
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  33/28-12-2020 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 286/2020 Θέμα:  «Τροποποίηση  της  78/2020  απόφασης  του  Δ.Σ.  της 
Δ.Ε.Υ.Α.  ως  προς το αιτούμενο  ποσό οικονομικής  ενίσχυσης 
από τον Δήμο Θέρμης σύμφωνα με τις διατάξεις του τετάρτου 
εδαφίου της περ.  α΄  της  παρ.  5  του τεσσαρακοστού τρίτου 
άρθρου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(Α΄ 75) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει»

Στη Θέρμη,  σήμερα  28  Δεκεμβρίου  2020  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  14:00  συνεδρίασαν,  ΜΕΣΩ 

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ(πλατφόρμα  webex),  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  των  από  11-3-2020  Πράξης 

Νομοθετικού  Περιεχομένου  (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020)  και  από  20-03-2020  πράξης  Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/Α/20-3-2020), τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με την 

επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και  Αποχέτευσης Θέρμης» μετά από την υπ’  αριθμ. 

6094/23-12-2020  έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  που  αποστάλθηκε  σε  καθένα  σύμβουλο 

χωριστά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί 

«Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν 

οκτώ (8), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος) 1. Γαντάς Σπυρίδων

2. Καρκατζίνος Νικόλαος 2. Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη

3. Κουσούλης Γεώργιος 3. Χατζηδημητρίου Φανή
4. Λιόλιος Αντώνιος
5. Δημήτριου Δημήτριος
6. Ιωσηφίδης Ιωάννης
7. Καρκαλή Μαρία
8. Παπαδάκη Αθηνά

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αναπλ. Γενική Διευθύντρια κ. Κωστίκα Μαρία και η κ. Ζωντανού 
Μαρία γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι υπάρχουν 5 θέματα εκτός της 
ημερήσιας  διάταξης  τα  οποία  αφορούν:  α)  Αναμόρφωση  προϋπολογισμού.  Η  συζήτηση  του 
θέματος κρίνεται αναγκαία λαμβάνοντας αφενός υπόψη ότι το παρόν συμβούλιο είναι το τελευταίο 
του  έτους  αφετέρου  απαιτείται  άμεσα  η  ενίσχυση  κωδικών  του  προϋπολογισμού  έτους  2020 
προκειμένου  να  πληρωθούν  έξοδα  του  έτους  αυτού  όπως  ο  Κ.Α.  64-02-00-0000  μες  τίτλο: 
«ΦΩΣΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΣΛΙΟΣΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ». β) λήψη απόφασης για την τροποποίηση του 
αιτούμενου ποσού οικονομικής ενίσχυσης από το Δήμο Θέρμης. Η συζήτηση του θέματος κρίνεται 
αναγκαία καθώς αφενός θα πρέπει να ληφθεί εκ νέου η σχετική απόφαση με βάση τα πραγματικά 
έξοδα  κατά  την  αναφερόμενη  περίοδο  αφετέρου  δεν  υπάρχει  δυνατότητα  άλλης  συνεδρίασης 
άμεσα λόγω της επικείμενης εκπνοής του έτους. γ) Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής 
προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ  ΕΤΟΥΣ 2019». Η συζήτηση του θέματος κρίνεται 
αναγκαία  μετά  από  αίτημα  της  αναδόχου  εταιρείας  για  την  επιστροφή  εγγυητικής  επιστολής 
προκειμένου να αποφευχθούν επιπλέον χρεώσεις  διατηρήσεως σε τραπεζικό ίδρυμα και εφόσον η 
αναφερόμενη  προμήθεια  έχει  πλέον  ολοκληρωθεί  και  έχει  παρέλθει  το  χρονικό  διάστημα 
εγγυήσεως.  δ) ανάθεση  των εργασιών με τίτλο: «Μετατόπιση αγωγών ύδρευσης οικισμού Αγ. 
Παρασκευής» προκειμένου αυτές να ξεκινήσουν άμεσα ώστε να μπορεί να ολοκληρωθεί το έργο 
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αποχέτευσης στην εν λόγω περιοχή το οποίο είναι επιχορηγούμενο. ε) Παροχή υδροδότησης σε 
άτομο που τυγχάνει άπορο. Η συζήτηση του θέματος κρίνεται αναγκαία μετά από το 18-12-2020 
αίτημα της Κοινωνικού Λειτουργού και λαμβάνοντας υπόψη τόσο την δυσμενή οικονομική θέση 
του συμπολίτη μας όσο και την αναγκαιότητα χρήσης του νερού ως κοινωνικό αγαθό και δη εν 
μέσω πανδημίας. 

Εγκρίνεται ομόφωνα η συζήτηση των εκτός ημερησίας θεμάτων

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Εισηγούμενη η Αν. Γενική Διευθύντρια το 2ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης είπε στα 

μέλη  ότι,  σύμφωνα με το άρθρ.5 του Ν.1069/80 παρ.1 «Το Διοικητικό Συμβούλιο  διοικεί  την 

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

αφορά στην επιχείρηση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο…»  Ομοίως, σύμφωνα 

με τις  διατάξεις  της  παρ.  2  εδαφ.  ι)  του άρθρ.  5  του Ν.1069/80:  «Αρμοδιότητες  Διοικητικού 

Συμβουλίου και Προέδρου … 2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο: …ι) αποφασίζει….., καθώς και 

για την εκχώρηση του συνόλου ή μέρους των εσόδων της ….» 

Στη  συνέχεια  είπε  στα  μέλη  ότι,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  Πράξης  Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/30-3-2020, τεύχος Α’, άρθρο 43 παρ.5α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

(ΦΕΚ 84/13.04.2020 τεύχος A’ άρθρο 30 παρ. 1 ), μεταξύ των άλλων μέτρων που αποφασίστηκαν 

για να αντιμετωπιστεί η κρίση που προκαλεί η πανδημία του COVID-19, δόθηκε η δυνατότητα στις 

Δημοτικές  Επιχειρήσεις  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης  (ΔΕΥΑ)  σε  περιπτώσεις  αποδεδειγμένης 

αδυναμίας για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών από την 1η Μαρτίου 2020 έως τις 30 

Ιουνίου  2020,  να  αιτούνται  οικονομική  ενίσχυση  από  τους  μετόχους  ΟΤΑ  α’  βαθμού,  με 

ταυτόχρονη εκχώρηση μέρους των μελλοντικών τους εσόδων, έως την πλήρωση του ποσού της 

ενίσχυσης. Η οικονομική ενίσχυση των ΔΕΥΑ κατά την παρούσα, δεν λογίζεται ως επιχορήγηση. 

Ομοίως οι  δήμοι  δύνανται,  κατόπιν  αιτιολογημένου  αιτήματός  τους,  να  επιχορηγούνται 

εκτάκτως  από  τους  Κεντρικούς  Αυτοτελείς  Πόρους  (ΚΑΠ)  έναντι  δικαιουμένων  

επιχορηγήσεων, κατά το μέρος που αδυνατούν να ανταποκριθούν στο αίτημα ενίσχυσης. Η εν  

λόγω  επιχορήγηση  παρακρατείται  σε  δεκαοκτώ  (18)  ισόποσες  δόσεις  από  τις  μελλοντικές  

επιχορηγήσεις των ΚΑΠ αρχής γενομένης από τον μήνα Σεπτέμβριο 2020. Με κοινή απόφαση των  

Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από αίτηση του οικείου δήμου,  

είναι  δυνατή η αύξηση των δόσεων έως εβδομήντα δύο (72). Οι αποφάσεις των  συλλογικών 

οργάνων  που  απαιτούνται  για  την  εφαρμογή  των  διατάξεων  του  παρόντος  είναι  

εκτελεστές από την έκδοσή τους, κατά παρέκκλιση του άρθρου 225 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).

Ακολούθως ο Πρόεδρος είπε ότι καθώς οι επιπτώσεις στην οικονομία που έχει επιφέρει η πανδημία 

με το κλείσιμο των επιχειρήσεων, δημιούργησαν ένα σημαντικό κενό στα προβλεπόμενα έσοδα, 

ενώ επίσης το κενό αυτό ενισχύθηκε και από την αδυναμία πληρωμής που αντιμετώπισαν πολλά 

νοικοκυριά.  Ταυτόχρονα,  το  μέτρο  του  περιορισμού  της  μετακίνησης  των  πολιτών,  έχει 

συρρικνώσει αρκετά την πληρωμή των λογαριασμών με φυσική παρουσία, και παρά το ότι η ΔΕΥΑ 

δίνει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής, πολλοί καταναλωτές, λόγω της οικονομικής τους 

δυσχέρειας,  δεν  ανταποκρίθηκαν  άμεσα  σε  αυτές  τις  αλλαγές.  Επιπλέον,  τα  μέτρα που έχουν 
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επιβληθεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού έχουν επιβαρύνει την επιχείρηση ως 

εξής: 

1. σε αυτό το διάστημα για ανθρωπιστικούς λόγους η Δ.Ε.Υ.Α. δεν λαμβάνει δραστικά μέτρα 

για την είσπραξη των οφειλών στις περιπτώσεις μη πληρωμής των οικονομικών υποχρεώσεων 

των οφειλετών ήτοι η Δ.Ε.Υ.Α  Θέρμης λαμβάνοντας υπόψη αφενός την οικονομική δυσχέρεια 

στην οποία έχει περιέλθει το μεγαλύτερο ποσοστό των πολιτών αφετέρου γνωρίζοντας ότι το 

νερό  είναι  κοινωνικό  αγαθό,  αναγκαίο  για  την  υγειονομική  ασφάλεια,  δεν  προβαίνει  σε 

διακοπές  υδροδότησης,  δεν αποστέλλει  ληξιπρόθεσμες οφειλές  στις  αρμόδιες Δ.Ο.Υ.  αλλά 

ούτε  αναζητά  δικαστικώς  τις  ληξιπρόθεσμες  απαιτήσεις,  κατά  αναλογική  εφαρμογή  των 

ελαφρυντικών  μέτρων  που  ψηφίστηκαν  με  τις  σχετικές  Π.Ν.Π.  (

 68/20.03.2020,75/30.03.2020,84/13.04.2020). Η μη είσπραξη των οφειλών αυτών αποτελεί 

ιδιαίτερη οικονομική επιβάρυνση που αδυνατεί να αντιμετωπίσει η Δ.Ε.Υ.Α..     

2. η αναστολή  πληρωμής  των  φορολογικών  και  άλλων οικονομικών  υποχρεώσεων και  οι 

περαιτέρω  διευκολύνσεις  που  δόθηκαν  στους  πολίτες,  βάσει  των  Πράξεων  Νομοθετικού 

Περιεχομένου   (ΠΝΠ  55/Α΄/11-03-2020  και  τις  επόμενες  ΠΝΠ  68/Α’/20.03.2020  &  ΠΝΠ 

75/30.03.2020 τεύχος A ), οδήγησαν σε μείωση και των εισπράξεων  της  Δ.Ε.Υ.Α. λόγω της 

αδυναμίας ή και απροθυμίας των πολιτών να αποπληρώσουν τις τρέχουσες οικονομικές τους 

υποχρεώσεις στην Δ.Ε.Υ.Α. γεγονός το οποίο αποδεικνύεται με την μείωση των εσόδων για 

τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο (14-4-2020) στο ύψος των -296.625,26 ευρώ σε σχέση με τα 

έσοδα  της  αντίστοιχης  περιόδου  έτους  2019  (έσοδα:1-3-2019  έως  14-04-2019  ποσό 

516.864,31€ και έσοδα: 1-3-2020 έως 14-04-2020 ποσό 220.239,05€). 

3. η  αναστολή  λειτουργίας  πολλών  επιχειρήσεων  και  η  αναστολή  της  απασχόλησης  των 

εργαζομένων  σε  αυτές  (ΠΝΠ  42/Α’/25.02.2020)  οδηγεί  στη  μείωση  του  διαθέσιμου 

εισοδήματος τους στο άμεσο μέλλον, το οποίο διαφαίνεται και από την κρατική οικονομική 

ενίσχυση που δίδεται σε αυτούς(64/Α’/14.03.2020), και αυτό συνεπάγεται την αδυναμία τους 

να αντιμετωπίσουν και για τους επόμενους μήνες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις απέναντι 

στην Δ.Ε.Υ.Α., γεγονός το οποίο οδηγεί σε μείωση των εσόδων της Δ.Ε.Υ.Α..

4. η  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  έχοντας  ως  θεμελιώδη  αρχή  ότι  το  νερό  είναι  ένα  κοινωνικό  και 

περιβαλλοντικό  αγαθό,  που  πρέπει  να  παραμείνει  σε  δημόσια  διαχείριση  έτσι  ώστε  να 

εξασφαλίζεται  η πρόσβαση όλων των πολιτών σε καλής ποιότητας πόσιμο νερό ανάγει  την 

στρατηγική  αυτή  θέση  σε  συγκεκριμένα  μέτρα  τόσο  μέσα  από  τη  διαμόρφωση  μιας 

τιμολογιακής πολιτικής που εξισορροπεί στο μέτρο του δυνατού την ισοτιμία των πολιτών με 

την βιωσιμότητα της δημοτικής επιχείρησης όσο και με έργα που συμβάλλουν αφενός στην 

ισόρροπη ανάπτυξη όλων των οικισμών, αφετέρου στην εξοικονόμηση και την αειφορία του 

σημαντικού αυτού φυσικού πόρου. Η ΔΕΥΑ Θέρμης ταυτόχρονα όλα αυτά τα χρόνια και ιδίως 

στα χρόνια της οικονομικής κρίσης φρόντισε και θα συνεχίσει να φροντίζει για την υποστήριξη 

των κοινωνικών ομάδων που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις καθημερινές τους ανάγκες και 

χρειάζονται κοινωνική στήριξη (άνεργοι, ΑμεΑ, μονογονεϊκές οικογένειες, κ. λπ.).
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Ωστόσο,  με την έγκριση των γενικών  κανόνων κοστολόγησης και  τιμολόγησης  υπηρεσιών 

ύδατος με αριθμό οικ. 135275/2017 απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων (ΦΕΚ τεύχος  Β 

1751/2017)  και  την  οδηγία  (60/2000)  για  προσαρμογή  της  τιμολογιακής  πολιτικής  στο 

ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση των υδατικών πόρων η τιμολογιακή πολιτική των 

ΔΕΥΑ πρέπει πλέον να λαμβάνει υπόψη την ανάκτηση του χρηματοοικονομικού κόστους, του 

κόστους φυσικών πόρων και του περιβαλλοντικού κόστους. 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και τη σχετική μελέτη κόστους οφέλους που διενεργήθηκε, 

κατ  επιταγή  της  διάταξης  της  παρ.  6  του  άρθρου  25  του  ν.  1069/80,  η  ΔΕΥΑ  Θέρμης 

προχώρησε σε αναγκαίες προσαρμογές της τιμολογιακής της πολιτικής ώστε να συνεχίσει να 

υπηρετεί την αρχική της δέσμευση ήτοι την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών σε καλής 

ποιότητας πόσιμο νερό και ταυτόχρονα τη διαφύλαξη αυτού του περιβαλλοντικού πόρου  ο 

οποίος πρέπει να μείνει κάτω από δημόσια διαχείριση. Με βάση την μελέτη κόστους οφέλους 

που εκπονήθηκε και η οποία έλαβε υπόψη όλα τα δεδομένα που επηρεάζουν τη δραστηριότητα 

της Δ.Ε.Υ.Α θέρμης και ιδιαίτερα το μέγεθος και το εύρος της καθημερινής προληπτικής και 

κατασταλτικής συντήρησης των υφιστάμενων υποδομών, την αναγκαιότητα προγραμματισμού 

και υλοποίησης έργων και παρεμβάσεων μικρής ή μεγάλης κλίμακας αλλά και απολογιστικά 

στοιχεία κατανάλωσης νερού για όλες τις κατηγορίες ακινήτων, των δεικτών απόδοσης της 

επιχείρησης  και  των  στατιστικών  και  οικονομικών  δεδομένων  της  τελευταίας  3ετίας 

διαπιστώθηκε ότι α) επιβλήθηκε μεσοσταθμική αύξηση στο κόστος ενέργειας περίπου 12% και 

επί πλέον έγινε μείωση στην έκπτωση λόγω συνέπειας στην πληρωμή των λογαριασμών από 

15% που ήταν το 2017 σε 10% το 2018 και τελικά σε 5% το 2019 τα οποία έχουν επίπτωση 

στο κόστος ενέργειας για την ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ που διαμορφώνεται για το 2020 σε 1.952.000,00 

ευρώ  περίπου  έναντι  1.645.000,00  για  το  2018  και  1.750.000,00  για  το  2019.  Υπάρχει 

δηλαδή μεταβολή στο κόστος ενέργειας  από τον καθορισμό της υφιστάμενης τιμολογιακής 

πολιτικής της ΔΕΥΑ ύψους 306.975,00 ευρώ, β) τροποποιήθηκε η τιμολογιακή πολιτική της 

Ε.Υ.Α.Θ.,  όπου  με  σχετική  σύμβαση  αποχετεύονται  σε  δίκτυα  αποχέτευσης  που 

κατασκευαστήκαν από την ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ όπως στο Πλαγιάρι, τον Τρίλοφο και τη Θέρμη, η 

οποία θα επιφέρει αύξηση στο κόστος αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. κατά 177.851,55. Ευρώ. 

Στο σύνολο των εσόδων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. για το 2019 το έσοδο από την υπηρεσία αποχέτευσης 

ανέρχεται στο ποσό των 554.729,00€ ενώ των στο σύνολο των εξόδων, της αποχέτευσης είναι 

881.908,00 ευρώ. Με βάση αυτό η διαφορά για ανάκτηση του χρηματοοικονομικού κόστους 

της υπηρεσίας αποχέτευσης ανέρχεται στο ποσό 327.179,00 ευρώ, γ) Η ΔΕΥΑ προκειμένου να 

στελεχώσει τις υπηρεσίες της με μόνιμο προσωπικό συμμετείχε στην προκήρυξη πρόσληψης 

προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών και ενέταξε στο δυναμικό της 7 άτομα. Παράλληλα 

έγινε μείωση των απασχολούμενων είτε λόγω λήξης  επιχορηγουμένων προγραμμάτων είτε 

λόγω λήξης του χρόνου μετατάξεων από υπηρεσίες του Δήμου. Υπολογίζεται ότι με βάση τα 

παραπάνω θα επέλθει αύξηση κόστους για δυο(2) νέες θέσεις εργασίας. Επίσης με βάση το 

νόμο 4483/2017 ενταχθήκαν στα βαρέα και ανθυγιεινά νέες ειδικότητες εργαζομένων με την 

αναλογική  αύξηση  του  μισθού  τους.  Τα  παραπάνω  επέφεραν  αύξηση  του  μισθολογικού 
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κόστους  περίπου  60.173,46  ευρώ.  Με  βάση  την  ανάλυση  όλων  των  δεδομένων  και  των 

στοιχείων  της  επιχείρησης  διαπιστώθηκε  ότι  επήλθε  συνολική  επιβάρυνση  στο 

χρηματοοικονομικό  κόστος  από  το  έτος  2018  και  έπειτα  ύψους  625.000,00.  Έτσι  βάσει 

προσδιορισμού του χρηματοοικονομικού κόστους  για  το  σύνολο  των υπηρεσιών  της  ΔΕΥΑ 

αναμορφώθηκε η τιμολογιακή πολιτική της Δ.Ε.Υ.Α ώστε να καλυφτεί η διαφορά εξόδων - 

εσόδων ποσού 625.000,00.

Πάραυτα, το  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Δ.Ε.Υ.Α  στα  πλαίσια  της  κοινωνικής  πολιτικής  που 

ακολουθεί και έχοντας υπόψη τις έκτακτες καταστάσεις που βιώνουμε εξαιτίας της εξάπλωσης του 

κορωνοϊού  Covid-19  και  στο  πλαίσιο  αντιμετώπισης  των  αρνητικών  υγειονομικών  αλλά  και 

οικονομικών συνεπειών που επιφέρει η πανδημία και με σκοπό να συνεισφέρει κατά το δυνατό στα 

μέτρα  αντιμετώπισης  αυτών  των  συνεπειών  αποφάσισε  με  τις  με  αριθμό  72/03-04-2020   & 

130/30-06-2020 αποφάσεις του την:

• αναστολή εφαρμογής της τιμολογιακής πολιτικής, 

• μη επιβολή προσαυξήσεων στους λογαριασμούς μέχρι την 30-06-2020 σε περίπτωση 

μη εμπρόθεσμης καταβολής, 

• μη επιβολή προσαύξησης 5% σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής της δόσης του 

διακανονισμού μέχρι την 30-06-2020, 

• μη  απώλεια  της  ρύθμισης  διακανονισμού  των  ληξιπρόθεσμων  σε  περίπτωση  μη 

καταβολής των δόσεων μέχρι την 30-06-2020, 

• εφαρμογή  της  τροποποιημένης  τιμολογιακής  πολιτικής  (  αρ.  απ.  31/2020  ),  στις 

βεβαιώσεις που θα προκύψουν, μετά την 30-06-2020 

Τα παραπάνω μέτρα επιφέρουν στην Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης την επιβάρυνση συνολικού κόστους της 

τάξης των 416.666,67€.

Έχοντας  υπόψη  όλα  τα  παραπάνω  όπως  και  το  γεγονός  ότι οι  λειτουργικές  δαπάνες  της 

επιχείρησης ήταν αυξημένες και ανελαστικές ενώ οι εισπράξεις έβαιναν μειούμενες  το Διοικητικό 

Συμβούλιο  της  Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  με  την  με  αριθμό  78/2020  απόφαση  του.  ενέκρινε  την  υποβολή 

αιτήματος στο Δήμο Θέρμης για  την  οικονομική ενίσχυση της Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης από τον Δήμο 

Θέρμης σύμφωνα με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 75/30-3-2020, τεύχος Α’, άρθρο 

43 παρ.5α)όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει(ΦΕΚ 84/13.04.2020 τεύχος A’ άρθρο 30 παρ. 1 

), ύψους 1.410.000,00 ευρώ, με ταυτόχρονη εκχώρηση μέρους των μελλοντικών εσόδων που θα 

προέρχονται από τη βεβαίωση καταλόγων ύδρευσης- αποχέτευσης των Κοινωνικών Υποδομών του 

Δήμου.

Κατόπιν η Αν. Γενική Διευθύντρια είπε ότι, μετά από επικοινωνία με το  Υπουργείο ζητήθηκε από 

την Δ.Ε.Υ.Α.Θ. η προσαρμογή του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης απολογιστικά και με βάση τα 

πραγματικά δεδομένα από την 1η Μαρτίου 2020 έως τις 30 Ιουνίου 2020 καθώς μέρος αυτών είχε 

βασιστεί  σε  πρόβλεψη  λόγω  μη  διαθεσιμότητας  του  συνόλου  των  πραγματικών  στοιχείων  τη 

χρονική εκείνη στιγμή υποβολής του αιτήματος.
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Με  τα  με  αριθμό  5869/11-12-2020  &  5914/14-12-2020  έγγραφα  της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης 

κοινοποιήθηκαν  στο  αρμόδιο  υπουργείο  τόσο  οι  κάτωθι  πίνακες  πληρωμών  (πίνακας  Α)  για 

λειτουργικές δαπάνες για την περίοδο από 1/3/2020 έως 30/6/2020 και εισπράξεων (πίνακας Β) 

από 1/3/2020 έως 30/6/2020 με βάση τα πραγματικά δεδομένα από 1/3 έως 30/6 όσο και το νέο 

διαμορφούμενο αιτούμενο ποσό το οποίο ανέρχεται σε 1.120.367,07€.

Οι αναλυτικοί πίνακες λειτουργικών εξόδων και εισπράξεων έχουν ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ  ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΌ 1/3 ΕΩΣ 30/6
      

ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΣΥΝΟΛΟ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ+ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 122.458,88 83.619,39 82.594,53 86.239,62 374.912,42

ΔΕΗ 107.889,00 142.779,01 158.954,99 171.208,00 580.831,00

ΕΥΑΘ 195.137,48 41.333,33 41.333,33 41.333,33 319.137,47

ΤΗΛΕΦΩΝΑ 10.619,01 6.186,09 4.389,81 3.560,10 24.755,01

ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 15.581,22 12.060,24 6.423,20 29.638,47 63.703,13

ΕΝΟΙΚΙΑ 21.883,26 1.491,63 1.491,63 2.191,63 27.058,15

ΔΙΑΦΟΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 264,10 474,89 1.707,52 2.834,52 5.281,02

ΕΞΟΔΑ  ΚΙΝΗΣΕΩΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 42.256,51 7.220,62 285,94 3.932,64 53.695,71

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ -ΑΓΟΡΕΣ 117.492,41 8.646,82 10.072,64 12.536,59 148.748,45

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ  ΔΙΚΤΥΟΥ 52.014,12 37.005,32 45.535,24 46.231,94 180.786,62

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 19.730,72 4.787,02 11.045,04 15.344,63 50.907,42

ΚΟΣΤΟΣ  ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 104.166,67 104.166,67 104.166,67 104.166,67 416.666,67

ΣΥΝΟΛΟ 2.246.483,07

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ 1/3 ΕΩΣ 30/6
     

 ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΣΥΝΟΛΟ

 147.446,00 233.342,00  372.664,00  372.664 1.126.116,00

ΣΥΝΟΛΟ 1.126.116,00

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ -1.120.367,07
Με βάση τους παραπάνω πίνακες αλλά και τα εκτεθέντα ως άνω , η Αναπλ. Γενική Διευθύντρια είπε 

ότι το Δ.Σ. της  ΔΕΥΑΘ θα πρέπει να τροποποιήσει την με αριθμό 78/2020 απόφαση του μόνο ως 

προς το αιτούμενο ποσό οικονομικής ενίσχυσης το οποίο διαμορφώνεται σε 1.120.367,07€. 

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

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

του Προέδρου και τις και τις ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

Εγκρίνει την τροποποίηση της με αριθμό 78/2020 απόφασης του Δ.Σ. μόνο ως προς το αιτούμενο 

ποσό  οικονομικής  ενίσχυσης  από  το  Δήμο  Θέρμης,  σύμφωνα  με  την  πράξη  νομοθετικού 

περιεχομένου (ΦΕΚ 75/30-3-2020, τεύχος Α’, άρθρο 43 παρ.5α)όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και 
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ισχύει(ΦΕΚ  84/13.04.2020  τεύχος  A’  άρθρο  30  παρ.  1  ),  το  οποίο  με  βάση  τα  πραγματικά 

δεδομένα διαμορφώνεται από 1.410.000,00 ευρώ σε 1.120.367,07 ευρώ. 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 33, απόφαση 286/28-12-2020

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ     ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
  

ΖΕΛΙΛΊΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΌΣ
   ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
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