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ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την αναλογούσα επιχορήγηση στην Δημοτική Επιχείρηση 

Ύδρευσης Αποχέτευσης Ναυπλίου από το πρόγραμμα επιχορήγησης δήμων για την εξόφληση 

υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις.

ΣΧΕΤ.: Το από 05-04-2022 έγγραφο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ναυπλίου.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας αναφορικά με την αναλογούσα επιχορήγηση 

στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ναυπλίου από το πρόγραμμα επιχορήγησης δήμων για 

την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις σας 

ενημερώνουμε τα ακόλουθα:

Με τις διατάξεις του άρθρου 233 του ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α΄), όπως τροποποιηθήκαν και 

ισχύουν, προβλέφθηκε η επιχορήγηση Δήμων για να εξοφλήσουν απλήρωτες υποχρεώσεις τους που 

προέρχονται από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής που έχουν καταστεί τελεσίδικες έως την 

31η Οκτωβρίου 2020. Κατ΄ εξουσιοδότηση της παρ.3 του ιδίου άρθρου εκδόθηκε η αριθμ. 74652/05-11-

2020 (Β΄ 5004) απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών με την οποία καθορίζονται η διαδικασία και λοιπές 

προϋποθέσεις για την επιχορήγηση των Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής 

και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 2 της ανωτέρω απόφασης «η Διεύθυνση 

Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, κατόπιν αξιολόγησης των 

αιτημάτων των Δήμων, μεριμνά για την έκδοση απόφασης επιχορήγησής τους από τον Υπουργό 

Εσωτερικών» ενώ σύμφωνα με την παρ. 5 «για την εξόφληση των ανωτέρω οφειλών, οι επιχορηγούμενοι 

Δήμοι συμπληρώνουν κάθε φορά  Πίνακα «Εντολή Εξόφλησης .. .(δικαιούχου φορέα)...» (Υπόδειγμα 3Α και 

3Β του Παραρτήματος) και τον αποστέλλουν στη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής - 

Τμήμα Επιχορηγήσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών …… Ο εν λόγω Πίνακας επέχει 

θέση εντολής εξόφλησης». Εν συνεχεία, κατά τα οριζόμενα στην παρ.6 του άρθρου 2 της εν λόγω 
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απόφασης, η Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής «….εκδίδει χρηματική εντολή προς το 

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο προχωρά στην πληρωμή του καθαρού ποσού προς τον 

τελικό δικαιούχο και στη μεταφορά του συνολικού ποσού των κρατήσεων και παρακρατήσεων προς τον 

επιχορηγούμενο Δήμο….. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξόφλησης και με βάση το extrait του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, πραγματοποιείται η σχετική λογιστική τακτοποίηση.».

Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Άργους-Μυκηνών υπέβαλλε το με αριθμ. πρωτ. 18666/16-11-2020 

αίτημα επιχορήγησης συνολικού ύψους 7.208.260,88, με συνημμένη κατάσταση των διαταγών πληρωμής 

και δικαστικών αποφάσεων που είχαν καταστεί τελεσίδικες έως την 31-10-2020, στις οποίες 

περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων οφειλή ύψους 6.992.163,20 € προς τη ΔΕΗ ΑΕ βάσει της αριθμ. 129/29-10-

2020 διαταγής πληρωμής. 

Εν συνεχεία ο Δήμος Άργους-Μυκηνών επιχορηγήθηκε με την αριθμ. 90211/21-12-2020 (ΑΔΑ: 

ΩΕ7546ΜΤΛ6-ΑΡ6) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών με ποσό ύψους 7.208.260,88€ για την 

εξόφληση υποχρεώσεων του από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις. 

Τέλος, κατόπιν του υπ’ αριθμ. 2837/01-03-2021 εγγράφου του Δήμου Άργους-Μυκηνών, η 

Υπηρεσία μας προχώρησε στην έκδοση της αριθμ. 56076/27-07-2021 χρηματικής εντολής προς το Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων με την οποία πληρώθηκε στη ΔΕΗ ΑΕ ποσό ύψους 6.992.163,20€.

Από τα παραπάνω λοιπόν προκύπτει ότι εφόσον μέρος της οφειλής προς τη ΔΕΗ ΑΕ που απορρέει 

από την αριθμ. 129/29-10-2020 διαταγή πληρωμής αφορά σε υποχρέωση της ΔΕΥΑ Ναυπλίου λόγω 

συνδιαχείρισης της Βιολογικής Μονάδας επεξεργασίας λυμάτων, αυτή έχει εξοφληθεί από το εν λόγω 

πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών.

             Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

       Μ. ΝΙΚΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Δήμος Άργους-Μυκηνών 

Γραφείο Δημάρχου
2. ΔΕΥΑ Άργους

Γραφείο Προέδρου
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Πολιτικής - Τμήμα Επιχορηγήσεων Τ.Α.
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