
  

  

 

 

 

 

 

 

Μ Ε Λ Ε Τ Η 

 

Τίτλος Μελέτης : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

« Ειδών Χειμερινής ένδυσης  προσωπικού 

της  Δ.Ε.Υ.Α.Η » για   το έτος 2022 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (με φπα) : 7.592,00 ΕΥΡΩ. 

 

 

 

Περιεχόμενα : 

1. Τεχνική Έκθεση 

2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

3. Τεχνικές Προδιαγραφές 

4. Γενική & Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

5. Κατάσταση μεγεθών Δικαιούχων για το έτος 2022 

6. Προϋπολογισμός Προσφοράς     

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 
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(1)ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

   Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια ειδών ένδυσης  για το προσωπικό της 

ΔΕΥΑΗ  για τα χειμερινά είδη του έτους 2022, σύμφωνα με το άρθρο 8 της κλαδικής 

συλλογικής σύμβασης.  Η μελέτη έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 377 του Ν. 

4412/2016. 

 Η συνολική δαπάνη για την ως άνω προμήθεια, όπως προκύπτει από τη κατάσταση 

δικαιούχων και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό  που είναι αναπόσπαστο μέρος  της 

παρούσας μελέτης ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα δύο  ευρώ    

(7.592,00 €), η οποία θα καλυφθεί από ιδίους πόρους.   

Θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α.60.02.01 « Παρεπόμενες παροχές και έξοδα 

προσωπικού », του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2022. 

 Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας ένδυσης για το προσωπικό θα 

πραγματοποιηθεί με μειοδοτικό διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης  τη χαμηλότερη 

τιμή, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

 Αναλυτικά τα χειμερινά  είδη  με βάση την ΚΣΕ ΠΟΕ ΔΕΥΑ (έτους 2009) είναι τα εξής: 

 ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ   ΕΙΔΗ  2022 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ/ΤΕΜ* ΣΥΝΟΛΟ(€) 

Παντελόνια  τύπου 
τζιν 

2 37,00 74,00 

Πουκάμισα τύπου 
φανέλα μακρυμάνικο  

2 30,00 60,00 

Πουλόβερ μάλλινο 1 30,00 30,00 

Μπουφάν χειμερινό 
αδιάβροχο 

1 60,00 60,00 

Ζευγάρι  μποτάκια με 
επένδυση 

1 68,00 68,00 

ΣΥΝΟΛΟ 292 

  
*Οι τιμές/τεμ είναι οι αντίστοιχες προσφοράς του μειοδότη του διαγωνισμού « Ειδών Χειμερινής 

ένδυσης  προσωπικού της  Δ.Ε.Υ.Α.Η » για   το έτος 2022 (οικονομική προσφορά Αναδόχου 

17/02/2021),βάση της απόφασης ΔΣ 29/15-01-2021(ΑΔΑ 9ΡΛ3ΟΡ8Μ-ΛΔΩ) 

       Ηγουμενίτσα     14/01/2022                           Ηγουμενίτσα    14/01/2022 
    
        Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                        Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
  
 
 

    ΤΑΤΣΗ ΕΛΕΝΗ                  ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 
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(2)ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ  ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΤΗΣ ΔΕΥΑΗ ΕΤΟΥΣ 2022 

ΑΤΟΜΑ 
   

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ  ΕΙΔΗ 2020(€) 
 

235,50 

ΣΥΝΟΛΟ(€) 

 
26 
  

  
26 * 235,50 

 
 

  
      

6.122,50   
   

ΣΥΝΟΛΟ 

   
Φ.Π.Α.24% 1.469,50 

   
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7.592,00  

 

 

 

 

 

       Ηγουμενίτσα     14/01/2022                           Ηγουμενίτσα    14/01/2022 
    
     Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
  
 
 

   ΤΑΤΣΗ ΕΛΕΝΗ                 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

 

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
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  (3)ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΑΡΘΡΟΝ 1ο 

Αντικείμενο της προμήθειας 

 

 Η παρούσα αφορά την προμήθεια ειδών χειμερινής ένδυσης  για το προσωπικό της 

ΔΕΥΑΗ που αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο των  τεχνικών προδιαγραφών. 

 

 

ΑΡΘΡΟΝ 2ο 

Ισχύουσες διατάξεις 

 

 Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από: 

 

α). Τις διατάξεις του Ν.3861/10 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα Διαύγεια  και άλλες διατάξεις». 

  β) Τις διατάξεις των άρθρων 222-328 του Βιβλίου ΙΙ του  Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ  147/τ.Α΄/08-

08-2016) « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών  και Υπηρεσιών », όπως ισχύει 

 γ)   δ) Τον Οργανισμό εσωτερικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΗ 
 δ) Τις Συλλογικές Συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων 

   

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 
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Άρθρο 3ο 

Τεχνικές προδιαγραφές 

  

   
ΕΙΔΟΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 Παντελόνια  
τύπου τζιν 

(γυναικεία & 
αντρικά) 

 

 
40 αντρικά 

12 γυναικεία 

 Τζιν  ή ύφασμα,  καινούριο, αρίστης ποιότητας, 
κατασκευασμένο από επώνυμη εταιρεία που να 
διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας, 

διεθνούς αναγνώρισης (ISO 9001:2015) 
  

 Πουκάμισα 
τύπου φανέλα 
μακρυμάνικο 
(γυναικεία & 

αντρικά) 
 

 
40 αντρικά 

12 γυναικεία 

Μακρυμάνικα 100% βαμβακερά  , καινούρια, 
αρίστης ποιότητας,  κατασκευασμένο από 

επώνυμη εταιρεία που να διαθέτει πιστοποιητικό 
διασφάλισης ποιότητας, διεθνούς 

αναγνώρισης(ISO 9001:2015) 
  

Πουλόβερ 
Μάλλινο 

(γυναικεία & 
αντρικά) 

 

 
20 αντρικά 
6 γυναικεία  

Μακρυμάνικα, 100% μάλλινα,  καινούρια, αρίστης 
ποιότητας, βάρους τουλάχιστον 500gr,  

κατασκευασμένο από επώνυμη εταιρεία που να 
διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας, 

διεθνούς αναγνώρισης(ISO 9001:2015) 
 

Μπουφάν 
χειμερινό 

Αδιάβροχο 
(γυναικεία & 

αντρικά) 
 

 
20 αντρικά 
6 γυναικεία  

Μπουφάν αδιάβροχο, καινούρια, αρίστης 
ποιότητας,  κατασκευασμένο από επώνυμη 

εταιρεία που να διαθέτει πιστοποιητικό 
διασφάλισης ποιότητας, διεθνούς 

αναγνώρισης(ISO 9001:2015) 
Επιπλέον όρος: στα  μπουφάν τύπου τζιν να 

αναγράφεται η λέξη ΔΕΥΑΗ  
  

Ζευγάρι  
μποτάκια με 

επένδυση 
(γυναικεία & 

αντρικά) 
 
 
 

 
20  αντρικά 
6 γυναικεία 

Δερμάτινα μποτάκια, αδιάβροχα με σόλα από 
κρεπ ή λάστιχο και επένδυση, καινούρια, αρίστης 

ποιότητας,  κατασκευασμένο από επώνυμη 
εταιρεία που να  

διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας, 
διεθνούς αναγνώριση (ISO 9001:2015) 
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     Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
  
 
 
          ΤΑΤΣΗ ΕΛΕΝΗ                          ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

(4)ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο  - Αντικείμενο της προμήθειας 

 

Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια ειδών χειμερινής  ένδυσης για το  

προσωπικό  της ΔΕΥΑΗ για το έτος 2022  με διαδικασία Συνοπτικού Διαγωνισμού και  

κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού δαπάνης  7.592,00 € 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

Θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α.60.02.01 « Παρεπόμενες παροχές και έξοδα 

προσωπικού », του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2022.   

 

ΑΡΘΡΟ 2ο  - Ισχύουσες διατάξεις 

 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται σύμφωνα με τις 

διατάξεις: 

 

α). Τις διατάξεις του Ν.3861/10 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα Διαύγεια  και άλλες διατάξεις». 

  β) Τις διατάξεις των άρθρων 222-328 του Βιβλίου ΙΙ του  Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ  147/τ.Α΄/08-

08-2016) « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών  και Υπηρεσιών », όπως ισχύει με τις 

τροποποιήσεις του 

 γ)  Τον Οργανισμό εσωτερικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΗ 
 δ) Τις Συλλογικές Συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων 

 

 

 ΑΡΘΡΟ 3ο  - Συμβατικά τεύχη 

 

Συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι: 

1. Η διακήρυξη του διαγωνισμού 

2. Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου 

3. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 

4. Η συγγραφή υποχρεώσεων 

5. Η τεχνική περιγραφή 

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 
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ΑΡΘΡΟ 4ο  - Σύμβαση 

 

Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά το νόμο έγκριση του αποτελέσματος 

αυτής, υποχρεούται να προσέλθει   για να υπογράψει τη σύμβαση και να καταθέσει την κατά 

το σχετικό άρθρο της παρούσης, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο  - Χρόνος και τόπος παράδοσης 

 

Ο ανάδοχος θα πραγματοποιήσει παράδοση των ειδών ένδυσης   για το   προσωπικό  

της ΔΕΥΑΗ για το έτος 2019 μετά την υπογραφή της σύμβασης.   

1. Η παραλαβή των υλικών  γίνεται από την  επιτροπή παραλαβής. 

2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 

πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο. 

3. Εάν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν 

πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον χρόνο που ορίζεται από τη 

σύμβαση, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, εφόσον παρέλθουν τριάντα 

(30) ημέρες μετά από ειδική όχληση του προμηθευτή και δεν διενεργηθεί η σχετική 

παραλαβή μέσα στην προθεσμία αυτή. 

Η παράδοση θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ   

 

   

ΑΡΘΡΟ 6ο  - Εγγύηση   καλής εκτέλεσης 

 

  Ο ανάδοχος στο όνομα του οποίου κατακυρώθη η δημοπρασία υποχρεούται να 

καταθέσει  εγγύηση ίση προς 5 % του συμβατικού προϋπολογισμού χωρίς το Φ.Π.Α. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να κατατεθεί πριν την υπογραφή της 

σύμβασης ή κατά την υπογραφή αυτής. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την οριστική και 

ποιοτική παραλαβή των υλικών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων των 

συμβαλλόμενων. 

  

 

ΑΡΘΡΟ 7ο  - Κήρυξη προμηθευτή εκπτώτου 

 

1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να 

υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση που 

έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή,  με απόφαση 

του Δ.Σ. 



2. Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και 

από κάθε δικαίωμά του, που απορρέει από αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε ή 

αντικατάστησε τα  συμβατικά υλικά, μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο 

παράτασης που του δόθηκε 

3. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύμβαση όταν: 

Α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με 

ευθύνη του φορέα. 

Β)  Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

4. Με απόφαση κήρυξης προμηθευτή έκπτωτου από τη σύμβαση, μπορεί να του 

παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του υλικού μέχρι την προηγούμενη της 

ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, που γίνεται σε βάρος του. 

5. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή σύμβαση, 

επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις: 

  

α) Προμήθεια του υλικού σε βάρος του έκπτωτου προμηθευτή είτε από τους  υπόλοιπους 

προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στο διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για απευθείας 

ανάθεση είτε με διενέργεια διαγωνισμού είτε με απευθείας αγορά, από έμμεση 

προκαλούμενη ζημία του φορέα ή τυχόν διαφορά που θα προκύψει καταλογίζεται σε 

βάρος του εκπτώτου προμηθευτή. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην 

περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια του υλικού κατά τα παραπάνω 

οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με 

βάση κάθε στοιχείο κατά την κρίση του Δ.Σ. και με βάση τις αρχές καλής πίστης και των 

συναλλακτικών ηθών, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 

β) Προσωρινός αποκλεισμός του προμηθευτή από τις προμήθειες της ΔΕΥΑΗ για 

χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να είναι μικρότερο του εξαμήνου ούτε μεγαλύτερο του 

έτους. 

γ) Καταλογισμός στον προμηθευτή ποσού ίσου με το 10% της αξίας των υλικών για τα 

οποία κηρύχθηκε έκπτωτος όταν, του δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει τα υλικά μέχρι 

την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ανεξάρτητα εάν τελικά 

έκανε ή όχι χρήση του δικαιώματος αυτού.  

δ)  Η είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από 

την σύμβαση προμηθευτή είτε από ποσό που τυχόν δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση 

του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης της προκαταβολής. Ο 

υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον 

προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου, με 

το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την 

ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για 

τόκο υπερημερίας. 



6. Σε περίπτωση που η προμήθεια υλικού σε βάρος εκπτώτου προμηθευτή γίνεται με 

τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της 

σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά τον υπολογισμό του 

διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από 

την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία 

συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο  -  Προσωρινή και οριστική παραλαβή 

 

1. Η παραλαβή  των υλικών θα γίνει   από την αρμόδια τριμελή επιτροπή. 

2. Σε περίπτωση κατά την οποία για την παραλαβή δεν χρειάζεται χρόνος για να 

διαπιστωθούν τυχόν ατέλειες, θα συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή 

απόρριψης της προμήθειας. 

  

 

ΑΡΘΡΟ 9ο  - Κρατήσεις 

 

Τον προμηθευτή βαρύνουν εξολοκλήρου τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης της 

δημοπρασίας, καθώς και κάθε νόμιμη ή νέα κράτηση άγνωστη μέχρι σήμερα, που θα 

εμφανισθεί κατά το διάστημα από την σύνταξη της παρούσας μελέτης μέχρι την ημερομηνία 

που θα γίνει ο διαγωνισμός. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τη ΔΕΥΑΗ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10  - Επίλυση διαφορών 

 

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν από την εφαρμογή της παρούσης προμήθειας 

επιλύονται σύμφωνα με το άρθρο 40 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 11  - Αναπροσαρμογή τιμών προσφοράς 

 

Οι τιμές προσφοράς δεν υπόκεινται σε καμία αναπροσαρμογή για οποιοδήποτε λόγο 

η αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες μέχρι το τέλος της συμβατικής χρονικής 

περιόδου. 

 

 

       Ηγουμενίτσα     14/01/2022                           Ηγουμενίτσα    14/01/2022 
    
        Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                        Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
  
 
 

 ΤΑΤΣΗ ΕΛΕΝΗ                 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 


