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Άρθρο  1ο 

Αντικείμενο  της  εργολαβίας 

Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια ειδών ένδυσης – υπόδησης για τους 

εργαζόμενους της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Συγκεκριμένα 58 άντρες και 15 γυναίκες για τα καλοκαιρινά είδη 

ένδυσης-υπόδησης, ενώ για τα χειμερινά είδη ένδυσης-υπόδησης 51άνδρες και 15 γυναίκες για 

το έτος 2022. Η παροχή δίνεται σύμφωνα με το άρθρο 8 της Σ.Σ.Ε. ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ της ΠΟΕ-ΔΕΥΑ, για το σύνολο των εργαζομένων στις Δημοτικές 

Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης όλης της χώρας. 

 

Άρθρο  2ο 

Στοιχεία  της  εργολαβίας 

Στοιχεία  της  εργολαβίας  είναι: 

Α)  Η  διακήρυξη                                                               Β)  Η  Συγγραφή  υποχρεώσεων   

Γ)  Το  τιμολόγιο  προσφοράς  του  αναδόχου                  Δ)  Ο  προϋπολογισμός  προσφοράς 

 

Άρθρο  3ο 

Προθεσμία  και  τρόπος  εκτέλεσης  της  προμήθειας 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να είναι έτοιμος για την τμηματική έναρξη παράδοσης 

των ρούχων σε χρονικό διάστημα σαράντα (40) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης. Η 

παράδοση θα γίνει τμηματικά σε 

συνεννόηση με τον Ανάδοχο.  



Προκειμένου να επιλεγούν τα κατάλληλα νούμερα αλλά και να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης 

αντικατάστασης από τον ανάδοχο σε περίπτωση λανθασμένης επιλογής ή ελαττωματικών ειδών 

ένδυσης και υπόδησης, θα πρέπει ο ανάδοχος να διαθέτει ή να συνεργάζεται με αντίστοιχο 

κατάστημα στα όρια της Δ.Ε Κατερίνης. 

 

Άρθρο  4ο 

Πληρωμές 

 Κάθε πληρωμή προς τον ανάδοχο θα γίνεται με την έκδοση των απαραίτητων 

παραστατικών από τον ανάδοχο και τις διατάξεις της Δ.Ε.Υ.Α.Κ 

 

Άρθρο  5ο 

Τεχνικοί  όροι  και  προδιαγραφές 

 

Οι απαιτούμενες προδιαγραφές για κάθε είδος ένδυσης και υπόδησης είναι οι 

παρακάτω: 

1. ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ 

Δύο παντελόνια τύπου τζιν με μεταλλικό φερμουάρ, άριστης ποιότητας κατασκευής 

τύπου ΥΚΚ. Δύο τσέπες στο πίσω μέρος οριζόντιες και δύο τσέπες λοξές στο μπροστινό μέρος, 

μία αριστερά και μία δεξιά, με εξωτερικές ραφές, ψηλόμεσο. Φαρδύ ζωνάρι 4 πόντων με 6 

τουλάχιστον θυλάκια για στερέωση ζώνης, χωρίς ρεβέρ.   Ανθεκτικής κατασκευής ύστερα από 

κατεργασία για να μη μαζεύουν στις πλύσεις και να μη ξεθωριάζουν. Σχέδιο κλασικό σε χρώμα 

μπλε σκούρο και σιέλ. Θα πλένονται στο πλυντήριο στους 400ο C.  

2. ΥΠΟΚΑΜΙΣΑ 

Δύο υποκάμισα τύπου φανέλα, 65% βαμβάκι, 85% πολυεστέρας και 10% elastan με 

γιακά παπαδίστικο. Δύο εξωτερικές τσέπες, μία αριστερά και μία δεξιά, με κουμπιά. Τα 

μακρυμάνικα μανίκια θα διαθέτουν μανσέτες και κουμπιά στο μπροστινό μέρος μέχρι κάτω. Τα  

κοντομάνικα επίσης θα διαθέτουν κουμπιά στο μπροστινό μέρος μέχρι κάτω. Τα κουμπιά θα 

πρέπει να είναι από φίλντισι υλικό για να μη φθείρεται από τις πλύσεις. Όλα σε χρώμα μπλε και 

σιέλ.  

3. PULLOVER 

  Τα χειμερινά θα είναι κατασκευασμένα από φυσικό μαλλί με ελαφρά στενή 

μανικοκόλληση και ανάγλυφη υφή. Τα τελειώματα θα είναι με λαστιχωτή πλέξη στις μανσέτες 

και στην βάση. Η λαιμόκοψη θα είναι σε σχήμα V. Θα είναι εύκολο στη συντήρηση και θα 



πλένεται στο πλυντήριο τα καλοκαιρινά στους 40ο C ενώ τα χειμερινά στους 30ο c, ανθεκτικό 

ύφασμα για στέγνωμα στο στεγνωτήριο. Η σύνθεση του θα είναι τουλάχιστον 70% φυσικό 

μαλλί ενώ το ποσοστό των άλλων ινών δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 7 μονάδες και το 

υπόλοιπο ποσοστό μπορεί να είναι και elastan, αντίστοιχα τα καλοκαιρινά θα είναι 70% βαμβάκι 

και 20% ανακυκλωμένο πολυέστερ και 10% elastan. Τα χειμερινά θα πρέπει να προστατεύονται 

από τη σύνθεση τους και από φωτιά   Χρώματος μπλε και σιέλ.  

4. ΜΠΟΥΦΑΝ 

Τα χειμερινά και καλοκαιρινά μπουφάν θα πρέπει να διαθέτουν σύγχρονο σχεδιασμό και 

μία εξαιρετική σύγχρονη εφαρμογή. Συγκεκριμένα το χειμερινό μπουφάν θα πρέπει να είναι 

αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού με σύνθεση πολυουρεθάνης με 

μικροπόρ εμποδίζοντας το νερό να διαπεράσει το ύφασμα ενώ επιτρέπει την υγρασία του 

σώματος να διαφεύγει με τη μορφή υδρατμών, να διαθέτει επικάλυψη ανθεκτική στους λεκέδες 

ύφασμα, να αντανακλά τη θερμότητα πίσω στο σώμα προκειμένου να εξασφαλίζει μέγιστη 

ζεστασιά και άνεση. Επίσης το ύφασμα να μη λεκιάζει και να απωθεί τη βρωμιά και τους 

λεκέδες με επένδυση καπιτονέ για ισοθερμική μόνωση. Δύο πλάγιες τσέπες, δύο τσέπες στο 

μπροστινό πάνω μέρος, δύο τσέπες στο εσωτερικό μπροστινό μέρος καθώς και μία κρυφή τσέπη 

κινητού τηλεφώνου. Όλες οι τσέπες θα πρέπει να είναι με φερμουάρ για αποθήκευση 

τεχνολογίας εζεε για μεγαλύτερη ασφάλεια. Μανσέτες στενές ρυθμιζόμενες με hook & loop για 

ασφαλή εφαρμογή, υφάσματος με δυνατότητα γρήγορου στεγνώματος. Θα διαθέτει 

ενσωματωμένη κουκούλα. Η σύνθεση γεμίσματος θα πρέπει να είναι 100% πολυεστερική 

επένδυση, η σύνθεση της επένδυσης 100% πολυεστερικό καθώς και σκληρό ύφασμα 100% 

πολυεστέρα και επίχρισμα αυτής . Τα καλοκαιρινά πρέπει να διαθέτουν όρθιο γιακά με κουμπιά 

από υλικό ανθεκτικό στο πλύσιμο χωρίς κουκούλα με δύο εξωτερικές τσέπες και δύο εσωτερικές 

τσέπες με κουμπιά. Τα μανίκια χωρίς λάστιχο με κουμπιά ανθεκτικά στο πλύσιμο. Ύφασμα από 

βαμβάκι αδιάβροχο και ανεξίτηλο για μην αλλοιώνεται το χρώμα. Χρώματος μπλέ-σιέλ.  

5. ΜΠΟΤΑΚΙΑ  

 Μποτάκι με επένδυση χειμερινό αντρικό-γυναικείο. Θα είναι κατασκευασμένο από 

καλής ποιότητας δέρμα σε καφέ ή μαύρη απόχρωση. Θα είναι 100% στεγανά με διαπνέουσα 

μεμβράνη και ειδικό ανατομικό σχεδιασμό για να προσφέρει άνεση και ασφάλεια. Με 

απορροφητικό πάτο και σόλα από ελαστικό για να παρέχει τριβή και αποφεύγεται η ολίσθηση 

προκειμένου μέγιστη στήριξη και ισορροπία στο πέλμα. Τα γυναικεία με τακούνι 3,5-6 πόντους. 



Δέσιμο με κορδόνια. Χώρα προέλευσης EU.Μποτάκι χωρίς επένδυση θερινό αντρικό-γυναικείο 

κατασκευασμένο από καλής ποιότητας δέρμα σε καφέ ή μαύρη απόχρωση ή nude. Ειδικός 

ανατομικός σχεδιασμός για να προσφέρει άνεση και ασφάλεια. Φοδραρισμένο με δερμάτινη 

επένδυση  εσωτερικά για να προσφέρει άνεση, ασφάλεια και να επιτρέπει στο πόδι να αναπνέει. 

Απορροφητικός πάτος και σόλα από ελαστικό υλικό για να επιτρέπει την τριβή ώστε να 

αποφεύγεται η ολίσθηση και να προσφέρει μέγιστη στήριξη και ισορροπία στο πέλμα. Τα 

γυναικεία με τακούνι 3,5-6 πόντους. Δέσιμο με κορδόνια.  

Όλα τα ρούχα θα φέρουν επί ποινή αποκλεισμού στο εσωτερικό τους ταμπέλα με όλες τις 

απαραίτητες πληροφορίες για τη σύνθεση του υφάσματος, το μέγεθος και τις οδηγίες 

πλυσίματος, σιδερώματος, διατήρησης. Τα μεγέθη και τα νούμερα θα καθοριστούν επακριβώς 

με την υπογραφή της σύμβασης. Οι επιλογές των χρωμάτων μπλε ή σιέλ Εάν κατά την 

παράδοση παρουσιασθεί ελαττωματικό είδος ή έλλειψη σωστού μεγέθους ο προμηθευτής 

υποχρεούται στην άμεση αντικατάσταση του.  

Άρθρο  6ο 

Περιεχόμενο  των  τιμών 

Το ύψος του τιμήματος ανά είδος θα παραμείνει σταθερό όπως θα ορισθεί με την 

προσφορά του αναδόχου καθ ́ όλη την διάρκεια της σύμβασης. Στις προσφερόμενες 

τιμές νοείται ότι περιλαμβάνονται όλες γενικά οι δαπάνες για την εκτέλεση της 

προμήθειας και το όφελος αυτού. Στην τιμή δε συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 

 

Άρθρο  7ο 

Ρήτρες 

  Ο ανάδοχος υποχρεούται για την εκτέλεση της προμήθειας να διαθέτει όλον τον 

απαραίτητο εξοπλισμό και το αντίστοιχο προσωπικό για την άρτια εκτέλεση της. Ο 

ανάδοχο υποχρεούται να παραδώσει τα ρούχα εντός σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της 

παρούσης. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλετε ποινική ρήτρα σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στον Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο  8ο 

Εξαίρεση  επιβολής  κυρώσεων 

   Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον προμηθευτή, εφόσον διαπιστωθεί ανωτέρα βία, 



ένεκα της οποίας προκαλείται αδυναμία παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών μέσα 

στον συμβατικό χρόνο. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει τον προμηθευτή. 

 

Άρθρο  9ο 

Αναθεώρηση  τιμών 

Δεν  προβλέπεται  αναθεώρηση  των  τιμών  προσφοράς 

 

Άρθρο  10ο 

Ισχύουσες  διατάξεις 

Στην προμήθεια αυτή ισχύουν και εφαρμόζονται οι κάτωθι διατάξεις: 

1. Οι διατάξεις του N.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» που αφορούν την 

διεξαγωγή συνοπτικού διαγωνισμού 

     

  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                  Κατερίνη, 17-08-2022 

                                                                                                      Η Συντάξασα  
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