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Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                         Χαλκίδα     02/04/2018 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ       

Αρμόδιος: Μαστρογιάννη Ελένη 

                                                                                   

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ        

 

                            

                                                           ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 53361/06 (ΦΕΚ 1503 Β/11-10-2006) ΚΥΑ περί «Παροχής μέσων 

ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρων προληπτικής ιατρικής» και τα με αρ. 

Πρωτ. 7188/31-10-2017, 1059/20-02-2018 & 1989/21-03-2018 έγγραφα του Τεχνικού Ασφαλείας 

προέκυψαν ανάγκες σε αναλώσιμα είδη προστασίας προσωπικού που δεν καλύπτονται από την 

υφιστάμενη Σύμβαση με αρ. Πρωτ.  7347/06-11-2017  για την προμήθεια τέτοιων ειδών. 

Ειδικότερα απαιτείται η προμήθεια των κατωτέρω ειδών ατομικής προστασίας: 

 

Α) ΓΑΝΤΙΑ 

1. 400 ζεύγη γαντιών (περίπου 35 cm) από PVC, τύπου CE EN 388,420,374 (1,50 €/ζ.) 

2. 300 ζεύγη γαντιών από νιτρίλιο και ύφασμα, τύπου CE EN 388,420 (0,65 €/ζ.) 

3. 30 πακέτα γαντιών ελαστικών των 100 τεμαχίων μιας χρήσης τύπου CE EN 374 (3,80 

€/πακέτο) 

 

Β) ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 

1. 10 ζεύγη άρβυλα ασφαλείας S2, τύπου CE EN 344,345 (14,20 €/ζ.) 

 

Γ) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ 

1. 1 αυτόνομη αναπνευστική συσκευή πλήρης τύπου CE EN 137 (718,00 €/τμχ) 

2.   10 φίλτρα αμιάντου   (6,00 €/τμχ) 

 

Δ) ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

1. 15 τεμάχια νιτσεράδες (7,30 €/τμχ)  

      2.   20 τεμάχια ολόσωμες φόρμες εργασίας υφασμάτινες. 

 

Οι ως άνω ενδεικτικές τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ. 

 

Προτείνεται η  εκτέλεση της ως άνω προμήθειας με απευθείας ανάθεση διότι η δαπάνη δεν 

υπερβαίνει το χρηματικό όριο των (€ 20.000,00 χωρίς ΦΠΑ) που καθορίζεται στο άρθρο 328 παρ.1  

του ν. 4412/2016  (ΦΕΚ  Α΄ 147/08-08-2016) και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 

236 του ν. 4412/2016. 

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες ή μέχρι εξαντλήσεως της 

συμβατικής ποσότητας και δε θα γίνεται καμία αναπροσαρμογή τιμών για το ανωτέρω χρονικό 

διάστημα. 

http://www.deyax.gr/
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Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που 

αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό και ο Ανάδοχος δε δικαιούται να αξιώσει 

αποζημίωση για αυτό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο 

μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτησή τους. 

Η παράδοση των ειδών θα είναι τμηματική καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης  και θα 

γίνεται στην Κεντρική Αποθήκη της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. επί της οδού Κιμώλου στη Χαλκίδα, όπου και θα 

γίνεται η παραλαβή τους από την αρμόδια επιτροπή.  

Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., 

η οποία θα προβεί στη σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εάν δεν διαπιστωθούν ελλείψεις. 

Αν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής 

θα προβεί στην προσωρινή παραλαβή συντάσσοντας πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, στο οποίο 

θα διατυπώνεται το εμπρόθεσμο ή μη της παράδοσης καθώς και οι τυχόν διαπιστωθείσες ελλείψεις, 

παραλείψεις ή αδυναμίες του παραδοτέου. Στην περίπτωση αυτή δύναται  να προτείνει απόρριψη των 

ειδών που αποκλίνουν και να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάστασή τους,  εντός δύο (2) 

εργάσιμων ημερών, με άλλα που να πληρούν επακριβώς τους όρους της σύμβασης και της 

προσφοράς. Εάν δεν είναι δυνατή η παραπάνω αντικατάσταση ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος 

κατά τα στοιχεία της προσφοράς του. 

Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ.  υποχρεούται να εξοφλήσει τον προμηθευτή  μετά την ολοκλήρωση των 

απαραίτητων διοικητικών διαδικασιών για την έκδοση του αντίστοιχου Χρηματικού Εντάλματος 

Πληρωμής και εφόσον η αρμόδια Επιτροπή βεβαιώσει ότι παρελήφθησαν καλώς τα υλικά της 

Σύμβασης. 

Η εξόφληση γίνεται αφού υποβληθούν: 

 Τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται από 

την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη 

απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Ι.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και 

ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.). Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από 

την αρμόδια υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 

 Τιμολόγιο.  

 Πρωτόκολλο Παραλαβής 

http://www.deyax.gr/
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Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί για  την 

έκδοση του Χ.Ε.Π. και β) κατά το χρονικό διάστημα καθυστέρησης υποβολής των αναγκαίων 

δικαιολογητικών λόγω υπαιτιότητας του Προμηθευτή. 

Ατυχήματα, ζημιές , φόροι,  έξοδα μεταφοράς και λοιπές κρατήσεις βαρύνουν τον 

Προμηθευτή χωρίς καμιά ευθύνη και υποχρέωση της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 

Επιπλέον βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 παρ.3 τουΝ.4013/2011 όπως τροποποιήθηκε με 

το άρθρο 61 του ν. 4146/2013, (όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.7 του άρθρου 375 του 

Ν.4412/2016) και της Υ.Α. 3491/31-05-2017 (ΦΕΚ 1992/09-06-2017 τεύχος Β') επιβάλλεται 

κράτηση ύψους 0,06% (υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής  σύμβασης καθώς και Χαρτόσημο 3% & ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% επί της ως 

άνω κράτησης. 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 1191/14.03.2017 (ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β') επιβάλλεται 

κράτηση ύψους 0,06% (υπέρ ΑΕΠΠ) επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής  σύμβασης καθώς και Χαρτόσημο 3% & ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% επί της ως άνω κράτησης. 

Ο ΦΠΑ βαρύνει τη Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 

 Η συνολική  δαπάνη ποσού 2.850,14 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) θα 

χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους της Επιχείρησης και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της 

επιχείρησης οικονομικού έτους 2018, που έχει εγκριθεί με την υπ΄αριθμ. 277/2017 απόφαση 

Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ.,  στους Κ.Α. 250504 & K.A. 54002524. 

  

           Η Δ/ντρια Διοικητικών  

& Οικονομικών Υπηρεσιών 

                                                                    

 

                     Νίκη Ζαχαρού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.deyax.gr/
http://www.npid.gr/?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000211_N0000027505_N0000027620
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