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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Με την αριθ. 148/21-3-2011 (ΦΕΚ 1272Β΄/16-6-2011) απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Βέροιας, που βρέθηκε νόμιμη με την αριθ. 3244/20-4-11 όμοια του Γ.Γ.Α.Δ.Μ.-Θ.,
αποφασίσθηκε η τροπ/ση της συστατικής πράξης (με εκ νέου σύσταση) της ενιαίας επιχείρησης
με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Βέροιας «Δ.Ε.Υ.Α.Β.».
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.)
Βέροιας με την αριθ. 323/2020 απόφασή του, αποδέχτηκε αιτήματα συλλόγων και σωματείων και
ενέκρινε την τροποποίηση τιμολογιακής πολιτικής της επιχείρησης, με τη δημιουργία εμβόλιμης
προσωρινής κατηγορίας ένταξης στο κοινωνικό τιμολόγιο με τίτλο «Εργαζόμενοι σε αναστολή
λόγω COVID-19».
Με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.1069/80 (ΦΕΚ 191Α΄/23-8-80) «Περί κινήτρων δια
την Ιδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1
του άρθρου 10 του ν.4483/2017, προβλέπεται ότι:
«Άρθρο 25 Τιμολόγια: 1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που εγκρίνεται από το οικείο
δημοτικό συμβούλιο, καθορίζονται χωριστά τιμολόγια για την υπηρεσία ύδρευσης και αποχέτευσης. Με την
παραπάνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται τα τιμολόγια για τις διάφορες κατηγορίες
καταναλωτών των υπηρεσιών ύδρευσης, αποχέτευσης, ειδικά τέλη, πάγιες χρεώσεις για την κάλυψη του
ελάχιστου κόστους λειτουργίας, καθώς και κάθε τιμολόγιο για υπηρεσίες των οποίων το αντικείμενο
περιλαμβάνεται στις δραστηριότητες των Δ.Ε.Υ.Α..
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης, που εγκρίνεται από το δημοτικό
συμβούλιο του οικείου Δήμου, μπορεί να καθορίζονται ειδικά τιμολόγια για τις διάφορες κατηγορίες
καταναλωτών των υπηρεσιών ύδρευσης, αποχέτευσης, ειδικών τελών, παγίων για κάλυψη του ελάχιστου
κόστους λειτουργίας, καθώς και κάθε τιμολόγιο του οποίου το αντικείμενο περιλαμβάνεται στις
δραστηριότητες των Δ.Ε.Υ.Α. για τους κατοίκους των δήμων ή ΔΕ ή ΤΕ αυτών που μετέχουν στην επιχείρηση,
οι οποίοι εξυπηρετούνται με δίκτυο ανεξάρτητο από το ενιαίο δίκτυο της επιχείρησης.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης μπορεί να θεσπίζει ειδικό τιμολόγιο για τις ευπαθείς
ομάδες των καταναλωτών, με βάση ενιαία και αντικειμενικά κριτήρια. Η απόφαση αυτή εγκρίνεται από το
οικείο δημοτικό συμβούλιο».

Με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν.4674/2020, όπως τροποποιήθηκε από τον
ν.4735/2020, προβλέπεται ότι:
«Άρθρο 11 Ρύθμιση θεμάτων διοικητικής λειτουργίας δήμων: «5. Όπου στις διατάξεις των
άρθρων 11, 25 και 26 του ν. 1069/1980 (Α΄ 191) προβλέπεται έγκριση από το οικείο ή τα οικεία δημοτικά
συμβούλια, από τη δημοσίευση του παρόντος, η έγκριση αυτή παρέχεται από την οικεία ή τις οικείες
οικονομικές επιτροπές των δήμων».

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το συμβούλιο για την έγκριση ή μη της υπ’ αριθ.
323/2020 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της παραπάνω επιχείρησης.
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