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ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ  9
ης 

-2-2021 

ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 34 

Στην Ηγουμενίτσα, σήμερα την 9
η
 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 8:30 συνήλθε σε 

συνεδρίαση, δια περιφοράς, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΗ, σύμφωνα με την από 11/3/2020 ΠΝΠ 

(ΦΕΚ 55Α/2020), κατόπιν έγγραφης προσκλήσεως του Προέδρου του ΔΣ της ΔΕΥΑΗ, η οποία από 

3/2/2021 ημέρα Τετάρτη επιδόθηκε σε κάθε μέλος του χωριστά, σύμφωνα με το άρθρο 4 του 

Ν.1069/1980 και το άρθρο 184 παρ. 1,2 του Ν.4635/2019 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 

της από 11/3/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55Α/2020). Επί συνόλου έντεκα (11) μελών μετείχαν στην δια περιφοράς 

συνεδρίαση και λήψη αποφάσεως έντεκα μέλη, δηλαδή 

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μήτσης Σωτήριος – Πρόεδρος Δ.Σ.                    - 

2. Λώλης Ηλίας                                                     

3. Φουσέκης Γεράσιμος           

4. Ζεϊμπέκογλου Δέσποινα                                     

5. Τσώτου-Νικολάου Βασιλική 

6. Καλφόγλου Γεώργιος 

7. Ρούσης Αναστάσιος             

8. Τσακίρης Ηλίας  

9. Νικολάου Ανδρέας  

10. Κολιούσης Γεώργιος  

11. Κωνσταντίνου Βασίλειος 

Στην συνεδρίαση ήταν παρών ο Διευθυντής της ΔΕΥΑΗ κ. Ιωάννης Γεωργόπουλος. 

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος της ΔΕΥΑΗ κ. Κυριακή Τσίπη, γραμματέας του ΔΣ. 

Ο κ. Πρόεδρος αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της  συνεδρίασης 

του Διοικητικού Συμβουλίου και εισήλθε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

ΘΕΜΑ 5
ο
: Έγκριση μελέτης, τευχών και όρων δημοπράτησης της: «Προμήθειας ειδών θερινής 

ένδυσης, του προσωπικού της ΔΕΥΑΗ, για το έτος 2021». 

Εισηγούμενος το θέμα, ο Διευθυντής της ΔΕΥΑΗ θέτει υπόψη των μελών του ΔΣ τα εξής:  

 το υπ’αρ. 5218/194/11-4-2013 έγγραφο του Υπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, 

 το υπ’αριθμόν 2/20391/0022/15-4-2013 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, 

 το υπ’αριθμόν 2/19571/0022/14-5-2013 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, 

 τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΗ (ΦΕΚ 4698Β/29-12-2017) και 

 τις Κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας της ΠΟΕΔΕΥΑ 2009, 2010, 2011-2012-2013, 2014-

2015-2016-2017,2018,2019 και 2020,  

από τα οποία προκύπτει η υποχρέωση της ΔΕΥΑΗ να χορηγήσει είδη θερινής ένδυσης στο προσωπικό της. 

Στη συνέχεια ο κ. Διευθυντής προτείνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες 

προσφορές, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την 

«Προμήθεια ειδών θερινής ένδυσης, του προσωπικού της ΔΕΥΑΗ, για το έτος 2021» και αναγιγνώσκει, 
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με κάθε λεπτομέρεια τη μελέτη, τα τεύχη και τους όρους δημοπράτησης για το διαγωνισμό, με 

προϋπολογισμό 7.877,27€ (πλέον ΦΠΑ 24%) ή 9.767,81 € (συμ/νου ΦΠΑ 24%). 

Στον προϋπολογισμό του έτους 2021, η ΔΕΥΑΗ έχει συμπεριλάβει στον κωδικό KA 60.02.01 

«Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού», πίστωση ποσού 55.000,00€. 

Προτείνεται ο διαγωνισμός να διεξαχθεί στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ, Ελευθερίας 7,  στον 2
0
  όροφο. 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, προτείνεται η 22
α
 

Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα, με ώρα λήξης της υποβολής προσφορών την 10:00 π.μ..  

Δικαίωμα συμμετοχής στον συνοπτικό διαγωνισμό, προτείνεται να έχουν όλοι οι αναγνωρισμένοι 

προμηθευτές των δημοπρατούμενων αντικειμένων, παρέχοντες εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι 

στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση.  

Μετά από διαδικτυακή επικοινωνία, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΗ, αφού έλαβαν υπόψη: 

α) τις διατάξεις του Ν 1069/1980, 

β) τις διατάξεις του Ν.3861/10 «Ενίσχυση της διαφάνειας», 

γ)  τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΗ (ΦΕΚ 4698Β/29-12-2017) 

δ) τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, 

ε) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών», όπως ισχύει  

στ) την υπ’αρ. 404/27-1-2021 μελέτη για την ανάδειξη αναδόχου της «Προμήθειας ειδών θερινής 

ένδυσης, του προσωπικού της ΔΕΥΑΗ, για το έτος 2021», με προϋπολογισμό 7.877,27€ (πλέον ΦΠΑ 

24%) ή 9.767,81€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%) και 

ζ) το γεγονός ότι είναι εξασφαλισμένες οι πιστώσεις (πρωτογενές αίτημα 21REQ008098351 2021-02-05), 

κατά πλειοψηφία αποφασίζουν 

1. ψηφίζουν συνολική πίστωση ποσού 9.767,81€ εκ των οποίων  

 εις βάρος του κωδικού 60.02.01 του προϋπολογισμού έτους 2021, πίστωση ποσού 7.877,27€ 

 εις βάρος του κωδικού 54.00.60 του προϋπολογισμού έτους 2021, πίστωση ποσού 1.890,54€. 

2. τη διεξαγωγή Συνοπτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την «Προμήθεια ειδών θερινής ένδυσης, του 

προσωπικού της ΔΕΥΑΗ, για το έτος 2021»,   

3. την έγκριση της υπ’αρ. 404/27-1-2021 μελέτης, των τεχνικών προδιαγραφών, των τευχών και των 

όρων δημοπράτησης του ανωτέρω διαγωνισμού, με προϋπολογισμό 7.877,27€ (πλέον ΦΠΑ 24%) ή 

9.767,81€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%),  

4. ορίζουν προθεσμία υποβολής προσφορών την 22
α
 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα, με ώρα λήξης 

της υποβολής προσφορών την 10:00 π.μ., μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η 

διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού, 

5. σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί την ίδια ώρα και ημέρα την 

επόμενη εβδομάδα. 

 

Οι κ.κ. Καλφόγλου Γεώργιος και Ρούσης Αναστάσιος μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΗ, 

απέστειλαν ηλεκτρονικό μήνυμα, το υπ’αρ. 659/9-2-2021, σύμφωνα με το οποίο δήλωσαν: «Ψηφίζουμε 
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ΟΧΙ. Γιατί όπως έχουμε πει και σε άλλες αναθέσεις-διαγωνισμούς είμαστε αντίθετοι με τον τρόπο που 

γίνονται.». 

Ο κ. Κωνσταντίνου Βασίλειος, μέλος του ΔΣ της ΔΕΥΑΗ, με το υπ’αρ. 646/9-2-2021 έγγραφό του, 

δήλωσε: «ΟΧΙ. Όπως έχουμε τοποθετηθεί σε προηγούμενες συνεδριάσεις διαφωνούμε με την διαδικασία 

των διαγωνισμών διότι η αξία των συμβάσεων για παροχές σε είδος δεν γίνονται με τον σωστό τρόπο και 

πρέπει να γίνεται εκτίμηση του κόστους από την επιτροπή αξιολόγησης. 

Σας θέτουμε υπ’ όψιν τα εξής: 

Σύμφωνα με το νόμο 1876/90, άρθρο 8, παρ. 2 Οι υπόλοιπες συλλογικές συμβάσεις εργασίας (κλαδικές και 

επιχειρησιακές) δεσμεύουν τους εργαζόμενους και εργοδότες που είναι μέλη των συμβαλλόμενων 

συνδικαλιστικών οργανώσεων, τον εργοδότη που συνάπτει συλλογική σύμβαση εργασίας ατομικά και τους 

εργοδότες που συνάπτουν συλλογική σύμβαση εργασίας με κοινό εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή 

εκπροσώπους, όπως ορίζεται στην παρ.4 του άρθρου 43 του παρόντος. Για να ισχύει και για τα μη μέλη 

πρέπει να κηρυχθεί υποχρεωτική σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 2 του ίδιου νόμου. 

Επίσης το άρθρο 1 των ΚΣΣΕ της ΠΟΕ-ΔΕΥΑ και ΕΔΕΥΑ όλων των ετών αναφέρει ότι η «παρούσα 

συλλογική σύμβαση εργασίας ρυθμίζει τους όρους των εργασιακών σχέσεων των εργαζομένων που είναι 

μέλη των σωματείων, που ανήκουν στην ΠΟΕ-ΔΕΥΑ». Την ρύθμιση αυτή την αποδέχεται και η ΕΔΕΥΑ και 

την υπογράφει ο πρόεδρος της κ. Μαρινάκης Γιώργης, όπως την πιο πρόσφατη η οποία εξακολουθεί να 

ισχύει και δεν έχει τροποποιηθεί υπ’ αριθμ. Πράξης κατάθεσης 2/26-2-2020. Η ΚΣΣΕ της ΠΟΕ-ΔΕΥΑ τα 

τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια δεν έχει κηρυχτεί υποχρεωτική. 

Επομένως και σύμφωνα με τα παραπάνω οι εργαζόμενοι που δεν είναι μέλη των σωματείων εργαζομένων 

των ΔΕΥΑ δεν δικαιούνται αυτά που προβλέπονται στις ΚΣΣΕ της ΠΟΕ-ΔΕΥΑ. 

Κατόπιν αυτών οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούν τις παροχές σε είδος των 

εργαζομένων θα πρέπει να συμμορφώνονται με την παραπάνω νομοθεσία.». 

 

 

Ηγουμενίτσα  9 / 2  / 2021 

Ακριβές Αντίγραφο Πρακτικού Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ 

    Σωτήριος  Γ.  Μήτσης 

ΑΔΑ: ΩΦΜ6ΟΡ8Μ-ΣΩΓ


		2021-02-10T10:15:00+0200
	Athens




