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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΕΥΧΟΣ 1
Με την παρούσα μελέτη («Προμήθεια ειδών ένδυσης και υπόδησης) του
προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α Λέσβου για το έτος 2020», υπ’ αριθμ. μελέτης
48/2020) που εκπονήθηκε από την οικονομική υπηρεσία κατόπιν
συζητήσεως με το γραφείο προμηθειών, τον Σύλλογο εργαζομένων Δ.Ε.Υ.Α
Λέσβου, την σύμφωνη γνώμη του τεχνικού ασφαλείας και του γιατρού
εργασίας και κατόπιν από έρευνα αγοράς.
Η επιλογή του εξοπλισμού έγινε με βάση να ανταποκρίνεται στις συνθήκες
εργασίας του προσωπικού καθώς και των εργονομικών και χρηστικών
αναγκών, των κινδύνων, των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν στους
χώρους εργασίας των ανά Υπηρεσία.
Η προμήθεια της μελέτης 48/2020 αφορά:
Είδη ένδυσης και υπόδησης όπως προβλέπει η ΣΣΕ της ΠΟΕ-ΔΕΥΑ και
ειδικότερα το άρθρο 8 που αναφέρει:
«Στους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα σύμβαση χορηγούνται
τα ακόλουθα είδη ένδυσης και υπόδησης.
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 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».
Όπως προκύπτει από τις καταστάσεις προσωπικού, τα είδη ένδυσης και
υπόδησης τα δικαιούνται ογδόντα τρία (83) άτομα, σύμφωνα με την ΣΣΕ
της ΠΟΕ ΔΕΥΑ, όπου θα τους δοθεί η θερινή και η χειμερινή ένδυση.
Για κάθε άνδρα τα εξής είδη:
1) Τέσσερα (4) παντελόνια τύπου τζιν ανά εργαζόμενο. (Ποσότητα 4*20,00€
2)
3)
4)
5)
6)
7)

= 80,00€)
Δύο (2) πουκάμισα, κοντομάνικα, βαμβακερά 100% ανά εργαζόμενο.
(Ποσότητα 2* 15,00€= 30,00€)
Δύο (2) πουκάμισα, μακρυμάνικα, βαμβακερά 100% ανά εργαζόμενο.
(Ποσότητα 2* 15,00€= 30,00€)
Ένα (1) ζευγάρι μποτάκια δερμάτινα χωρίς επένδυση, θερινό, αδιάβροχα
με σόλα ράφτη ένα ανά εργαζόμενο. (Ποσότητα 1*45,00€ = 45,00€)
Ένα (1) ζευγάρι μποτάκια δερμάτινα με επένδυση, χειμερινό, αδιάβροχα
με σόλα ράφτη ένα ανά εργαζόμενο. (Ποσότητα 1*30,00€ = 30,00€)
Ένα (1) σακάκι τύπου τζιν ανά εργαζόμενο. (Ποσότητα 1*20,00€ =
20,00€)
Ένα (1) μπουφάν χειμερινό ανά εργαζόμενο. (Ποσότητα 1*35,00€ =
35,00€)

8) Ένα (1) πουλόβερ μάλλινο ανά εργαζόμενο.

(Ποσότητα 1*22,50€ =

22,50€)
Για κάθε γυναίκα τα εξής είδη:
1) Τέσσερα (4) παντελόνια τύπου τζιν γυναικείο ανά εργαζόμενη.
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

(Ποσότητα 4*20,00€ = 80,00€)
Δύο (2) πουκάμισα γυναικεία, κοντομάνικα, βαμβακερά 100% ανά
εργαζόμενη. (Ποσότητα 2*15,00€= 30,00€)
Δύο (2) γυναικεία πουκάμισα, μακρυμάνικα, βαμβακερά 100% ανά
εργαζόμενη. (Ποσότητα 2* 15,00€= 30,00€)
Ένα (1) ζευγάρι μποτάκια δερμάτινα χωρίς επένδυση, θερινό, αδιάβροχα
με σόλα ράφτη ένα ανά εργαζόμενη. (Ποσότητα 1*30,00€ = 30,00€)
Ένα (1) ζευγάρι μποτάκια δερμάτινα με επένδυση, χειμερινό, αδιάβροχα
με σόλα ράφτη ένα ανά εργαζόμενη. (Ποσότητα 1*45,00€ = 45,00€)
Ένα (1) σακάκι τύπου τζιν γυναικείο ανά εργαζόμενη. (Ποσότητα
1*20,00€ = 20,00€)
Ένα (1) μπουφάν γυναικείο ανά εργαζόμενη. (Ποσότητα 1*35,00€ =
35,00€)
Ένα (1) πουλόβερ γυναικείο μάλλινο ανά εργαζόμενο. (Ποσότητα
1*22,50€ = 22,50€)

Σημειώνεται ότι λόγω του ότι ο χρόνος εργασίας για το έτος 2020 για όλους
τους εργαζομένους δεν είναι ο ίδιος (προσλήψεις, συνταξιοδοτήσεις και
συμβάσεις οχταμήνων) τα είδη ένδυσης και υπόδησης θα δοθούν
αναλογικά με το χρόνο εργασίας (στρογγυλοποίηση κατά προσέγγιση).
Η δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίζεται στο ποσό των 22.521,93 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.17%, θα καλυφθεί από Ι∆ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ και
θα βαρύνει σχετική πίστωση Κ.Α. 60.02.123.00 «Παροχές σε είδος
εργαζομένων» του οικονομικού έτους 2020.
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147
Α/8-8-16) : «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».
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