
 

1 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                       
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  
ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ      
 
Ταχ. Δνση : Καραολή & Δημητρίου 38Α              
Ταχ. Κώδικας : 190 02 - Παιανία Αττικής                                     
Τηλέφωνο : 213-2016028, -2132030702        
FAX     : 210-6659822                 
E-mail       : paodip@0155.syzefxis.gov.gr  
 
ΘΕΜΑ:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ –ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ T-SHIRT   ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ  ΣΤΗΝ  ΑΘΛΗΤ.  
ΕΚΔΗΛΩΣΗ – ΑΓΩΝΕΣ ΔΡΟΜΟΥ «ΣΚΙΑΔΕΙΑ 2018» 
 

CPV 18412200-2- Αθλητικά μπλουζάκια 
 
 Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ», 
προτίθεται να προβεί  στην απευθείας ανάθεση της, επί του ως άνω θέματος, προμήθειας, για τις 
ανάγκες  της αθλητικής εκδήλωσης - αγώνων δρόμου «Σκιάδεια 2018», που πρόκειται να 
πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 Απριλίου 2018.  
 Η δαπάνη της ανωτέρω προμήθειας,  η οποία περιγράφεται αναλυτικά στην υπ΄ αριθμ. 
15/2018 απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ 9Ο8ΟΟΛ1Μ-ΖΘ4) & στο υπ΄αριθμ. πρωτ. 150/04.04.2018  
πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ 18REQ002921462), έχει ενδεικτικό προϋπολογισμό ύψους  
3.600.00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%: 864,00€, ήτοι συνολικού ύψους 4.464.00 €, θα καλυφθεί από 
ιδίους πόρους και θα βαρύνει τον κωδικό αριθμό  (Κ.Α.)15-6472.001 των εξόδων του 
προϋπολογισμού του Πολιτιστικού – Αθλητικού Οργανισμού, οικον. έτους 2018. 
 Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο γραφείο του Νομικού Προσώπου 
στη Δημοτική Ενότητα Γλυκών Νερών (Σμύρνης & Όθωνος 15–Γλυκά Νερά   Τ.Κ. 153 54  2ος 
όροφος, πληροφορίες:213 -2016029, e-mail: paodip@0155.syzefxis.gov.gr), τις εργάσιμες μέρες 
και ώρες  μέχρι τη Τετάρτη 18.04.2018 και ώρα 13:00. 
 Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή). 
 Η κατακύρωση του αποτελέσματος θα γίνει με Απόφαση Προέδρου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα του άρθρου 118 & του άρθρου 209 παρ. 9 του Ν. 
3463/2006 ως ισχύουν.  
 

 Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73, της παρ.2 & 3 του άρθρου 80 του 
Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την οικονομική προσφορά, να μας προσκομίσετε τα 
παρακάτω δικαιολογητικά: 
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου 

Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) 
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις 
ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

2. Φορολογική ενημερότητα 

3. Ασφαλιστική ενημερότητα 
 
 
 
 

Συνημμένα:   
1. Πρωτογενές αίτημα (με αναλυτική τεχνική περιγραφή των προς προμήθεια ειδών) 

2. Υπόδειγμα προσφοράς 

 

Παιανία  12.04.2018 
Αριθμ. Πρωτ. :165                      

ΠΡΟΣ:  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

 

Ο Πρόεδρος  
του Διοικητικού Συμβουλίου 

 
Παναγιώτης Δ. Σιδέρης 

(Δημ. Σύμβουλος) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 
 
ΘΕΜΑ : ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ T-SHIRT   ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ  ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ –ΑΓΩΝΩΝ ΔΡΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 
«ΣΚΙΑΔΕΙΑ 2018». 
 
  Με την παρούσα αίτηση, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Π.Α.Ο.ΔΗ.Π, αλλά και της 
ανάδειξης και προβολής της ντόπιας ιστορίας και παράδοσης, το Νομικό μας Πρόσωπο θέλοντας να 
τιμήσει τις μεγάλες προσωπικότητες του τόπου μας,  προτίθεται να διοργανώσει για τέταρτη συνεχή 
χρονιά  την αθλητική εκδήλωση –αγώνες δρόμου με τίτλο «ΣΚΙΑΔΕΙΑ 2018», κατά την οποία θα 
πραγματοποιηθούν λαϊκοί αγώνες δρόμου για όλες τις ηλικίες με τιμητικές βραβεύσεις αθλητών, 
καθώς επίσης και αφιερωματικές εκδηλώσεις στη μνήμη του σπουδαίου Βαλκανιονίκη αθλητή από 
την Παιανία Γιάννη Σκιαδά. Πρόκειται για τον ιστορικότερο Αγώνα Δρόμου Πόλης που 
διοργανωνόταν  στην Παιανία, από το 1951 έως το 2003 ανελλιπώς, από τον Παναθηναϊκό σε 
συνεργασία με  το Δήμο μας.  
   Στα «Σκιάδεια 2018» που θα πραγματοποιηθούν στην Παιανία την  Κυριακή  22 Απριλίου 
2018, στην κεντρική πλατεία της Παιανίας,  αναμένεται να συμμετάσχουν εκατοντάδες μαθητές (σε 
σύνολο 2.500 μαθητών από όλες τις βαθμίδες των σχολείων του Δήμου μας) σε αγώνες δρόμου 350, 
700 και 1.500 μέτρων,  καθώς επίσης και τετρακόσιοι (400) περίπου ενήλικες (άνδρες –γυναίκες, 
αρχάριοι αλλά και μυημένοι δρομείς) σε διαδρομή  10.000μ. – 5.000μ., καθώς και 1.500μ μέτρων  Fun 
Race.  
  Επιπροσθέτως θα συμμετάσχουν σε αγώνα δρόμου 700μ. ΑμΕΑ με αμαξίδιο αθλητές/τριες του 
Αθλητικού  Σωματείου Παιανίας “Άγιος Χριστοφόρος”.      
           
  Για την άρτια και επιτυχή διοργάνωση της εν λόγω αθλητικής εκδήλωσης απαιτείται η   
προμήθεια αθλητικών T-shirt (μπλουζάκι) συνολικής ενδεικτικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
(συμβατικής αξίας) ύψους  3.600,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%: 864,00 € 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙA Τ-SHIRT, 

 
  ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Μ.Μ

. 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΙΜΗΣ 
Φ.Π.Α 
24% 

Αθλητικό μπλουζάκι μακό με λαιμόκοψη και μανίκι κοντό 
διαφόρων μεγεθών & χρωμάτων (ανάλογα με τις ηλικίες & 
την κατηγορία αγώνων -φούξια σιέλ), 100% βαμβάκι,  
συμπερ/νης της εκτύπωσης (με μονοχρωμία) εμπρός & στην 
πλάτη  (λογότυπο του αγώνα & του Δήμου) για τις 
συμμετοχές μαθητών των της Α΄/θμιας Εκπαίδευσης.  

Τεμ
. 

900 3.600,00
€ 

(4, € / 
τμχ) 

864,00 €  

Η παρούσα προμήθεια με  CPV 18412200-2- Αθλητικά μπλουζάκια, έχει ενδεικτικό 
προϋπολογισμό .4.464,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% 
 
 

Τα παραπάνω είδη θα  πρέπει  να παραδοθούν στην έδρα του Νομικού Προσώπου,  το 
αργότερο μία ημέρα πριν την πραγματοποίηση της διοργάνωσης των αγώνων. 
 

H  παραπάνω εκτιμώμενη δαπάνη (συμβατική αξία) θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και θα 
βαρύνει την εξειδικευμένη επαρκή πίστωση του Κ.Α.Δ. 15-6472.001 των εξόδων του 
προϋπολογισμού του Πολιτιστικού – Αθλητικού Οργανισμού, οικον. έτους 2018. 
 
 

 

 

 

Παιανία 04.04.2018 
Αριθμ. Πρωτ:150 
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Ο Πρόεδρος  
του Διοικητικού Συμβουλίου 

 
 

Παναγιώτης Δ. Σιδέρης 
(Δημ. Σύμβουλος) 



 

3 

Αφού έλαβα γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στην  υπ΄ 
αριθμ. 15/2018 (ΑΔΑ9Ο8ΟΟΛ1Μ-ΖΘ4), απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Πολιτιστικού - Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Παιανίας, & στο υπ΄αριθμ. πρωτ. 
150/04.04.2018 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ 18REQ002921462), τις οποίες αποδέχομαι 
ανεπιφύλακτα, σας υποβάλλω την σχετική οικονομική προσφορά μου, ως ακολούθως:  

 
  ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Μ.Μ

. 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΙΜΗΣ 
Φ.Π.Α 
24% 

Αθλητικό μπλουζάκι μακό με λαιμόκοψη και μανίκι κοντό 
διαφόρων μεγεθών & χρωμάτων (ανάλογα με τις ηλικίες & 
την κατηγορία αγώνων -φούξια σιέλ), 100% βαμβάκι,  
συμπερ/νης της εκτύπωσης (με μονοχρωμία) εμπρός & στην 
πλάτη  (λογότυπο του αγώνα & του Δήμου) για τις 
συμμετοχές μαθητών των της Α΄/θμιας Εκπαίδευσης.  

Τεμ
. 

900  €  

 
 
Συνολικό ποσό με Φ.Π.Α. (αριθμητικώς & ολογράφως)  
             
 
 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ    ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ T-SHIRT    ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤ.  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ –ΑΓΩΝΩΝ ΔΡΟΜΟΥ « ΣΚΙΑΔΕΙΑ 2018» 

 ( Αριθμ.  πρωτ. 165/12.04.2018 σχετική πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος) 

  ΠΡΟΣ: 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ –ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

Υπόψη Προέδρου κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΙΔΕΡΗ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  
Α.Φ.Μ.-
Δ.Ο.Υ. 

 
ΤΗΛ./FAX:  EMAIL: 

    Ημερομηνία……/04/2018 
Ο προσφέρων 

 

 

Υπογραφή, Σφραγίδα  
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