
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  8/03-05-2019 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 113/2019 Θέμα: Εφαρμογή του άρθρου 8 της Κλαδικής Σύμβασης Εργασίας 

των Δ.Ε.Υ.Α.

Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 03 Μαΐου 

2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00μ.μ. συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Επιχείρησης  με  την  επωνυμία  «Δημοτική  Επιχείρηση  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης  Θέρμης»  σε 

τακτική συνεδρίαση μετά από την υπ’ αριθμ. 2072/24-04-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 

του  Δ.Σ.  που  επιδόθηκε  σε  καθένα  σύμβουλο  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  4  του 

Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και 

Αποχετεύσεως». 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν 

παρόντα εννέα (9), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Σαμαράς Σωκράτης

2. Ζελιλίδης Διαμιανός (Αντιπρόεδρος) 2. Λεμονάκη Χρυσούλα

3. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
4. Δημητρίου Δημήτριος
5. Κουσούλης Γεώργιος
6. Χρυσοχόου Παύλος
7. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
8. Πιστέλας Ευστάθιος
9. Καλαμπίδης Δημήτριος

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5o θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι σύμφωνα 

με  τις  διατάξεις  της  παρ.1  του άρθρ.5  του Ν.1069/80 « Το Διοικητικό  Συμβούλιο  διοικεί  την 

επιχείρηση, διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε θέμα που  

αφορά στην επιχείρηση…»  

Ομοίως, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ) της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.1069/80 2. 

«Ειδικότερα  το  Διοικητικό  Συμβούλιο:…  αποφασίζει για  την  εκπόνηση  μελετών,  έργων  και 

προμηθειών και εγκρίνει αυτές, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία…».

Σύμφωνα με το άρθρο 8 της κλαδικής σύμβασης των Δ.Ε.Υ.Α. «Παροχές σε είδος» 

«Στους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα σύμβαση χορηγούνται τα ακόλουθα 

είδη ένδυσης ατομικής προστασίας.

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.

Στις  διαδικασίες  προμήθειας  των  ειδών  ένδυσης  θα  συμμετέχει  και  εκπρόσωπος  των  
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εργαζομένων.

Σύμφωνα με το υπ' αριθ. 5218/194/11.04.2013 έγγραφο του Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. & 

Πρόνοιας, από τη νομολογία των δικαστηρίων (ΑΠ. 413/08, 1426/08, 68/62, Συμβ. Επικρατείας 

2031/83 κ.α.) μισθό και κατ' επέκταση αποδοχές, αποτελεί η οφειλόμενη από τον εργοδότη στο 

μισθωτό  αντιπαροχή  της  προσφερόμενης  εργασίας,  που  ορίζεται  ως  συμβατικό  ή  νόμιμο 

αντάλλαγμα της εργασίας και όχι η παροχή που χορηγείται για άλλους λόγους, όπως εξυπηρέτηση 

λειτουργικών  αναγκών,  ατομικά  μέσα  προστασίας  κ.α.  Ως  εκ  τούτου  συνάγεται  ότι  οι 

αναφερόμενες παροχές εις είδος της εν λόγω ΣΣΕ δεν αποτελούν μισθό, δεν εμπίπτουν στους 

περιορισμούς του Ν. 4093/11.

Ομοίως  όπως  προκύπτει  από  τις  ισχύουσες  διατάξεις  (ν.  4336/2015),  οι  μη 

μισθοδοτούμενες παροχές θα δίνονται πλέον μόνο σε είδος. Επίσης ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη 

ότι η ΓΣΣΕ των υπαλλήλων των Δ.Ε.Υ.Α. είναι σε ισχύ καθώς υπογράφηκε εκ νέου τον Μάρτιο του 

2019. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών εισήγηση του Διοικητικού Τμήματος της 

επιχείρησης με την οποία αιτείται την προμήθεια ειδών χειμερινής και θερινής ένδυσης ατομικής 

προστασίας  που  χορηγούνται  στους  εργαζόμενους  των  ΔΕΥΑ,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  8  της 

Κλαδικής Σύμβασης Εργασίας τους και κατόπιν εισήγησης περί χορήγησης τους του Σωματείου 

Εργαζομένων της Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης.  Η παραλαβή των ειδών της θερινής ένδυσης  θα γίνει  τον 

Ιούνιο 2019 και η παραλαβή της χειμερινής ένδυσης θα γίνει τον Οκτώβριο 2019. 

Η  προϋπολογιζόμενη  δαπάνη  για  τα  είδη  ένδυσης  ατομικής  προστασίας  ανέρχεται  στο 

συνολικό ποσό των 12.625,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., για το σύνολο της αξίας των ειδών 

και για είκοσι πέντε (25) υπαλλήλους Το σύνολο της δαπάνης για την θερινή ένδυση ανέρχεται στο 

ποσό 5.250,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. και το σύνολο της δαπάνης για την χειμερινή 

ένδυση ανέρχεται στο ποσό 7.375,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α..

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε την  έγκριση της εισήγησης του Διοικητικού Τμήματος 

που αφορά στην προμήθεια ειδών ένδυσης ατομικής προστασίας, όπως αναφέρεται αναλυτικά στο 

άρθρο  8  της  κλαδικής  σύμβασης  εργασίας  των  Δ.Ε.Υ.Α.,  και  την  υλοποίηση  αυτής  με  την 

διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  Η παραλαβή των ειδών 

της θερινής ένδυσης θα γίνει τον Ιούνιο 2019 και η παραλαβή της χειμερινής ένδυσης θα γίνει τον 

Οκτώβριο 2019.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά

Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  μετά  από  διαλογική  συζήτηση,  αφού  έλαβε  υπόψη του  την 

εισήγηση του Προέδρου  και τις ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

1. Εγκρίνει  την  εισήγηση  του  Διοικητικού  Τμήματος  που  αφορά  στην  προμήθεια  ειδών 

χειμερινής και θερινής ένδυσης ατομικής προστασίας για  είκοσι πέντε (25) υπαλλήλους της 

Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, σύμφωνα με το άρθρο 8 της Κλαδικής Σύμβασης Εργασίας των Δ.Ε.Υ.Α. και 

της σχετικής εισήγησης του Σωματείου Εργαζομένων των υπαλλήλων της επιχείρησης.

2. Εγκρίνει  την  εκτέλεση  της  προμήθειας  ειδών  χειμερινής  και  θερινής  ένδυσης  ατομικής 

προστασίας  για  είκοσι  πέντε  (25)  υπαλλήλους,  όπως  αυτή  αναφέρεται  αναλυτικά  στην 

εισήγηση του Διοικητικού Τμήματος, στην εισήγηση του Σωματείου Εργαζομένων της Δ.Ε.Υ.Α. 
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Θέρμης και στην Κλαδική Σύμβαση Εργασίας των Δ.Ε.Υ.Α., προϋπολογισμού 12.625,00€ πλέον 

του αναλογούντος Φ.Π.Α. για το σύνολο της προμήθειας.

3. Τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας την απευθείας ανάθεση. 

4. Επιτροπή Διενέργειας  της διαδικασίας  όπως αυτή έχει  οριστεί  με την με αριθμό 8/2019 

Α.Δ.Σ. Η παραλαβή των ειδών της θερινής ένδυσης θα γίνει τον Ιούνιο 2019 και η παραλαβή 

της χειμερινής ένδυσης θα γίνει τον Οκτώβριο 2019.

5. Η δέσμευση του ποσού έχει διενεργηθεί με την με αριθμό ΑΑΥ 1 έτους 2019.

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 8 απόφαση 113/03-05-2019
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ     ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
  

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
                             ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
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