
   

 

 

ΔιαΔημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου 

Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος 

Τηλ:. 22510 41966 – Fax: 22510 40121 

E-mail:promithion@deyamyt.gr 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:      
Προμήθεια υπηρεσιών ηλεκτρονικών διατακτικών σίτισης μέσω 

επαναφορτιζόμενης κάρτας για το προσωπικό της ΔΕΥΑ Λέσβου  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  
69/2022 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:     
Πόροι ΔΕΥΑΛ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
28.724,92€ χωρίς τον Φ.Π.Α. 

(28.028,35 τροφεία και 696,57 αξία υπηρεσίας) 

 

 

 

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

  Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) προτίθεται να 

προχωρήσει στην Προμήθεια υπηρεσιών ηλεκτρονικών διατακτικών σίτισης μέσω 

επαναφορτιζόμενης κάρτας για το προσωπικό της ΔΕΥΑ Λέσβου για το 2022  λαμβάνοντας 

υπόψη την κλαδική συλλογική σύμβαση, όπως υπογράφτηκε και κατατέθηκε στο Υπουργείο 

Εργασίας με Πράξη Κατάθεσης 05/19-4-2022. 

Σύμφωνα με την οποία,  συνομολογείται η καταβολή για λόγους κοινωνικής πρόνοιας, 

εξομάλυνσης της εργασιακής θέσης, βελτίωση των όρων και των συνθηκών εργασίας 

καθώς αύξησης της παραγωγικότητας από 01.08.2022 και σε ετήσια βάση τροφείο 

ανερχόμενο στο ποσό των 4,00€ ημερησίως και για είκοσι πέντε (25)ημέρες μηνιαίως. Το ως 

άνω τροφείο καταβάλλεται, εφόσον οι τακτικές (καθαρές) αποδοχές του εργαζόμενου, δεν 

υπερβαίνουν μηνιαίως το ποσό των 1.100,00€ συνυπολογιζόμενου του αναλογούντος για 

κάθε εργαζόμενο τροφείου. Για τον υπολογισμό των προαναφερόμενων αποδοχών δε 

λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές για υπερωριακή εργασία, επιφυλακή και λοιπές παροχές 

σε είδος. Το παραπάνω ποσό αποτελεί την ελάχιστη βάση υπολογισμού και επιτρέπεται με 

ειδικότερες συμφωνίες μεταξύ των επιχειρήσεων και των σωματείων η πρόβλεψη 

υψηλότερης βάσης αποδοχών χορήγησης τροφείου. Τυχόν υφιστάμενες ρυθμίσεις 

επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων μεταξύ Δ.Ε.Υ.Α. και πρωτοβαθμίων σωματείων δεν 

θίγονται. 

   

Για την προμήθεια υπηρεσιών έκδοσης ηλεκτρονικών διατακτικών σίτισης με χρήση 

επαναφορτιζόμενης κάρτας, για το προσωπικό της ΔΕΥΑΛ και για τη χρονική περίοδο που 

καλύπτει από 01-08-2022 και εφεξής, έως και έως και Φεβρουάριο 2023 (για 7 μήνες),  ο 

ανάδοχος θα αναλάβει την έκδοση/επανέκδοση (σε περίπτωση απώλειας)της 

επαναφορτιζόμενης κάρτας, για τον κάθε εργαζόμενο της ΔΕΥΑΛ – δικαιούχο της εν λόγω 

παροχής της ΔΕΥΑΛ και την αρχική φόρτιση και τακτική /έκτακτη επαναφόρτιση / πίστωση 

των ποσών που αντιστοιχούν στις εν λόγω ηλεκτρονικές διατακτικές σίτισης του 

προσωπικού της ΔΕΥΑΛ. Χρόνος παράδοσης αυτών ορίζεται σε τέσσερις με έξι ημέρες από 

την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 
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 Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει ανεπτυγμένο ευρύ δίκτυο συμβεβλημένων επιχειρήσεων, 

όπου θα μπορεί να γίνεται η χρήση των εν λόγω ηλεκτρονικών διατακτικών σίτισης. 

Απαραίτητα θα πρέπει να υπάρχει ευρύ δίκτυο μεγάλων συνεργαζόμενων επιχειρήσεων 

προμήθειας τροφίμων, super market, σίτισης κτλ που δραστηριοποιούνται στην πόλη της 

Μυτιλήνης και γενικότερα στο νησί της Λέσβου προκειμένου οι εργαζόμενοι να 

εξυπηρετούνται άμεσα και να έχουν την επιλογή στης σύγκρισης των τιμών των προϊόντων 

που θα προμηθεύονται.  

 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως διασφαλίζει ότι η χρήση των ηλεκτρονικών διατακτικών 

σίτισης γίνεται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση του σκοπού της παροχής τους. Η χρήση 

των διατακτικών σίτισης θα πρέπει να γίνεται με μαγνητικές κάρτες, οι οποίες θα έχουν η 

καθεμία δικό της κωδικό (pin) και ο οποίος θα είναι ατομικός και αποκλειστικός  για κάθε 

εργαζόμενο / δικαιούχο αυτής. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

Για την προμήθεια έκδοσης ηλεκτρονικών διατακτικών σίτισης με χρήση επαναφορτιζόμενης 

κάρτας, για το προσωπικό της ΔΕΥΑΛ και για την χρονική περίοδο που καλύπτει από 01-08-

2022 και εφεξής έως και Φεβρουάριο 2023 (για 7 μήνες),  ο ανάδοχος θα εκδώσει (σε 

περίπτωση απώλειας της επαναφορτιζόμενης κάρτας επιβαρύνεται ο εργαζόμενος την 

επανέκδοση)  για τον κάθε εργαζόμενο της ΔΕΥΑΛ – δικαιούχο της   εν λόγω παροχής της 

ΔΕΥΑΛ και την αρχική φόρτιση & τακτική / έκτακτη επαναφόρτιση / πίστωση των ποσών 

που αντιστοιχούν στις εν λόγω ηλεκτρονικές διατακτικές σίτισης του προσωπικού της 

ΔΕΥΑΛ. Χρόνος παράδοσης αυτών ορίζεται σε 4-6 μέρες από την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης. 

     

 Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει ανεπτυγμένο ευρύ δίκτυο συμβεβλημένων επιχειρήσεων, 

όπου θα μπορεί να γίνεται χρήση των εν λόγω ηλεκτρονικών διατακτικών σίτισης. 

Απαραίτητα θα πρέπει να υπάρχει ευρύ δίκτυο μεγάλων συνεργαζόμενων επιχειρήσεων 

προμήθειας τροφίμων, σίτισης κτλ  που δραστηριοποιούνται στην πόλη της Μυτιλήνης και 

γενικότερα στο νησί της Λέσβου προκειμένου οι εργαζόμενοι να εξυπηρετούνται άμεσα και 

να έχουν την επιλογή της σύγκρισης των τιμών των προϊόντων που προμηθεύονται.  

   

Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως διασφαλίσει ότι η χρήση των ηλεκτρονικών διατακτικών 

σίτισης γίνεται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση του σκοπού της παροχής τους. Η χρήση 

των διατακτικών σίτισης θα πρέπει να γίνεται με μαγνητικές κάρτες οι οποίες θα έχουν η 

καθεμία δικό της κωδικό (pin) και ο οποίος θα είναι ατομικός και αποκλειστικός  για κάθε 

εργαζόμενο / δικαιούχο αυτής. 

 

Το αντικείμενο των ζητούμενων υπηρεσιών περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω:  

➢ Έκδοση των μαγνητικών καρτών μέσω των οποίων θα πραγματοποιείται η ανάλωση 

του ποσού που αντιστοιχεί  στις διατακτικές Σίτισης που η ΔΕΥΑΛ χορηγεί στους 

δικαιούχους. Ανώτατο ποσό καταβολής είναι τα 100€ και διαφοροποιείται ανάλογα 

με τις τακτικές (καθαρές) αποδοχές του εργαζόμενου 

➢ Αποστολή των μαγνητικών καρτών στην αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΥΑΛ (Διεύθυνση 

Οικονομικής και Διοικητικής Υπηρεσίας)  

➢ Φόρτωση (πίστωση) των καρτών περιοδικά (ανά μήνα) με το ανάλογο ποσό που 

αντιστοιχεί σε κάθε εργαζόμενο. Η ΔΕΥΑΛ θα αποστέλλει ονομαστικό κατάλογο με 

τους δικαιούχους, για τους οποίους θα πραγματοποιείται φόρτωση (πίστωση)των 

καρτών περιοδικά ανά μήνα με το ποσό που αντιστοιχεί στις διατακτικές σίτισης. 

Δύναται ο αριθμός των δικαιούχων να τροποποιείται βάσει των αναγκών της ΔΕΥΑΛ. 

➢ Διάθεση από τον δικαιούχο: Α. Συστήματος Διαχείρισης Διατακτικών Σίτισης. Β. 

Δικτύου συνεργαζόμενων καταστημάτων στην περιοχή της Μυτιλήνης και γενικότερα 

στο νησί της Λέσβου κάθε είδους, που προσφέρουν αποκλειστικά τρόφιμα προς 



   

κατανάλωση ή γεύματα (όπως εταιρείες τροφοδοσίας, super market, κυλικεία, 

εστιατόρια, καφέ, fast food κτλ) 

➢ Εν γένει υποστήριξη της διαχείρισης των Διατακτικών Σίτισης με λοιπές διαδικασίες 

αντίστοιχες  των πιστωτικών /χρεωστικών καρτών. 

➢ Έκδοση οδηγιών χρήσης προπληρωμένων μαγνητικών καρτών σίτισης προς τους 

δικαιούχους 

➢ Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 

Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV:22413000-8) 

 

Έγγραφη προσφορά ενυπόγραφη &  ενσφράγιστη, με την οποία θα δηλώνεται η 

προσφερόμενη τιμή, ως ποσοστό επί των ποσών που θα διατεθούν από την ΔΕΥΑΛ για την 

εν λόγω προμήθεια, κατά το χρονικό διάστημα που προαναφέρεται (μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). Το ποσοστό θα πρέπει  να αναγράφεται αριθμητικώς, 

αλλά και ολογράφως, ενώ περίπτωση διαφοράς των δυο θα λαμβάνεται υπόψη το 

ποσοστό που θα αναγράφεται ολογράφως. Το ποσοστό της προμήθειας για τις ανωτέρω 

υπηρεσίες δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το δυο  τοις εκατό (2%) επί του ποσού που πρόκειται 

να διαθέτει από τη ΔΕΥΑΛ για το σκοπό αυτό. 

 

Εκτιμώμενος αριθμός εργαζομένων ΔΕΥΑΛ – δικαιούχων της παροχής είναι 43 άτομα, 

διατιθέμενο ποσό 4,00€/  εργάσιμη μέρα, με ανώτατο μηνιαίο 100,00€. Το ως άνω τροφείο 

καταβάλλεται, εφόσον οι τακτικές (καθαρές) αποδοχές του εργαζόμενου, δεν υπερβαίνουν 

μηνιαίως το ποσό των 1.100,00€ συνυπολογιζόμενου του αναλογούντος για κάθε 

εργαζόμενο τροφείου.  

 

Η καταβολή της αμοιβής του αναδόχου θα γίνεται σε μηνιαία βάση συνήθως και έπειτα από 

έκδοση και αποστολή σχετικού παραστατικού στην ΔΕΥΑΛ, απαραιτήτων σχετικών 

δικαιολογητικών και κρατήσεων που ισχύουν με το Ν. 412/16, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει με το Ν 4782/2021.  Τα διατιθέμενα για την εν λόγω παροχή ποσά, από τη ΔΕΥΑΛ θα 

πιστώνονται σε τραπεζικό λογαριασμό του αναδόχου έως και τριάντα (30) ημέρες μετά της 

πίστωσης τους στις κάρτες ηλεκτρονικής διατακτικής σίτισης του προσωπικού της πρώτης, 

ενώ, ως είναι εύληπτο, ο δεύτερος αναλαμβάνει την αντίστοιχη υποχρέωση έγκαιρης 

ολοκλήρωσης της διαδικασίας.  

 
 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

 ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

 

 

 

 

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

   ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΕΥΑΛ 

 

 

 

 

ΜΑΡΑΜΠΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ  

     ΠΤΥΧ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε 

 


