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«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ»                                                                                      
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ                                                                                                    
                                                                                                 
Ταχ. ∆/νση: 1ο χλμ. Ε.Ο. Μυτιλήνης-Λουτρών 
Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη 
Τηλ.: 2251022873, 2251045577 (εσωτ. 4) 
Fax : 2251045575 
Εmail: procurement@iliaktida-amea.gr 
Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών 
Αρμόδιοι υπάλληλοι : Ρόκου Ίρις 

Μπαλπακάκης Παναγιώτης 
                                           

 
Μυτιλήνη, 11/06/2020 

 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για προσφορές για την προμήθεια καλοκαιρινών ειδών ένδυσης, 
εσωρούχων και υπόδησης με αριθμό 74/2020 
 
Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης - Λουτρών, Τ.Κ. 
81100, προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια καλοκαιρινών ειδών ένδυσης, 
εσωρούχων και υπόδησης στο πλαίσιο του έργου "ΜΕRΙΜΝΑ – Safeguarding children at Greek border 
points" που χρηματοδοτείται από τη DG HOME και υλοποιείται από τον Διεθνή Οργανισμό 
Μετανάστευσης (IOM). 
 
Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2020, στις 
14:00. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις προσφορές τους (με υπογραφή, σφραγίδα, 
ημερομηνία) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου procurement@iliaktida-amea.gr, να 
παραδώσουν στα γραφεία της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. σε κλειστό φάκελο την προσφορά υπόψιν 
Τμήματος Προμηθειών ή να τις αποστείλουν ταχυδρομικά στα γραφεία της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. (1ο 
χλμ. Ε.Ο. Μυτιλήνης - Λουτρών), με σφραγίδα ταχυδρομείου έως τη λήξη της προθεσμίας. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Προσφορές που υποβάλλονται με άλλο τρόπο από τον προαναφερθέντα δεν θα 
λαμβάνονται υπόψη. Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται εγκαίρως ώστε να ληφθούν εντός της 
προθεσμίας. Στην περίπτωση που στείλετε την προσφορά σας ταχυδρομικά είναι απαραίτητο να 
ενημερώσετε την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. και τηλεφωνικά ή μέσω email. 
 
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή για κάθε είδος που πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές 
της πρόσκλησης. 
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Απαιτήσεις: Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης του παραπάνω έργου, καλεί τους 
ενδιαφερόμενους προμηθευτές να υποβάλλουν προσφορές για τα ακόλουθα είδη: 
 
Μπλούζα κοντό μανίκι αντρική / γυναικεία:  
Υλικό: Βαμβάκι 100% (αποδεκτή σύνθεση έως 90%), μαλακή, υπο-αλλεργική 
Με κοντό μανίκι 
Με στρογγυλή λαιμόκοψη ή μικρό V 
Άνετη εφαρμογή (loose) 
Σχέδια: Ποικιλία, τουλάχιστον 6 
Χρώμα: Ποικιλία, τουλάχιστον 6 
Βάρος: 150-170gr 
Μεγέθη: S, M, L 
Τύπος: T-shirt Ανδρικά – Γυναικεία – Εφηβικά 
 
Μπλούζα κοντό μανίκι παιδική για αγόρι / κορίτσι:  
Υλικό: Βαμβάκι 100% (αποδεκτή σύνθεση έως 90%), μαλακή, υπο-αλλεργική 
Με κοντό μανίκι 
Με στρογγυλή λαιμόκοψη ή μικρό V 
Άνετη εφαρμογή (loose) 
Σχέδια: Ποικιλία, τουλάχιστον 6 
Χρώμα: Ποικιλία, τουλάχιστον 6 
Βάρος: 120-150gr 
Μεγέθη: 4-12 χρονών 
Τύπος: T-shirt Παιδικά για αγόρι – Παιδικά για κορίτσι 
 
Παντελόνι κοντό (βερμούδα) αντρικό:  
Υλικό: Βαμβάκι, Πολυεστέρας, Ελαστίνη ή συνδυασμός υλικών 
Αθλητική 
Κανονική, μοντέρνα γραμμή 
Με λάστιχο στη μέση και κορδόνι για ρύθμιση 
Με τσέπες 
Με χοντρές ραφές 
Σχέδια: Ποικιλία, τουλάχιστον 3 
Χρώμα: Ποικιλία, τουλάχιστον 3 
Μεγέθη: S, M, L 
Τύπος: Ανδρικά – Εφηβικά 
 
Παντελόνι κοντό (κάπρι) γυναικείο:  
Υλικό: Βαμβάκι, Πολυεστέρας, Ελαστίνη ή συνδυασμός υλικών 
Casual 
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Κανονική, μοντέρνα γραμμή 
Με κουμπί 
Με ή χωρίς τσέπες 
Σχέδια: Ποικιλία, τουλάχιστον 3 
Χρώμα: Ποικιλία, τουλάχιστον 3 
Μεγέθη: S, M, L 
Τύπος: Γυναικεία – Εφηβικά 
 
Παντελόνι κοντό (βερμούδα) παιδικό για αγόρι / κορίτσι:  
Υλικό: Βαμβάκι, Πολυεστέρας ή Ελαστίνη ή συνδυασμός υλικών 
Αθλητική 
Κανονική, μοντέρνα γραμμή 
Με λάστιχο στη μέση και κορδόνι για ρύθμιση ή φερμουάρ ή κουμπί 
Με τσέπες 
Με χοντρές ραφές 
Σχέδια: Ποικιλία, τουλάχιστον 4 
Χρώμα: Ποικιλία, τουλάχιστον 4 
Μεγέθη: 4-12 χρονών 
Τύπος: Παιδικά για αγόρι – Παιδικά για κορίτσι 
 

Παντελόνι καλοκαιρινό γυναικείο:  
Υλικό: Βαμβάκι, Πολυεστέρας, Ελαστίνη ή συνδυασμός υλικών 
Στενή γραμμή σωλήνας ή με ίσιο μπατζάκι 
Ψηλόμεσο ή mid waist 
Άνετη, μοντέρνα γραμμή 
Κλείσιμο μπροστά με φερμουάρ ή/και μεταλλικό κουμπί 
Με τσέπες 
Σχέδια: Ποικιλία, τουλάχιστον 3 
Χρώμα: Ποικιλία, τουλάχιστον 3 (μονόχρωμα) 
Μεγέθη: S, M, L 
Τύπος: Γυναικεία – Εφηβικά 
 
Εσώρουχο τύπου μπόξερ αντρικό / παιδικό για αγόρι:  
Υλικό: Βαμβάκι 100% (αποδεκτή σύνθεση έως 90%), μαλακή και υπο-αλλεργική 
Μοντέρνα, στενή γραμμή 
Εφαρμοστό 
Με εξωτερικό φαρδύ λάστιχο στη μέση 
Χρώμα: Μονόχρωμα ή δίχρωμα, ποικιλία, τουλάχιστον 5 
Μεγέθη: S, M, L και για 4-12 χρονών 
Τύπος: Ανδρικά – Εφηβικά – Παιδικά για αγόρι 
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Εσώρουχο γυναικείο / παιδικό για κορίτσι:  
Υλικό: Βαμβάκι 100% (αποδεκτή σύνθεση έως 90%), μαλακή και υπο-αλλεργική 
Κλασσικό σλιπ (όχι brazil, boxer ή string) 
Χωρίς δαντέλα ή διαφάνεια 
Χρώμα: Ποικιλία, τουλάχιστον 5 
Μεγέθη: S, M, L και για 4-12 χρονών 
Τύπος: Γυναικεία – Εφηβικά – Παιδικά για κορίτσι 
 
Στηθόδεσμος (σουτιέν) γυναικείο:  
Υλικό: Βαμβάκι 100% (αποδεκτή σύνθεση έως 90%), μαλακή και υπο-αλλεργική 
Λείο, χωρίς δαντέλα ή διαφάνεια 
Με ρυθμιζόμενες τιράντες 
Χωρίς μπανέλα 
Χρώμα: Ποικιλία, τουλάχιστον 5 
Μεγέθη: S, M, L ή cup A, B, C, D 
Τύπος: Γυναικεία – Εφηβικά 
 
Κάλτσες κοντές (σοσόνι) αντρικές /γυναικείες:  
Υλικό: Βαμβάκι 100% (αποδεκτή σύνθεση έως 90%) ή Βαμβάκι – Ελαστάνη ή Βαμβάκι - Lycra, 
μαλακή και υπο-αλλεργική 
Με λάστιχο στον αστράγαλο 
Χρώμα: Μονόχρωμες, ποικιλία, τουλάχιστον 5 
Μεγέθη: 36-45 
Τύπος: Ανδρικά – Εφηβικά – Γυναικεία  
 
Κάλτσες κοντές (σοσόνι) παιδικές για αγόρι / κορίτσι:  
Υλικό: Βαμβάκι 100% (αποδεκτή σύνθεση έως 90%) ή Βαμβάκι – Ελαστάνη ή Βαμβάκι - Lycra, 
μαλακή και υπο-αλλεργική 
Με λάστιχο στον αστράγαλο 
Χρώμα: Μονόχρωμες, ποικιλία, τουλάχιστον 5 
Μεγέθη: 23-35 
Τύπος: Παιδικά για αγόρι – Παιδικά για κορίτσι 
 
Φουλάρι:  
Υλικό: Πολυεστέρας 
Σχέδια: Ποικιλία, τουλάχιστον 4 
Χρώμα: Εμπριμέ ή μονόχρωμο, ποικιλία, τουλάχιστον 4 
Προτεινόμενη διάσταση: 195x100cm 
Τύπος: Γυναικεία – Εφηβικά 
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Παπούτσια αθλητικά αντρικά /γυναικεία:  
Υλικό: Εξωτερικά συνθετικό δέρμα, Εσωτερικά με επένδυση ύφασμα 
Ιδανικά για περπάτημα ή/και καθημερινή προπόνηση 
Ανατομικά 
Με μαλακό πάτο 
Με αντικραδασμική προστασία  
Με αντιολισθητική σόλα από καουτσούκ 
Αδιάβροχα 
Δέσιμο με κορδόνι 
Σχέδια: Ποικιλία, τουλάχιστον 4 
Χρώμα: Μονόχρωμα ή δίχρωμα, ποικιλία, τουλάχιστον 4 
Μεγέθη: 36-45 
Τύπος: Ανδρικά – Εφηβικά – Γυναικεία  
 
Παπούτσια αθλητικά παιδικά για αγόρι / κορίτσι:  
Υλικό: Εξωτερικά συνθετικό δέρμα, Εσωτερικά με επένδυση ύφασμα 
Ιδανικά για περπάτημα ή/και καθημερινή προπόνηση 
Ανατομικά 
Με μαλακό πάτο 
Με αντικραδασμική προστασία  
Με αντιολισθητική σόλα από καουτσούκ 
Αδιάβροχα 
Δέσιμο με κορδόνι 
Σχέδια: Ποικιλία, τουλάχιστον 4 
Χρώμα: Μονόχρωμα ή δίχρωμα, ποικιλία, τουλάχιστον 4 
Μεγέθη: 23-35 
Τύπος: Παιδικά για αγόρι – Παιδικά για κορίτσι 
 
Σαγιονάρες αντρικές /γυναικείες:  
Υλικό: Συνθετικό 
Με λουράκι τριών σημείων από καουτσούκ (flip-flops / δίχαλο) 
Ανατομικές 
Με αντιολισθητικό εσωτερικό πάτο 
Αδιάβροχες 
Σχέδια: Ποικιλία, τουλάχιστον 4 
Χρώμα: Μονόχρωμα ή δίχρωμα, ποικιλία, τουλάχιστον 4 
Μεγέθη: 36-45 
Τύπος: Ανδρικά – Εφηβικά – Γυναικεία  
 
Σαγιονάρες παιδικές για αγόρι / κορίτσι:  
Υλικό: Συνθετικό 
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Με λουράκι τριών σημείων από καουτσούκ (flip-flops / δίχαλο) και με ή χωρίς λουράκι στο πίσω 
μέρος 
Ανατομικές 
Με αντιολισθητικό εσωτερικό πάτο 
Αδιάβροχες 
Σχέδια: Ποικιλία, τουλάχιστον 4 
Χρώμα: Μονόχρωμα ή δίχρωμα, ποικιλία, τουλάχιστον 4 
Μεγέθη: 23-35 
Τύπος: Παιδικά για αγόρι – Παιδικά για κορίτσι 
 

Το έντυπο της προσφοράς πρέπει να ακολουθεί το επισυναπτόμενο πρότυπο, να φέρει την 
ημερομηνία συμπλήρωσης, την υπογραφή του προμηθευτή, τη σφραγίδα της επιχείρησης, καθώς και 
την ισχύ της προσφοράς. Απαραίτητη προϋπόθεση να συμπληρωθούν τα πεδία «τιμή» και 
«περιγραφή» του κάθε είδους (η τιμή αφορά στην αξία συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και η 
περιγραφή αφορά στην ποιότητα, τη σύνθεση, τα διαθέσιμα χρώματα και σχέδια), καθώς και να 
επισυναφθούν φωτογραφίες των προσφερόμενων διαθέσιμων προϊόντων. 
Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, εάν τα προϊόντα που προμηθεύτηκε η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. 
αποδειχθούν ελαττωματικά ή δεν ανταποκρίνονται στα διαφημιζόμενα χαρακτηριστικά, ο 
προμηθευτής οφείλει να τα αντικαταστήσει, να μειώσει την τιμή ή να επιστρέψει τα χρήματα. Επίσης, 
αν για οποιοδήποτε λόγο το προϊόν δεν καλύπτει τις ανάγκες της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η τελευταία 
διατηρεί το δικαίωμα επιστροφής της αγοράς εντός ενός (1) μηνός, αρκεί το προϊόν να είναι 
αφόρετο/αχρησιμοποίητο ή εντός της αρχικής του συσκευασίας, στην ίδια άριστη κατάσταση στην 
οποία το παρέλαβε ο εκπρόσωπος της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. και συμπεριλαμβανομένων των ειδικών 
σημάνσεων του προϊόντος (καρτελάκια). 
 
Χρονική διάρκεια προμήθειας ειδών: Η διάρκεια δεν προκαθορίζεται, αλλά κυμαίνεται βάσει των 
αναγκών, όπως εκείνες προκύπτουν μέσα στο τρέχον έτος (2020), για έναν ή περισσότερους μήνες, 
μέχρι και τις 30-09-2020, με δυνατότητα παράτασης της ισχύος της προσφοράς έως και 31-12-2020 
εφόσον συμφωνήσουν εγγράφως και τα δύο μέρη.  
Επισημαίνεται ότι η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δικαιούται να προβεί οποτεδήποτε πριν τις 30-09-2020 
και, σε περίπτωση παράτασης της ισχύος της σύμβασης, πριν τις 31-12-2020, σε έγγραφη καταγγελία 
της σύμβασης με τον προμηθευτή και απαλλάσσεται από την υποχρέωσή της να καταβάλλει τυχόν 
εναπομείναν υπόλοιπο του δεσμευθέντος ποσού για το οικονομικό έτος 2020, υπό την προϋπόθεση 
ότι έχει εκπληρώσει μέχρι την ημέρα εκείνη όλες τις υποχρεώσεις της δυνάμει της εν λόγω σύμβασης.  
Η προμήθεια των ειδών γίνεται σταδιακά και όχι μαζικά και κατόπιν συνεννόησης με τον προμηθευτή. 
Σε κάθε περίπτωση, εάν τα είδη δεν είναι ετοιμοπαράδοτα πρέπει να μπορούν να παραδοθούν στην 
«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημέρα δήλωσης της ανάγκης στον 
προμηθευτή.  Η παράδοση των ειδών θα γίνεται στη διεύθυνση 1ο χλμ. Ε.Ο. Μυτιλήνης-Λουτρών, 
81100, Μυτιλήνη ή σε χώρους που θα υποδεικνύει η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε.  
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Ποσότητα: Η ελάχιστη ποσότητα που απαιτείται δεν είναι προκαθορισμένη, αλλά κυμαίνεται βάσει 
των αναγκών, όπως εκείνες προκύπτουν εντός του τρέχοντος έτους (2020). 
 
Οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρουν ξεκάθαρα: 

 Κόστος προϊόντος συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σε ΕΥΡΩ (€) 

 Οι τιμές θα πρέπει να είναι καθαρές, δηλαδή μετά την αφαίρεση οποιωνδήποτε εκπτώσεων. Σε 
περίπτωση που υπάρχει έκπτωση θα πρέπει το ποσό της έκπτωσης να αναφέρεται ξεχωριστά. 

 Περιγραφή προδιαγραφών / σύνθεσης προσφερόμενου προϊόντος. 

 Επισυναπτόμενο φωτογραφικό υλικό των διαθέσιμων προϊόντων. 
 
Πληροφορίες προς προσφοροδότες: 

 Από πλευράς των προμηθευτών, απαιτείται διεξοδικός έλεγχος των προς παράδοση προϊόντων 
για τυχόν ανοιγμένες ή αλλοιωμένες συσκευασίες προϊόντων. Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να 
παραδίδονται σε καθαρές συσκευασίες, οι οποίες δε φέρουν χτυπήματα, σκισίματα ή διαφόρου 
είδους παραμόρφωση ή υγρασία. Στην περίπτωση που ο εκπρόσωπος της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. 
δεν επιβεβαιώσει το άθικτο της εξωτερικής συσκευασίας και ειδικώς στην περίπτωση που κάποιο 
κιβώτιο παραδοθεί κατεστραμμένο, σχισμένο ή ανοιγμένο, εκείνο δε θα παραλαμβάνεται, αλλά 
θα επιστρέφεται στον προμηθευτή. 

 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 σε κάθε 
ρούχο. Οι αναφερόμενες συνθέσεις μπορούν να τροποποιηθούν, προσφέροντας είδη ανάλογου 
τύπου και αριθμού. 

 Τα είδη 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 πρόσκληση.  

 Όπου αναφέρεται ότι το υλικό θα είναι χρωματιστό, η επιλογή χρώματος θα γίνει από την 
«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε.  

 Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί από τους προσφέροντες στον απαιτούμενο αριθμό 
παραλλαγών σχεδίων και χρωμάτων (η ποικιλία χρώματος αφορά στο σύνολο των ζητηθέντων 
σχεδίων, όχι στο κάθε σχέδιο μεμονωμένα) του κάθε προσφερόμενου είδους. Αναφορικά με τα 
σχέδια, όπου αναφέρεται ποικιλία, ο ελάχιστος αριθμός (πχ. τουλάχιστον 4) αφορά ανά 
κατηγορία, ήτοι τέσσερα (4) ανδρικά, τέσσερα (4) γυναικεία, τέσσερα (4) παιδικά για αγόρι και 
τέσσερα (4)  παιδικά για κορίτσι. Αναφορικά με το χρώμα, όπου αναφέρεται ποικιλία, ο ελάχιστος 
αριθμός (πχ. τουλάχιστον 4) αφορά στο σύνολο των προσφερόμενων σχεδίων ανά κατηγορία, 
ήτοι τέσσερα (4) διαφορετικά χρώματα στο σύνολο των ανδρικών σχεδίων, τέσσερα (4) στο 
σύνολο των γυναικείων σχεδίων, τέσσερα (4) στο σύνολο των σχεδίων για αγόρι και τέσσερα (4)  
για κορίτσι. 

 Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέσει ηλεκτρονικά τους απαιτούμενους εμπορικούς 
καταλόγους, περιγραφές και φωτογραφίες των προϊόντων που προσφέρει, ώστε να είναι δυνατή 
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η επιλογή συγκεκριμένων σχεδίων και χρωμάτων για κάθε είδος από τους ωφελούμενους που 
είναι οι τελικοί αποδέκτες των ειδών. Οι προσφερόμενες τιμές για κάθε είδος, ανεξάρτητα 
σχεδίου ή χρώματος, δεν υπόκεινται για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία σε αναπροσαρμογή, αλλά 
παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.   

 Η τμηματική παράδοση των προς προμήθεια ειδών, θα γίνεται με δαπάνη του προμηθευτή στον 
έκαστο εκπρόσωπο της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. 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 παράδοση θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Σε περίπτωση έλλειψης, η 
παράδοση θα γίνεται εντός επτά εργάσιμων (7) ημερών από την ειδοποίηση του προμηθευτή με 
κάθε πρόσφορο μέσο. 

 Ο προμηθευτής θα έχει την ποιοτική — ποσοτική ευθύνη μέχρι την ολοκλήρωση της παράδοσης 
των προς προμήθεια ειδών στον εκπρόσωπο της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. 

 Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εκάστοτε παραδιδόμενων ποσοτήτων των προς 
προμήθεια ειδών, θα γίνεται από τον αρμόδιο για την παραλαβή των ειδών στο χώρο που έχει 
υποδείξει η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. στον προμηθευτή. Στο αντικείμενο των εκάστοτε εκπροσώπων 
παραλαβής συμπεριλαμβάνονται: α. Έλεγχος της έγκαιρης εκτέλεσης της παραγγελίας από τον 
προμηθευτή: Να είναι διαθέσιμη προς παράδοση η ζητηθείσα ποσότητα το αργότερο εντός επτά 
(7) εργάσιμων ημερών, ύστερα από την παραγγελία της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. Η παράδοση της 
παραγγελθείσας ποσότητας θα διενεργείται σε εργάσιμη ημέρα και ώρα της οργάνωσης, σε 
συνεννόηση με την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. 

 Σε περίπτωση μη έγκαιρης παράδοσης, οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της 
συμβατικής ποσότητας των ειδών της προμήθειας, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται η αντικατάστασή της με 
άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της πρόσκλησης, μέσα σε τακτή προθεσμία που 
ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν o προμηθευτής δεν παραδώσει ή αντικαταστήσει υλικά που 
απορρίφθηκαν μέσα στην άνω προθεσμία, η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δικαιούται είτε 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 προμηθευτή και 
αφαιρείται από / συμψηφίζεται με την τυχόν οφειλόμενη αμοιβή του προμηθευτή ή / και 
αναζητείται σύμφωνα με το νόμο, ή να κηρύξει έκπτωτο τον προμηθευτή αν δε συμμορφώνεται 
στις έγγραφες συστάσεις της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. 

 Τυχόν τραπεζικές χρεώσεις που βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή. 

 Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει προσφορά για ένα ή περισσότερα είδη. 

 Η μη κατάθεση προσφοράς ή η κατάθεση άκυρης ή απαράδεκτης ή ακατάλληλης προσφοράς για 
κάποιο είδος, δεν κωλύει την πρόοδο του διαγωνισμού ή αποκλείει τον προμηθευτή από τα 
υπόλοιπα. 

 Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. μπορεί να δεχτεί την προσφορά του εκάστοτε προσφοροδότη εις 
ολόκληρο ή εν μέρει. 

 Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. μπορεί να συνεργαστεί με περισσότερους από έναν προμηθευτές.  
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 Τυχόν έξοδα αποστολής επιβαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή. 

 Η παράδοση των ειδών θα γίνεται  στα γραφεία της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. (1ο χλμ. Ε.Ο. 
Μυτιλήνης - Λουτρών) ή σε χώρους που θα υποδεικνύει ο αρμόδιος υπάλληλος του Τμήματος 
Προμηθειών της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε.,  εντός μίας (1) ή, σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας, επτά 
(7) εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραγγελίας. 

 Ο προμηθευτής δεσμεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, να τηρεί εμπιστευτικές, έναντι των τρίτων, 
όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του με την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. 

 Με την κατάθεση προσφοράς, ο προσφέρων συναινεί ότι η οικονομική προσφορά του (χωρίς την 
αναφορά σε οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία ή/και επωνυμία) δύναται να κοινοποιηθεί σε 
τρίτους, πέρα από τον χρηματοδότη του προγράμματος ή άλλες Δημόσιες Αρχές, καθώς και 
έκτακτων ή τακτικών ελέγχων, στο πλαίσιο της απόλυτης διαφάνειας που χαρακτηρίζει την 
πολιτική προμηθειών της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. Ειδικώς για τους διαγωνισμούς που υπόκεινται 
στο νόμο 4412/16, επισημαίνεται ότι ακολουθούνται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες 
δημοσιότητας (πλήρης δημοσίευση στοιχείων προσφοροδοτών και οικονομικών προσφορών). 

 
Λάθη, παραλείψεις, ανακρίβειες: Οι προμηθευτές δε δικαιούνται να βασίζουν οποιαδήποτε 
απαίτησή τους σε λάθη, παραλείψεις ή ανακρίβειες που προέκυψαν λόγω αμέλειας των 
προσφοροδοτών, καθώς και να διορθώσουν τις προσφορές που έχουν καταθέσει, εκτός αν οι 
προσφορές κατατέθηκαν πριν από διευκρινιστική ανακοίνωση της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. και μόνο σε 
εκείνη την περίπτωση που η διόρθωση αφορά στη συγκεκριμένη διευκρίνιση. 
 
Το δικαίωμα της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. να αποδεχθεί ή να απορρίψει οποιαδήποτε ή και όλες τις 
προσφορές: Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχθεί ή να απορρίψει 
οποιαδήποτε προσφορά, να ακυρώσει τη διαδικασία προμήθειας ή να απορρίψει όλες τις προσφορές 
ανά πάσα στιγμή πριν από την ανάθεση προμήθειας, χωρίς να επιρρίπτεται οποιαδήποτε ευθύνη 
στους προμηθευτές ή να υποχρεούται η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. να τους ενημερώσει. 
 
Διεφθαρμένες, δόλιες και καταναγκαστικές πρακτικές:  

 H «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. απαιτεί από το προσωπικό, τους κατασκευαστές, τους προμηθευτές ή 
τους διανομείς της να τηρούν τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογίας κατά την ανάθεση και 
εκτέλεση όλων των συμφωνιών. Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. απορρίπτει κάθε πρόταση που 
υποβάλλεται από τους προμηθευτές ή, όπου χρειάζεται, τερματίζει τη σύμβασή τους, εάν 
αποδειχθεί ότι έχουν εμπλακεί σε διεφθαρμένες, δόλιες, συμπαιγνείς ή καταναγκαστικές 
πρακτικές. 

 Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. έχει αποφασίσει να υποστηρίξει τη διεθνή απαγόρευση κατά των ναρκών 
κατά προσωπικού. Οι νάρκες κατά προσωπικού έχουν σκοτώσει ή καταστήσει ανάπηρους και 
συνεχίζουν να σκοτώνουν πολλούς πρόσφυγες. Μεγάλο μέρος των θυμάτων των ναρκών είναι 
γυναίκες και παιδιά, ενώ οι νάρκες αποτελούν σημαντικό εμπόδιο για την επιστροφή των 
προσφύγων. Συνεπώς, η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δε συναλλάσσεται εν γνώσει της με εταιρείες οι 
οποίες κατασκευάζουν, πωλούν ή διαχειρίζονται νάρκες κατά προσωπικού ή μέρη / ανταλλακτικά 
τους. Η υποβολή της προσφοράς αποτελεί και εγγύηση εκ μέρους του προσφοροδότη πως ο 
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ίδιος, ή τα συνδεδεμένα με αυτόν μέρη, δε σχετίζονται με κατασκευή ή εμπόριο ναρκών κατά 
προσωπικού. Τυχόν ψευδής δήλωση θα οδηγεί σε ακύρωση της συμφωνίας με την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» 
Α.Μ.Κ.Ε. 

 
Επιλογή προμηθευτών: Οι προσφορές θα εξεταστούν για κάθε είδος ξεχωριστά και όχι για το σύνολο 
των ειδών. Συνεπώς, η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δύναται να προμηθευτεί ένα μόνο είδος από κάποιον 
προσφοροδότη και γίνονται δεκτές προσφορές που δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των ειδών. Οι 
προμηθευτές δύνανται να καταθέσουν προσφορά για περισσότερα του ενός προϊόντα ανά είδος, 
αρκεί κάθε προϊόν που αναφέρεται στην προσφορά να συνοδεύεται από τις προδιαγραφές, τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά του και αντίστοιχη φωτογραφία.  
Τα είδη θα αξιολογηθούν και θα επιλεγούν βάσει του κόστους τους. Οι προμηθευτές που 
ανταποκρίνονται στις προαναφερθείσες απαιτήσεις και έχουν υποβάλει τη χαμηλότερη τιμή, θα 
επιλέγονται και θα τους ανατίθεται η προμήθεια των ειδών. 
Ο προμηθευτής πρέπει να επισυνάψει φωτογραφίες των διαθέσιμων προϊόντων που προσφέρει, για 
την παραστατικότερη περιγραφή των ειδών. 
Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. θα ειδοποιήσει τους επιλεγμένους προμηθευτές εγγράφως ή τηλεφωνικά. 
 
Χρέωση Τιμολογίων: 

 Οι παραγγελίες θα σημειώνονται μέσω e-mail ή τηλεφωνικά στον προμηθευτή. Τα τιμολόγια θα 
εκδίδονται και θα παραδίδονται την ίδια ημέρα μαζί με την παράδοση των ειδών. 

 Σε περίπτωση που έχει παραδοθεί εκ παραδρομής λάθος προϊόν, ο προμηθευτής θα πρέπει να 
εκδίδει αυθημερόν πιστωτικό τιμολόγιο και εν συνεχεία, με την παράδοση του σωστού είδους, 
θα εκδίδεται το νέο τιμολόγιο. 

 
Πληρωμή: 

 Οι πληρωμές των τιμολογίων γίνονται σε τραπεζικό λογαριασμό των προμηθευτών που θα 
αναφέρεται εγγράφως εντός ενενήντα (90) ημερών από την παραλαβή του σχετικού τιμολογίου 
για την προμήθεια ειδών και πάντα σύμφωνα με τη χρηματορροή του προγράμματος. 

 Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δεν θα προβεί σε οποιεσδήποτε προκαταβολές για την υπηρεσία. 
 
Διευκρινίσεις: Διευκρινίσεις παρέχονται ή/και ερωτήσεις υποβάλλονται είτε εγγράφως στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση procurement@iliaktida-amea.gr, ή τηλεφωνικά στο +302251022873 από τα 
κεντρικά γραφεία της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., από Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00-16:00, μέχρι και 
την Παρασκευή 19-06-2020. 
Αντίγραφα της απάντησης, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής της διευκρίνισης, θα 
δημοσιευτούν στον ιστότοπο της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., http://iliaktida-amea.gr/diagonismoi/, χωρίς 
να προσδιοριστεί η πηγή της ερώτησης. 
  

mailto:procurement@iliaktida-amea.gr
http://iliaktida-amea.gr/diagonismoi/
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Προς: Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» 
 
Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την «προμήθεια καλοκαιρινών ειδών ένδυσης, εσωρούχων και 
υπόδησης» με αριθμό 74/2020 

 
Επωνυμία εταιρείας _____________________________________________________________ 
Νόμιμος εκπρόσωπος (όνοματεπώνυμο και Α.Δ.Τ.) ______________________________________ 
ΑΦΜ εταιρείας _________________________________________________________________ 
 
Στοιχεία Διεύθυνσης 
Οδός, Αριθμός __________________________________________________________________ 
Ταχυδρομικός Κώδικας ___________________________________________________________ 
Περιοχή _______________________________________________________________________ 
Πόλη _________________________________________________________________________ 
Χώρα _________________________________________________________________________ 
Στοιχεία Επικοινωνίας 
Αριθμός Τηλεφώνου __________________       Υπεύθυνος επικοινωνίας ___________________ 
Αριθμός φαξ ________________________ 
E-mail _____________________________          Ιστοσελίδα ______________________________ 
Στοιχεία Τραπεζικού Λογαριασμού 
Όνομα Τράπεζας ________________________________________________________________ 
Στοιχεία Δικαιούχου Τραπεζικού Λογαριασμού ________________________________________ 
Αριθμός IBAN ___________________________________________________________________ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΕ ΦΠΑ 17% 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 ΜΠΛΟΥΖΑ ΚΟΝΤΟ ΜΑΝΙΚΙ ΑΝΤΡΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 

  

 
 
 
 
 

2 ΜΠΛΟΥΖΑ ΚΟΝΤΟ ΜΑΝΙΚΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 

  

 
 
 
 
 

3 ΜΠΛΟΥΖΑ ΚΟΝΤΟ ΜΑΝΙΚΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 
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4 ΜΠΛΟΥΖΑ ΚΟΝΤΟ ΜΑΝΙΚΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΓΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 

  

 
 
 
 
 

5 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΚΟΝΤΟ (ΒΕΡΜΟΥΔΑ) ΑΝΤΡΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 

  

 
 
 
 
 

6 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΚΟΝΤΟ (ΚΑΠΡΙ) ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 

  

 
 
 
 
 

7 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΚΟΝΤΟ (ΒΕΡΜΟΥΔΑ) ΠΑΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ΑΓΟΡΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 

  

 
 
 
 
 

8 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΚΟΝΤΟ (ΒΕΡΜΟΥΔΑ) ΠΑΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 

  

 
 
 
 
 

9 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 

  

 
 
 
 
 

10 ΕΣΩΡΟΥΧΟ ΤΥΠΟΥ ΜΠΟΞΕΡ ΑΝΤΡΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 

  

 
 
 
 
 

11 ΕΣΩΡΟΥΧΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 

  

 
 
 
 
 

12 ΕΣΩΡΟΥΧΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ΑΓΟΡΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 

  

 
 
 
 
 

13 ΕΣΩΡΟΥΧΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 

  

 
 
 
 
 

14 ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 
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15 ΚΑΛΤΣΕΣ ΚΟΝΤΕΣ ΑΝΤΡΙΚΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 

  

 
 
 
 
 

16 ΚΑΛΤΣΕΣ ΚΟΝΤΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 

  

 
 
 
 
 

17 ΚΑΛΤΣΕΣ ΚΟΝΤΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 

  

 
 
 
 
 

18 ΚΑΛΤΣΕΣ ΚΟΝΤΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΓΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 

  

 
 
 
 
 

19 ΦΟΥΛΑΡΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 

  

 
 
 
 
 

20 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΑΝΤΡΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 

  

 
 
 
 
 

21 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 

  

 
 
 
 
 

22 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 

  

 
 
 
 
 

23 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 

  

 
 
 
 
 

24 ΣΑΓΙΟΝΑΡΕΣ ΑΝΤΡΙΚΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 

  

 
 
 
 
 

25 ΣΑΓΙΟΝΑΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 
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26 ΣΑΓΙΟΝΑΡΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 

  

 
 
 
 
 

27 ΣΑΓΙΟΝΑΡΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΓΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 

  

 
 
 
 
 

 
 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ____________________________________________________________ 
δηλώνω ότι αποδέχομαι όλους τους όρους της πρόσκλησης με τίτλο «προμήθεια καλοκαιρινών ειδών 
ένδυσης, εσωρούχων και υπόδησης». 
 
 

 
Η προσφορά ισχύει μέχρι:…………………….. 

 
 
 
 
 

Υπογραφή και Σφραγίδα Προμηθευτή 


