
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ) 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330     FAX: 23410 29320 

Email: info@deyak.gr,   Ιστοσελίδα: www.deyak.gr 

Από το πρακτικό της αριθμό  20/2017 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της 
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 30/11/2017 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 12:00 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη        Ημερομηνία: 24/11/2017 
 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν 
παρόντα πέντε (5) 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1) Αναστασιάδου Ελένη, Δημοτικός Σύμβουλος,Πρόεδρος 
2) Πογέλης Αναστάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 
3) Σβέρκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος 

4) Γεώργιος Περπερίδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος 
5) Ουρανία Κασκαμανίδου, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος  

ΑΠΟΝΤΕΣ 

6) Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος  
7) Σοφία Μαυροπούλου, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος 

 

ΘΕΜΑ 3Ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 20-326/30-11-2017 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 
Θέματα εργαζομένων. 

 
Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το ΤΡΙΤΟ θέμα ΕΚΤΟΣ της  ημερήσιας διάταξης 

έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος. 
Τα μέλη του Δ.Σ. ψήφισαν υπέρ της συζήτησης του θέματος ως κατεπείγον. 
Η σχετική ενημέρωση για το παραπάνω θέμα δόθηκε από την κα Κασκαμανίδου Ουρανία, 

Οικονομολόγο και Εκπρόσωπο εργαζομένων της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, η οποία έθεσε υπ όψιν των 
μελών του Δ.Σ. την ανάγκη προμήθειας ειδών ένδυσης ατομικής προστασίας για το έτος 2017 

σύμφωνα με την Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας των εργαζομένων στις Δημοτικές 
Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης όλης της χώρας. 

Συγκεκριμένα εισηγήθηκε τα εξής: 
Στο άρθρο 1 «Πεδίο Εφαρμογής» της Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας αναφέρεται 
ότι: «στις διατάξεις της ρύθμισης αυτής υπάγονται οι εργαζόμενοι που απασχολούνται με 

σύμβαση εξαρτημένης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου σε κάθε είδους Δημοτικές 
Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης, Τηλεθέρμανσης, όλης της χώρας και είναι μέλη των 

σωματείων που ανήκουν στην Π.Ο.Ε.-Δ.Ε.Υ.Α.» 
Στο άρθρο 8 «Παροχές σε είδος» της Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας αναφέρεται 
ότι: «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 
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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. Οι Δ.ΕΥ.Α. σε συνεργασία με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, σε περίπτωση 
αδυναμίας χορήγησης των ειδών ένδυσης μέσα στις τακτές προθεσμίες, ή γιατί έτσι το 

συμφωνήσουν μπορούν να καταβάλλουν εξ ολοκλήρου την αξία τους σε χρήμα». 
 
Η σχετική δαπάνη έχει περιληφθεί στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 της Δ.Ε.Υ.Α. 

Κιλκίς με Κωδικό Προϋπολογισμού 60.02.00,  περιγραφή Είδη Ένδυσης και ποσό 20.000,00 €. 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 
εισήγηση της Προέδρου, 
 

 
 

αποφάσισε  και  εγκρίνει κατά πλειοψηφία 
με ψήφους τέσσερις (4) υπέρ και μία (1) κατά 

 
 Την εισήγηση της κ. Κασκαμανίδου Ουρανίας. 

 

 Την συνέχιση της υπαγωγής της ΔΕΥΑ Κιλκίς στην Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 

όπως αυτή υπογράφηκε από τον πρόεδρο της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. κ. Γεώργιο Μαρινάκη, τον Πρόεδρο 

και τον Γενικό Γραμματέα της Π.Ο.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. 

 Την απ' ευθείας ανάθεση στα παρακάτω καταστήματα ένδυσης και υπόδησης που έχουν 

έδρα στον Δήμο Κιλκίς 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ Α.Φ.Μ. 

1 ΑΦΕΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΡΟΜΛΙΔΗ ΟΕ. 082265096 

2 Γ.ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ι.Κ.Ε. 998562828 

3 ΗΛΙΑΔΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 042127222 

4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 029514798 

5 ΛΑΖΟΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. (ΒΕΝΕΤΤΟΝ) 999177832 

6 ΛΑΪΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 073278033 

7 ΜΑΝΕΚΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 047475278 

8 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 082264597 

9 ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  079883662 

10 ΣΒΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 075479428 

11 ΤΣΑΓΚΡΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 125190230 

12 ΤΣΙΑΟ ΑΕ 095430730 

13 Π.ΦΟΥΡΑΤΖΗΣ - Ε.ΦΟΥΡΑΤΖΗ Ο.Ε. 099140083 

14 ARUTINOVA ALIONA 135509618 

 

 

της προμήθειας για κάθε εργαζόμενο των παρακάτω ειδών με τις παρακάτω τιμές καθαρής 

αξίας προ Φ.Π.Α. 

ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ σε (€) 

Μπουφάν  1 τεμάχιο (1Χ110,00€) 110,00  

Υποκάμισα φανέλα 2 τεμάχια (2Χ40,00€)  80,00 

Παντελόνια τζιν 4 τεμάχια (4Χ40,00€) 160,00 

Πουλόβερ 1 τεμάχιο (1Χ50,00€) 50,00 

Υποκάμισα 2 τεμάχια (2Χ40,00€) 80,00 

Μπουφάν τζίν 1 τεμάχιο (1Χ80,00€) 80,00 

Μποτάκια 2 ζεύγη (2Χ70,00€) 140,00 

ΣΥΝΟΛΟ 700,00 
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Η πληρωμή των προμηθευτών θα γίνεται με την προσκόμιση στην Δ.Ε.ΥΑ. Κιλκίς των 

Τιμολογίων τους, που θα συνοδεύονται από τα δελτία χορήγησης που θα δοθούν σε κάθε 

εργαζόμενο ονομαστικά υπογεγραμμένα από προμηθευτή και εργαζόμενο. Οι προμηθευτές 

πρέπει να πληρούν τα κριτήρια της απευθείας ανάθεσης του ν.4412/2016 (φορολογική 

ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ πρώην ΟΑΕΕ, ασφαλιστική ενημερότητα 

ΕΦΚΑ πρώην ΙΚΑ και μηδενικό ποινικό μητρώο . 

 

 Η συνολική επιβάρυνση στον προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς θα είναι 16.100,00 € 

(δεκαέξι χιλιάδες εκατό ευρώ), ήτοι 23 εργαζόμενοι με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου 

επί 700,00 € έκαστος. 

 

 Η εν λόγω δαπάνη έχει περιληφθεί στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 της 

Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς στην ομάδα λογαριασμών 60 (Αμοιβές και έξοδα προσωπικού). 

 

 Η δαπάνη των 16.100,00 €  βαρύνει τον κωδικό εξόδων 60.02.00 του προϋπολογισμού της 

Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς για το έτος 2017, όπου υπάρχει σχετική πίστωση. 

 

 Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση. 

 

 Μειοψήφησε το μέλος του Δ.Σ κ. Περπερίδης Γεώργιος  ο οποίος δήλωσε προφορικώς και 

γραπτώς τα εξής : «Για την παροχή ένδυσης ασφαλείας να δοθούν τα χρήματα. Να μην 

δοθούν για την ένδυση ατομικής προστασίας». 

 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 20-326/30-11-2017. 

 
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση. 

 
Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 
 

 
 

 
 

 
Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 

της ΔΕΥΑ Κιλκίς 

 
 

 

Αναστασιάδου Ελένη  

Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς 
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