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                                                           ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 

 

 Σύμφωνα με την κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας των ΔΕΥΑ που ισχύει από 01-01-2019 

έως 31-12-2019 παραμένουν και εξακολουθούν να ισχύουν διατάξεις των προηγουμένων συλλογικών 

συμβάσεων εργασίας που δεν έχουν καταργηθεί με νεότερη συμφωνία. Στην κλαδική συλλογική 

σύμβαση εργασίας των ΔΕΥΑ έτους 2009, στο άρθρο 8 «Παροχές σε είδος» αναφέρει ότι  «…….Στους 

εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα σύμβαση χορηγούνται τα ακόλουθα είδη ένδυσης ατομικής 

προστασίας. Χειμερινή ένδυση, που χορηγείται μέχρι την 1η Οκτωβρίου εκάστου έτους: Δύο (2) 

παντελόνια τύπου τζιν, δύο (2) υποκάμισα τύπου φανέλα, ένα (1) πουλόβερ, ένα (1) μπουφάν και ένα 

(1) ζευγάρι μποτάκια με επένδυση. Θερινή ένδυση, που χορηγείται μέχρι την 1η Ιουνίου εκάστου έτους: 

Δύο (2) παντελόνια τύπου τζιν, δύο (2) υποκάμισα κοντομάνικα,  ένα (1) μπουφάν τύπου τζιν θερινό και 

ένα (1) ζευγάρι μποτάκια χωρίς επένδυση…...».   

           Στις διαδικασίες προμήθειας των ειδών ένδυσης θα συμμετέχει και εκπρόσωπος των 

εργαζομένων. 

      Τα ως άνω είδη ένδυσης και υπόδησης θα παρέχονται στο Τεχνικό Προσωπικό (εκτός 

Μηχανικών Π.Ε. & Τ.Ε.) της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., ο αριθμός των οποίων ανέρχεται στους ογδόντα (80). 

 Με υπόδειξη του Σωματείου Εργαζομένων της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και βάσει των ειδικών συνθηκών 

εργασίας επιλέχθηκαν τα ακόλουθα χειμερινά είδη ένδυσης και υπόδησης: 

 

Α/

Α 

Αντικείμενο 

Προμήθειας 

Είδος 

Μονάδας 
Ποσότητα 

Τιμή ανά 

μονάδα 

Συνολική Αξία 

σε € 

 ΘΕΡΙΝΗ ΕΝΔΥΣΗ     

(1) 
Παντελόνια τζιν χειμερινά (όλα 

τα μεγέθη) 
τμχ 160 30,00 € 4.800,00 € 

(2) 

Μπλούζα χειμερινή τύπου 

φούτερ (100% βαμβάκι) (όλα 

τα μεγέθη) 

τμχ 160 25,00 € 4.000,00 € 

(3) 
Μπουφάν χειμερινό (όλα τα 

μεγέθη) 
τμχ 80 65,00 € 5.200,00 € 

(4) 
Μποτάκια με επένδυση (όλα τα 

μεγέθη) 
ζ. 80 75,00 € 6.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 20.000,00 € 

Φ.Π.Α. 24% 4.800,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 24.800,00 € 

 

 

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) . 

 

 

 
«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ» 



 

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) μήνα ή μέχρι εξαντλήσεως της συμβατικής 

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

 

 Τεχνικές Προδιαγραφές: 

 

 (1) Παντελόνια jean χειμερινά (όλα τα μεγέθη), χρώματος μπλε, κλείσιμο με φερμουάρ και 

κουμπί, θηλιές ζώνης, τουλάχιστον  98% cotton, τουλάχιστον τέσσερις τσέπες. 

(2) Μπλούζες χειμερινές (όλα τα μεγέθη), χρώματος μπλε σκούρο, 100% cotton, χωρίς γιακά 

τύπου φούτερ. 

(3) Μπουφάν χειμερινό (όλα τα μεγέθη), χρώματος μπλε  

• Αδιάβροχο με σφραγισμένες ραφές που αναπνέει και προαιρετικά δικτυωτή φόδρα. 

• 100% αντιανεμικό ύφασμα. 

•  Κουκούλα που να μπορεί να αφαιρεθεί ή να φυλαχθεί στη λαιμόκοψη. 

• Εξωτερικές τσέπες για τα χέρια με φερμουάρ ασφαλείας. 

• Ελαστικές μανσέτες. 

 (4) Μποτάκια με επένδυση (όλα τα μεγέθη), σε χρώμα καφέ σκούρο ή μαύρο από δέρμα 

εξαιρετικής ποιότητας, εσωτερικά και εξωτερικά, με κορδόνια (προαιρετικά να διαθέτει και 

φερμουάρ), σόλα με λάστιχο από κάτω. 

 

 

 Δικαιολογητικά: 

1.Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, μαζί με την προσφορά θα σταλούν τα 

παρακάτω δικαιολογητικά: 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης τελευταίου τριμήνου). 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. 

β. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ. 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) σε ισχύ που εκδίδεται από την 

αρμόδια αρχή καθώς και υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος με βεβαίωση του γνησίου της 

υπογραφής αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης κύριας και επικουρικής ασφάλισης 

στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές. 

δ. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Επιμελητήριο (έκδοσης του τελευταίου τριμήνου).  

ε. Εφόσον πρόκειται για  νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού 

προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016) όσον αφορά στη σύσταση και εκπροσώπηση αυτού. Τα 

πιστοποιητικά ΓΕΜΗ να είναι έκδοσης εντός τριάντα εργάσιμων ημερών από την υποβολή τους. 

2. Οικονομική προσφορά.  

3. Τεχνική προσφορά, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού τα εξής : 

3.1. Πλήρη τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου είδους, το εμπορικό σήμα, το εργοστάσιο 

παραγωγής, τη χώρα προέλευσης του προϊόντος καθώς και την επωνυμία της προμηθεύτριας εταιρείας. 

3.2. Δείγμα για κάθε προσφερόμενο είδος εις διπλούν, ήτοι δύο (2) τεμάχια παντελόνι τζιν μεγέθους L, 

δύο (2) τεμάχια μπλούζα χειμερινή μεγέθους L, δύο (2) τεμάχια μπουφάν χειμερινό μεγέθους L και δύο 

(2) ζεύγη μποτάκι μεγέθους 43. 

  

 Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα ή για όλα τα είδη που συμπεριλαμβάνονται 

στον ως άνω πίνακα. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 

προσφοράς, βάσει χαμηλότερης τιμής, με την προϋπόθεση να γίνουν αποδεκτά τα δείγματα.  

 Δε θα γίνουν δεκτές προσφορές που οι τιμές τους υπερβαίνουν τις προϋπολογισθείσες ή δεν 

έχουν γίνει δεκτά τα δείγματα.  

 Η αξιολόγηση των προσφορών (και των δειγμάτων) θα γίνει από την Επιτροπή Διενέργειας 

Διαγωνισμών Προμηθειών που έχει οριστεί με την αρ. 247/2018 απόφαση ΔΣ/ΔΕΥΑΧ και τη 

συμμετοχή ενός εκπροσώπου των εργαζομένων. 



 

 

 

 Τα δείγματα θα παραδοθούν στην Επιτροπή Διαγωνισμού  κατά το στάδιο αξιολόγησης της 

τεχνικής προσφοράς (μακροσκοπικός έλεγχος). 

Η επιστροφή των δειγμάτων στους οικονομικούς φορείς στους οποίους δεν κατακυρώθηκε ή δεν 

ανατέθηκε η προμήθεια, αν δεν καταστράφηκαν, μερικώς ή ολικώς, κατά τη διαδικασία των ελέγχων, 

μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία της ανακοίνωσης της σχετικής κατακύρωσης ή 

ανάθεσης, με μέριμνα και ευθύνη τούτων και μετά από σχετικό αίτημά τους. 

  

 Παράδοση-Παραλαβή: 

Η παράδοση των ειδών θα γίνει στην Κεντρική Αποθήκη της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. επί της οδού Κιμώλου 

στη Χαλκίδα, όπου και θα γίνει 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. 

 

Τρόπος πληρωμής – Κρατήσεις: 

 

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 θεώρησής του από τη 2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ν. Ευβοίας 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 

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 44 του ν.4605/2019  με το οποίο τροποποιείται το 

άρθρο 4 του Ν.4013/2011, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,07% (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. 

 

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-44-25/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-4-%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1/
http://www.npid.gr/?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000211_N0000027505_N0000027620


 

 

 

 

Η συνολική δαπάνη για την ως άνω προμήθεια ,  προϋπολογίζεται στο ποσό των είκοσι 

τεσσάρων οκτακοσίων ευρώ, με Φ.Π.Α. 24% (24.800,00 €), η οποία προβλέπεται να καλυφθεί από 

ίδιους πόρους και θα βαρύνει τους Κ.Α. 60020000 με τίτλο «Είδη ενδύσεως προσωπικού με 24%» 

καθώς και τον Κ.Α. 54006024 του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. οικονομικού έτους 2019. 

 

 

 

 

 

     Η Υπεύθυνη Γραφείου Προμηθειών                                                                                                             

                           Θεωρήθηκε 

                                                                                                     Η Δ/ντρια   Διοικ/κών    

           Ελένη Μαστρογιάννη                                                     &  Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

 

                                                                                                              Νίκη Ζαχαρού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


