ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΕ
Oι Δ.Ε.Υ.Α. είναι Ν.Π.Ι.Δ. κοινωφελούς χαρακτήρα που
λειτουργούν με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας.
Είναι επιχειρήσεις ειδικού σκοπού και το θεσμικό τους
πλαίσιο διέπεται από τις διατάξεις των Ν. 1069/80 , Ν.
4483/2017 όπως ισχύουν σήμερα με τις τροποποιήσεις
τους.
Οι ΔΕΥΑ έχουν αναλάβει :
-Να εξασφαλίσουν πόσιμο και υγιεινό νερό επαρκούς
ποσότητας και ποιότητας για όλους τους καταναλωτές.
-Να συντηρούν και να λειτουργούν τα δίκτυα ύδρευσης,
αποχέτευσης ακαθάρτων και

ομβρίων, καθώς και τις

εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων .
Η ίδρυση και η λειτουργία των Δ.Ε.Υ.Α. είναι ο
κυριότερος λόγος που ολοκληρώθηκαν πολλά έργα
ύδρευσης

–

αποχέτευσης

και

επεξεργασίας

υγρών

αποβλήτων στη χώρα μας και λειτουργούν με τρόπο
ισοδύναμο με αυτό των υπόλοιπων χωρών της ΕΕ .
Η βιωσιμότητα της ΔΕΥΑΕ στηρίζεται στην καταβολή
του αντιτίμου της κατανάλωσης της νερού χωρίς να
επιβαρύνει για την λειτουργία της τον Δήμο Ερέτριας ή
άλλο Κρατικό Φορέα.

 ΣΥΣΤΑΣΗ
 Η νέα ΔΕΥΑ Ερέτριας προέρχεται από την
συγχώνευση

των

ΔΕΥΑ

Ερέτριας

και

Αμαρύνθου το 2011 με (ΦΕΚ Β 1494/17-62011)
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
 Με την έκθεση

του Διαχειριστικού ελέγχου

έτους 2011 προέκυψε ότι κατά την διαδικασία
συγχώνευσης των ΔΕΥΑΕ

υπήρχαν ελλείψεις

στην αποτίμηση των παγίων της ΔΕΥΑΕ.
Απαραίτητη

προϋπόθεση

οικονομικών

καταστάσεων

διαχειριστικών
παγίων,

για

για

την

των

σύνταξη
μετέπειτα

ήταν η ορθή αποτίμηση των
την

οποία

ορίστηκε

Ορκωτός

Λογιστές για το σκοπό αυτό το έτος 2015 και
ολοκληρώθηκε το ίδιο έτος.
 Σήμερα, έχει ήδη ολοκληρωθεί ο Ισολογισμός
του 2012 και παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη
οι αντίστοιχες διαδικασίες για τα έτη 2013 &
2014
(Οι μέχρι τώρα καθυστερήσεις οφείλονται στην
δυσκολία

συλλογής και

διαχείρισης των

στοιχείων καθώς και εξαιτίας της μετάπτωσης

τους

από

διαφορετικά

λογιστικά

προγράμματα).

ΕΡΓΑ

ΔΕΥΑΕ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ
 Δίκτυο Εγκατάστασης &

Ολοκληρώθηκε, παραλήφθηκε το

Επεξεργασίας λυμάτων Οικ.

δίκτυο και τον Ιανουάριο του 2019

Αμαρύνθου & Γυμνού

θα αρχίσει η δοκιμαστική
λειτουργία η ΕΕΛ

 Σύστημα Τηλεμετρίας, που αφορά
το εξωτερικό δίκτυο Ύδρευσης

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ
 Αντικατάσταση δικτύου

Ολοκληρώθηκε και παραλήφθηκε
το 2018

ΕΡΓΑ
Απόφαση ένταξης 5/4/2018

Ύδρευσης Ερέτριας (υπόλοιπα Ποσό 1.187.096,77€
τμήματα πόλης)
 Λειψυδρία

Απόφαση ένταξης 24/7/2018
ποσό 130.000€

ΕΡΓΑ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ
Προϋπολογισμού

 Δίκτυο Αποχέτευσης &

15.026.778,26€

Επεξεργασίας λυμάτων
Ερέτριας

 Υποέργο 5 της Πράξης «Δίκτυο Προϋπολογισμού 2.100.000€
αποχέτευσης και εγκατάσταση άνευ ΦΠΑ
επεξεργασίας λυμάτων των
Οικισμών Αμαρύνθου και
Γυμνού» με τίτλο «Κατασκευή
εσωτερικού δικτύου
αποχέτευσης λυμάτων
Οικισμού Άνω Βάθειας ΔΕ
Αμαρύνθου Δήμου Ερέτριας
ΕΡΓΑ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ
 Δίκτυο

αποχέτευσης

εγκατάσταση
λυμάτων

και

επεξεργασίας
Τ.Κ.

Σέττας

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι του ΥΠ.ΕΣ.

Φάση ψήφισης από το
Δημοτικό Συμβούλιο της
προγραμματικής σύμβασης
της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. με τον Δήμο
Ερέτριας



Ψηφιακή Χαρτογράφηση και
Διαχείριση

των

Ύδρευσης
κωδικό
2826

Δικτύων

Πρόσκληση
16.36.2.Π7,

της

Φάση ψήφισης από το
Δημοτικό Συμβούλιο της

με

προγραμματικής σύμβασης

ΟΠΣ

της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. με τον Δήμο

ΕΥΔΕΠ

του

Ερέτριας

Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης)


Προμήθεια, εγκατάσταση και
θέση

σε

συστήματος

Φάση

λειτουργία Δημοτικό

ψήφισης

από

Συμβούλιο

τηλεελέγχου - προγραμματικής

το
της

σύμβασης

τηλεχειρισμού και ανίχνευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. με τον Δήμο
διαρροών
διατάξεων

μετρητικών Ερέτριας
κατανάλωσης

των

δικτύων ύδρευσης της ΔΕΥΑ
Ερέτριας»

πρόγραμμα

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι του ΥΠ.ΕΣ.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ
 Αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων ΔΕΥΑΕ
 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ******

 Προσωπικό
 Στελέχωση της Υπηρεσίας με προσωπικό από
μετατάξεις (Γενική Διευθύντρια και
Μηχανικός )
 Συμμετοχή

στις

εξειδικευμένου

Διαδικασίες

Προσωπικού

πρόσληψης
μέσω

ΑΣΕΠ

(Προκήρυξη 3Κ/2018).
Αναμένονται οι οριστικοί πίνακες πρόσληψης
 Ενίσχυση του προσωπικού Μέσω ΟΑΕΔ
ΕΠΑΣ (άσκηση πρακτικής) και
Προσωπικό από πρόγραμμα 55-67
 Απασχόληση προσωπικού της ΔΕΥΑΕ σε
Υπηρεσίες του Δήμου μας (12 εργαζόμενοι)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
 Εξόφληση δανείου της ΔΕΥΑ Αμαρύνθου της
Συνεταιριστικής τράπεζας τον 12ο του 2017
για αγορά οικοπέδου ύψους

138.000€ το

2011
 Τήρηση των ρυθμίσεων σε ΔΟΥ και ΙΚΑ που
έχουν συναφθεί το 2011
 Εξόφληση
~282.000€

Δικαστικών
τα

έτη

αποφάσεων
2011

έως

για
2018

Βρίσκονται σε εξέλιξη και άλλες δικαστικές
Υποθέσεις

 ΦΠΑ ΕΡΓΩΝ
 Το

έργο

«Δίκτυο

Εγκατάστασης
εμπεριείχε

ως

αποχέτευσης

επεξεργασίας
μη

επιλέξιμη

και

λυμάτων»
δαπανη

τον

αναλογούντα ΦΠΑ.
Από τον Αύγουστο του 2014, σύμφωνα με το
Ν4281/2014 και συγκεκριμένα το άρθρο 39Α
τα παραστατικά που προσκομίζει ο ανάδοχος
δεν περιλαμβάνει τον ΦΠΑ αλλά μόνο

την

καθαρή αξία, η οποία επιχορηγείται και

ως

εκ τούτου δεν τίθεται θέμα ΦΠΑ.
Πιο συγκεκριμένα, εως τον Αύγουστο του
2014 η ΔΕΥΑΕ είχε καταβάλει στον ανάδοχο
του έργου τον ΦΠΑ των εκδοθέντων λογαριασμών στο σύνολό του, από ίδιους πόρους
και από επιχορήγηση που έλαβε μετά
σχετικό αίτημα στο Υπουργείο Ανάπτυξης.
 Τον Δεκέμβριο του 2016 υποβάλαμε
στην ΔΟΥ για να επιστραφεί

αίτημα

το ποσό του ΦΠΑ

που επιχορηγηθήκαμε και να επιστραφεί στον
Φορέα επιχορήγησης.
 Το 2016 αποτυπώθηκε οικονομοτεχνικά η
κατάσταση της ΔΕΥΑΕ και κατόπιν τούτου
προέκυψαν αποτελέσματα και συμπεράσματα

που υλοποιούνται για την εύρυθμη λειτουργία
της Επιχείρησης.
 ΟΦΕΙΛΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΡΟΣ ΔΕΥΑΕ
Στα

πλαίσια

της

ανωτέρω

οικονομοτεχνικής

αποτύπωσης και :
 Κατανοώντας τις οικονομικές δυσκολίες των
δημοτών, προβήκαμε σε ρυθμίσεις των χρεών
με ευνοϊκούς όρους (Απόφαση Διοικητικού
Συμβουλίου

δυνατότητα

διακανονισμού

οφειλών σε 40 δόσεις και ελάχιστο ποσό δόσης
20€)
 Λόγω

αδιαφορίας

προχωρήσαμε

σε

κάποιων
διακοπές

καταναλωτών
παροχών

και

κάναμε αίτημα στο Υπουργείο Οικονομικών να
βεβαιώνουμε οφειλές στην ΔΟΥ και αυτό έγινε
για να έχουμε ίση μεταχείριση στους δημότες
μας.
 Καταργήσαμε το ειδικό τέλος 80% για την Δ.Ε.
Ερέτριας και μειώσαμε το τιμολόγιο για να
εξομοιωθεί με αυτό της Δ.Ε. Αμαρυνθίων.
(ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ Η ΑΝΑΛΥΣΗ)

