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                                                           ΣΔΥΝΙΚΗ  ΔΚΘΔΗ 

 

 Με ηελ αξ. 219/14-11-2019 απφθαζε ηνπ Γ../Γ.Δ.Τ.Α.Υ. [ΑΓΑ: 6ΝΩ7ΟΔΚΜ-Φ7Η] εγθξίζεθε 

ε ρνξήγεζε εηδψλ ρεηκεξηλήο έλδπζεο θαη ππφδεζεο ζηνπο εξγαδφκελνπο ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Υ. γηα ην έηνο 

2019, ζε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 8 ηεο θιαδηθήο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο ησλ ΓΔΤΑ πνπ ηζρχεη 

απφ 01-01-2019 έσο 31-12-2019. 

 Με ηελ αξ. 25/12-02-2020 απφθαζε Γελ. Γ/ληή Γ.Δ.Τ.Α.Υ. [ΑΓΑ: ΩΒ8ΒΟΔΚΜ-ΡΞΘ] έγηλε 

αλάζεζε ηεο σο άλσ πξνκήζεηαο, εθηφο απφ ην είδνο «Παληειφλη jean», δηφηη νη ππνβιεζείζεο 

πξνζθνξέο δελ πιεξνχζαλ ηα θξηηήξηα πνπ είραλ νξηζηεί ζηελ αξ. Πξση. 9659 /19-12-2019 

Πξφζθιεζε, φπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζην κε αξ. Πξση. 728/30.01-2020 Πξαθηηθφ. 

 

 Κξίλεηαη ινηπφλ απαξαίηεηε ε επαλάιεςε ηεο δηαδηθαζίαο γηα ην θάησζη είδνο:              

 

Α/

Α 

Ανηικείμενο 

Ππομήθειαρ 

Δίδορ 

Μονάδαρ 
Ποζόηηηα 

Σιμή ανά 

μονάδα 

ςνολική Αξία 

ζε € 

 ΥΔΙΜΔΡΙΝΗ ΔΝΓΤΗ     

(1) 
Παληειφληα ηδηλ ρεηκεξηλά (φια 

ηα κεγέζε) 
ηκρ 160 30,00 € 4.800,00 € 

ΤΝΟΛΟ 4.800,00 € 

Φ.Π.Α. 24% 1.152,00 € 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 5.952,00 € 

 

ηε δηαδηθαζία πξνκήζεηαο ηνπ σο άλσ είδνπο  έλδπζεο ζα ζπκκεηέρεη θαη εθπξφζσπνο ησλ 

εξγαδνκέλσλ. 

      Σν σο άλσ είδνο έλδπζεο ζα παξέρεηαη ζην Σερληθφ Πξνζσπηθφ (εθηφο Μεραληθψλ Π.Δ. & Σ.Δ.) 

ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Υ., ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ αλέξρεηαη ζηνπο νγδφληα (80). 

  

Πξνηείλεηαη ε  εθηέιεζε ηεο σο άλσ πξνκήζεηαο κε απεπζείαο αλάζεζε δηφηη ε δαπάλε δελ 

ππεξβαίλεη ην ρξεκαηηθφ φξην ησλ (€ 20.000,00 σωπίρ ΦΠΑ) πνπ θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 328 παπ.1   

ηος ν. 4412/2016  (ΦΔΚ  Α΄ 147/08-08-2016) . 

 

Ζ δηάξθεηα ηεο χκβαζεο νξίδεηαη ζε έλα (1) κήλα ή κέρξη εμαληιήζεσο ηεο ζπκβαηηθήο 

πνζφηεηαο θαη δε ζα γίλεηαη θακία αλαπξνζαξκνγή ηηκψλ γηα ην αλσηέξσ ρξνληθφ δηάζηεκα. 

 

 Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ: 

 

 (1) Πανηελόνια jean ρεηκεξηλά (φια ηα κεγέζε), ρξψκαηνο κπιε, θιείζηκν κε θεξκνπάξ θαη 

θνπκπί, ζειηέο δψλεο, ηνπιάρηζηνλ  98% cotton, ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο ηζέπεο. 

 

 

 

 
«Η ΑΡΔΘΟΤΑ» 



 

 Γικαιολογηηικά: 

1.Πξνο απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ απφ δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016, καδί κε ηελ πξνζθνξά ζα ζηαινχλ ηα 

παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

α. Απόζπαζμα ποινικού μηηπώος έκδοζηρ ηελεςηαίος ηπιμήνος ή Τπεύθςνη Γήλωζη ζχκθσλα κε 

ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 7αγ ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ λ.4605/2019.  Ζ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: αα) 

ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), 

ηνπο δηαρεηξηζηέο, ββ) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο 

θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

β. Φοπολογική ενημεπόηηηα ζε ηζρχ. 

γ. Αζθαλιζηική ενημεπόηηηα (άξζξν 80 παξ.2 ηνπ Ν.4412/2016) ζε ηζρχ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ 

αξκφδηα αξρή θαζψο θαη σπεύθσνη δήλωζη ηοσ προζθέρονηος με βεβαίωζη ηοσ γνηζίοσ ηης 

σπογραθής αναυορικά με τοσς οργανισμούς κοινωνικής ασυάλισης κύριας και επικοσρικής ασυάλισης 

στοσς οποίοσς ουείλει να καταβάλει εισυορές. 

δ. Πιζηοποιηηικό εγγξαθήο ζην Δπηκειεηήξην ζε ηζρχ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο.  

ε. Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα  λνκηθφ πξφζσπν, αποδεικηικά έγγπαθα νομιμοποίηζηρ ηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ (άξζξν 93 ηνπ Ν.4412/2016) φζνλ αθνξά ζηε ζχζηαζε θαη εθπξνζψπεζε απηνχ. Σα 

πηζηνπνηεηηθά ΓΔΜΖ λα είλαη έθδνζεο εληφο ηξηάληα εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο. 

2. Οικονομική πποζθοπά.  

3. Σεσνική πποζθοπά, ε νπνία ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη επί ποινή αποκλειζμού ηα εμήο : 

3.1. Πλήπη ηεσνική πεπιγπαθή ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο, ην εκπνξηθφ ζήκα, ην εξγνζηάζην 

παξαγσγήο, ηε ρψξα πξνέιεπζεο ηνπ πξντφληνο θαζψο θαη ηελ επσλπκία ηεο πξνκεζεχηξηαο εηαηξείαο. 

3.2. Γείγμα γηα ην πξνζθεξφκελν είδνο εηο δηπινχλ, ήηνη δχν (2) ηεκάρηα παληειφλη ηδηλ κεγέζνπο L.  

 Πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα ηε ζπλνιηθή πνζφηεηα ηνπ είδνπο  πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ σο άλσ 

πίλαθα. 

Ζ ζχκβαζε ζα αλαηεζεί κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξάο, βάζεη ρακειφηεξεο ηηκήο, κε ηελ πξνυπφζεζε λα γίλνπλ απνδεθηά ηα δείγκαηα.  

 Γε ζα γίλνπλ δεθηέο πξνζθνξέο πνπ νη ηηκέο ηνπο ππεξβαίλνπλ ηηο πξνυπνινγηζζείζεο ή δελ 

έρνπλ γίλεη δεθηά ηα δείγκαηα.  

 Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ (θαη ησλ δεηγκάησλ) ζα γίλεη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο 

Γηαγσληζκψλ Πξνκεζεηψλ πνπ έρεη νξηζηεί κε ηελ αξ. 257/2019 απφθαζε Γ/ΓΔΤΑΥ θαη ηε 

ζπκκεηνρή ελφο εθπξνζψπνπ ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 Σα δείγκαηα ζα παξαδνζνχλ ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ  θαηά ην ζηάδην αμηνιφγεζεο ηεο 

ηερληθήο πξνζθνξάο (καθξνζθνπηθφο έιεγρνο). 

Ζ επηζηξνθή ησλ δεηγκάησλ ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζηνπο νπνίνπο δελ θαηαθπξψζεθε ή δελ 

αλαηέζεθε ε πξνκήζεηα, αλ δελ θαηαζηξάθεθαλ, κεξηθψο ή νιηθψο, θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ ειέγρσλ, 

κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο αλαθνίλσζεο ηεο ζρεηηθήο θαηαθχξσζεο ή 

αλάζεζεο, κε κέξηκλα θαη επζχλε ηνχησλ θαη κεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκά ηνπο. 

  

 Παπάδοζη-Παπαλαβή: 

Ζ παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα γίλεη ζηελ Κεληξηθή Απνζήθε ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Υ. επί ηεο νδνχ Κηκψινπ 

ζηε Υαιθίδα, φπνπ θαη ζα γίλεη ε παξαιαβή ηνπο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή.  

 

Ζ παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Υ., ε 

νπνία ζα πξνβεί ζηε ζχληαμε πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο εάλ δελ δηαπηζησζνχλ ειιείςεηο. Αλ 

θαηά ηελ παξαιαβή δηαπηζησζεί απφθιηζε απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ε επηηξνπή παξαιαβήο ζα 

πξνβεί ζηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ζπληάζζνληαο πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο, ζην νπνίν ζα 

δηαηππψλεηαη ην εκπξφζεζκν ή κε ηεο παξάδνζεο θαζψο θαη νη ηπρφλ δηαπηζησζείζεο ειιείςεηο, 

παξαιείςεηο ή αδπλακίεο ηνπ παξαδνηένπ. ηελ πεξίπησζε απηή δχλαηαη  λα πξνηείλεη απφξξηςε ησλ 

εηδψλ πνπ απνθιίλνπλ θαη λα δεηήζεη απφ ηνλ Αλάδνρν ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο,  εληφο δχν (2) 

εξγάζηκσλ εκεξψλ, κε άιια πνπ λα πιεξνχλ επαθξηβψο ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη ηεο πξνζθνξάο. 

Δάλ δελ είλαη δπλαηή ε παξαπάλσ αληηθαηάζηαζε ν Αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαηά ηα ζηνηρεία 

ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-43-%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bd-44122016-2/


 

 

Σπόπορ πληπωμήρ – Κπαηήζειρ: 

 

Ζ Γ.Δ.Τ.Α.Υ.  ππνρξενχηαη λα εμνθιήζεη ηνλ πξνκεζεπηή  κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ 

απαξαίηεησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ έθδνζε ηνπ αληίζηνηρνπ Υξεκαηηθνχ Δληάικαηνο 

Πιεξσκήο θαη εθφζνλ ε αξκφδηα Δπηηξνπή βεβαηψζεη φηη παξειήθζεζαλ θαιψο ηα πιηθά ηεο 

χκβαζεο. 

Ζ εμφθιεζε γίλεηαη αθνχ ππνβιεζνχλ: 

 

 Σα νόμιμα δικαιολογηηικά πληπωμήρ θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ εμφθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο ή ηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ 

απφ ην Γεκφζην θαη ηα Ν.Π.Η.Γ. (απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο 

ελεκεξφηεηαο θ.ι.π.). Όια ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο ειέγρνληαη απφ ηελ αξκφδηα 

ππεξεζία ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Υ. 

 Σιμολόγιο.  

 Ππωηόκολλο Παπαλαβήρ 
Ζ πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη α) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί γηα  ηελ 

έθδνζε ηνπ Υ.Δ.Π. θαη β) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαζπζηέξεζεο ππνβνιήο ησλ αλαγθαίσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ιφγσ ππαηηηφηεηαο ηνπ Πξνκεζεπηή. 

Αηπρήκαηα, δεκηέο , θφξνη,  έμνδα κεηαθνξάο θαη ινηπέο θξαηήζεηο βαξχλνπλ ηνλ Πξνκεζεπηή 

ρσξίο θακηά επζχλε θαη ππνρξέσζε ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Υ. 

Δπηπιένλ βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άπθπος 44 ηνπ ν.4605/2019  κε ην νπνίν ηξνπνπνηείηαη ην 

άπθπο 4 ηος Ν.4013/2011, επηβάιιεηαη θξάηεζε χςνπο 0,07% (ππέξ Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ.) επί ηεο αμίαο 

θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο  ζχκβαζεο θαζψο θαη Υαξηφζεκν 3% & ΟΓΑ 

Υαξηνζήκνπ 20% επί ηεο σο άλσ θξάηεζεο. 

χκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 1191/14.03.2017 (ΦΔΚ 969/22.03.2017 ηεύσορ Β') επηβάιιεηαη θξάηεζε 

χςνπο 0,06% (ππέξ ΑΔΠΠ) επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο  

ζχκβαζεο θαζψο θαη Υαξηφζεκν 3% & ΟΓΑ Υαξηνζήκνπ 20% επί ηεο σο άλσ θξάηεζεο. 

Ο ΦΠΑ βαξχλεη ηε Γ.Δ.Τ.Α.Υ. 

Ζ ζπλνιηθή δαπάλε γηα ηελ σο άλσ πξνκήζεηα ,  πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ πέληε ρηιηάδσλ 

ελληαθνζίσλ πελήληα δχν επξψ, κε Φ.Π.Α. 24% (5.952,00 €), ε νπνία πξνβιέπεηαη λα θαιπθζεί απφ 

ίδηνπο πφξνπο θαη ζα βαξχλεη ηνπο Κ.Α. 60020000 κε ηίηιν «Δίδε ελδχζεσο πξνζσπηθνχ κε 24%» 

θαζψο θαη ηνλ Κ.Α. 54006024 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Υ. νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019. 

 

 

 

 

 

     Ζ Τπεχζπλε Γξαθείνπ Πξνκεζεηψλ                                                                                                             

                           Θεωπήθηκε 

                                                                                                     Ζ Γ/ληξηα   Γηνηθ/θψλ    

           Διέλε Μαζηξνγηάλλε                                                     &  Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 

 

 

                                                                                                              Νίθε Εαραξνχ 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-44-25/
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http://www.npid.gr/?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000211_N0000027505_N0000027620

