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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

 
 

Αθήνα, 25/07/2022 
Αρ. Πρωτ.: ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΔΕΟΛ/ΠΡΟΜ/13413 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Ταχ. Δ/νση : Ελευθ. Βενιζέλου 57 
Ταχ. Κώδ : 105 64 Αθήνα 
Πληροφ.      : Ε. Φερεντίνος 
Τηλέφωνο : 210-3722527 
Ηλ. Ταχ. : tmima-promitheiwn@tap.gr 

 
 ΠΡΟΣ: 
1) Πίνακα Αποδεκτών 
2) Κάθε ενδιαφερόμενο 

 
 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ιματισμού για το 
προσωπικό φύλαξης των αρχαιολογικών χώρων 

Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.) 
(Αναθέτουσα Αρχή), βάσει της υπ’ αριθ. ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΔΟΠ/ΤΕΠΠΕΜ/9975/16-06-2022 
Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: ΡΡΞΞ46ΜΖΜ4-94Χ, Α.Δ.Α.Μ.: 
22REQ010937459 2022-07-14), πρόκειται να προβεί σε σύναψη Σύμβασης για την 
προμήθεια έξι χιλιάδων σαράντα οκτώ (6.048) τεμαχίων κοντομάνικων μπλουζών 
τύπου “POLO” για το προσωπικό φύλαξης μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.118 του ν. 4412/2016, προϋπολογισμού ύψους έως 
τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000€) πλέον Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές (βλ. Παράρτημα 1). 
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει τιμής. 
Η υπηρεσία αντιστοιχεί στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημόσιων 
Συμβάσεων (CPV): 18333000-2. 
Παρακαλούμε να αποστείλετε οικονομική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια στη 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου tmima-promitheiwn@tap.gr, εντός πέντε (5)  
ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. 
Η προσφορά θα υπογράφεται από τον ίδιο τον προσφέροντα ή από το νόμιμο 
εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, θα αναφέρει ότι είναι σύμφωνη με τις ανωτέρω 
Τεχνικές Προδιαγραφές και ότι ο προσφέρων αποδέχεται το σύνολο της προμήθειας. 
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 και 2 του αρ.73 
του ν.4412/2016, παρακαλούμε η οικονομική προσφορά να συνοδεύεται από τα 
παρακάτω δικαιολογητικά: 
α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου 
Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) τα φυσικά πρόσωπα, ββ) τους διαχειριστές εταιρειών 
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), γγ) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και την 
ολομέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.), δδ) τα μέλη 
του Δ.Σ. συνεταιρισμών. Εναλλακτικά, ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων 
αποκλεισμού της παρ.1 του αρ.73 του ν. 4412/2016, δύναται να υποβληθεί 
Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία θα πρέπει να αναφέρει τα εξής: «Δεν υπάρχει σε βάρος 
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μου αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για λόγους που προβλέπονται στην παρ.1 
του αρ.73 του ν.4412/2016» (αφορά φυσικό πρόσωπο) ή «Δεν υπάρχει σε βάρος του 
συνόλου των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για λόγους που προβλέπονται στην παρ.1 του 
αρ.73 του ν.4412/2016» (αφορά νομικό πρόσωπο). 
β) Δικαιολογητικά σύστασης και ισχύουσας εκπροσώπησης του υποψήφιου 
αναδόχου (πιστοποιητικό περί εγγραφής και εκπροσώπησης στο ΓΕΜΗ, ισχύον 
καταστατικό κτλ.) 
γ) Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση) 
δ) Ασφαλιστική ενημερότητα (παρ.2 και 4 του αρ.73 του ν.4412/2016 για συμμετοχή 
σε διαγωνισμό) 
Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά: α) τους 
φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, β) όλους τους εργαζομένους / 
απασχολούμενους της επιχείρησης ανεξαρτήτως καθεστώτος εργασίας και 
ασφάλισης. Σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, αφορά όσους είναι ασφαλισμένοι 
ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες. Σε περίπτωση εταιρειών, αφορά την ίδια 
την εταιρεία και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή εκπροσωπούν, εκτός αν 
υφίσταται εργασιακή σχέση με την εταιρεία. 

 
 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 

                                ΗΛΙΑΣ ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 
 
 
 
 
 

Ερμής Φερεντίνος 

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 
 
 

Ευαγγελία Χρυσανθοπούλου 

Η  ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ 
Δ/ΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

 
Χριστίνα Λαβδιώτου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΓΙΑ ΜΠΛΟΥΖΑ ΤΥΠΟΥ “POLO” ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

(ΧΡΩΜΑΤΟΣ LIGHT SAND ΜΕ ΚΕΝΤΗΜΕΝΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ) 
 

Ι. ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ    
Οι κάτωθι ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές εκπονήθηκαν από τη 
Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών της Γενικής 
Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών μετά από 
σχετική βιβλιογραφική έρευνα, μελέτη της νομοθεσίας και των 
τεχνικών προτύπων, έρευνα αγοράς, δημόσια διαβούλευση και 
ανταλλαγή απόψεων με το Γενικό Χημείο του Κράτους και την 
Εταιρία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κλωστοϋφαντουργίας, Ένδυσης και 
Ινών  (ΕΤΑΚΕΙ). 
Σημειώνεται ότι για την εφαρμογή των κάτωθι ενιαίων τεχνικών 
προδιαγραφών για μπλούζα τύπου «POLO» τεχνικού προσωπικού 
είναι απαραίτητο ο ανάδοχος να προσκομίσει «Δείγμα πριν τη μαζική 
παραγωγή» ή αλλιώς «Βιομηχανικό πρότυπο». Στο Παράρτημα Β του 
παρόντος περιγράφεται σχετική προτεινόμενη διαδικασία. Επίσης στο 
ίδιο Παράρτημα καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την προσθήκη του 
λογοτύπου του φορέα. 

   

Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ    
B1. Η κατασκευή του είδους μπλούζα τύπου “POLO” πρέπει να είναι 
επιμελημένη και να γίνεται με τη χρησιμοποίηση των πλέον 
κατάλληλων πρώτων υλών και μεθόδων, ώστε να καλύπτονται 
πλήρως οι τεχνικές απαιτήσεις της προδιαγραφής. 

ΝΑΙ 

  

Γ. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    
Γ1. Απαιτήσεις Πρώτων Υλών 
Για την κατασκευή της μπλούζας τύπου “POLO” απαιτείται ύφασμα 
σύνθεσης 100% βαμβάκι. Το βαμβάκι που θα χρησιμοποιηθεί 
πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, καλά εκκοκκισμένο και 
καθαρισμένο, απαλλαγμένο από ξένες ουσίες, μακρόινο και ομοειδές. 
Για την πλοκή του υφάσματος χρησιμοποιείται βαμβακερό νήμα 
ΠΕΝΙΕ, Νe 20/1. Η πλέξη του υφάσματος θα είναι πικέ, ενώ η πλέξη 
του γιακά RIB 1x1. Ο χρωματισμός του πλεκτού υφάσματος θα είναι 
light sand. Η βαφή εκτελείται με κατάλληλα χρώματα, έτσι ώστε η 
αντοχή του χρωματισμού στο ύφασμα να ικανοποιεί τις απαιτήσεις 
του ΠΙΝΑΚΑ 1 του Παραρτήματος Α. Δεν πρέπει να έχουν 
χρησιμοποιηθεί απαγορευμένα αζωχρώματα ή άλλες χημικές ουσίες, 
σύμφωνα με τον κανονισμό REACH Annex XVII Appendix 8– Entry 43. 
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υφάσματος αποτυπώνονται 
συνολικά στον ΠΙΝΑΚΑ 1 του Παραρτήματος Α. Σημειώνεται ότι οι 
τιμές των  παραμέτρων 8-12 του ανωτέρω Πίνακα έχουν καθοριστεί 
με βάση το επιλεγμένο χρώμα μπλε σκούρο. 
Η κλωστή ραφής θα είναι βαμβακερή Νe 40/3, χρώματος ίδιου με τη 
μπλούζα, ενώ τα κουμπιά πολυεστερικά ή πολυαμιδικά διαμέτρου 
περίπου 10 mm. 

ΝΑΙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Γ2. Κατασκευαστικά Στοιχεία 
Η μπλούζα τύπου “POLO” κατασκευάζεται με τη συρραφή ενός 
μπροστινού και ενός οπισθίου φύλλου, του γιακά και των μανικιών. 
Τα άκρα του υφάσματος στα μανίκια και στο κάτω άκρο 
αναδιπλώνονται κατά 2,5cm και συρράπτονται με διπλή ραφή. 

 
 

ΝΑΙ 
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Για την επιμέλεια της κατασκευής λαμβάνονται υπόψη οι τελικές 
κατασκευαστικές διαστάσεις του κάθε μεγέθους όπως 
αποτυπώνονται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος Α, σε συνδυασμό 
με το Σχήμα 1. 
Στο αριστερό τμήμα της μπλούζας στο ύψος του στήθους, θα υπάρχει 
κεντημένο το λογότυπο του ΥΠΠΟΑ («ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ», στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα), σε ευθεία 
γραμμή, με γράμματα ύψους περίπου 1,5cm. To χρώμα του 
λογοτύπου θα είναι μπλε βαθύ. 
Το ακριβές σχήμα και χρώμα του λογοτύπου θα υποδειχθούν από 
τον φορέα στον ανάδοχο μετά την υπογραφή της σύμβασης, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Β. 
Γ3. Ετικέτες και οδηγίες φροντίδας 
Σε κάθε μπλούζα, στο εσωτερικό μέρος της, κάτω από τον γιακά και 
στο μέσον αυτού, ράβεται ετικέτα κατάλληλων διαστάσεων, στην 
οποία πρέπει να αναγράφονται με ανεξίτηλα και ευανάγνωστα 
στοιχεία τα παρακάτω: 
ΜΕΓΕΘΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Επιπλέον στην εσωτερική πλευρά ράβεται μαζί με την πλαϊνή ραφή 
ετικέτα κατάλληλων διαστάσεων, στην οποία πρέπει να 
αναγράφονται με ανεξίτηλα και ευανάγνωστα στοιχεία η σύνθεση και 
οι οδηγίες πλυσίματος – σιδερώματος σύμφωνα με το Σχήμα 2 του 
Παραρτήματος  Α. 

 
 
 
 

ΝΑΙ 
 

  

Δ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ    
Δ1. Κάθε μπλούζα διπλώνεται κατάλληλα και τοποθετείται μέσα σε 
διαφανή νάιλον σακούλα που κλείνει. Επί της σακούλας 
αναγράφεται εμφανώς το μέγεθος της μπλούζας. Οι μπλούζες 
τοποθετούνται ανά μέγεθος εντός χαρτοκιβωτίου κατάλληλης 
αντοχής. Τα χαρτοκιβώτια κλείνονται με ταινία ή τσέρκια ή άλλο 
τρόπο. 

 
 
 

ΝΑΙ 
 

  

Δ2. Κάθε χαρτοκιβώτιο θα φέρει εξωτερικά τα παρακάτω 
στοιχεία:  
ΕΙΔΟΣ 
ΜΕΓΕΘΟΣ 
ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

 
 
 
 

ΝΑΙ 
 

  

Ε. ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ    
Ε1. Μακροσκοπικός Έλεγχος: 
E1.1 Μακροσκοπικός Έλεγχος Δείγματος Οικονομικού Φορέα 
(Βιομηχανικό Πρότυπο) 
Το αρμόδιο για την τεχνική αξιολόγηση όργανο προβαίνει στην 
τεχνική αξιολόγηση του δείγματος μαζικής παραγωγής (βιομηχανικό 
πρότυπο) σύμφωνα με το Παράρτημα Β και ελέγχει τα μακροσκοπικά 
χαρακτηριστικά του (χρωματισμός, κατασκευαστικά στοιχεία). 
Ε1.2 Μακροσκοπικός Έλεγχος κατά την παραλαβή. 
Η Επιτροπή Παραλαβής σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα 
σε ποσοστό 5% (στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα) της 
παραδοθείσας ποσότητας, και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερα από 
δύο (2) τεμάχια, ελέγχει τα μακροσκοπικά χαρακτηριστικά 
(χρωματισμός, κατασκευαστικά στοιχεία κλπ), τη συσκευασία και τις 
επισημάνσεις. 

 
 
 
 
 

ΝΑΙ 
 

  

Ε2. Έλεγχος Διαστάσεων Μεγεθών: 
Η Επιτροπή Παραλαβής σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα σε 
ποσοστό 5% (στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα) της παραδοθείσας 
ποσότητας και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερα από δύο (2) τεμάχια 

ΝΑΙ 
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ανά μέγεθος, ελέγχει τη συμφωνία των διαστάσεων των δειγμάτων με 
τις διαστάσεις του Πίνακα 2 του Παραρτήματος Α. 
Ε3. Εργαστηριακός Έλεγχος: 
Η Επιτροπή Παραλαβής λαμβάνει δείγματα για εργαστηριακούς 
ελέγχους σε ποσοστό 2‰ της παραδοθείσας ποσότητας, και σε κάθε 
περίπτωση όχι λιγότερα από δύο (2) τεμάχια, από τα οποία τα μισά 
χαρακτηρίζονται δείγματα και τα άλλα μισά αντιδείγματα. Η 
Επιτροπή Παραλαβής αποστέλλει τα δείγματα για εργαστηριακό 
έλεγχο σε διαπιστευμένο εργαστήριο του φορέα ή του Γενικού 
Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) ή οποιουδήποτε άλλου εργαστηρίου 
του δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις. Εάν δεν μπορούν να εφαρμοστούν τα ανωτέρω, 
οι εργαστηριακοί έλεγχοι διενεργούνται από διαπιστευμένα 
εργαστήρια του ιδιωτικού τομέα. Ο εργαστηριακός έλεγχος έχει 
σκοπό την εξακρίβωση της συμφωνίας ή μη των ιδιοτήτων των προς 
παράδοση ειδών με τις απαιτήσεις του Πίνακα 1 του Παραρτήματος 
Α. Τα αντιδείγματα φυλάσσονται από την Υπηρεσία για να 
εξεταστούν σε περίπτωση κατ΄ έφεσιν εξέτασης. 
Τα δείγματα και αντιδείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον 
προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση αντικατάστασή τους, 
ώστε σε κάθε περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς 
συμφωνηθείσα ποσότητα. Επίσης, το κόστος των εργαστηριακών 
ελέγχων βαρύνει τον προμηθευτή. 

ΝΑΙ 

  

ΣΤ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ    
ΣΤ1. Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της R.E.A.C.H. 
Οι υποψήφιοι προμηθευτές υποχρεούνται μαζί με την προσφορά 
τους να προσκομίσουν, επί ποινή αποκλεισμού, Υπεύθυνη Δήλωση 
στην οποία να δηλώνει ότι τα υπό προμήθεια είδη θα 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού ΕΚ 1907/2006 
- R.E.A.C.H. (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals) 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η δήλωση 
αυτή αφορά τα παρασκευάσματα καθώς και όλα τα αντικείμενα τα 
οποία περιέχουν χημικές ουσίες στη σύσταση τους ή στα οποία 
έχουν εφαρμοστεί χημικές ουσίες και παρασκευάσματα κατά την 
παραγωγή τους. Στις ανωτέρω χημικές ουσίες συμπεριλαμβάνονται 
και τα αζωχρώματα. Η Υπηρεσία μετά την υπογραφή της Σύμβασης 
διατηρεί το δικαίωμα, όπου και όταν κριθεί αναγκαίο, να ζητήσει να 
προσκομιστούν   δικαιολογητικά   τεκμηρίωσης   ή   να   
διενεργηθούν εργαστηριακές δοκιμές. 

 
 

ΝΑΙ 

  

Ζ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ    
Ζ1. Ο υποψήφιος προμηθευτής έλαβε γνώση και συμμορφώνεται με 
τα αναφερόμενα στα Παραρτήματα Α και Β τα οποία αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής. 

 
ΝΑΙ 
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ΙΙ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΝΙΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΓΙΑ ΜΠΛΟΥΖΑ ΤΥΠΟΥ “POLO” ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
(ΧΡΩΜΑΤΟΣ LIGHT SAND ΜΕ ΚΕΝΤΗΜΕΝΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ) 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
Πίνακας τεχνικών χαρακτηριστικών υφάσματος, ανοχών και μεθόδων ελέγχου αυτών. 
 
 

 
Α/Α 

 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΑ 

ΑΝΟΧΗΣ 

 
ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΔΟΚΙΜΗΣ 

 
1 

 
Σύνθεση 

 
100% Βαμβάκι 

 
ISO 1833 

 
2 

 
Βάρος σε gr/m2 

 
200 gr/m² +10%, -5% 

ISO 3801 
BS ΕΝ 12127 

 
3 

 
Πλέξη 

 
Πικέ 

 
ISO 7211-1 

 
4 

 
Τίτλος νήματος (Ne) 

 
20/1 ± 2 ΠΕΝΙΕ 

 
ΕΝ ISO 7211-5 

 
5 Μεταβολή διαστάσεων 

(πλύσιμο στους 40ο C, line dry) 
Κατά μήκος: -5%, +5% 
Κατά πλάτος:-5%, +5% 

EN ISO 5077 
EΝ ISO 3759 
EN ISO 6330 

 
 

6 

 
 

Προσδιορισμός αντοχής στη διάρρηξη 

 
Ελάχιστο όριο 300 kPA 

 
ΕΝ ISO 13938-1 

 
Ελάχιστο όριο 90kPA 

 
ΕΝ ISO 13938-2 

 
7 Προσδιορισμός αντίστασης στο κομπάλιασμα 

(pilling) στους 11.000 κύκλους 

 
Ελάχιστο 4 

 
ΕΝ ISO 12945-1 

 
8 

 
Αντοχή χρωματισμού στο πλύσιμο (40° C) 

Αλλαγή χρωματισμού 
δοκιμίου: ελάχιστο 4 

Λέκιασμα μαρτύρων: 4 

EN ISO 105 
C06 -A2S 

 
9 

 
Αντοχή χρωματισμού στο νερό 

Αλλαγή χρωματισμού 
δοκιμίου: ελάχιστο 4 

Λέκιασμα μαρτύρων: 4 

EN ISO 105 
E01:2013 

 
10 

 
Αντοχή χρωματισμού στον ιδρώτα 

Αλλαγή χρωματισμού 
δοκιμίου: ελάχιστο 4 

Λέκιασμα μαρτύρων: 4 

EN ISO 105 
E04:2013 

 
11 

 
Αντοχή χρωματισμού στην τριβή 

Ξηρή: ελάχιστο 4 
Υγρή: ελάχιστο 3-4 

EN ISO 105 
X12:2001 

 
12 Αντοχή χρωματισμού στο τεχνητό ηλιακό 

φως 

 
Ελάχιστο 4-5 EN ISO 105 

B02:2013 

 
13 

 
pH 

 
5,5 - 8 

 
ΕΝ ISO 3071 





 

7  

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
Κατασκευαστικές διαστάσεις μεγεθών σε cm. 
 

 
ΔΙΑΣΤΑΣΗ (cm) 

ΜΕΓΕΘΟΣ  
ΑΝΟΧΕΣ (cm) 

S M L XL XXL 

ΜΗΚΟΣ 70 72 74 76 78 -0,5 / +1,0 

ΠΛΑΤΟΣ Α 56 58 60 62 64 -0,5 / +1,0 

ΠΛΑΤΟΣ Β 46 48 50 52 54 -0,5 / +1,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Ο ακριβής αριθμός των τεμαχίων ανά μέγεθος θα καθοριστεί από το φορέα κατά την εκτέλεση της σύμβασης 
 
 
 
 
Σχήμα 1: Ενδεικτικό σχήμα - Επεξήγηση διαστάσεων Πίνακα 2 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

  ΠΛΑΤΟΣ Β  

ΠΛΑΤΟΣ Α 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 
 
Για την εφαρμογή των ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών για μπλούζα τύπου “POLO” τεχνικού προσωπικού, στο πλαίσιο της 
παρούσας πρόσκλησης, μετά την υπογραφή της σύμβασης και πριν ο ανάδοχος προβεί στην παραγωγή του βιομηχανικού 
προτύπου, ο φορέας θα του παρέχει το λογότυπο (παρ. Γ2 της Τεχνικής Προδιαγραφής) σε κατάλληλη ψηφιακή μορφή. 
Στη συνέχεια, ο ανάδοχος, εντός δέκα ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης και πριν προβεί στη μαζική παραγωγή του 
είδους της Σύμβασης, οφείλει να προσκομίσει δύο (2) δείγματα ιδίου μεγέθους, του προς παραγωγή είδους στο αρμόδιο 
για την τεχνική αξιολόγηση όργανο. 
Το αρμόδιο για την τεχνική αξιολόγηση όργανο προβαίνει σε μακροσκοπικό έλεγχο των ανωτέρω δειγμάτων (χρωματισμό, 
κατασκευαστικά στοιχεία) προκειμένου να διαπιστώσει αν συμφωνούν τους όρους της Τεχνικής Προδιαγραφής του είδους 
της Σύμβασης. 
Εάν κατά τον ως άνω μακροσκοπικό έλεγχο διαπιστωθεί ότι τα κατασκευαστικά στοιχεία ή/και ο χρωματισμός χρήζουν 
βελτιώσεων, συντάσσεται σχετικό πρακτικό από το αρμόδιο για την τεχνική αξιολόγηση όργανο, αντίγραφο του οποίου 
διαβιβάζεται στον ανάδοχο, προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες κατά την βιομηχανική 
παραγωγή του είδους. 
Ο κατά τα ανωτέρω μακροσκοπικός έλεγχος ως και τα διαλαμβανόμενα στο πρακτικό που ενδέχεται να συνταχθεί, σε καμία 
περίπτωση δεν απαλλάσσουν τον ανάδοχο από την υποχρέωση τήρησης του συνόλου των όρων της τεχνικής 
προδιαγραφής και των λοιπών όρων της σύμβασης και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τους ελέγχους που οφείλει 
να διενεργήσει η Επιτροπή Παραλαβής κατά την διαδικασία παραλαβής του είδους της σύμβασης. 
 
 
 
 
 
Χρόνος παράδοσης: Τμηματική παράδοση εντός σαράντα πέντε (45) ημερών σε συνεννόηση με την αναθέτουσα αρχή 
από την κοινοποίηση της Απόφασης Ανάθεσης στον ανάδοχο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΠΡΟΣ : Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του ΟΔΑΠ 
 

Λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια έξι χιλιάδων 
σαράντα οκτώ (6.048) τεμαχίων κοντομάνικων μπλουζών τύπου “POLO” για το 
προσωπικό φύλαξης μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, προσφέρω την ακόλουθη 
τιμή: 
 

ΠΡΟΪΟΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
(χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Κοντομάνικες μπλούζες τύπου 
“POLO” 

6.048 
  

ΠΟΣΟ ΦΠΑ  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ 24 %  

 
 

 
1) Απαγορεύεται η αναπροσαρμογή τιμής της προμήθειας. 
2) Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές. 
3) Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση 

υπέρ Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που 
κατά νόμο τον βαρύνει. 

 
 

Ημερομηνία Υπογραφή – Σφραγίδα




