προμήθειας, 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. Η επιστροφή των ειδών , που απορρίφθηκαν γίνεται 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

•  Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει  υλικά  που απορρίφθηκαν μέσα στην άνω προθεσμία  

η ΑΡΣΙΣ 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 αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την τυχόν 

οφειλόμενη  αμοιβή του αναδόχου ή / και αναζητείται σύμφωνα με το νόμο .  

 
 

 

 

 

 


