
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ

Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΙΟΝΙΑΣ
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ΤΗΛ.: 23430-20040 FAX: 23430-20302
e-mail: deyapaionias  @  gmail  .  com  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 Από το πρακτικό της 07/2020 τακτικής συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου
της Δημοτικής Επιχείρησης  Ύδρευσης - Αποχέτευσης Παιονίας (Δ.Ε.Υ.Α.Π.).

Αρ. Απόφασης:  47 / 2020.

ΘΕΜΑ: 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΠ έτους 2020.
 

Στο Πολύκαστρο και  στη ΔΕΥΑΠ, σήμερα Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020 και  ώρα
20:00 μ.μ., συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ ύστερα από την υπ’ αριθμόν 14910 / 11-06-
2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου ένδεκα (11)
συμβούλων βρέθηκαν παρόντες οκτώ (8) σύμβουλοι και απόντες τρεις (3), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
Καραθόδωρος Χρήστος, Πρόεδρος Δ.Σ.,
Ρουκούδης Νικόλαος, Αντιπρόεδρος,
Παλάνη Μαρία, μέλος,
Δεβετζόπουλος Αιμίλιος, μέλος,
Ναλμπάντης Τριαντάφυλλος, μέλος,
Τατσιούδη Σοφία, μέλος.
Καμενόπουλος Σωτήριος, μέλος και
Ασλανίδου Όλγα, μέλος.

Καρβουνιάρη Γαρυφαλλιά, μέλος,
Γαρόπουλος Ελευθέριος, μέλος και
Δουλκερίδης Γεώργιος, μέλος.

            
            

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΠ κος Γεώργιος
Αναστασιάδης και η γραμματέας του ΔΣ της ΔΕΥΑΠ κα Γωνιάδου Ελισάβετ.

Ο  Πρόεδρος  κήρυξε  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  και  ο  Γενικός  Διευθυντής
εισηγούμενος το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι:

Πρέπει να προβούμε στην 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΠ του
έτους 2020. Η αναμόρφωση προβλέπει αλλαγές μόνο στο σκέλος των εξόδων. Αυτές είναι:
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             α)  Προστίθεται ο νέος Κ.Α. 61.00.18 με τίτλο «Έρευνα για την διενέργεια των
αναγκαίων  δικονομικών  κινήσεων  προς καταναλωτές  της  ΔΕΥΑΠ  με μεγάλα  χρέη  και
ελλειπή δηλωμένα στοιχεία» και ποσό 1.000,00 €.
           Πολλοί καταναλωτές έχουν μεγάλα χρέη προς την ΔΕΥΑΠ. Παρά τις επανειλημμένες
οχλήσεις της Υπηρεσίας για πληρωμή ή ρύθμιση των χρεών τους και την δέσμευση των
τραπεζικών  τους  λογαριασμών,  αυτοί  αδιαφορούν  πλήρως.  Προκειμένου  λοιπόν  να
εισπράξει η ΔΕΥΑΠ τα ωφελούμενα, πρέπει να αναθέσει σε δικηγόρο να διεξαγάγει έρευνα
και να προβεί σε όλες εκείνες τις αναγκαίες δικονομικές κινήσεις, για να μπορέσει η ΔΕΥΑΠ
να εισπράξει τα ωφελούμενα.

β)  Ο υπάρχον Κ.Α. 61.00.03 με τίτλο «Δικαστικά έξοδα υποβολής μηνύσεων σε
καταναλωτές  με  παράνομες  συνδέσεις  ύδρευσης-αποχέτευσης  έτους  2020»  και  ποσό
1.000,00 €, τροποποιείται μόνο ως προς τον τίτλο του, που αναδιατυπώνεται σε «Σύνταξη
και κατάθεση έφεσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης».

Στην ΔΕΥΑΠ το 2015 επιβλήθηκε από το ΙΚΑ το αδικαιολόγητο κατά τη γνώμη μας
πρόστιμο ύψους 10.549,44 €, για παράβαση μη αναγραφής της δήθεν εργαζομένης σε
εμάς Όλγας Ασλανίδου σε ισχύοντα πίνακα προσωπικού. Έκτοτε έχει ξεκινήσει η ΔΕΥΑΠ
χρονοβόρο  δικαστικό  αγώνα  με  το  ΙΚΑ,  για  την  τελική  της  δικαίωση.  Έτσι  πρέπει  να
υπάρχει αυτός ο ΚΑ, για να ανατεθεί σε δικηγόρο η συνέχιση των κατάλληλων ενεργειών
από την ΔΕΥΑΠ.

γ)  Δημιουργείται ο νέος ΚΑ 61.00.19 με τίτλο «Αμοιβή σύνταξης μελέτης για την
προμήθεια και τοποθέτηση τηλεματικών υδρομέτρων και αυτόματη έκδοση λογαριασμών
ύδρευσης» και ποσό 5.000,00 €. 

Η ΔΕΥΑΠ δεν διαθέτει Τεχνική Υπηρεσία και μάλιστα με επάρκεια ώστε να μπορεί
να προβεί  στην σύνταξη της παραπάνω μελέτης.  Επίσης και  η Τεχνική Υπηρεσία του
Δήμου Παιονίας σε ερώτησή μας, απάντησε αρνητικά στην σύνταξη τέτοιου είδους και
περιεχομένου μελέτες, λόγω έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού.

Η σύνταξη της μελέτης επείγει,  επειδή σε ένα – δύο μήνες θα προκηρυχθεί το
πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», στο οποίο θα είναι επιλέξιμη η δαπάνη της προμήθειας
τηλεματικών  υδρομέτρων,  για  τα  οποία  ήδη  έχουμε  σε  λειτουργία  το  πρόγραμμα
επεξεργασίας  των  δεδομένων  τους.  Η  λειτουργία  τέτοιων  υδρομέτρων  έχει  πολλά
πλεονεκτήματα, όπως άμεση ανάγνωση της ένδειξής τους, διακοπή της παροχής τους από
το γραφείο χωρίς επίσκεψη στο ακίνητο από υδραυλικό, αυτόματη ειδοποίηση της ΔΕΥΑΠ
σε περίπτωση δολιοφθοράς του, αποστολή SMS στον καταναλωτή με ενημέρωση για την
κατανάλωσή του ή την ύπαρξη διαρροής και υπερκατανάλωσης.

Κατόπιν των ανωτέρω, για την σύνταξη της μελέτης «Προμήθεια και τοποθέτηση
τηλεματικών υδρομέτρων και αυτόματη έκδοση λογαριασμών ύδρευσης» απευθυνθήκαμε
στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και την Πολυτεχνική Σχολή αυτού, που έκανε δεκτό
το αίτημά μας για την σύνταξη της. Τέλος,

δ)  Ο ΚΑ 60.00 με τίτλο «Αμοιβές έμμισθου προσωπικού» και ποσό 816.610,23 €
μειώνεται κατά 6.000,00 €. Έτσι το νέο ποσό διαμορφώνεται στα 810.610,23 €. Η μείωση
αυτή στον ΚΑ δεν θα επηρεάσει την μισθοδοσία των υπαλλήλων της ΔΕΥΑΠ, αφού μέχρι
στιγμής δεν έχει ολοκληρωθεί η πρόσληψη όλων των υπαλλήλων της από την προκήρυξη
3Κ/2018 του ΑΣΕΠ. Το ποσό της μείωσης προστίθεται στους ΚΑ  61.00.18 και  61.00.19
με 1.000,00 και 5.000,00 € αντίστοιχα.

       Οι παραπάνω αναφερθείσες τροποποιήσεις στον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΠ του
έτους 2020 αλλά και οι προσθήκες νέων ΚΑ, δεν αυξομειώνουν το συνολικό ποσό των
εξόδων του Π/Υ και επομένως αυτός παραμένει ισοσκελισμένος. 
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Οι  τροποποιήσεις  της  4ης  αναμόρφωσης  του  Π/Υ  φαίνονται  στον  παρακάτω
πίνακα:

4η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ  
ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ-
ΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ

2020

1η-2η-3η
ΑΝΑΜΟΡ-

ΦΩΣΗ
ΕΤΟΥΣ
2020

ΠΡΟΣΘΑΦΑΙ-
ΡΕΣΗ ΠΟΣΟΥ
4ης ΑΝΑΜΟΡ-

ΦΩΣΗΣ

4η ΑΝΑΜΟΡ-
ΦΩΣΗ ΕΤΟΥΣ

2020

61
ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ 
ΤΡΙΤΩΝ 1.000,00 0,00 +6.000,00 7.000,00

11.01

61.00.03

Σύνταξη και κατάθεση
έφεσης  ενώπιον  του
Διοικητικού  Εφετείου
Θεσσαλονίκης

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

61.00.18

Έρευνα  για  την διε-
νέργεια  των  αναγκαί-
ων  δικονομικών  κινή-
σεων προς καταναλω-
τές της ΔΕΥΑΠ με με-
γάλα χρέη και ελλειπή
δηλωμένα στοιχεία

0,00 0,00 +1.000,00   1.000,00

61.00.19

Αμοιβή  σύνταξης  με-
λέτης  για  την  προμή-
θεια  και  τοποθέτηση
τηλεματικών  υδρο-
μέτρων  και  αυτόματη
έκδοση  λογαριασμών
ύδρευσης

0,00 0,00 +5.000,00 5.000,00

60

ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

0,00 816.610,23 -6.000,00 810.610,23

60.00

ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

0,00 816.610,23 -6.000,00 810.610,23

ΣΥΝΟΛΟ 4ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ

ΤΗΣ ΔΕΥΑΠ ΕΤΟΥΣ 2020:
1.000,00 816.610,23 0,00 817.610,23

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020: 1.000,00
ΑΥΞΗΣΗ – ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ Π/Υ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 1η, 2η ,3η ΚΑΙ 4η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ: 816.610,23

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ Π/Υ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 ΜΕΤΑ ΤΗΝ 4η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ: 817.610,23
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Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, έπειτα
από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του Ν. 1069/80, όπως
αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τους Ν. 2065/1992, 2130/1993, 2218/1994,
2227/1994, 2307/95, 2503/97, 2647/98, 2839/2000,  3013/2002, 3274/2004,  3274/2005,
3320/2005, 4483/2017, 4512/2018, 4555/2018, 4623/2019 και 4625/2019:

      

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΠ του έτους 2020. Η
4η  αναμόρφωση προβλέπει αλλαγές μόνο στο σκέλος των εξόδων. Αυτές είναι:

       α)  Προστίθεται  ο νέος  Κ.Α.  61.00.18 με  τίτλο  «Έρευνα  για  την διενέργεια  των
αναγκαίων  δικονομικών  κινήσεων  προς καταναλωτές  της  ΔΕΥΑΠ  με μεγάλα  χρέη  και
ελλειπή δηλωμένα στοιχεία» και ποσό 1.000,00 €.
           Πολλοί καταναλωτές έχουν μεγάλα χρέη προς την ΔΕΥΑΠ. Παρά τις επανειλημμένες
οχλήσεις της Υπηρεσίας για πληρωμή ή ρύθμιση των χρεών τους και την δέσμευση των
τραπεζικών  τους  λογαριασμών,  αυτοί  αδιαφορούν  πλήρως.  Προκειμένου  λοιπόν  να
εισπράξει η ΔΕΥΑΠ τα ωφελούμενα, πρέπει να αναθέσει σε δικηγόρο να διεξαγάγει έρευνα
και να προβεί σε όλες εκείνες τις αναγκαίες δικονομικές κινήσεις, για να μπορέσει η ΔΕΥΑΠ
να εισπράξει τα ωφελούμενα.

β)  Ο υπάρχον Κ.Α. 61.00.03 με τίτλο «Δικαστικά έξοδα υποβολής μηνύσεων σε
καταναλωτές  με  παράνομες  συνδέσεις  ύδρευσης-αποχέτευσης  έτους  2020»  και  ποσό
1.000,00 €, τροποποιείται μόνο ως προς τον τίτλο του, που αναδιατυπώνεται σε «Σύνταξη
και κατάθεση έφεσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης».

Στην ΔΕΥΑΠ το 2015 επιβλήθηκε από το ΙΚΑ το αδικαιολόγητο κατά τη γνώμη μας
πρόστιμο ύψους 10.549,44 €, για παράβαση μη αναγραφής της δήθεν εργαζομένης σε
εμάς Όλγας Ασλανίδου σε ισχύοντα πίνακα προσωπικού. Έκτοτε έχει ξεκινήσει η ΔΕΥΑΠ
χρονοβόρο  δικαστικό  αγώνα  με  το  ΙΚΑ,  για  την  τελική  της  δικαίωση.  Έτσι  πρέπει  να
υπάρχει αυτός ο ΚΑ, για να ανατεθεί σε δικηγόρο η συνέχιση των κατάλληλων ενεργειών
από την ΔΕΥΑΠ.

γ)  Δημιουργείται ο νέος ΚΑ 61.00.19 με τίτλο «Αμοιβή σύνταξης μελέτης για την
προμήθεια και τοποθέτηση τηλεματικών υδρομέτρων και αυτόματη έκδοση λογαριασμών
ύδρευσης» και ποσό 5.000,00 €. 

Η ΔΕΥΑΠ δεν διαθέτει Τεχνική Υπηρεσία και μάλιστα με επάρκεια ώστε να μπορεί
να προβεί  στην σύνταξη της παραπάνω μελέτης.  Επίσης και  η Τεχνική Υπηρεσία του
Δήμου Παιονίας σε ερώτησή μας, απάντησε αρνητικά στην σύνταξη τέτοιου είδους και
περιεχομένου μελέτες, λόγω έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού.

Η σύνταξη της μελέτης επείγει,  επειδή σε ένα – δύο μήνες θα προκηρυχθεί το
πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», στο οποίο θα είναι επιλέξιμη η δαπάνη της προμήθειας
τηλεματικών  υδρομέτρων,  για  τα  οποία  ήδη  έχουμε  σε  λειτουργία  το  πρόγραμμα
επεξεργασίας  των  δεδομένων  τους.  Η  λειτουργία  τέτοιων  υδρομέτρων  έχει  πολλά
πλεονεκτήματα, όπως άμεση ανάγνωση της ένδειξής τους, διακοπή της παροχής τους από
το γραφείο χωρίς επίσκεψη στο ακίνητο από υδραυλικό, αυτόματη ειδοποίηση της ΔΕΥΑΠ
σε περίπτωση δολιοφθοράς του, αποστολή SMS στον καταναλωτή με ενημέρωση για την
κατανάλωσή του ή την ύπαρξη διαρροής και υπερκατανάλωσης.

Κατόπιν των ανωτέρω, για την σύνταξη της μελέτης «Προμήθεια και τοποθέτηση
τηλεματικών υδρομέτρων και αυτόματη έκδοση λογαριασμών ύδρευσης» απευθυνθήκαμε
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στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και την Πολυτεχνική Σχολή αυτού, που έκανε δεκτό
το αίτημά μας για την σύνταξη της. Τέλος,

δ)  Ο ΚΑ 60.00 με τίτλο «Αμοιβές έμμισθου προσωπικού» και ποσό 816.610,23 €
μειώνεται κατά 6.000,00 €. Έτσι το νέο ποσό διαμορφώνεται στα 810.610,23 €. Η μείωση
αυτή στον ΚΑ δεν θα επηρεάσει την μισθοδοσία των υπαλλήλων της ΔΕΥΑΠ, αφού μέχρι
στιγμής δεν έχει ολοκληρωθεί η πρόσληψη όλων των υπαλλήλων της από την προκήρυξη
3Κ/2018 του ΑΣΕΠ. Το ποσό της μείωσης προστίθεται στους ΚΑ  61.00.18 και  61.00.19
με 1.000,00 και 5.000,00 € αντίστοιχα.

       Οι παραπάνω αναφερθείσες τροποποιήσεις στον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΠ του
έτους 2020 αλλά και οι προσθήκες νέων ΚΑ, δεν αυξομειώνουν το συνολικό ποσό των
εξόδων του Π/Υ και επομένως αυτός παραμένει ισοσκελισμένος. 

Οι  τροποποιήσεις  της  4ης  αναμόρφωσης  του  Π/Υ  φαίνονται  στον  παρακάτω
πίνακα:

4η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ  
ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ-
ΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ

2020

1η-2η-3η
ΑΝΑΜΟΡ-

ΦΩΣΗ
ΕΤΟΥΣ
2020

ΠΡΟΣΘΑΦΑΙ-
ΡΕΣΗ ΠΟΣΟΥ
4ης ΑΝΑΜΟΡ-

ΦΩΣΗΣ

4η ΑΝΑΜΟΡ-
ΦΩΣΗ ΕΤΟΥΣ

2020

61
ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ 
ΤΡΙΤΩΝ 1.000,00 0,00 +6.000,00 7.000,00

11.01

61.00.03

Σύνταξη και κατάθεση
έφεσης  ενώπιον  του
Διοικητικού  Εφετείου
Θεσσαλονίκης

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

61.00.18

Έρευνα  για  την διε-
νέργεια  των  αναγκαί-
ων  δικονομικών  κινή-
σεων προς καταναλω-
τές της ΔΕΥΑΠ με με-
γάλα χρέη και ελλειπή
δηλωμένα στοιχεία

0,00 0,00 +1.000,00   1.000,00

61.00.19

Αμοιβή  σύνταξης  με-
λέτης  για  την  προμή-
θεια  και  τοποθέτηση
τηλεματικών  υδρο-
μέτρων  και  αυτόματη
έκδοση  λογαριασμών
ύδρευσης

0,00 0,00 +5.000,00 5.000,00

ΑΔΑ: 6ΑΛ0ΩΞΡ-7ΕΧ



60

ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

0,00 816.610,23 -6.000,00 810.610,23

60.00

ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

0,00 816.610,23 -6.000,00 810.610,23

ΣΥΝΟΛΟ 4ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ

ΤΗΣ ΔΕΥΑΠ ΕΤΟΥΣ 2020:
1.000,00 816.610,23 0,00 817.610,23

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020: 1.000,00
ΑΥΞΗΣΗ – ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ Π/Υ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 1η, 2η ,3η ΚΑΙ 4η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ: 816.610,23

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ Π/Υ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 ΜΕΤΑ ΤΗΝ 4η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ: 817.610,23

          Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό με αριθμό 7/2020.

          Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 47/2020 και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο     

Πολύκαστρο  22-06-2020

Ο Πρόεδρος ΔΕΥΑΠ

Καραθόδωρος Χρήστος

ΑΔΑ: 6ΑΛ0ΩΞΡ-7ΕΧ
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