
 
∆ΗΜΟΣ  ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ    Αριθµ. Απόφ.     85/2020 
---------------------------------- 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 
Από το πρακτικό της 10ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  Εορδαίας. 
Στην  Πτολεµαΐδα   σήµερα   22-06-2020    ηµέρα  ∆ευτέρα    και  ώρα  18:00   
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συνήλθε µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 67  παρ. 5  του Ν. 3852/2010  και της ΚΥΑ 3061 και 
32009/23-5-20 και σύµφωνα µε το άρθρο 184 του Ν. 4635/19 λόγω του 
κατεπείγοντος  του θέµατος 
………………………………………………………………………………………… 
Οικονοµική Ενίσχυση της ∆ΕΥΑΕ  στα πλαίσια εφαρµογής  της ΠΝΠ. (ΦΕΚ 
75/30-3-2020 & 84/13-4-2020 )  
…………………………………………………………………………………………. 
                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ    
1. Χαρακτσής Ιωάννης 
2. Ορφανίδης ∆ηµήτρης 
3. Καϊδου Άννα 
4. Καρακασίδης ∆ηµήτρης 
5. Λόφτσαλης Αναστάσιος 
6. Κεσκερίδης Χρήστος 
7. Αντωνιάδου Μαρία 
8. Τσεχελίδης ∆ηµήτρης 
9. Κάλφας Παναγιώτης 
10. Σιδηρόπουλος Κοσµάς 
11. Αντωνιάδης Κυριάκος 
12. Πράπα Αναστασία 
13. Φουρκιώτης Νικόλαος 
14. Τερζόπουλου Αθηνά 
15. Μίχος Κωνσταντίνος 
16. Σίσσιος Μιχάλης 
17. Ταϊρίδης Χρύσανθος 
18. ∆ίκας Ιωάννης 
19. Τσάγια Ειρήνη 
20. Τραχανάς ∆ηµήτρης 
21. Μπίγγας Στέφανος 
22. Κωτσίδης Στέφανος 
23. Κοκκινίδης Ευστάθιος  
24. Μαυρίδου Μάρθα 
25. Σολαχίδου Βασιλική 
26. Τουρτούρης Αθανάσιος 

 
1. Ανδρονικίδου Ιωάννα 
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27. Μωυσιάδης Στυλιανός 
28. Καραβασίλης Ιωάννης 
29. Σπόντης ∆ηµήτριος 
30. Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
31. Παπαχρήστου Αναστάσιος 
32. Χόλµπα Αντωνία 

 
O   Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
……………………………………………………………………………………………… 
  Ο ∆ήµαρχος κ. Παναγιώτης Πλακεντάς  ήταν παρών  
……………………………………………………………………………………………… 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος διαβίβασε µε email σε όλους τους ∆ηµοτικούς 
Συµβούλους την 70/2020 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
∆ΕΥΑΕ   που αφορά τη λήψη απόφασης για οικονοµική ενίσχυση της 
∆ΕΥΑΕ βάσει του ΠΝΠ  και κάλεσε το συµβούλιο να αποφανθεί για το 
κατεπείγον της συνεδρίασης . 
Το ∆Σ απεφάνθη για το κατεπείγον της συνεδρίασης  
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει :  
Λόγω της οικονοµικής κρίσης τα τελευταία χρόνια, αλλά και της 
κατάστασης κύρια που δηµιουργήθηκε από την εξάπλωση της ασθένειας 
COVID-19, ζητάµε την συνδροµή του ∆ήµου Εορδαίας  για την ανακούφιση 
της ∆.Ε.Υ.Α.Ε και την συνέχιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της. 
 
Ειδικότερα: 
Αµέσως µόλις εξαγγέλθηκαν τα πρώτα µέτρα για την αντιµετώπιση της 
διασποράς της πανδηµίας , η ∆.Ε.Υ.Α.Ε µε αίσθηµα ευθύνης και ως 
Κοινωφελής Επιχείρηση, µερίµνησε και έλαβε όλα τα αναγκαία µέτρα, τόσο 
για την προστασία της δηµόσιας υγείας, όσο και για την ασφάλεια των 
εργαζοµένων της. Μερίµνησε για την απόλυτη ασφάλεια των 
εγκαταστάσεών της ώστε η υδροδότηση των πολιτών να είναι συνεχής  και 
αδιάλειπτη. Επίσης, ανέστειλε όλες τις προγραµµατισµένες διακοπές νερού 
λόγω ληξιπρόθεσµων οφειλών και σύµφωνα µε τις δυνατότητές της στάθηκε 
στο πλευρό των πολιτών µε στόχο την ανακούφισή τους. 
 
     Η ∆.Ε.Υ.Α.Ε  όπως  ασφαλώς γνωρίζετε λειτουργεί ανταποδοτικά και τα 
έσοδά της προέρχονται αποκλειστικά από τις υπηρεσίες που παρέχει στους 
πολίτες. ∆εν επιχορηγείται από τον κρατικό προϋπολογισµό ,ούτε µπορεί 
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία να δανειοδοτηθεί από το Ταµείο 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων. 
 
      Μετά την λήψη των µέτρων για την αντιµετώπιση της διασποράς της 
ασθένειας και της προστασίας των πολιτών που πολύ σωστά και εγκαίρως 
έλαβε η Πολιτεία, οι τρέχουσες εισπράξεις της ∆.Ε.Υ.Α.Ε παρουσίασαν 
µεγάλη υστέρηση και η ρευστότητά τους περιορίσθηκε σηµαντικά, διότι 
παρότι η ∆.Ε.Υ.Α.Ε προέτρεψε τους καταναλωτές να πληρώνουν µε όλα τα 
διαθέσιµα ηλεκτρονικά µέσα, δεν υπήρξε η ανάλογη ανταπόκριση, ενώ 
παράλληλα δηµιουργήθηκε κλίµα αναστολής πληρωµών στους πολίτες. 
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      Επίσης, η υποχρεωτική αναστολή λειτουργίας µεγάλου αριθµού 
επιχειρήσεων θα έχει ως συνέπεια και την πραγµατική µείωση των από εδώ 
και πέρα τιµολογούµενων εσόδων της ∆.Ε.Υ.Α.Ε, δηλαδή του πραγµατικού 
τζίρου. 
 
      Ταυτοχρόνως, θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι η οικονοµική κατάσταση 
της ∆.Ε.Υ.Α.Ε επιδεινώθηκε πρόσφατα λόγω της αύξησης των τιµολογίων 
ηλεκτρικής ενέργειας που είχε ως συνέπεια την αύξηση του ενεργειακού 
κόστους της ∆.Ε.Υ.Α.Ε, το οποίο ήδη είναι υψηλότατο κατά 20% περίπου 
µετά και την τελευταία αύξηση του τιµολογίου της ∆ΕΗ. Θα πρέπει, επίσης 
, να σηµειωθεί ότι η ∆.Ε.Υ.Α.Ε µε υψηλό αίσθηµα κοινωνικής ευθύνης δεν 
έχει µετακυλήσει το υψηλό ενεργειακό κόστος στους καταναλωτές. 
 
       Αλλά, δεν είναι µόνο το ενεργειακό κόστος που είναι υψηλό, αφού η 
∆.Ε.Υ.Α.Ε έχει αναλάβει όχι µόνο να παρέχει υγιεινό και καθαρό νερό 
στους πολίτες, αλλά να λειτουργεί και την µονάδα επεξεργασίας λυµάτων, 
να συντηρεί τα δίκτυα και να παρεµβαίνει και στις περιπτώσεις βλαβών, 
δραστηριότητες µε υψηλότατο κόστος. 
       Με την από 30-03-2020 Π.Ν.Π (ΦΕΚ 75/30-03-2020, Τεύχος Α’), 
προβλέφθηκε στο άρθρο 43ο παρ.5 περ.α’ , η δυνατότητα του οικείου ∆ήµου 
να ενισχύει οικονοµικά την οικεία ∆.Ε.Υ.Α (χωρίς να θεωρείται 
επιχορήγηση) κατόπιν αιτήµατος της ∆ΕΥΑ, µε την οποία αποδεικνύεται 
αδυναµία κάλυψης των λειτουργικών της αναγκών και ταυτόχρονη 
εκχώρηση µέρους των µελλοντικών τους εσόδων έως την αποπληρωµή του 
ποσού της ενίσχυσης . Για την εκπλήρωση του αιτήµατος οικονοµικής 
ενίσχυσης  και κατά το µέρος κατά το οποίο αδυνατεί να ανταποκριθεί ο 
οικείος ∆ήµος, επιχορηγείται εκτάκτως από τους Κ.Α.Π. έναντι 
δικαιούµενων επιχορηγήσεων. 
 
       Με τη νέα διάταξη ορίζεται ότι 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 ∆ήµου, είναι δυνατή η αύξηση των δόσεων έως 
εβδοµήντα δύο (72), για λόγους οµαλής εκτέλεσης του προϋπολογισµού, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 30ο , παρ.1 της Π.Ν.Π.( ΦΕΚ 84/13-04-2020, 
Τεύχος Α’). 
 
       Όπως αντιλαµβάνεστε λοιπόν, καθίσταται δυσχερής έως αδύνατη, η 
εκπλήρωση των οικονοµικών υποχρεώσεων της ∆.Ε.Υ.Α.Ε , µε αποτέλεσµα 
να διαταράσσεται η εύρυθµη λειτουργία της Επιχείρησης και η παροχή 
υπηρεσιών προς τους καταναλωτές της. 
 
       Για όλους τους παραπάνω λόγους,  
Η ∆.Ε.Υ.Α. Εορδαίας αιτείται προς τον ∆ήµο Εορδαίας την οικονοµική 
ενίσχυση αυτής, εν είδει  δανείου, του ποσού των 300.000,00 € , µε 
αποπληρωµή του σε εβδοµήντα δύο (72) δόσεις, αρχής γενοµένης από τον 
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Σεπτέµβριο 2020, όπως ισχύει σήµερα βάσει της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 75/30-03-
2020 Τεύχος Α’), παρ.5α του άρθρου 43 και της Π.Ν.Π ( ΦΕΚ 84/13-04-2020 
Τεύχος Α’) ,παρ.1 του άρθρου 30, ή σε περίπτωση µεταγενέστερης 
ευνοϊκότερης διάταξης να ισχύσει η ευνοϊκότερη διάταξη. 
   Παρακαλούµε για την επίσπευση της διαδικασίας ολοκλήρωσης της 
οικονοµικής ενίσχυσης εί δυνατόν µέχρι τις 30-06-2020. 
Ενδεικτικά αναφέρεται και η οικονοµική κατάσταση της ∆ΕΥΑΕ του µηνός 
Ιουνίου .η οποία έχει ως εξής : 
ΕΣΟ∆Α ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020-06-23 Σήµερα 9-6-2020 τα χρηµατικά 
διαθέσιµα ανέρχονται  στο ποσό των 32.000 € . Πρόβλεψη εισπράξεων µέχρι 
30-6-2020 περίπου  200.000 € 
ΕΞΟ∆Α  ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 
Οι Οικονοµικές υποχρεώσεις για το µήνα Ιούνιο 2020 είναι οι εξής : 

1. Οι κρατήσεις της µισθοδοσίας ποσό 75.000 € 
2. Το ΦΠΑ ποσό περίπου 35.000 € 
3. Οι προκαταβολές µηνός Ιουνίου στο προσωπικό περίπου 35.500 € 
4. Τα ρυθµιζόµενα δάνεια λήξης 30-6-2020 σύµφωνα µε την ΚΥΑ 

2/25811α/16-3-2016 ποσό 252.537,94  € 
5. Οφειλές στην ∆ΕΗ ποσό περίπου 258.000 € 
6. Οφειλές προς τρίτους ( προµηθευτές δικαιούχους αµοιβών ) ποσό 

περίπου 170.000 €  
Συνεπώς 
ΕΣΟ∆Α ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ποσό 200.000 € - ΕΞΟ∆Α 826.037,94 € 

Προτείνεται να ενισχυθεί η ∆ΕΥΑΕ από το ∆ήµο Εορδαίας  µε το ποσό των 
300.000,00 € και ο ∆ήµος παράλληλα να αιτηθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών 
την επιχορήγηση  του εκτάκτως από το τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους 
( ΚΑΠ έναντι δικαιουµένων επιχορηγήσεων µε το σύνολο του ποσού των 
300.000,00 € και θα παρακρατείται σε 72 ισόποσες δόσεις , από τις 
µελλοντικές επιχορηγήσεις των ΚΑΠ αρχής γενοµένης από τον µήνα 
Σεπτέµβριο 2020  
Για να προβεί ο ∆ήµος  στην οικονοµική ενίσχυση της ∆ΕΥΑΕ σύµφωνα µε 
τα ανωτέρω θα χρειασθεί να γίνουν οι αναγκαίες προσαρµογές  στον πρ/σµό 
του  2020.  
 
                                        Αριθµ. Απόφ. 85-2020. 
 
Το ∆Σ αφού έλαβε υπόψη του την 70/2020 Α∆Σ της ∆ΕΥΑΕ τις διατάξεις 
της Πράξης Νοµοθετικού περιεχοµένου  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 

1. Την οικονοµική ενίσχυση της ∆ΕΥΑΕ από το ∆ήµο Εορδαίας, 
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 300.000,00 € µε 
ταυτόχρονη εκχώρηση  µέρους των µελλοντικών τους εσόδων έως την 
αποπληρωµή του ποσού της ενίσχυσης.  
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2. Το ποσό της οικονοµικής ενίσχυσης δύναται να καταβληθεί και πριν 
την επιχορήγηση του ∆ήµου από τους ΚΑΠ, ύστερα από σύµφωνη 
γνώµη του Προϊσταµένου των Οικονοµικών Υπηρεσιών σχετικά µε 
την δυνατότητα ταµειακής ρευστότητας του ∆ήµου. 

3. Η Αποπληρωµή του ποσού να γίνει σε εβδοµήντα δύο (72) δόσεις, 
αρχής γενοµένης από τον Σεπτέµβριο 2020, όπως ισχύει σήµερα 
βάσει της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 75/30-03-2020 Τεύχος Α’), παρ.5α του άρθρου 
43 και της Π.Ν.Π ( ΦΕΚ 84/13-04-2020 Τεύχος Α’) ,παρ.1 του 
άρθρου 30, ή σε περίπτωση µεταγενέστερης ευνοϊκότερης διάταξης 
να ισχύσει η ευνοϊκότερη διάταξη 

4. Ο ∆ήµος Εορδαίας να αιτηθεί  στο Υπ. Εσωτερικών την επιχορήγηση 
του, από τους ΚΑΠ η οποία να παρακρατείται  σε 72  δόσεις οι οποίες 
είναι ανάλογες της εκχώρησης  µέρους των µελλοντικών εσόδων της 
∆ΕΥΑΕ  ώστε να µην διαταράσσεται ο ετήσιος πρ/σµός του ∆ήµου και 
το σύνολο των παρακρατήσεων από τους ΚΑΠ ανά έτος να είναι ίσο 
µε το σύνολο των εκχωρήσεων εσόδων από την ∆ΕΥΑΕ. 

5. Ο ∆ήµος να αιτηθεί την πρόβλεψη περιόδου χάριτος αποπληρωµής 
της παρακράτησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), 
δεδοµένης της δυσµενούς οικονοµικής κατάστασης που επήλθε στους 
∆ήµους που κλήθηκαν να επωµιστούν µεγάλο βάρος κατά την 
περίοδο της πανδηµίας, χωρίς να υπάρχει η ανάλογη επιχορήγηση 
από το κράτος 

6. Προσαρµόζει τον πρ/σµό οικ. Έτους 2020 ως εξής : 
� Εγγράφει το ποσό των 300.000,00 € στο σκέλος των εσόδων 

στον ΝΕΟ Κ.Α. 0611.0001 µε τίτλο «Έκτακτη επιχορήγηση 
από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) βάσει της 
Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 75/30-03-2020 Τεύχος Α’)» και στη συνέχεια το 
µεταφέρει µέσω αποθεµατικού στον ΝΕΟ Κ.Α. 00.6739.0002 
«Οικονοµική ενίσχυση της ∆ΕΥΑΕ από το ∆ήµο Εορδαίας, 
σύµφωνα µε την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου (ΦΕΚ 
75/30-3-2020, τεύχος Α’, άρθρο 43 παρ.5α)» 

� Εγγράφει το ποσό των 300.000,00 € στο σκέλος των εσόδων 
στον ΝΕΟ Κ.Α. 4219.0009 µε τίτλο «Επιστροφή ποσού από την 
∆ΕΥΑΕ για την  Οικονοµική ενίσχυση της, σύµφωνα µε την 
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου (ΦΕΚ 75/30-3-2020, τεύχος 
Α', άρθρο 43 παρ.5α)» και στη συνέχεια το µεταφέρει µέσω 
αποθεµατικού στον ΝΕΟ Κ.Α. 00.8261.0009 «Παρακράτηση 
των ΚΑΠ σύµφωνα µε την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου 
(ΦΕΚ 75/30-3-2020, τεύχος Α', άρθρο 43 παρ.5α)» στον οποίο 
θα συµψηφίζονται τα ποσά των µειωµένων ΚΑΠ που θα 
αποδίδονται σε σχέση µε τα προϋπολογισθέντα 

 
Η απόφαση αυτή  πήρε αυξ.  Αριθµ.85/2020  

……………………………………………………………………………………………… 
Επ ’αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται 

Ο ∆ήµαρχος     Τα   Μέλη 
Παναγιώτης Πλακεντάς 
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                   Πτολεµαΐδα 

Ο Πρόεδρος 
∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
 

 
 

Χαρακτσής Ιωάννης 

Χαρακτσής Ιωάννης 
Ορφανίδης ∆ηµήτρης 
Καϊδου Άννα 
Καρακασίδης ∆ηµήτρης 
Λόφτσαλης Αναστάσιος 
Κεσκερίδης Χρήστος 
Αντωνιάδου Μαρία 
Τσεχελίδης ∆ηµήτρης 
Κάλφας Παναγιώτης 
Σιδηρόπουλος Κοσµάς 
Αντωνιάδης Κυριάκος 
Πράπα Αναστασία 
Φουρκιώτης Νικόλαος 
Τερζοπούλου Ιωάννα 
Μίχος Κωνσταντίνος 
Σίσσιος Μιχάλης 
Ταϊρίδης Χρύσανθος 
∆ίκας Ιωάννης 
Τσάγια Ειρήνη 
Τραχανάς ∆ηµήτρης 
Μπίγγας Στέφανος 
Κωτσίδης Στέφανος 
Κοκκινίδης Ευστάθιος  
Μαυρίδου Μάρθα 
Σολαχίδου Βασιλική 
Τουρτούρης Αθανάσιος 
Μωυσιάδης Στυλιανός 
Καραβασίλης Ιωάννης 
Σπόντης ∆ηµήτριος 
Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
Παπαχρήστου Αναστάσιος 
Χόλµπα Αντωνία 
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