
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το υπ’ αριθ. 18/2020 Πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής 
Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Βέροιας

ΠερίληψηΑρ. αποφ. 292/2020
Έγκριση αιτήματος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Βέροιας και της 
Ομοσπονδίας Επαγγελματιών – Βιοτεχνών & Εμπόρων Βέροιας για 
την έμπρακτη στήριξη των εργαζομένων που βρίσκονται σε αναστολή 
σύμβασης εργασίας λόγω των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του 
κορονοϊού CoVID19 (ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΟΓΩ COVID – 
19).

Στην Βέροια σήμερα 10 Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και από ώρα 
16:00 μ.μ. έως και 20:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση το Διοικητικό 
Συμβούλιο, ύστερα από την με ημερομηνία 07/12/2020, γραπτή πρόσκληση με αρ. πρωτ. 5131, του 
κου. Προέδρου, που δόθηκε σε όλους τους συμβούλους, στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο (E-mail), 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.1069/80 του Ν.3852/10 άρθρο 67 παρ.5 και άρθρο 167 
παρ.1 και της από 11-3-20 ΠΝΠ άρθρο 10 παρ.1. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, 
αφού επί συνόλου 11 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη.

Παρόντες: Απόντες: 
Δεν απάντησαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

1) Διαμάντης Στέργιος - Πρόεδρος 1) Γρηγοριάδης Καλλίστρατος
2) Παλουκίδης Κωνσταντίνος 2) Μουχτάρη Πετρούλα
3) Τσιφλίδης Ηλίας 3) Μπέτζιου Μυρτώ
4) Ασλανίδης Λάζαρος 4) Ορφανίδης Γεώργιος
5) Δέλλας Αθανάσιος
6) Λαζαρίδου Αναστασία
7) Πιπερίδης Στέλιος

Ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΒ εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης:
Έγκριση ή μη αιτήματος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Βέροιας και της Ομοσπονδίας 
Επαγγελματιών – Βιοτεχνών & Εμπόρων Βέροιας, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου εισήγηση της 
Υπηρεσίας που έχει ως εξής:

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Βέροιας με την 4854/16-11-2020 αίτησή του, που περιγράφεται 
στο 81/4-11-2020 έγγραφό του, καταθέτει πρόταση για την έμπρακτη στήριξη των εργαζομένων που 
βρίσκονται σε αναστολή σύμβασης εργασίας λόγω των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του 
κορονοϊού CoVID19. Ενδεικτικά προτείνει ποσοστό έκπτωσης επί των λογαριασμών, ευνοϊκούς 
διακανονισμούς, παράταση αποπληρωμής κ.ά.

Επίσης, η Ομοσπονδία Επαγγελματιών – Βιοτεχνών & Εμπόρων Βέροιας, υπέβαλλε το 
5170/10-12-2020 αντίστοιχο αίτημα.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 135275/19-5-2017 ΦΕΚ 1751Β’/22-5-2017, άρθρο 9, 5.2.: «Για το μέρος 
εκείνο του πληθυσμού που ανήκει στις ευπαθείς ομάδες, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 1, παρ. 
4 του ν. 4019/2011, όπως ισχύει, καθορίζονται ευνοϊκότερες τιμές χωρίς να ανατρέπεται η λειτουργία 
της τιμής ως μέσου αποτροπής της σπατάλης νερού.»

Σύμφωνα με το Ν.4019/2011 ΦΕΚ 216Α’/30-9-2011 άρθρο 1, παρ. 4.: «“Ευπαθείς Ομάδες 
Πληθυσμού”, γενικά, είναι οι κοινωνικές ομάδες πληθυσμού, των οποίων η συμμετοχή στην κοινωνική 
και οικονομική ζωή δυσχεραίνεται, είτε εξαιτίας κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων, είτε 
εξαιτίας σωματικής ή ψυχικής ή νοητικής ή αισθητηριακής αναπηρίας, είτε εξαιτίας απρόβλεπτων 
γεγονότων, τα οποία επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία της τοπικής ή ευρύτερα περιφερειακής 
οικονομίας.»
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Σύμφωνα με το Ν.1069/80 όπως ισχύει σήμερα, άρθρο 25, παρ.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.»

Έχοντας υπόψη και την 5126/10-12-2020 Βεβαίωση του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης 
της ΔΕΥΑΒ, προτείνεται έκπτωση 30% επί των τιμολογίων της ΔΕΥΑΒ, για τους εργαζόμενους που 
βρίσκονται σε αναστολή σύμβασης εργασίας και είναι μέλη Σωματείων του Εργατοϋπαλληλικού 
Κέντρου Βέροιας για το διάστημα της αναστολής για την οικία στην οποία διαμένουν, ενώ για τα μέλη 
της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών – Βιοτεχνών & Εμπόρων Βέροιας, προτείνεται αντίστοιχη έκπτωση, 
για το διάστημα της αναστολής για την έδρα της επιχείρησης.

Τα δικαιολογητικά τα οποία οφείλει να προσκομίσει ο κάθε ενδιαφερόμενος είναι:
α) Πρόσφατο εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης.
β) Έντυπο «ΕΡΓΑΝΗ» για τον εργαζόμενο, ότι ο συγκεκριμένος εργαζόμενος βρίσκεται σε 
αναστολή.
γ) Έντυπο «ΕΡΓΑΝΗ» για τον εργοδότη, ότι ο συγκεκριμένος εργαζόμενος βρίσκεται σε αναστολή.
δ) Βεβαίωση από το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Βέροιας ότι είναι μέλος Σωματείου.
ε) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή αντίστοιχου εγγράφου.
στ) Απόδειξη λογαριασμού νερού ΔΕΥΑΒ για την οικία που διαμένει, ή για την επιχείρηση.

Επίσης, όσο διαρκεί ο περιορισμός των μετακινήσεων λόγω CoVID19, παρακαλούμε να 
εγκρίνετε τη συνέχιση ή μη των παρακάτω μέτρων, για όλους τους καταναλωτές:

1. Το Τμήμα Σφραγίσεων Παροχών Ύδρευσης της ΔΕΥΑΒ προβαίνει σε σφραγίσεις νερού μόνο 
κατόπιν αιτήσεων δημοτών.

2. Οι ληξιπρόθεσμοι λογαριασμοί δεν προσαυξάνονται για 90 ημέρες μετά τη λήξη τους.
3. Οι καταναλωτές μπορούν να προβούν σε διακανονισμό των χρεών τους προς τη ΔΕΥΑΒ.

Παρακαλείσθε να αποφασίσετε ανάλογα.
Ο κος. Πρόεδρος κάλεσε στην συνέχεια το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ΔΣ μετά από ανταλλαγή απόψεων μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικών μηνυμάτων, αφού έλαβε 
υπόψη:
1) Την από 10/12/2020 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή.
2) Το 81/4-11-2020 έγγραφο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Βέροιας, (αρ. πρωτ. ΔΕΥΑΒ 

4854/16-11-2020).
3) Το 5170/10-12-2020 έγγραφο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Βέροιας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1) Εγκρίνει το αίτημα του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Βέροιας και της Ομοσπονδίας 
Επαγγελματιών – Βιοτεχνών & Εμπόρων Βέροιας για την έμπρακτη στήριξη των 
εργαζομένων που βρίσκονται σε αναστολή σύμβασης εργασίας λόγω των έκτακτων 
μέτρων αντιμετώπισης του κορονοϊού CoVID19.

2) Ορίζει την δημιουργία εμβόλιμης προσωρινής κατηγορίας ένταξης στο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ, με τίτλο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΟΓΩ COVID – 19.

3) Ορίζει ως ημερομηνία λήξης ένταξης στο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ, για την 
προαναφερόμενη κατηγορία, την ημερομηνία λήξης του περιορισμού άσκοπων 
μετακινήσεων (Lock Down), όποτε αυτή αναγγελθεί επίσημα.

4) Ορίζει τα παρακάτω δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να προσκομίζουν οι 
ενδιαφερόμενοι δημότες:
α) Πρόσφατο εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης.
β) Έντυπο «ΕΡΓΑΝΗ» για τον εργαζόμενο, ότι ο συγκεκριμένος εργαζόμενος 

βρίσκεται σε αναστολή.
γ) Έντυπο «ΕΡΓΑΝΗ» για τον εργοδότη, ότι ο συγκεκριμένος εργαζόμενος 

βρίσκεται σε αναστολή.
δ) Βεβαίωση από το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Βέροιας ότι είναι μέλος Σωματείου.
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ε) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή αντίστοιχου εγγράφου.
στ) Απόδειξη λογαριασμού νερού ΔΕΥΑΒ για την οικία που διαμένει, ή για την 

επιχείρηση. 
5) Εγκρίνει την συνέχιση των παρακάτω μέτρων, για όλους τους καταναλωτές και για όσο 

διαρκεί ο περιορισμός των μετακινήσεων λόγω CoVID19:
α) Το Τμήμα Σφραγίσεων Παροχών Ύδρευσης της ΔΕΥΑΒ προβαίνει σε 

σφραγίσεις νερού μόνο κατόπιν αιτήσεων δημοτών.
β) Οι ληξιπρόθεσμοι λογαριασμοί δεν προσαυξάνονται για 90 ημέρες μετά τη λήξη 

τους.
γ) Οι καταναλωτές μπορούν να προβούν σε διακανονισμό των χρεών τους προς 

τη ΔΕΥΑΒ.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 292/2020
…………………………………………………………………………………………………

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, έληξε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό 
αυτό και υπογράφηκε (δια περιφοράς) ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      ΤΑ ΜΕΛΗ
    ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΛΟΥΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΣΙΦΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΔΕΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

      Ακριβές απόσπασμα
Βέροια  14/12/2020
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
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