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ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

 

        Η παρούσα τεχνική περιγραφή – συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την 

προμήθεια ιματισμού της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α., 

προϋπολογισμού 12.607,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% = 15.632,68€ με Κ.Α.6063.002 

Φ15 Δ19 ”ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΣΤΟΛΩΝ  ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ  

” έτους 2021 (CPV 18000000-9)  των νεοπροσληφθέντων μουσικών. 

 Αναλυτικά η προμήθεια  έχει ως εξής: 

1. 11 σακάκια χειμερινά καθημερινά: κόκκινα από τσόχα 100% ολόμαλλη. Στο 

αριστερό μπράτσο θα φέρουν αυτοκόλλητο κρατς, στους ώμους θα έχουν 

επωμίδες με γαλόνια επίχρυσα 3,5 πόντων.11Χ195=2145,00€ 

2.  11 παντελόνια χειμερινά καθημερινά: κατασκευασμένα με ύφασμα καπαρντίνα 

χρώματος μπλε σκούρο 60% μαλλί 40% τεριλέν με ρίγες (ταινίες) κόκκινες 0,5 

πόντους στις πλαϊνές ραφές συραμμένες.11Χ60=660,00€ 

3. 11 παντελόνια καλοκαιρινά καθημερινά με ύφασμα φρεσκό, μπλε σκούρο 45% 

μαλλί και 55% πολυέστερ με ρίγες (ταινίες) κόκκινες στις πλαϊνές ραφές 

συραμμένες.11Χ70=770,00€ 

4. 11 πουκάμισα: ύφασμα τύπου ποπλίνας 80% βαμβάκι και 20% πολυεστέρα, 

χρώματος λευκού με κοντό μανίκι. Θα φέρουν δύο τσέπες με καπάκια, επωμίδες 

περαστές από ύφασμα μπλε με γαλόνια από κόκκινες σατινέ ρίγες συρραμμένες. 

Στο αριστερό μανίκι τοποθετείται το σήμα του ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ με κρατς 

(αυτοκόλλητο για να προσθαφαιρείται κατά τον καθαρισμό τους).11Χ40=440,00€ 
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5. 11 σακάκια επίσημα χειμερινά: θα κατασκευαστούν από ύφασμα καπαρντίνας 

χρώματος μπλε ολόμαλλο. Το σχέδιο θα γίνει βάση του καθιερωμένου σακακιού της 

Φιλαρμονικής Δήμου Αθηναίων.11Χ220=2420,00€ 

6. 11 παντελόνια επίσημα χειμερινά: κατασκευάζονται από ύφασμα καπαρντίνα 

ολόμαλλο χρώματος γκρι μεσαίου βάση δείγματος όπως αυτό έχει καθιερωθεί και θα 

φέρει σιρίτια κόκκινα (ταινίες) 2,5 (δυόμιση) πόντων συραμμένες στις πλαϊνές ραφές. 

70Χ11=770,00€ 

7. 13 πηλίκια. Θα κατασκευαστούν από ύφασμα τύπου καπαρντίνας 60% μαλλί, 40% 
τερυλέν χρώματος μπλε σκούρο, θα φέρουν γείσο λουστρίνι καλής ποιότητας, 

υποσιαγώνιο επίχρυσο, ταινία από κόκκινη τσόχα στο κάτω μέρος περιμετρικά και 

κόκκινο στενό φυτίλι εξωτερικά περιμετρικά στο επάνω μέρος. Στο κέντρο εμπρός θα 

τοποθετηθεί το καθιερωμένου τύπου εθνόσημο πηλικίου του Δήμου 

Αθηναίων.13Χ50=650,00€ 

8. 11 ζώνες επίσημης στολής: θα κατασκευαστούν βάση δείγματος όπως έχει καθιερωθεί, 

το εμπρός μέρος της ζώνης, πλάτους 5 πόντων, αποτελείται από δύο χρώματα σε τρείς 

λωρίδες, μπλε στο μέσον επίχρυσα στις άκρες, από δέρμα λουστρίνι φοδραρισμένη 

εσωτερικά με μαλακό ματ δέρμα, φέρει αγκράφα επίχρυση με άρπα αποτυπωμένη 

ανάγλυφα , περαστή για την αυξομείωση της ζώνης. Η φούντα είναι από κορδόνια 

επίχρυσα πλεγμένα σε σχήμα καρυδόκομπου περασμένη στη ζώνη με παραμάνα 

επίχρυση μεταλλική. 11Χ50=550,00€ 

9.      11 ζεύγη παπούτσια δερμάτινα χρώματος μαύρου λουστρίνια,  δετά και στο    

κάτω μέρος θα πρέπει να έχουν σόλα από φυσικό μαύρο καουτσούκ με τακούνι 

2,5 πόντους.11Χ80=880,00€ 

10. 11 σακάκια λευκά καλοκαιρινά με χρυσά κουμπιά(επίσημη στολή). Το 

σχέδιο θα γίνει βάση του καθιερωμένου σακακιού της Φιλαρμονικής Δήμου Αθηναίων 

180Χ11=1980,00€ 

11. 11 παντελόνια μπλε καλοκαιρινά με χοντρή ρίγα(επίσημη καλοκαιρινή 

στολή)11Χ60=660,00€ 

12. 11 πηλίκια γαλλικού τύπου με σήμα μπροστά 11Χ50=550,00€ 

13. 11 ζώνες καθημερινές μπλε 11Χ12=132,00€ 
  

      Η προμήθεια θα γίνει κατόπιν συλλογής προσφορών. Ο χρόνος 

παράδοσης ορίζεται σε εξήντα (60) εργάσιμες ημέρες από την επομένη της 

σύμβασης.     

      Η  παράδοση  θα  γίνει στην εγκατάσταση της Φιλαρμονικής Δήμου 

Αθηναίων Παιωνίου & Σάμου (Σταθμός Λαρίσης). 

                 Οι μουσικοί, μετά την ανακήρυξη του αναδόχου, θα επισκεφθούν τις 

εγκαταστάσεις του ανάδοχου όπου θα επιλέξουν το μέγεθος της στολής και των 

υποδημάτων. 

      Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει τη Διεύθυνση Μουσικής (Τμήμα 

Διοικητικής Υποστήριξης και Διαχείρισης Υλικού  και το Τμήμα Φιλαρμονικής) 

τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν από την ημερομηνία που προτίθεται να 

παραδώσει τα είδη . 

                 Η παραλαβή θα γίνει  από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής εφόσον τα 

είδη, που θα παραδώσει ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ανταποκρίνονται πλήρως στην   Τεχνική  

Περιγραφή    της  Υπηρεσίας. 

               Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα είδη  παρουσιάζουν  αποκλίσεις από 

την  Τεχνική Περιγραφή   ο Ανάδοχος υποχρεούται σε αντικατάστασή τους. 
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               Η πληρωμή θα γίνει  μετά την παράδοση κι αφού γίνουν όλες οι 

προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις κρατήσεις. Στην καθαρή αξία, εκτός 

του ΦΠΑ, διενεργείται η ακόλουθη κράτηση, η οποία βαρύνει τον Ανάδοχο:  

Α) Φόρος εισοδήματος σε ποσοστό 4%. 

Β) υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων 0,07% 

Γ) υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 

4412/2016)  0,06%. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό  

τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ  20%, 

      Οι παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές-Συγγραφή Υποχρεώσεων διέπονται 

από  Ν.  3463/06, 3731/08, 3852/10 & 4412/16  με τις οποίες οφείλει να 

συμμορφώνεται ο προμηθευτής.  

 

 

 Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ                                                         Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                              

                                                                                          ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ 

 

 

ΕΛΠΙΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ                                                 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΟΥΒΑΣ 

 

 

 

 

                                 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ     

 

 

                                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΣΤΟΣ                          

                                                            

                                      

                                                               

 

                                                   

 
 


