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Επιστολή προς τους κ.κ. µετόχους του Προέδρου & ∆ιευθύνοντος Συµβούλου ∆ρ 

Σκόδρα Γεωργίου και του Α’ Αντιπροέδρου του ∆.Σ. κ.  Παύλου Σµύρη 

Σε ένα περιβάλλον που όλα αλλάζουν µε επιταχυνόµενους ρυθµούς, προβάλλει σήµερα, 

περισσότερο από ποτέ, επιτακτική ανάγκη για την δηµιουργία των συνθηκών εκείνων 

που θα εξασφαλίσουν την επάρκεια και την καταλληλότητα του νερού, της βασικής πηγής 

ζωής, τόσο στις µέρες µας όσο και στο µέλλον, µε την κατάλληλη προστασία και διαχείριση 

των υδάτινων πόρων και του περιβάλλοντος. 

Η ΕΥΑΘ Α.Ε. από την ίδρυση και την έναρξη λειτουργίας της την 3η Νοεµβρίου 1998 έχει 

επιλύσει σηµαντικά και πολλά προβλήµατα τόσο στον τοµέα της ύδρευσης όσο και στον 

τοµέα της αποχέτευσης. Αγωνία αλλά και στόχος όλων µας είναι η βελτιστοποίηση της 

ορθολογικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων και η αποτελεσµατική λειτουργία των δικτύων 

ύδρευσης και αποχέτευσης, των αντλιοστασίων και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας 

πόσιµου νερού και αποβλήτων. 

Η διατήρηση της άριστης ποιότητας του νερού παραµένει πάντα η πρώτη 

προτεραιότητα και προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται οι εκτελούµενοι καθηµερινοί έλεγχοι 

αλλά και το ερευνητικό έργο που πραγµατοποιεί η ΕΥΑΘ Α.Ε. Στον τοµέα της ποιότητας 

ελήφθη το πιστοποιητικό ποιότητας ΙSΟ στο Χηµικό Εργαστήριο και στο Εργαστήριο 

Υδροµετρητών και γίνονται ενέργειες για την πιστοποίηση, σταδιακά του συνόλου των 

δραστηριοτήτων της εταιρείας. 

Η ΕΥΑΘ Α.Ε. την χρονιά που πέρασε έκανε γρήγορους βηµατισµούς στους τοµείς που 

οδηγούν στην αποτελεσµατικότερη λειτουργία της και στην βελτίωση των επιχειρησιακών 

της επιδόσεων. Οι καρποί των προσπαθειών αυτών αποτυπώνονται και στα αποτελέσµατα 

της χρήσης 2007. Η συνεχής προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόµενων 

υπηρεσιών και η συµπίεση του κόστους παραγωγής, σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη νέων 

επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών αποτελούν το νέο εφαλτήριο για µια πιο δυναµική 

αναπτυξιακή πορεία της Εταιρείας στο προσεχές µέλλον. 

 

∆ρ. Σκόδρας Ι. Γεώργιος     Καθηγητής ΑΠΘ Σµύρης Παύλος 
Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου   Α’ Αντιπρόεδρος ∆ιοικητικού 
& ∆ιευθύνων Σύµβουλος     Συµβουλίου 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ 

 

ΣΤΟ παρόν Ετήσιο Ενηµερωτικό ∆ελτίο περιλαµβάνονται όλες οι πληροφορίες και τα 

οικονοµικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σωστή εκτίµηση από τους επενδυτές της 

περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, των αποτελεσµάτων και των 

προοπτικών της ΕΥΑΘ Α.Ε.(στο εξής Εταιρεία). 

 

Η σύνταξη του παρόντος ενηµερωτικού δελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της 

ισχύουσας νοµοθεσίας, και ειδικότερα σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στο άρθρο 8 της 

5/204/14-11-2000 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως αυτή τροποποιήθηκε µε 

την απόφαση 7/372/15-2-2006 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

Τα στοιχεία που περιέχει είναι αληθή, ακριβή, πλήρη, ορθά και σαφή. 

 

Όλες οι πληροφορίες του άρθρου 10 του Ν. 3401/2005 που αφορούν την Εταιρεία, τις 

µετοχές της καθώς και την αγορά κινητών αξιών στην οποία διαπραγµατεύονται οι µετοχές 

της, τις οποίες (πληροφορίες) η εταιρεία δηµοσίευσε και κατάστησε διαθέσιµες στο κοινό 

κατά τη διάρκεια της οικονοµικής χρήσης 2007, κατ' εφαρµογή της νοµοθεσίας, βρίσκονται 

στην ιστοσελίδα της www.eyath.gr στις εταιρικές ανακοινώσεις στο τµήµα 

«Χρηµατιστήριο». Επίσης, αναρτώνται οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, τα 

πιστοποιητικά ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και οι εκθέσεις του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, που ενσωµατώνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές 

καταστάσεις. Τέλος, η Εταιρεία δηλώνει ότι οι συναλλαγές υπόχρεων προσώπων του 

άρθρου 13 παραγρ. 1 του Ν. 3340/2005 έχουν γνωστοποιηθεί σύµφωνα µε τα 

προβλεπόµενα από τον οικείο νόµο. 

 

Οι µέτοχοι και οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα µπορούν 

να απευθύνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες: Στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης 

Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων, Τσιµισκή 98- 546 22 Θεσσαλονίκη (υπεύθυνη η κα 

∆ιαµαντοπούλου Θεοδώρα), τηλ. (2310 286-613 & FAX: 2310 250642). Υπεύθυνη για την 

σύνταξη και την ακρίβεια των στοιχείων του Ενηµερωτικού ∆ελτίου είναι η κα Νιόβη 

Βασιλειάδου, ∆ιευθύντρια Οικονοµικού της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 

 

Το σύνολο των ∆ιευθύνσεων της Εταιρείας παρείχε τα απαραίτητα στοιχεία, έκαστος στον 

τοµέα ευθύνης του, για την πλήρη απεικόνιση των βασικών λειτουργιών και 

δραστηριοτήτων της Εταιρείας. 
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Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έλαβαν γνώση του παρόντος 

Ενηµερωτικού ∆ελτίου και µαζί µε τους συντάκτες του δηλώνουν ότι όλες οι πληροφορίες 

και τα στοιχεία που περιέχονται είναι πλήρη και αληθή. 

 

∆εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή 

παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει ανακριβές το σύνολο ή µέρος των 

στοιχείων και πληροφοριών. 

 

∆εν εκκρεµούν σε βάρος της ΕΥΑΘ Α. Ε. δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα 

µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην Οικονοµική της Κατάσταση, πλην αυτών 

που αναφέρονται στο πιστοποιητικό ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών –Λογιστών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΥΑΘ Α.Ε. & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Η Εταιρεία µε την επωνυµία «Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.» και 

τον διακριτικό τίτλο Ε.Υ.Α.Θ. (εφεξής η Εταιρεία ή Ε.Υ.Α.Θ. ΑΕ), ιδρύθηκε το 1998 (Νόµος 

2651/3.11.1998 (Φ.Ε.Κ. Α' 248/2.11.1998) και προήλθε από τη συγχώνευση των Ανωνύµων 

Εταιρειών «Οργανισµός Ύδρευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.» (ΟΥΘ Α.Ε.) και «Οργανισµός 

Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.» (ΟΑΘ Α.Ε.). Είχε προηγηθεί στις 25 Ιουνίου 1997 η 

µετατροπή των ΝΠ∆∆ ΟΥΘ και ΟΑΘ σε ανώνυµες εταιρίες. Είναι εισηγµένη στο 

ΧΡΗΜΑΤΙΣTHΡΙΟ ΑΘΗΝΏΝ ΑΕ.  ∆ιέπεται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, "περί 

Ανωνύµων Εταιρειών" (ΦΕΚ 135 Τ.Α.) και συµπληρωµατικά από τις διατάξεις του Ν. 

2937/2001 Κεφ.Β’ (ΦΕΚ 169/Τ.Α.) καθώς και από τον Ν. 3016/2002 όπως αυτός 

τροποποιήθηκε µε το Ν.3091/2002. Τελεί δε υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονοµίας - 

Οικονοµικών και Μακεδονίας – Θράκης, η δε διάρκεια της ορίσθηκε σε ενενήντα εννέα (99) 

έτη από την 3η Νοεµβρίου 1998, δηλ. µέχρι την 3η Νοεµβρίου 2097. Το Αρχικό Καταστατικό 

της εγκρίθηκε µε την Αρ.ΕΓΑ/606/26-7-2001 (ΦΕΚ 989/30-7-2001) απόφαση και είναι 

εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών (Μ.Α.Ε.) µε αριθµό 41913/06/B/98/32. Η 

έδρα της Εταιρείας είναι στο ιδιόκτητο κτίριο της οδού Εγνατίας 127 στην Θεσσαλονίκη 

Τ.Κ.54635, τηλ.2310966600. 

 

Η ∆ιυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων (∆.Ε.Α.) µε τις από 563/17.10.2000 και 

605/27.7.2001 αποφάσεις της, αποφάσισε της εισαγωγή της Εταιρείας «Εταιρεία Ύδρευσης 

και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.» στο Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε. η οποία 

πραγµατοποιήθηκε µε την πώληση µετοχών που προήλθαν από την αύξηση του µετοχικού της 

κεφαλαίου και την πώληση υφισταµένων µετοχών κυριότητας του ελληνικού δηµοσίου, το οποίο 

ήταν και ο αποκλειστικός µέτοχος έως τότε. 

 

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Ε.Υ.Α.Θ Α.Ε. της 27.7.2001 αποφάσισε 

οµόφωνα την αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου και την εισαγωγή των µετοχών της στην 

Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου  Αθηνών ΑΕ . Για το σκοπό αυτό αποφασίστηκαν τα ακόλουθα: 

α) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 511.125.000 δρχ. (1.500.000 €) µε 

την έκδοση 1.500.000 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών ("Προσφερόµενες Νέες 

Μετοχές"), ονοµαστικής αξίας 340,75 δρχ. (1 €) εκάστη, που αντιπροσώπευαν ποσοστό 
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10% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. 

β) Παραίτηση του παλαιού µετόχου (Ελληνικό ∆ηµόσιο) από το δικαίωµα προτίµησης επί της 

αύξησης του κεφαλαίου. 

γ) Οι νέες µετοχές  είχαν δικαίωµα απόληψης µερίσµατος από τα κέρδη της χρήσης 2001. 

Οι Προσφερόµενες Νέες Μετοχές διατέθηκαν  µε ∆ηµόσια Εγγραφή στο ευρύ επενδυτικό κοινό 

(ιδιώτες και θεσµικούς επενδυτές) σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆.350/1985 όπως ίσχυε. 

Παράλληλα το Ελληνικό ∆ηµόσιο, µοναδικός µέτοχος της Εταιρείας, προ της παρούσας 

προσφοράς, και µε σκοπό την πραγµατοποίηση της απαιτούµενης διασποράς αποφάσισε τη 

διάθεση 2.700.000 υφισταµένων κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας 340,75 

δρχ. (1 €) εκάστη που αντιπροσώπευαν ποσοστό 16,36% του µετοχικού κεφαλαίου της 

Εταιρείας, όπως αυτό διαµορφώθηκε µετά αυτή  την  αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου. 

Από το σύνολο των 2.700.000 µετοχών κυριότητας του ελληνικού δηµοσίου, οι 2.500.000 

µετοχές διατέθηκαν στο ευρύ επενδυτικό κοινό (ιδιώτες και θεσµικούς επενδυτές) µε ∆ηµόσια 

Εγγραφή, ενώ οι υπόλοιπες 200.000 µετοχές διατέθηκαν µε Ιδιωτική Τοποθέτηση στο 

προσωπικό µε σύµβαση αορίστου χρόνου και στα µέλη ∆.Σ. της Εταιρείας, σε τιµή κατά 20% 

χαµηλότερη από την τιµή διάθεσης των µετοχών της ∆ηµόσιας Εγγραφής που καθορίσθηκε µε 

τη διαδικασία του Βιβλίου Προσφορών. 

Ο αριθµός των µετοχών που διατέθηκαν µε Ιδιωτική Τοποθέτηση (200.000 µετοχές) 

αντιστοιχούσε στο 5% του συνόλου των µετοχών που διατέθηκαν µε ∆ηµόσια Εγγραφή. Η 

διάθεση του συνόλου της Ιδιωτικής Τοποθέτησης καθώς και η καταβολή του αντίστοιχου 

ποσού και η γνωστοποίηση του ανωτέρω προς το Χρηµατιστήριο Αθηνών ΑΕ έγινε πριν την 

έναρξη της ∆ηµόσιας Εγγραφής σύµφωνα το άρθρο 3 του Π.∆ 350/1985 όπως αυτό ίσχυε. 

Οι µετοχές που διατέθηκαν µε ∆ηµόσια Εγγραφή (νέες και υφιστάµενες) και µε Ιδιωτική 

Τοποθέτηση (4.200.000 µετοχές) αντιστοιχούσαν στο 25,45% του συνολικού αριθµού των 

µετοχών της Εταιρείας που προέκυψε µετά την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, σύµφωνα 

µε το άρθρο 3 του Π.∆. 350/1985 όπως αυτό ίσχυε. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων, 

ενεργώντας προς το συµφέρον της Εταιρείας, να προβεί σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες 

σχετικά µε την εισαγωγή των µετοχών της στην Κύρια αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. 

Προ της παρούσας προσφοράς το Ελληνικό ∆ηµόσιο κατείχε το 100% του µετοχικού 

κεφαλαίου της Εταιρείας. Μετά τη Συνδυασµένη Προσφορά το ποσοστό συµµετοχής του 

ελληνικού δηµοσίου θα διαµορφωθεί σε 74,55%. 

Κατά την εισαγωγή της, σύµφωνα µε το άρθρο 22 του Ν.2937/26-7-2001, το κύριο µέρος 

των Παγίων Περιουσιακών στοιχείων της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. µεταφέρθηκε κατά κυριότητα στο 

νεοσυσταθέν ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία «Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων» άνευ ανταλλάγµατος. Με σύµβαση 

διαρκείας 30 ετών, που υπογράφηκε στις 27-7-2001, µεταξύ του Ελληνικού ∆ηµοσίου, της 

Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων και της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. χορηγήθηκε στην Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. το αποκλειστικό 

δικαίωµα παροχής ύδρευσης και αποχέτευσης στη γεωγραφική περιοχή αρµοδιότητάς της. 
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Με την ίδια σύµβαση η Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων οφείλει να παρέχει στην Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. τις αναγκαίες 

ποσότητες νερού, έναντι τιµήµατος, για την εξυπηρέτηση των πελατών της (καταναλωτών), 

η δε Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. να λαµβάνει µέριµνα για την ορθολογική χρήση του πωλουµένου ύδατος 

και να καταβάλει κάθε προσπάθεια για την όσο το δυνατό µεγαλύτερη µείωση των διαρροών 

και απωλειών, µέσω της υλοποίησης του προγράµµατος βελτίωσης και ανακατασκευής του 

δικτύου διανοµής της Ύδρευσης. 

Με την από 30/12/2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων το 

µετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά ένα εκατοµµύριο εξακόσιες πενήντα χιλιάδες (1.650.000) 

ΕΥΡΩ µε την έκδοση ενός εκατοµµυρίου εξακοσίων πενήντα χιλιάδων (1.650.000) νέων 

κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας ενός (1) ΕΥΡΩ (340,75 δρχ.) εκάστη µε: 

α) ΕΥΡΩ 1.580.015 ( Ένα εκατοµµύριο πεντακόσια ογδόντα χιλιάδες δέκα πέντε) µε την 

κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών από υπέρ το άρτιο έκδοση µετοχών και β) ΕΥΡΩ 69.985 

(Εξήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα πέντε) µε την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας 

από την αναπροσαρµογή αξίας ακινήτων της 31/12/2000. 

Με την από 29/12/2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων  αυξάνεται 

το µετοχικό κεφάλαιο κατά δύο εκατοµµύρια εκατόν εβδοµήντα οκτώ χιλιάδες ΕΥΡΩ  

(2.178.000) € από τον Λογαριασµό «Υπόλοιπο εις Νέο» µε αντίστοιχη αύξηση της 

ονοµαστικής αξίας των υφισταµένων µετοχών από ένα (1)ΕΥΡΩ σε ένα (1) ΕΥΡΩ και (12) 

δώδεκα λεπτά (381,64 δρχ.) εκάστη. 

Με την από 7/11/2007 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, αυξάνεται το µετοχικό 

κεφάλαιο κατά είκοσι εκατοµµύρια τριακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες (20.328.000,00) €, µε 

κεφαλαιοποίηση µέρους του λογαριασµού «Υπόλοιπο κερδών εις νέον» όπως αυτό 

εµφανίζεται στις εγκεκριµένες οικονοµικές καταστάσεις της 31/12/2006, που έχουν συνταχθεί 

µε βάση τα ∆.Π.Χ.Π., µε έκδοση 18.150.000 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, 

ονοµαστικής αξίας 1,12 € έκαστη και τη δωρεάν διανοµή στους µετόχους, σε αναλογία µια 

νέα µετοχή για κάθε µια παλαιά. 

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε σαράντα εκατοµµύρια εξακόσιες πενήντα 

έξι χιλιάδες (40.656.000) € και διαιρείται σε τριάντα έξι εκατοµµύρια τριακόσιες χιλιάδες 

(36.300.000) µετοχές ονοµαστικής αξίας ενός ευρώ και δώδεκα λεπτών (1,12) έκαστη.  

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

Η Εταιρεία έχει ως αποστολή την παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης. 

Ειδικότερα, 

• Τη µελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία, εκµετάλλευση, διαχείριση, 

συντήρηση, επέκταση και ανανέωση συστηµάτων ύδρευσης και αποχέτευσης. Στις 

δραστηριότητες και τα έργα αυτά συµπεριλαµβάνονται η άντληση, αφαλάτωση, 

επεξεργασία, αποθήκευση, µεταφορά, διανοµή και διαχείριση των προς τους 

σκοπούς αυτούς αποδιδόµενων υδάτων πάσης φύσεως, καθώς και τα έργα και οι 
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δραστηριότητες συλλογής, µεταφοράς, επεξεργασίας, αποθήκευσης και διαχείρισης 

των πάσης φύσεως λυµάτων (πλην των τοξικών) και η επεξεργασία, διανοµή, 

διάθεση και διαχείριση των προϊόντων των δικτύων αποχέτευσης. 

• Την εκµετάλλευση των προϊόντων που προέρχονται από την επεξεργασία λυµάτων. 

• Την παροχή πάσης φύσεως τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ιδίως µέσω των δικτύων 

ύδρευσης ή αποχέτευσης. 

• Την παραγωγή, ιδίως µε την εκµετάλλευση του ύδατος που προέρχεται από πηγές, 

φράγµατα, υδραγωγεία και αγωγούς, καθώς και την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας, 

ως ιδιοπαραγωγή. 

• Την πραγµατοποίηση επενδύσεων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην προγραµµατική 

σύµβαση µε το Ελληνικό ∆ηµόσιο. 

Περαιτέρω η Εταιρεία αποσκοπεί στην ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων και τη 

συλλογή και επεξεργασία των αστικών αποβλήτων και βιοµηχανικών λυµάτων. Ακόµη, 

στους σκοπούς της Εταιρείας, είναι η ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράµµατος 

που της έχει ανατεθεί για την πενταετία 2002 - 2006, βάσει του Ενηµερωτικού ∆ελτίου 

κατά την εισαγωγή στο ΧΑΑ, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε οι επενδύσεις να έχουν 

εύλογο ανταποδοτικό χαρακτήρα, προς όφελος τόσο των καταναλωτών αλλά και 

της Εταιρείας. Άλλες βασικές λειτουργίες της Εταιρείας οι οποίες αναφέρονται και στο 

καταστατικό είναι: 

• η παροχή υπηρεσιών ύδρευσης προς τους καταναλωτές της µέσω του δικτύου 

ύδρευσης, 

• η παροχή υπηρεσιών αποχέτευσης ακαθάρτων µέσω του δικτύου αποχέτευσης, και 

• η οικονοµική εκµετάλλευση των δυο αυτών υπηρεσιών και των δικτύων τους. 

• η παροχή υπηρεσιών ύδρευσης περιλαµβάνει την παροχή πόσιµου νερού 

κατάλληλης ποιότητας για κατανάλωση στα νοικοκυριά, στους δήµους και για 

κοινωφελείς χρήσεις (π.χ. πότισµα δηµόσιων χώρων), την παροχή νερού για 

βιοµηχανικές χρήσεις και την παροχή επαρκούς ποσότητας νερού για πυρόσβεση. Η 

δραστηριότητα αυτή πραγµατοποιήθηκε µε ένα σύνολο επί µέρους υδραυλικών και 

άλλων έργων και λειτουργιών που ανήκουν σε τρία διακεκριµένα µεταξύ τους 

τµήµατα: 

• Εξωτερικά υδραγωγεία και ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις µεταφοράς 

ανεπεξέργαστου νερού. 

• Εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού. 

• Εγκαταστάσεις σε δίκτυα διανοµής πόσιµου νερού. 

Η παροχή υπηρεσιών αποχέτευσης περιλαµβάνει τη συλλογή, µέσω των δικτύων 

υπονόµων, τη µεταφορά, τον καθαρισµό στα κέντρα επεξεργασίας λυµάτων και την εν 
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συνεχεία διάθεση στο φυσικό περιβαλλόντων υγρών αστικών λυµάτων και βιοµηχανικών 

αποβλήτων της µείζονος περιοχής της Θεσσαλονίκης. 

Η Εταιρεία συλλέγει το σύνολο των απαιτούµενων ποσοτήτων ακατέργαστου ύδατος από 12 

υπόγειες πηγές που βρίσκονται κυρίως στα δυτικά και βόρεια της πόλης. Οι κυριότερες 

υπόγειες πηγές βρίσκονται στο Καλοχώρι, Σίνδο, Νάρρες, Αξιό και Αρραβησσό, που µαζί µε 

τον ποταµό Αλιάκµονα, δίδουν τις µεγαλύτερες ποσότητες νερού. Το νερό µέσω των 

αντλιοστασίων ∆ενδροποτάµου, ∆ιαβατών, Σίνδου και Ιωνίας αποθηκεύεται σε 12 δεξαµενές 

και διοχετεύεται στους καταναλωτές µέσω ενός δικτύου σωληνώσεων µήκους 1.730 χλµ 

περίπου. 

Για την κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών της, η ΕΥΑΘ Α. Ε. διαθέτει σήµερα, κατά 

µέγιστο, τα 280.000 m 3 και κατ' ελάχιστον τα 240.000 m 3 νερού, ηµερησίως. 

Η οικονοµική εκµετάλλευση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης περιλαµβάνει την 

καταµέτρηση της κατανάλωσης ύδατος, την τιµολόγηση και είσπραξη των λογαριασµών 

ύδρευσης, την είσπραξη των τελών αποχέτευσης, και γενικά την εξυπηρέτηση των 

καταναλωτών της.   

Οι παροχές νερού σήµερα ανέρχονται σε 470.000 περίπου που αντιστοιχούν σε 1.050.000 

περίπου ατόµων. Το 99% των καταναλωτών είναι οικιακοί χρήστες, οι οποίοι καταναλώνουν 

τα 2/3 της τιµολογούµενης ποσότητας νερού. 

Ο κωδικός µε τον οποίο οι δραστηριότητες της Εταιρείας περιλαµβάνονται στη Στατιστική 

Ταξινόµηση των Κλάδων Οικονοµικής ∆ραστηριότητας της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας 

της Ελλάδος (Ε. Σ.Υ. Ε.) είναι για µεν τις Υπηρεσίες ύδρευσης ο 41, για δε τις Υπηρεσίες 

αποχέτευσης ο 90. 

ΠΕΡΙΟΧΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΥΑΘ Α.Ε. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 26 του νόµου 2937/2001, τα γεωγραφικά όρια της Εταιρείας, εντός 

των οποίων δύναται να παρέχει τις υπηρεσίες της και να ασκεί τη δραστηριότητά της, είναι 

τα εξής: 
• ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Υ∆ΡΕΥΣΗ, οι ∆ήµοι Θεσσαλονίκης, Αµπελοκήπων, 

Καλαµαριάς, Νεάπολης, Συκεών, Αγίου Παύλου, Μενεµένης, Πολίχνης, 

Τριανδρίας, Ελευθερίου Κορδελιού, Εύοσµου, Σταυρούπολης, Πανοράµατος, 

Ευκαρπίας, Πυλαίας, Ωραιοκάστρου, Πεύκων, καθώς και η βιοµηχανική 

περιοχή Θεσσαλονίκης. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΥΑΘ ΑΕ µε την 206/16-3-208 

απόφασή του ενέκρινε τη σύµβαση για την επέκταση της δραστηριότητας της 

εταιρείας στα ∆.∆. ∆ιαβατών, Καλοχωρίου και Σίνδου του ∆ήµου Εχεδώρου και 

περαιτέρω επίκειται η προώθησή της για αποδοχή και έγκριση από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο του εν λόγω ΟΤΑ και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΥΑΘ Παγίων. 

Εκτιµάται ότι στις αρχές του 2009 θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες (µε την 

έκδοση και της σχετικής ΚΥΑ) για την οριστική ένταξη των κατοίκων του ∆ήµου 
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Εχεδώρου στο σύστηµα ύδρευσης της ΕΥΑΘ ΑΕ. 

• Ως ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ, η χωροταξική της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. διαιρείται σε 

πέντε περιοχές: 

Η «Περιοχή Α» περιλαµβάνει τους ∆ήµους Θεσσαλονίκης, Αµπελοκήπων, Καλαµαριάς, 

Νεάπολης, Συκεών, Αγίου Παύλου, Μενεµένης, Πολίχνης, Τριανδρίας, ∆ιαβατών, 

Ελευθερίου Κορδελιού, Εύοσµου, Σταυρούπολης, Πυλαίας, Πανοράµατος, Ωραιοκάστρου, 

στα διαµερίσµατα Ιωνίας και Καλοχωρίου του ∆ήµου Εχεδώρου και της Κοινότητας 

Ευκαρπίας. 

Η «Περιοχή Β» περιλαµβάνει την περιοχή που περικλείεται µεταξύ των ποταµών Γαλλικού 

και Αξιού µέχρι τη θάλασσα, στην οποία περιλαµβάνεται η βιοµηχανική ζώνη της περιοχής 

µείζονος Θεσσαλονίκης, το διαµέρισµα Σίνδου του ∆ήµου Εχεδώρου, τα διαµερίσµατα Αγίου 

Αθανασίου, Αγχιάλου, Γέφυρας του ∆ήµου Αγ. Αθανασίου και τα διαµερίσµατα Χαλάστρας 

και Ανατολικού του ∆ήµου Χαλάστρας. 

Η «Περιοχή Γ» περιλαµβάνει τη ζώνη των υψωµάτων του πολεοδοµικού συγκροτήµατος 

Θεσσαλονίκης και περιλαµβάνει την Κοινότητα Πεύκων και τα ∆ιαµερίσµατα 

Ασβεστοχωρίου, Εξοχής, Φιλύρου του ∆ήµου Χορτιάτη. 

Η «Περιοχή ∆» εκτείνεται από τους ∆ήµους Καλαµαριάς και Πανοράµατος µέχρι τα 

δηµοτικά λουτρά Σέδες και µέχρι το αεροδρόµιο της Μίκρας και περιλαµβάνει τη Βιοµηχανική 

περιοχή και τα ∆ιαµερίσµατα Θέρµης, Ν. Ραιδεστού, Ν. Ρυσίου, και Ταγαράδων του ∆ήµου 

Θέρµης και το ∆ιαµέρισµα Αγίας Παρασκευής του ∆ήµου Βασιλικών. 

Η «Περιοχή Ε» εκτείνεται από το αεροδρόµιο της Μίκρας και τα διαµερίσµατα Ν. Ρυσίου και 

Ταγαράδων της Αγ. Παρασκευής µέχρι τη θάλασσα και περιλαµβάνει τα ∆ιαµερίσµατα Αγ. 

Τριάδας, Περσίας, Ν. Επιβατών του ∆ήµου Θερµαϊκού και τα διαµερίσµατα Ν. Μηχανιώνας, 

Εµβόλου, Αγγελοχωρίου του ∆ήµου Μηχανιώνας. 

Η Εταιρεία µε σύµβαση που υπογράφεται µε τον οικείο ∆ήµο και την Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων 

µπορεί να αναλάβει το υφιστάµενο δίκτυο ΟΤΑ που βρίσκεται σε µια από τις παραπάνω 

περιοχές και την υποχρέωση παροχής υπηρεσιών ύδρευσης ή αποχέτευσης στον ∆ήµο.  

Επίσης η Εταιρεία µε σύµβαση που υπογράφεται µε τον οικείο ∆ήµο, την Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων 

και εγκρίνεται µε κοινή απόφαση Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 

Αποκέντρωσης, Οικονοµίας - Οικονοµικών, Ανάπτυξης, ΥΠΕΧΩ∆Ε και Μακεδονίας -Θράκης 

και µπορεί να επεκτείνει τη δραστηριότητά της σε περιοχή ΟΤΑ που βρίσκεται εκτός των 

παραπάνω περιοχών. 

Ετσι, µε την 23/3-2-2006 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΥΑΘ εγκρίθηκε η 

ένταξη των ∆.∆. Τριλόφου, Πλαγιαρίου και Καρδίας στην περιοχή δραστηριότητάς της, 

όσον αφορά τον τοµέα αποχέτευσης.



 14     

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 

 

ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

 

 Α. ΤΟΜΕΑΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 

Οι εγκαταστάσεις που διαθέτει ή διαχειρίζεται βάσει της από 27.7.2001 Σύµβασης µε το Ελληνικό 

∆ηµόσιο, η Ε.Υ.Α.Θ. Α. Ε. είναι (α) τα έργα υδροληψίας, (β) τα εξωτερικά υδραγωγεία µε τις 

γεωτρήσεις και τους σχετικούς αγωγούς, (γ) τα αντλιοστάσια και οι δεξαµενές και (δ) το δίκτυο 

διανοµής µε τους αγωγούς και τα υδρόµετρα. 

 

Υ∆ΡΟΦΟΡΕΙΣ Υ∆ΡΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 Υδροφορέας Πάικου 

Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. χρησιµοποιεί για την υδροδότηση της Θεσσαλονίκης το καρστικό σύστηµα του 

υδροφορέα του όρους Πάικου και συγκεκριµένα τη θέση εκφόρτισης αυτού στο χώρο των πηγών 

Αραβησσού. Η υδροληψία των πηγών Αραβησσού περιλαµβάνει δύο φρέατα τροφοδοσίας µε 

φυσική ροή, ένα φρέαρ (πηγάδα) τροφοδοσίας µε άντληση και 11 υδρογεωτρήσεις 

εκµετάλλευσης, οι οποίες µε άντληση, µέσω αγωγών σύνδεσης, τροφοδοτούν το υδραγωγείο 

Αραβησσού. Η λαµβανόµενη παροχή από τις υδροληψίες περιοχής πηγών Αραβησσού κυµαίνεται 

µεταξύ 70.000 - 130.000 m 3/ηµέρα και εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τις χιονοπτώσεις και 

βροχοπτώσεις κάθε έτους. 

Ποταµός Αλιάκµονας 

Η λήψη του νερού από τον ποταµό αυτό ξεκινά από τη θέση Βάρβαρες, 40 περίπου χιλιόµετρα από 

τις εκβολές του ποταµού Αλιάκµονα. Με την ενωτική διώρυγα το νερό µεταφέρεται µε ελεύθερη 

ροή µέχρι τον Αξιό σε µήκος 50 χιλιοµέτρων. Στη συνέχεια µε το σίφωνα του Αξιού, µήκους 1,5 

χιλιοµέτρου και κλειστό αγωγό µήκους 8,5 χιλιοµέτρων, µεταφέρεται στο αντλιοστάσιο της Σίνδου. 

Από εκεί προωθείται µε αντλίες, µέσω αγωγού µήκους 4,7 χιλιοµέτρων στις εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας νερού (διυλιστήρια). 

Στα διυλιστήρια ακολουθείται µια εξελιγµένη διαδικασία καθαρισµού µέσα από κλίνες καθίζησης, 

άµµου, φίλτρα άνθρακα, οζόνωση, χλωρίωση κλπ που εξασφαλίζει την υψηλή του ποιότητα. 

Το καθαρό πόσιµο νερό καταλήγει σε µια δεξαµενή χωρητικότητας 75.000 κυβικών µέτρων και 

διανέµεται µέσω αγωγών, µήκους 36 χιλιοµέτρων, στις υφιστάµενες δεξαµενές ύδρευσης, 

∆ιαβατών, Εύοσµου, Πολίχνης, Νεάπολης, Βλατάδων, Τούµπας και Καλαµαριάς καθώς και στη 

ΒΙΠΕΘ. 

Υ∆ΡΟΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 Υδροφορέας Καλοχωρίου 

Οι γεωτρήσεις στον υδροφορέα Καλοχωρίου δεν χρησιµοποιούνται λόγω επάρκειας ύδατος. Επίσης 

έχουν διατεθεί δύο αυτές στο ∆ήµο Εχεδώρου. 
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Υδροφορέας Σίνδου 

Η ποσότητα νερού που µπορεί να ληφθεί από τον υδροφορέα περιοχής Σίνδου µέσω 26 

υδρογεωτρήσεων είναι της τάξης των 35.000 m3 ηµερησίως. Το νερό µέσω του υδραγωγείου 

Σίνδου φθάνει στο αντλιοστάσιο Καλοχωρίου, αφού προηγουµένως περάσει από τη δεξαµενή 

καθίζησης. Σήµερα, λόγω της λειτουργίας του διυλιστηρίου, οι γεωτρήσεις δεν λειτουργούν αλλά 

συντηρούνται συστηµατικά και βρίσκονται σε ετοιµότητα για την αντιµετώπιση έκτακτων 

αναγκών.  

Υδροφορέας περιοχής Αξιού 

Στην ευρύτερη περιοχή Αξιού (περιοχές Γέφυρας, Ν. Χαλκηδόνας, Ελεούσας και Αγίου Αθανασίου) 

υπάρχουν συνολικά 46 υδρογεωτρήσεις εκµετάλλευσης και η συνολικά λαµβανόµενη παροχή είναι 

της τάξης των 70.000 m 3 ηµερησίως. Συγκεκριµένα, στην περιοχή Αξιού- Γέφυρας έχουν 

ανορυχθεί 27 υδρογεωτρήσεις και 11 στην περιοχή Ν. Χαλκηδόνας. Όσον αφορά την περιοχή 

Ελεούσας υπάρχουν 8 υδρογεωτρήσεις από τις οποίες αντλείται η περιορισµένη παροχή των 

βαθέων υδροφόρων στρωµάτων, τα οποία δίδουν νερό κατάλληλο για ύδρευση. 

Υδροληψία Περιοχής Νάρρες επί του Γαλλικού Ποταµού 

Η υδροληψία περιοχής Νάρρες βρίσκεται εντός της κοίτης του Γαλλικού ποταµού και αποτελείται 

από τα (3) φρεάτια υδροσυλλογής µε οριζόντιες γεωτρήσεις ακτινωτές, καθώς και από έξι (6) 

κατακόρυφες αβαθείς υδρογεωτρήσεις. 

Η παροχή που µπορεί να ληφθεί από την υδροληψία Νάρρες µεταβάλλεται από 5.000 m 3 την 

ηµέρα έως 25.000 m3 την ηµέρα, αναλόγως των βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων που 

σηµειώνονται κάθε χρονιά. Σήµερα το υδραγωγείο Νάρρες είναι σε ετοιµότητα και δεν 

χρησιµοποιείται. 

 

Υ∆ΡΟΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

Υδροληψία Πηγών Αγίας Παρασκευής Χορτιάτη 

Η παροχή των πηγών της Αγίας Παρασκευής στο Χορτιάτη, χρησιµοποιείται για την ενίσχυση του 

∆.∆. Χορτιάτη και ως εφεδρεία για την υδροδότηση του Νοσοκοµείου Γ. Παπανικολάου. 

Υδροληψία Πεδινής Περιοχής Ανατολικής Θεσσαλονίκης 

Στην πεδινή περιοχή ανατολικά της Θεσσαλονίκης (Περιοχές Μίκρας - Ρυσίου) υπάρχουν 6 

υδρογεωτρήσεις, οι οποίες αποδίδουν συνολικά παροχή 4.500 m 3 ανά ηµέρα. Η παροχή αυτή 

χρησιµοποιείται για την ενίσχυση της δεξαµενής Καλαµαριάς. Σήµερα, οι ως άνω υδρογεωτρήσεις 

βρίσκονται σε ετοιµότητα και δεν χρησιµοποιούνται. 

Γεωτρήσεις - Εγκαταστάσεις υδροληψίας 

Η ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης και η Βιοµηχανική της περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.Θ.) υδροδοτούνται σήµερα 

από τα υδραγωγεία Αραβησσού-Αξιού και από τις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου. 
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ Υ∆ΡΑΓΩΓΕΙΑ - ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ 

Η ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης υδροδοτείται σήµερα από τα υδραγωγεία Αραβησσού -Αξιού 

και το διυλιστήριο, ενώ τα υδραγωγεία Νάρρες, Σίνδου και Καλοχωρίου είναι σε ετοιµότητα. Στη 

συνέχεια δίδεται σύντοµη περιγραφή των υδραγωγείων αυτών καθώς και των διασυνδέσεων τους: 

Υδραγωγεία Αραβησσού - Αξιού 

Το Υδραγωγείο Αραβησσού έχει µήκος 56 χλµ. περίπου και µεταφέρει µε βαρύτητα το νερό του 

υδροφορέα περιοχής Πάικου στη Θεσσαλονίκη. Όπως προαναφέρθηκε, η συλλογή του νερού 

γίνεται µε φυσική ροή από τα δύο φρέατα τροφοδοσίας και άντληση µέσω έντεκα (11) γεωτρήσεων. 

Σε περίπτωση µεγάλης παροχής του υδροφορέα (όπως συνέβη δύο φορές τα τελευταία 8 

χρόνια) η άντληση διακόπτεται και η παροχή γίνεται µε φυσική ροή προς το κεντρικό 

φρεάτιο υδροσυλλογής. Η κατασκευή του υδραγωγείου Αραβησσού ολοκληρώθηκε το έτος 1978 

και έκτοτε λειτουργεί για την υδροδότηση της Θεσσαλονίκης και της ΒΙ.ΠΕ.Θ. Ο αγωγός 

µεταφοράς του υδραγωγείου είναι κατασκευασµένος από προεντεταµένο σκυρόδεµα και από 

χαλυβδοσωλήνα. Το νερό του υδραγωγείου Αραβησσού καταλήγει στο κεντρικό Αντλιοστάσιο 

∆ενδροποτάµου. Στο υδραγωγείο Αραβησσού καταλήγει και το νερό των υδρογεωτρήσεων της 

περιοχής Ν. Χαλκηδόνας µέσω αγωγών συνδέσεως. 

Το υδραγωγείο Αξιού, το οποίο άρχισε να λειτουργεί από το έτος 1976, συνδέεται µε το υδραγωγείο 

Αραβησσού µέσω δικλείδων. Ο αγωγός µεταφοράς του υδραγωγείου Αξιού είναι 

κατασκευασµένος από αµιαντοσιµεντοσωλήνες διαµέτρου 800 χιλ. και έχει µήκος 14,7 χιλιόµετρα. 

Το υδραγωγείο Αξιού συγκεντρώνει το νερό που αντλείται από τις υδρογεωτρήσεις Αξιού, 

Ελεούσας, περιοχής Γέφυρας και Αγίου Αθανασίου Θεσσαλονίκης και λειτουργεί σε µήκος 13.840 

µ., παράλληλα µε τον αγωγό της Αραβησσού, ενισχύοντας τη διοχετευτικότητα του υδραγωγείου 

Αραβησσού. 

Υδραγωγείο Νάρρες 

Το εξωτερικό υδραγωγείο Νάρρες τέθηκε σε λειτουργία το έτος 1968 και η υδροληψία του 

κατασκευάστηκε στην κοίτη του Γαλλικού ποταµού. Το υδραγωγείο έχει µήκος 11 χιλιόµετρα 

περίπου και αποτελείται από χαλύβδινο αγωγό. Η υδροληψία του υδραγωγείου Νάρρες 

αποτελείται από τρία ακτινωτά φρεάτια και από έξι (6) γεωτρήσεις. 

Το υδραγωγείο Νάρρες λειτουργεί µε βαρύτητα και τροφοδοτεί τη δεξαµενή ∆ιαβατών από την 

οποία υδροδοτούνταν στο παρελθόν τµήµα της ∆υτικής Θεσσαλονίκης και οι 

εγκαταστάσεις της ΕΚΟ. Σήµερα το υδραγωγείο Νάρρες δεν χρησιµοποιείται και είναι σε 

αναµονή. 

Υδραγωγείο Σίνδου 

Το υδραγωγείο Σίνδου συγκεντρώνει τις παροχές νερού των υδρογεωτρήσεων του υδροφορέα 

Σίνδου και αποτελείται από χαλύβδινο αγωγό που λειτουργεί µε βαρύτητα. Το νερό του 

υδραγωγείου Σίνδου, µε παράκαµψη που έχει κατασκευασθεί, περνάει πρώτα από τη δεξαµενή 

καθίζησης και καταλήγει στο αντλιοστάσιο Καλοχωρίου, από το οποίο µπορεί µε ώθηση να ενισχύσει 

τη δεξαµενή ∆ιαβατών ή το αντλιοστάσιο ∆ενδροποτάµου. Σήµερα βρίσκεται σε ετοιµότητα για 

έκτακτες περιπτώσεις λειψυδρίας. 
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Υδραγωγείο Καλοχωρίου 

Το Υδραγωγείο Καλοχωρίου συγκεντρώνει τις παροχές νερού των υδρογεωτρήσεων του 

υδροφορέα Καλοχωρίου και αποτελείται σήµερα από κτιστό αγωγό µήκους 1000 µέτρων. Το νερό 

του υδραγωγείου Καλοχωρίου καταλήγει στο αντλιοστάσιο Καλοχωρίου, από το οποίο µπορεί µε 

ώθηση να ενισχύσει τη δεξαµενή ∆ιαβατών ή το αντλιοστάσιο ∆ενδροποτάµου. Σήµερα δεν 

χρησιµοποιούνται οι γεωτρήσεις του ως άνω υδραγωγείου. 

 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ 

Α. Αντλιοστάσιο ∆ενδροποτάµου 

Το νερό από το αντλιοστάσιο ∆ενδροποτάµου, µέσω του χαλύβδινου αγωγού υψηλής 

πίεσης, υδροδοτεί το κέντρο της πόλεως της Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα, µέσω του 

αντλιοστασίου Ευαγγελιστρίας, το νερό ωθείται στη ∆εξαµενή Αγίου Παύλου για την 

υδροδότηση του κέντρου πόλεως και στη ∆εξαµενή 40 Εκκλησιών για την υδροδότηση περιοχών 

40 Εκκλησιών, Τριανδρίας. 

Το αντλιοστάσιο ∆ενδροποτάµου, µέσω του χαλύβδινου αγωγού χαµηλής πίεσης, υδροδοτεί επίσης 

ολόκληρη την Ανατολική Θεσσαλονίκη, καθώς και τµήµα των ∆υτικών Περιοχών ως εξής: 

Ανατολικές περιοχές Θεσσαλονίκης 

Μέσω του αγωγού χαµηλής πιέσεως τροφοδοτείται το αντλιοστάσιο Κασσάνδρου, από το οποίο 

µέσω δύο (2) ωθητικών χαλύβδινων αγωγών το νερό προωθείται στη δεξαµενή Τούµπας. Από τη 

δεξαµενή Τούµπας, µέσω αντλιοστασίου και ωθητικού αγωγού, το νερό ωθείται στη δεξαµενή 

Πυλαίας από την οποία υδροδοτείται απ' ευθείας η υψηλή ζώνη Καλαµαριάς και µε ώθηση η 

ευρύτερη περιοχή Πανοράµατος. Η χαµηλή ζώνη Καλαµαριάς υδροδοτείται από τη δεξαµενή 

Καλαµαριάς, η οποία τροφοδοτείται µε βαρύτητα από τη δεξαµενή Τούµπας µέσω χαλύβδινου 

αγωγού. 

∆υτικές περιοχές της Θεσσαλονίκης 

Το αντλιοστάσιο ∆ενδροποτάµου, µέσω του αγωγού χαµηλής πίεσης τροφοδοτεί επίσης και τη 

δεξαµενή Καλλιθέας από την οποία, µέσω αντλιοστασίου, υδροδοτούνται οι δεξαµενές 

Καυκάσου, Νεαπολέως και Συκεών. Από τη δεξαµενή Συκεών, µέσω αντλιοστασίου ώθησης, 

τροφοδοτείται η δεξαµενή Επταπυργίου, από την οποία υδροδοτείται η περιοχή Αγίου 

Παύλου. Επίσης, σήµερα, µέσω αντλιοστασίου ώθησης από τη δεξαµενή Συκεών ενισχύεται και η 

περιοχή Μετεώρων. 

Β. Αντλιοστάσιο ∆ιαβατών 

Το αντλιοστάσιο ∆ιαβατών, µέσω του χαλύβδινου ωθητικού αγωγού ∆ιαβατών, Εύοσµου, 

τροφοδοτεί τη δεξαµενή χαµηλών περιοχών Εύοσµου. Από τη δεξαµενή Εύοσµου, µέσω δύο 

αντλιών, τροφοδοτείται το αντλιοστάσιο Α∆8 και µέσω αυτού η δεξαµενή Μετεώρων. 
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Γ. Αντλιοστάσιο Σίνδου του ποταµού Αλιάκµονα. 

Το αντλιοστάσιο Σίνδου προωθεί το νερό του ποταµού Αλιάκµονα στο ∆ιυλιστήριο για 

επεξεργασία. Στη συνέχεια το επεξεργασµένο νερό µεταφέρεται µε βαρύτητα στην ΒΙΠΕΘ και τα 

αντλιοστάσια ∆ιαβατών και Ιωνίας. 

 

ΝΕΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ-∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ 

Τον Ιούνιο του 2007 τέθηκε σε λειτουργία το νέο Αντλιοστάσιο-∆εξαµενή Καλλιράχης. Το 

αντλιοστάσιο κατασκευάστηκε στα πλαίσια ενίσχυσης υδροδότησης των ∆.∆ Χορτιάτη και Εξοχής. 

Το νέο αντλιοστάσιο-δεξαµενή, µε δυνατότητα αποθήκευσης 80 m3 και παροχή  περίπου 750 m3 

ηµερησίως, αποτελεί µέρος της Α΄φάσης του έργου, µε πρόβλεψη για αύξηση της ηµερήσιας 

παροχής σε 1000 m3. Ο προϋπολογισµός του έργου ανήλθε στις 25000,00€  

 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ - ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ 

Επεξεργασία Πόσιµου Νερού 

Με εξαίρεση το νερό που συλλέγεται από τις γεωτρήσεις περιοχής Σίνδου, η επεξεργασία του 

περιορίζεται στη χλωρίωση πριν από την εισαγωγή του νερού στο σύστηµα διανοµής. Μονάδες 

χλωρίωσης υφίστανται στα αντλιοστάσια ∆ενδροποτάµου, ∆ιαβατών και Βιοµηχανικής 

Περιοχής Θεσσαλονίκης. Επίσης υφίστανται µονάδες χλωρίωσης στις εγκαταστάσεις 

διυλιστηρίου νερού ποταµού Αλιάκµονα στη Ν. Ιωνία ενώ διενεργείται προ-χλωρίωση στη δεξαµενή 

καθιζήσεως Σίνδου (sedimentation) και στις γεωτρήσεις της περιοχής Νάρρες. 

 

Υ∆ΡΕΥΣΗ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 

Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Ν.Θ.) από τον ποταµό Αλιάκµονα  

Στις Ε.Ε.Ν.Θ. πραγµατοποιείται επεξεργασία του επιφανειακού νερού µε τις πλέον σύγχρονες 

µεθόδους που το καθιστά υγιεινό και κατάλληλο για πόση. Οι εγκαταστάσεις έχουν στην παρούσα 

φάση δυνατότητα επεξεργασίας 150.000 m3/ηµέρα. Σε εξέλιξη βρίσκεται από την ΕΥ∆Ε/ΥΠΕΧΩ∆Ε 

η µελέτη επέκτασης για παραγωγή επιπλέον 150.000 m3/ηµέρα. 

Στην πλήρη ανάπτυξή τους, οι Ε.Ε.Ν.Θ. θα µπορούν να επεξεργαστούν 600.000 m3/ηµέρα. 

Η µεταφορά του νερού από το φράγµα του Αλιάκµονα (Αγία Βαρβάρα Βέροιας) µέχρι τις 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας, γίνεται µέσω ανοικτής διώρυγας, δίδυµου σιφώνα και κλειστών 

αγωγών. 

Οι εγκαταστάσεις καταλαµβάνουν έκταση περίπου 250 στρεµµάτων, που απαλλοτριώθηκε για το 

σκοπό από τον πρώην Ο.Υ.Θ., σε έκταση του ∆ήµου Ν. Ιωνίας. Βρίσκονται 2 χλµ. περίπου βόρεια 

της ΒΙΠΕΘ και σε απόσταση 23 χλµ. περίπου από την πόλη της Θεσσαλονίκης. 

Η µέση ετήσια ποσότητα απόληψης για την ύδρευση, για τα έργα Α’ φάσης, θα είναι 109,5 εκατοµ. 

m3 (ή 3,5 m3/s), ποσότητα που αντιστοιχεί στο 3,4% της µέσης ετήσιας παροχής του ποταµού 

Αλιάκµονα. Επιπλέον, οι υφιστάµενες πηγές υδροδότησης της ΕΥΑΘ Α.Ε. προσφέρουν την 

απαραίτητη ευελιξία στο σύστηµα, ώστε οι απολήψεις για τις Ε.Ε.Ν.Θ. να προσαρµόζονται στις 

λοιπές ανάγκες ρύθµισης/διαχείρισης υδάτων (παραγωγή ενέργειας, άρδευση, οικοσύστηµα). 
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Τα κύρια στάδια της επεξεργασίας πόσιµου νερού είναι: 

προοζόνωση,  

αρχική ρύθµιση pH µε προσθήκη θειικού οξέος,  

ταχεία ανάµιξη  του προστιθέµενου κροκιδωτικού (θειικού αργιλίου), 

κροκίδωση-καθίζηση σε ειδικές κυκλικές δεξαµενές,  

διύλιση µε βαρύτητα σε κλίνες, 

οζόνωση µε ταυτόχρονη προσθήκη υπεροξειδίου του υδρογόνου, 

προσρόφηση και βιοαποικοδόµηση οργανικών ουσιών σε κλίνες άνθρακα, 

τελική διόρθωση pH µε προσθήκη υδρασβέστου,  

τελική απολύµανση του νερού µε αέριο χλώριο ανάντη της δεξαµενής αποθήκευσης νερού.  

Η διαδικασία παραγωγής είναι αυτοµατοποιηµένη σε µεγάλο βαθµό και περιλαµβάνει ένα µεγάλο 

αριθµό “on-line” οργάνων που καταγράφουν συνεχώς παραµέτρους λειτουργίας και χαρακτηριστικά 

του νερού στα διάφορα στάδια (παροχόµετρα, pHµετρα, αγωγιµόµετρα, θολόµετρα, µετρητές 

υπολειµµατικού χλωρίου κτλ).  Τα σήµατα των οργάνων αυτών στέλνονται στο κέντρο ελέγχου των 

εγκαταστάσεων, στο οποίο είναι εγκατεστηµένο και το µιµικό διάγραµµα των λειτουργιών. Στον ίδιο 

χώρο υπάρχει εγκατεστηµένο και το scada του αντλιοστασίου της Σίνδου. Ο εργαστηριακός έλεγχος 

του παραγόµενου ύδατος καθώς και της λειτουργίας όλων των ενδιάµεσων σταδίων παραγωγής 

γίνεται στο Εργαστήριο των Εγκαταστάσεων και στο Εργαστήριο Ελέγχου πόσιµου νερού της 

ΕΥΑΘ, όπου ένας µεγάλος αριθµός δειγµάτων εξετάζεται καθηµερινά. 

Στις Ε.Ε.Ν.Θ. υπάρχουν επίσης εγκατεστηµένες µονάδες αποθήκευσης, προετοιµασίας και 

δοσιµέτρησης των χηµικών διεργασίας (θειικού οξέος, πολυηλεκτρολυτών, θειικού αργιλίου, 

χλωρίου και ασβέστη), γραµµή επεξεργασίας της ιλύος που παράγεται στις δεξαµενές κροκίδωσης-

καθίζησης (πάχυνση και µηχανική αφυδάτωση), γραµµή επεξεργασίας των νερών έκπλυσης που 

περιλαµβάνει και ειδική µονάδα αποµάκρυνσης στερεών, δίκτυα όµβριων, ύδρευσης, ακαθάρτων, 

πυρόσβεσης και λοιπές υποστηρικτικές εγκαταστάσεις. Η εγκατεστηµένη ισχύς είναι περίπου 1400 

KW, τροφοδοτείται από το δίκτυο της ∆ΕΗ µε δύο ανεξάρτητες γραµµές, ενώ υπάρχει 

εγκατεστηµένο και εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 450 KW. 

Το έργο προϋπολογισµού 20 εκατ. €, χρηµατοδοτήθηκε εξ’ ολοκλήρου από το Πρόγραµµα 

∆ηµοσίων Επενδύσεων µέσω του Ταµείου Συνοχής της Ε.Ε. από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε., και 

ολοκληρώθηκε στο τέλος του 2002.  

Η δοκιµαστική και 18µηνη αποδοτική λειτουργία των διυλιστηρίων εκτελέσθηκε από το µελετητή-

κατασκευαστή υπό την επίβλεψη της ∆ΕΚΕ και ολοκληρώθηκε στις 25-2-05 (οριστική παραλαβή 

του συνολικού έργου του ∆ιυλιστηρίου). 

Οι εγκαταστάσεις περιήλθαν κανονικά στην ΕΥΑΘ ΑΕ κατόπιν της διοικητικής παραλαβής προς 

χρήση από τη  ∆ΕΚΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε  (διενεργήθηκε στις 7-3-2005). 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 

Το Εργαστήριο Ύδρευσης της E.Y.A.Θ. Α.Ε. πραγµατοποιεί ελέγχους και αναλύσεις του πόσιµου 

νερού που διατίθεται στην κατανάλωση, ώστε να πληροί από ποιοτικής άποψης, τις απαιτήσεις της 
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κείµενης εθνικής και ευρωπαϊκής νοµοθεσίας.  

Για το σκοπό αυτό πραγµατοποιήθηκαν: 

1. Έλεγχος της ποιότητας του πόσιµου νερού 

Ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται σήµερα στο Εργαστήριο Ύδρευσης σύµφωνα µε την ισχύουσα 

Υγειονοµική ∆ιάταξη Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892 Β΄/11.7.2001) για την «ποιότητα νερού ανθρώπινης 

κατανάλωσης», σε συµµόρφωση προς την Οδηγία του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

98/83/ΕΚ. 

Ο σωστός έλεγχος εξασφαλίζεται µε την εφαρµογή επικυρωµένων µεθόδων ανάλυσης (Standard 

Methods of Analysis for Water and Wastewater και ΕΡΑ) και εκτελείται ως προς τις οργανοληπτικές, 

φυσικοχηµικές, τοξικές παραµέτρους, παραµέτρους που αφορούν ανεπιθύµητες ουσίες, καθώς και 

µικροβιολογικές παραµέτρους. 

Έτσι, σύµφωνα µε την ισχύουσα Υγειονοµική ∆ιάταξη, για την αποτελεσµατική προστασία της 

∆ηµόσιας υγείας, πραγµατοποιείται καθηµερινά ∆οκιµαστική παρακολούθηση (ελάχιστος ηµερήσιος 

έλεγχος) σε δείγµατα από το δίκτυο διανοµής, τα κεντρικά αντλιοστάσια και από τις πηγές 

υδροληψίας ως προς τις ακόλουθες παραµέτρους: Υπόλειµµα ελεύθερου χλωρίου, οσµή, γεύση, 

θολότητα, αµµώνιο (ΝΗ4
+), χλωριούχα (Cl-), pΗ, αγωγιµότητα, χρώµα, Αργίλιο (Al), Σίδηρος (Fe), 

Μαγγάνιο (Mn), και µικροβιολογικές αναλύσεις. 

Επίσης γίνεται Ελεγκτική παρακολούθηση 16 φορές κατά έτος η οποία µεταξύ άλλων περιλαµβάνει 

παραµέτρους που αφορούν τοξικές ουσίες, βαρέα µέταλλα και αναλύσεις οργανικών ενώσεων 

(φυτοφάρµακα, πολυκυκλικοί αρωµατικοί υδρογονάνθρακες, πτητικές οργανικές ενώσεις) κα. Tέλος, 

γίνεται Συµπληρωµατική παρακολούθηση 4 φορές κατά έτος, κατά την οποία ελέγχονται και άλλες 

οργανικές και ανόργανες παράµετροι και βαρέα µέταλλα.  

Επιπλέον, γίνεται γνωµάτευση στα αποτελέσµατα των δειγµάτων νερού άγνωστης προέλευσης της 

περιοχής που υδροδοτεί η E.Y.A.Θ. Α.Ε. και στα αποτελέσµατα πλύσης - καθαρισµού νέων 

αγωγών µεταφοράς και διανοµής. 

Ακόµη, πραγµατοποιούνται συστηµατικές δειγµατοληψίες και εργαστηριακοί έλεγχοι στο νερό του 

π. Αλιάκµονα από το φράγµα Αγ. Βαρβάρας και καθ’ όλο το µήκος της προσαγωγού διώρυγας, από 

καθορισµένα σηµεία δειγµατοληψίας. 

2. Υγιεινολογικός - µικροβιολογικός έλεγχος 

Για την εξασφάλιση της καταλληλότητας του πόσιµου νερού πραγµατοποιούνται: 

• Συστηµατικοί υγειονοµικοί έλεγχοι και αναγνωρίσεις στις πηγές υδροληψίας και στο δίκτυο 

διανοµής. 

• Στο εργαστήριο πραγµατοποιούνται σε καθηµερινή βάση µικροβιολογικές αναλύσεις για 

Κολοβακτηριοειδή (Total Coliforms), Εscherichia Coli (Ε.Coli), Clostridium perfrigens και 

συνολικά βακτηρίδια στους 37°C και 22°C, σε δείγµατα που προέρχονται από το δίκτυο 

διανοµής και από τα σηµεία που τίθεται το νερό στην κατανάλωση. 

3. Απολύµανση του πόσιµου νερού µε χλώριο (Cl2) 

Για την πιο αποτελεσµατική προστασία της ποιότητας του πόσιµου νερού από µικροβιολογικής 

άποψης 
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• γίνεται αυτόµατη απολύµανση µε άνυδρο υγρό χλώριο (Cl2) στα κεντρικά αντλιοστάσια σε 

συνεχή 24ώρη βάση καθ΄ όλο το έτος, σύµφωνα µε την Υγειονοµική διάταξη ΥΜ 5673 

(ΦΕΚ5Β΄/9.1.58) «περί απολυµάνσεως του ύδατος των υδρεύσεων». 

• Απολύµανση µε διάλυµα υποχλωριώδους νατρίου (ΝaΟCl) στα µικρά περιφερειακά 

αντλιοστάσια µε παράλληλες υγειονοµικές επιθεωρήσεις. 

• Η παρουσία υπολείµµατος ελεύθερου χλωρίου είναι συνεχής και ανιχνεύεται ως και τα 

ακρότατα σηµεία του δικτύου διανοµής µε κατώτατο όριο συγκέντρωση 0,2 mg/l υπολείµµατος 

ελεύθερου χλωρίου (µε τη µέθοδο της ορθοτολιδίνης). 

Η µέθοδος απολύµανσης µε αέριο χλώριο είναι η πιο ενδεδειγµένη για την εταιρεία µας διότι το 

κόστος του χλωρίου είναι πολύ µικρό (παράγεται τα ΕΛ.ΠΕ.) και κυρίως διότι δεν δηµιουργούνται 

οργανικές ενώσεις - παραπροϊόντα χλωρίωσης. Οι αντίστοιχες µετρήσεις αυτών στο πόσιµο νερό 

είναι πολύ κάτω των επιτρεπτών ορίων. 

4. –   Συµµετοχές και παρακολουθήσεις ηµερίδων 

- Επίβλεψη πρακτικής άσκησης φοιτητών 

- Επίβλεψη προγραµµάτων που εκτελούνται από το Α.Π.Θ. και το ∆.Π.Θ. 

5. Πιστοποίηση του Εργαστηρίου 

 

ΠΠΑΑΡΡΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ    ΕΕΡΡΓΓΟΟΥΥ    ΕΕΠΠΙΙΤΤΕΕΛΛΙΙΚΚΟΟΥΥ    ΧΧΑΑΡΡΑΑΚΚΤΤΗΗΡΡΑΑ  

 Από τη ∆/νση ∆ικτύου Ύδρευσης επιβλέπονται και παρακολουθούνται, ως ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, 

οι εξής εργολαβίες : 

1. Αποκατάσταση Βλαβών ∆ικτύου Ύδρευσης Τ.Π. 2006(Α`ΦΑΣΗ) 

• 5/10/2006 Υπογραφή Σύµβασης για την εκτέλεση του έργου ύψους  925.998,50 €(µε Φ.Π.Α. 

19%).  778.150(χωρίς Φ.Π.Α.). 

2.  Αποκατάσταση Βλαβών ∆ικτύου Ύδρευσης έτους 2006 (Β`ΦΑΣΗ) 

� 8/12/2006 Υπογραφή Σύµβασης  για την εκτέλεση του έργου ύψους 593235,92 € ( µε Φ.Π.Α.  

19%). 498.517,58 (χωρίς Φ.Π.Α.). 

3.   Αποκατάσταση Βλαβών ∆ικτύου Ύδρευσης έτους 2006 (Γ`ΦΑΣΗ) 

� 26/2/2007 Υπογραφή Σύµβασης  για την εκτέλεση του έργου ύψους 638.635,92€ (µε Φ.Π.Α 

19%). 536.668,84 (χωρίς  Φ.Π.Α.). 

4.   Αποκατάσταση Βλαβών ∆ικτύου  Ύδρευσης έτους 2006(∆`ΦΑΣΗ) 

� 14/3/2007 Υπογραφή Σύµβασης για την εκτέλεση έργου ύψους 1.135.000€ (µε Φ.Π.Α. 19%). 

475.410,87 (χωρίς Φ.Π.Α.) 

5.  Αποκατάσταση Βλαβών ∆ικτύου Ύδρευσης έτους 2006(Ε`ΦΑΣΗ) 

� 14/3/2007  Υπογραφή Σύµβασης για την εκτέλεση του  έργου ύψους1.135.000(µε Φ.Π.Α. 19%). 

596.617,74(χωρίς Φ.Π.Α.). 

6.  Αποκατάσταση Βλαβών ∆ικτύου ΄Υδρευσης έτους 2007(Α2 ΦΑΣΗ) 

� 31/12/2007  Υπογραφή Σύµβασης για την εκτέλεση του έργου ύψους  600.000 € (µε Φ.Π.Α. 

19%). 504,201 (χωρίς Φ.Π.Α.) 
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7. Α` Οµάδα Επειγόντων Έργων ΄Υδρευσης έτους 2006 

• 8/2/2007  Υπογραφή Σύµβασης για την εκτέλεση του έργου ύψους 1.500.000€ (µε Φ.Π.Α. 

19%). 796.586,74(χωρίς Φ.Π.Α.) 

8. ∆ιακλαδώσεις-επεκτάσεις δικτύου Ύδρευσης και πύκνωση-αντικατάσταση δικλείδων 

πόλεως Θεσ/νίκης έτους 2006 

� 12/02/2007 Υπογραφή σύµβασης για την εκτέλεση του έργου ύψους 2.400.000 € (µε Φ.Π.Α. 

19%). 1.411.764,70(χωρίς Φ.Π.Α.). 

ΣΣυυννεεχχίίζζεεττααιι  ηη  τταακκττοοπποοίίηησσηη  ππααλλααιιώώνν  κκααιι  ηη  δδηηµµιιοουυρργγίίαα  κκωωδδιικκοοπποοιιηηµµέέννοουυ  ""ΑΑρρχχεείίοουυ  ΣΣχχεεδδίίωωνν""  ττωωνν  

δδιικκττύύωωνν  µµεεττααφφοορράάςς  κκααιι  δδιιααννοοµµήήςς  ττηηςς  ΎΎδδρρεευυσσηηςς..  

ΕΕππιισσηηµµααίίννεεττααιι  όόττιι  δδιιααχχεειιρρίίζζοοννττααιι  σσττοοιιχχεείίαα  ττοουυ  ∆∆ιικκττύύοουυ  ΎΎδδρρεευυσσηηςς  ττηηςς  ΕΕ..ΥΥ..ΑΑ..ΘΘ  ΑΑ..ΕΕ..  πποουυ  ααννααφφέέρροοννττααιι  

σσττοο  ΠΠοολλεεοοδδοοµµιικκόό  ΣΣυυγγκκρρόόττηηµµαα  ΘΘεεσσ//ννίίκκηηςς  κκααιι  ααφφοορροούύνν  ααννττλλιιοοσσττάάσσιιαα,,  δδίίκκττυυαα  µµεεττααφφοορράάςς  κκααιι  δδιιααννοοµµήήςς  

ύύδδααττοοςς,,  ππααρροοχχέέςς,,  µµέέσσωω  GG..II..SS..    

  

ΠΠΑΑΡΡΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ  ΕΕΡΡΓΓΟΟΥΥ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΑΑ  ΣΣΥΥΝΝΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙΑΑ  ((έέωωςς  3311//1122//0077))  

ΑΑΠΠΟΟΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  ∆∆ΙΙΑΑΡΡΡΡΟΟΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΤΤΑΑ  ΚΚΑΑΤΤΗΗΓΓΟΟΡΡΙΙΑΑ  ((ΒΒΛΛΑΑΒΒΕΕΣΣ  ΣΣΤΤΑΑ  ∆∆ΙΙΚΚΤΤΥΥΑΑ))  

 
Εµφανείς 3.717 

Αφανείς 487 

Σε συνδέσεις 3.701 

Έρευνες 1.384 

Αντ/σεις & Συντηρήσεις ∆ικλείδων                                                           28 

∆ιάφορες επεµβάσεις 208 

ΣΥΝΟΛΟ 9.525 

 
 
 
ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ (ΝΕΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ) 
 
Προσωρινές    844 

Μεταφορές (Τ.Τ.) 379 

Οριστικές (περατωθείσες) 937 

ΣΥΝΟΛΟ 2.160 

 
ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΕΤΡΟΙ ΑΓΩΓΩΝ (σε µέτρα µήκους) 

Αγωγός Φ 20                                     125     

Αγωγός Φ 32 11 

Αγωγός Φ 40    128 

Αγωγός Φ 50      56 

Αγωγός Φ 63    512 

Αγωγός Φ 80    115 
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Αγωγός Φ 90    111 

Αγωγός Φ100      60 

Αγωγός Φ110 3.692 

Αγωγός Φ160    176 

Αγωγός Φ200    205 

Τοποθέτηση εκκένωσης      20 

ΣΥΝΟΛΟ 5.211 

 
Υ∆ΡΟΜΕΤΡΑ 

Τοποθετήσεις 11.831 

Αντικαταστάσεις      369 

Αφαιρέσεις   2.615 

Ακυρώσεις από αγωγό 757 

ΣΥΝΟΛΟ 15.572 

ΤΜΗΜΑ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΩΝ (έως 31-12-2007) 

Αντικαταστάσεις 2.317 

Ακυρώσεις 3.954 

Επανατοποθετήσεις 2.125 

Έλεγχοι-επί πληρωµή-υπηρεσιακά 8.025 

∆ιάφορες επεµβάσεις 2.401 

Λαθραίες υδροληψίες 1.309 

ΣΥΝΟΛΟ 20.131 

 
Μ. Ο. ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΣ ΜΗΝΟΣ                        1.678 
 
Β. ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ  ΛΥΜΑΤΩΝ 

Σύµφωνα µε το Γενικό Σχεδιασµό που εκπονήθηκε στα τέλη του 1970 και που στο µεταξύ 

υλοποιήθηκε, η ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης διαιρέθηκε σε δύο ζώνες συλλογής αποβλήτων: 

α. Τα λύµατα από τις κεντρικές και δυτικές περιοχές, όπου είναι εγκατεστηµένες οι περισσότερες 

από τις αστικές και βιοµηχανικές δραστηριότητες, συλλέγονται και µεταφέρονται στην Εγκατάσταση 

Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Λ.Θ) στην περιοχή Σίνδου. 

β. Τα λύµατα από τις ανατολικές (τουριστικές) περιοχές συλλέγονται και µεταφέρονται σε άλλη 

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων στην περιοχή ΑΙΝΕΙΑ του ∆ήµου Μηχανιώνας. 

γ. Τα απόβλητα της Βιοµηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης (ΒΙΠΕΘ) συλλέγονται και 

επεξεργάζονται στη Μονάδα Κατεργασίας Αποβλήτων που περιήλθε για χρήση στην ΕΥΑΘ ΑΕ τον 

Ιανουάριο 2003.  

α. Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ) 

Με τις σηµερινές συνθήκες λειτουργίας της ΕΕΛΘ σε καθηµερινή βάση επεξεργάζονται 160.000 

m3/ηµέρα.  Επίσης, εξυπηρετούνται κατά µέσο όρο περίπου  120 βυτία /ηµέρα. 
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Το Στάδιο Ι των έργων της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ) 

προϋπολογισµού 3,5 δις δρχ. ξεκίνησε το 1983 και τελείωσε στις 31-5-1989. 

Το Στάδιο ΙΙ της  επέκτασης της ΕΕΛΘ ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 1995 µε προϋπολογισµό 11,3 δις 

δρχ. Το κόστος του δεύτερου σταδίου της ΕΕΛΘ και του αγωγού διάθεσης (70 εκατ. €) 

χρηµατοδοτήθηκε από το Ταµείο Συνοχής (85%) και το Π∆Ε του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. 

Η λειτουργία της Εγκατάστασης άρχισε το Μάιο του 1992 από τον κατασκευαστή. 

Η ΕΕΛΘ περιήλθε για χρήση στην Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε από 1-5-2002 και η λειτουργία και συντήρηση της 

ανατέθηκε µε σύµβαση παροχής υπηρεσιών στην Κ/Ξ ΘΕΜΕΛΙΟ∆ΟΜΗ ΑΕ-«Κ/Ξ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΑΤΕ-ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ Τεχνολογία Περιβάλλοντος ΑΕ-Τ.Ε. ΧΡ.∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΕ» για το 

χρονικό διάστηµα από 7-5-2003 έως 6-5-2005. Η σύµβαση αυτή µετά την υποκατάσταση της 

παραπάνω αναδόχου από την Κ/Ξ «ΤΕ Χ.∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ-ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε» παρατάθηκε έως την 6-5-2006. 

Ταυτόχρονα προκηρύχθηκε ανοικτός διεθνής διαγωνισµός για ανάδειξη νέου Παρόχου υπηρεσιών  

ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη. Στη νέα σύµβαση εκτός της 5ετούς λειτουργίας περιλαµβάνονται και 

εκτεταµένες εργασίες συντήρησης της ΕΕΛΘ. 

Μέχρι την ανάδειξη αναδόχου από το διαγωνισµό, έχουν υπογραφεί συµβάσεις παροχής 

υπηρεσιών για τη λειτουργία της ΕΕΛΘ µε την Κ/Ξ «ΤΕ Χ.∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ-ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε» για τα διαστήµατα από 7/12/2006 έως 31/12/2007. 

Τα λύµατα υφίστανται στην ΕΕΛΘ δευτεροβάθµια επεξεργασία µε ταυτόχρονη αποµάκρυνση 

αζώτου και αποδέκτης των βιολογικά επεξεργασµένων λυµάτων είναι ο κόλπος της Θεσσαλονίκης. 

Λόγω όµως της πολύ καλής ποιότητάς τους, αλλά και στα πλαίσια αντιµετώπισης της 

προβλεπόµενης µείωσης σε επάρκεια νερού, σε παγκόσµιο και σε τοπικό επίπεδο, διερευνάται από 

την ΕΥΑΘ Α.Ε σε συνεργασία µε το Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας και άλλους φορείς, η 

δυνατότητα χρησιµοποίησης των επεξεργασµένων λυµάτων για άρδευση αγροτικών εκτάσεων 

κοντά στην Ε.Ε.Λ. Θεσσαλονίκης. Εξετάζεται επίσης σε ερευνητικό επίπεδο η διάθεση των 

επεξεργασµένων λυµάτων µετά από πρόσθετη επεξεργασία µε µεµβράνες για τον εµπλουτισµό του 

υπόγειου υδροφορέα. 

β. Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων Τουριστικών Περιοχών Θεσσαλονίκης (ΑΙΝΕΙΑ) 

Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων Τουριστικών Περιοχών «ΑΙΝΕΙΑ», η οποία εγκαινιάσθηκε 

το 1997, µπορεί να επεξεργάζεται κατά το πρώτο στάδιο σχεδιασµού της Α΄ Φάσης 29.000 

m3/ηµέρα. Αρχικά επεξεργάζονταν µικρές ποσότητες αστικών λυµάτων, από τη Μηχανιώνα και το 

Αγγελοχώρι µέσω δικτύου και 3 αντλιοστασίων  αλλά κυρίως βοθρολύµατα, τα οποία οδηγούνταν 

εκεί µε βυτιοφόρα οχήµατα. Σηµειώνεται ότι ήδη σήµερα λειτουργεί ο κεντρικός αποχετευτικός 

αγωγός των τουριστικών περιοχών, τα οκτώ νέα αντλιοστάσια, καθώς και το αποχετευτικό δίκτυο 

των άνω της οδού Θεσσαλονίκης-Μηχανιώνας περιοχών του ∆ήµου Θερµαϊκού, τα λύµατα των 

οποίων οδηγούνται στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων Τουριστικών Περιοχών προς 

επεξεργασία. 

Σήµερα επεξεργάζονται στην ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ µε δευτεροβάθµια βιολογική επεξεργασία και ταυτόχρονη 

αποµάκρυνση αζώτου κατά µέσο όρο  2.500 m3/ηµέρα βοθρολύµατα και 5.000 m3/ηµέρα αστικά 



 25     

λύµατα µε πολύ καλά αποτελέσµατα. Συνολικά το 2006 επεξεργάστηκαν 2.650.000 m3 λυµάτων και 

εξυπηρετήθηκαν  46.355 βυτία. 

γ. Μονάδα Κατεργασίας Αποβλήτων Βιοµηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης (ΜΚΑ) 

Η Μονάδα περιήλθε για χρήση στην  Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε το 2003 και επεξεργάζεται βιολογικά περί τα  

10.000-15.000 m3/ηµέρα βιοµηχανικών αποβλήτων από την περιοχή της ΒΙΠΕΘ. 

Εντός του 2004 ολοκληρώθηκε η σύµβαση παροχής υπηρεσιών για τη λειτουργία και συντήρηση 

της ΜΚΑ (1-1-2003 έως 30-11-2004). 

Η ΜΚΑ χρήζει περαιτέρω εργασιών επισκευής και επέκτασης για την εύρυθµη λειτουργία της. 

 

Α∆ΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Η ΕΥΑΘ Α.Ε. διαθέτει τις ακόλουθες άδειες: 

α. Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Ν.Θ.) από τον ποταµό Αλιάκµονα 

Έχει εκδοθεί ενιαία άδεια–αορίστου χρόνου- εγκατάστασης & λειτουργίας της εν λόγω 

εγκατάστασης από 10-05-2004 από τη Γενική ∆/νση Ανάπτυξης  - Βιοµηχανίας & Ορυκτού Πλούτου 

της ΝΑΘ στο όνοµα της ΕΥΑΘ Α.Ε. 

Εκδόθηκε Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων από την Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε., ΚΥΑ 144779/1-12-2005, ισχύος 10 ετών. 

Υπό έκδοση είναι ανανέωση του Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας κατόπιν αυτοψίας της αρµόδια 

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας το Φεβρουάριο 2008. 

Έχει χορηγηθεί εξαίρεση από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος από 

εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ) (υπ’ αριθµ. 33/2008 σύµφωνα µε άρθρο 10ν.2773/1999) 

από τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. 

β. Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης  

∆ιαθέτει οριστική άδεια διάθεσης λυµάτων, ΑΠ 30/οικ 6604/18-11-2003, µε αποδέκτη τον κόλπο του 

Θερµαϊκού, βάσει της Απόφασης Νοµάρχη Θεσσαλονίκης ∆Υ/22374/91/11-1-94, η οποία 

τροποποιήθηκε µε την 30/οικ4439/13-6-2006 απόφαση. 

∆ιαθέτει Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων από την Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε., ΚΥΑ  123190/12-2-2004, ισχύος 10ετών, η οποία τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ 

106129/25-10-2006. 

Έχει εκδοθεί πιστοποιητικό Πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Θεσ/νίκης µε ΑΠ 

27228 Φ.701.4/6986/23-10-03. 

Μετά τα ανωτέρω, εκδόθηκε από τη ΝΑΘ η Ενιαία Άδεια Εγκατάστασης – Λειτουργίας της ΕΕΛΘ, 

ΑΠ 15/Φ.14.2.22243/2/10664/28-11-2003, µε απεριόριστη χρονική διάρκεια. 

∆ιαθέτει Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη διάθεση επεξεργασµένων λυµάτων για άρδευση 

από την Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε., ΚΥΑ  141937/7-3-2005, η 

οποία ισχύει µέχρι 31-12-2009. 

Σταθµός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο, ισχύος 2,5 MWee στην ΕΕΛΘ 

Η άδεια λειτουργίας του ανωτέρω σταθµού χορηγήθηκε µε την απόφαση του Γενικού Γραµµατέα 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ΑΠ 8253/12-12-2003 για 10 έτη.  
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γ. Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων ΑΙΝΕΙΑ 

∆ιαθέτει Περιβαλλοντική Αδειοδότηση – Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – Έγκριση 

Περιβαλλοντικών Όρων- από την Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. ΚΥΑ 

85222/15-7-2002  

Οριστική Άδεια ∆ιάθεσης Λυµάτων µε ΑΠ 30/3748/29-7-02, σύµφωνα µε τη Νοµαρχιακή Απόφαση 

∆Υ/22374/91/94, η οποία τροποποιήθηκε µε την 30/οικ1096/8-2-2007 απόφαση. 

Πιστοποιητικό πυροπροστασίας 

Έχει εκδοθεί Ενιαία Άδεια Εγκατάστασης – Λειτουργίας µε ΑΠ 15/Φ.14.2.24558/2/5978/15-5-2007. 

 

ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

Έργα στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ) 

Έχει γίνει η παραλαβή για χρήση: 

Της Εγκατάστασης Υποδοχής & Προεπεξεργασίας Βοθρολυµάτων (ΕΥΠΒ). 

Του πλήρως εξοπλισµένου Εργαστηρίου Χηµικών και Μικροβιολογικών αναλύσεων.  

Τα υπολειπόµενα έργα για την πλήρη λειτουργία των εγκαταστάσεων είναι: 

Κατασκευή ∆ικτύου για τη µεταφορά των προεπεξεργασµένων βιοµηχανικών αποβλήτων από τη  

ΒΙ.ΠΕ.Θ.  στην ΕΕΛΘ. Το έργο αυτό συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Επεξεργασία και διαχείριση ιλύος, µε εργολαβίες του ΥΠΕΧΩ∆Ε (3ος Χωνευτής, ξήρανση ιλύος). 

Παραγωγή βιοαερίου & συµπαραγωγή ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας µε πλήρη αξιοποίηση 

βιοαερίου στην ΕΕΛΘ.  

 Η δηµόσια χρηµατοδότηση του εν λόγω έργου, µετά την έγκριση της αντίστοιχης πρότασης της 

ΕΥΑΘ Α.Ε. από το ΕΠΑΝ-Πλαίσιο ∆ράσης 2.1.3. και τη σύναψη σύµβασης στις 12-02-06, ανήλθε 

σε ποσό ίσο µε 1.210.000€ µε ύψος εγκεκριµένου προϋπολογισµού 3.025.000€ . 

 

ΕΡΓΑ ΣΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Στα αντλιοστάσια Αποχέτευσης εντός του συγκροτήµατος της πόλης της Θεσσαλονίκης 

εκτελέστηκαν έργα αναβάθµισης-βελτίωσης των εγκαταστάσεων και δαπανήθηκε το ποσό των 

255.916,45 €. Αναλυτικά: 

Εγκαταστάθηκε εντός του 2007 σύστηµα Τηλεελέγχου και Τηλεχειρισµού (SCADA) από το Κέντρο 

Ελέγχου των Αντλιοστασίων Αποχέτευσης, µε ταυτόχρονη αναβάθµιση των ηλεκτρικών πινάκων, 

στα Αντλιοστάσια ΑΑ14-Χαµόδρακα, ΑΑ39-Β’ Φάσης (ΒΙ.ΠΕ.Θ.), ΑΑ40-Γ’ Φάσης (ΒΙ.ΠΕ.Θ.), ΑΑ48-

Συκεών, συνολικής δαπάνης 47.406,45 €. 

Ολοκληρώθηκε εντός του 2007, έργο της αντικατάστασης παλαιού βασικού και εφεδρικού 

ηλεκτροµηχανολογικού και υδραυλικού εξοπλισµού στο αντλιοστάσιο ΑΑ14-Χαµόδρακα συνολικής 

δαπάνης 72.800,00 €. 

∆απανήθηκαν  56.400,00 € για αντικατάσταση βασικού ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού στο 

αντλιοστάσιο ΑΑ17-Φοίνικα. 
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Ολοκληρώθηκε εντός του 2007 έργο αντικατάστασης παλαιού βασικού ηλεκτροµηχανολογικού 

εξοπλισµού, στο αντλιοστάσιο ΑΑ13-Σοφούλη, µε δαπάνη 28.950 €. 

Ξεκίνησε έργο αντικατάστασης του παλαιού βασικού ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού στο 

αντλιοστάσιο ΑΑ12-Ανάληψης συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 125.900,00 €. Οι δαπάνες 

που καταβλήθηκαν µέσα στο 2007 ανέρχονται στο ποσό των 50.360,00 €. 

 
∆ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007  

Α. ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Οι εργασίες που εκτέλεσε το τµήµα κατά το έτος 2007 έχουν ως εξής: 

1.Αντικαταστάσεις εξαρτηµάτων δικτύου 

       α) Κ.Β.Τ. ( καπάκια βαρέως τύπου ) : 41 τεµάχια 

  β) Κ.Ε.Τ. ( καπάκια ελαφρύ τύπου ) : 6 τεµάχια 

  γ) Σχάρες: 360 τεµάχια 

      δ) Αντικατάσταση λαµαρίνας αχιβάδα µε ΚΕΤ: 7 τεµάχια 

      ε) Ανακατασκευή αγωγών- ιδ. διακλαδώσεων : - 

2. Αποφράξεις 

  α) Κεντρικών αγωγών: 1067 τεµάχια 

  β) Ιδιωτικές ∆ιακλαδώσεις: 16 τεµάχια (µε χρέωση) 

  γ) Αποφράξεις φρεατίων υδροσυλλογής: 219 τεµάχια 

  δ)Έλεγχοι αγωγών: 270 τεµάχια 

3. Καθαρισµοί 

 α) Φρεατίων υδροσυλλογής: 6146+1400 ∆ήµος Αµπελοκήπων+1260∆ήµος Μενεµένης 

  + 350 ∆ήµος  Σταυρούπολης=9156 τεµάχια. 

 β) Κεντρικών αγωγών µε συνεργασία βυτίων: 38497 µ.µ. + 2000.µ. (µε µισθ. βυτίο)  

      = 40497µ.µ. 

γ) Αναρροφήσεις φρεατίων επίσκεψης: 69 τεµάχια  

δ) Αναρροφήσεις αµµοκρατών: 26 τεµ.  

ε) Αναρροφήσεις αχιβάδων: 65 τεµ. 

   στ) Αναρροφήσεις – καθαρισµοί αντλιοστασίων : 4 τεµ. 

   ζ) Φρεατίων επίσκεψης και υδροσυλλογής µε τα χέρια: 61 τεµάχια 

   η) Στοµίων χειµάρρων-οικοπέδων: 1 τεµάχια 

4. Επισκευές 

 α) Φρεατίων επίσκεψης:  74 τεµάχια 

 β) Φρεατίων υδροσυλλογής-αχιβάδων: 70 τεµάχια 

 γ) Αγωγών –ιδιωτικών διακλαδώσεων: 26 τεµάχια  

 δ) Τακτοποίηση στάθµης καλύµµατος φρεατίων επίσκεψης : 1 τεµάχια 

 ε) Τακτοποίηση στάθµης καλύµµατος φρεατίων υδροσυλλογής και στόµια δικλείδων: 2 τεµάχια 

 στ) Τοποθέτηση στοµίων δικλείδων: 68 τεµάχια 
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 ζ) Τοποθέτηση σιφωνίων: - τεµάχιο 

 η) Συµπλήρωµα οπών µε 3Α:   14 τεµάχια 

5. Μικροκατασκευές 

α) Φρεατίων επίσκεψης: 4 τεµάχια 

β) Φρεατίων υδροσυλλογής: - τεµάχια 

γ) Αποκάλυψη και ανύψωση φρεατίων επίσκεψης : 189 τεµάχια 

δ) Κατάργηση παλαιού φρεατίου: 5 τεµάχια  

  6. Συµπληρωµατικές-Βοηθητικές εργασίες 

 α)  Αυτοψίες: 2820 τεµάχια 

 β) Άντληση υδάτων: 3 τεµάχια 

 γ) Πλύσιµο οδοστρώµατος: 3 τεµάχια 

  δ) Τοποθέτηση καπακιών που πετάχθηκαν: 9 τεµάχια 

Παραπάνω αναφέρονται οι εργασίες σε είδος και ποσότητα που εκτέλεσε το τµήµα σε όλη τη 

διάρκεια του έτους καθώς επίσης και οι εργασίες που εκτέλεσαν τα µισθωµένα ιδιωτικά βυτία τα 

οποία εργάστηκαν σε στενούς δρόµους.  

7. Εργασίες για τον ΚΑΑ -Βιντεοσκοπήσεις 

α. Αποφράξεις εκτροπών – υπερχειλίσεων χωρίς βυτίο:   47 

β. Αποφράξεις εκτροπών – υπερχειλίσεων µε βυτίο:    55 

γ. Καθαρισµός αγωγών :        2750.µ 

δ. Καθαρισµός φρεατίων:        33 τεµάχια  

ε. Χειρισµός θυροφραγµάτων ΚΑΑ:      100 

    στ. Χειρισµός θυροφραγµάτων συλλεκτήρων:     27 

ζ. Χειρισµός βαλβίδων αντεπιστροφής:      34 

η. Αυτοψίες – έρευνες:        120 

θ. Επίβλεψη εργολαβικών εργασιών:      36 

ι. Βιντεοσκόπηση αγωγών που κατασκευάσθηκαν εργολαβικά:   33.850 µ.µ. 

ια. Βιντεοσκόπηση αγωγών για το τµήµα λειτουργίας και συντήρησης:  2579 µ.µ. 

ιβ. Εύρεση ιδιωτικών διακλαδώσεων:      17 τεµάχια 

ιε. Έλεγχος ιδιωτικών διακλαδώσεων:      4 τεµάχια 

ιδ. Καθηµερινός έλεγχος παραλιακών συλλεκτήρων και εκβολών στο κρηπίδωµα, από Λ .Πύργο 

έως οδό Κερασούντος (Ν.Ο.Θ.). 

ιε. Καθηµερινός έλεγχος διαφόρων εκτροπών και υπερχειλίσεων του δικτύου. 

 
ΤΜΗΜΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ Α∆ΕΙΩΝ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 

Οι εργασίες που εκτέλεσε το τµήµα κατά το έτος 2007 έχουν ως εξής: 

1. Έκδοση βεβαιώσεων για την πολεοδοµία:      921 

2. Γραµµάτια είσπραξης δικαιωµάτων σύνδεσης:     391 
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3. Αποστολή οµαδικών προσκλήσεων κατά περιοχή προς ιδιώτες για σύνδεση του ακινήτου 

τους (Έκδοση Άδειας): Πεύκα 11, Μηχανώνα 5, Κερασιά 3, Περαία 1, Πανόραµα 9, 

Ωραιόκαστρο 1. 

4. Έκδοση Αδειών Σύνδεσης:        1662 

5. Έκδοση βεβαιώσεων για υδροδότηση και χρέωση τελών χρήσης υπονόµων: 1525 

6. Έκδοση βεβαίωσης για προσκυρούµενο:      18 

7. Ενηµέρωση σχεδίων για Υπηρεσίες ή ιδιώτες:     93 

8. Αυτοψίες:          300 

9. Χρέωση – απαλλαγή τελών χρήσης υπονόµων:     251 

10. ∆υσκολίες που αντιµετωπίσθηκαν: 

11. Προσπάθειες για τον εκσυγχρονισµό 

Συνεχίστηκε η συνεργασία για την µηχανογραφική αποτύπωση των διαδικασιών αποχέτευσης 

(Τµήµα Έκδοσης Αδειών) και την ενοποίηση τους µε το ERP του τοµέα Ύδρευσης. Παρόλη την 

προσπάθεια το αποτέλεσµα δεν κρίθηκε ικανοποιητικό και ζητήθηκε η βελτίωσή του (συγκεκριµένα 

διαπιστώθηκε ότι ο απαιτούµενος χρόνος µε το νέο πρόγραµµα ERP ήταν υπερτετραπλάσιος απ’ 

το χρόνο που χρειαζόταν το υπό κατάργηση χρησιµοποιούµενο πρόγραµµα µηχανογράφησης του 

Τµήµατος). 

 

 ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Η δραστηριότητα του τµήµατος κατά έτος 2007 έχει ως εξής: 

1. Εγκατέστησε και εφαρµόζει το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο 

ISO9001:2000/ΕΝ ISO 9001:2000 

2. Μελέτησε την διαδικασία διαπίστευσης, προκειµένου σταδιακά να προχωρήσει σε 

διαπίστευση των έξι από τις αναλύσεις που πραγµατοποιεί, µε την βοήθεια εξωτερικού 

συνεργείου. 

3. Εισηγήθηκε την έκδοση απόφασης από το ∆Σ/ΕΥΑΘ Α.Ε. σχετικά µε την χρέωση µελετών 

των βιοµηχανιών, που επανέρχονται πολλαπλά, λόγω ολιγωρίας των µελετητών να 

συντάξουν ολοκληρωµένη µελέτη. 

4. Αναβλήθηκαν οι δύο (2) δίκες που είχε η ΕΥΑΘ Α.Ε. µε την Εταιρεία ‘’∆ουλακάκης’’, ο 

οποίος συστηµατικά απέρριπτε πετρελαιοειδή απόβλητα στο δίκτυο της ΕΥΑΘ Α.Ε.. Η 

Εταιρεία αυτή λειτουργεί, παρά την διακοπή της νόµιµης και της παράνοµης σύνδεσής της 

µε το δίκτυο της ΕΥΑΘ Α.Ε., κατόπιν εισαγγελικής απόφασης και παρουσία της Αστυνοµίας. 

5. Συνεχίσθηκε η ποιοτική καταγραφή των πηγών ρύπανσης:  

 α. Πετρελαιοειδή – λάδια (πρατήριο υγρών καυσίµων µε πλυντήριο – λιπαντήριο 

αυτοκινήτων)  

 β. ∆ηµόσιος τοµέας (ΟΣΕ, ΟΑΣΘ, κ.α.)  

 γ. Τοµέας Υγείας, ιδιωτικός και δηµόσιος – Μολυσµατικά: 

Στο τοµέα της υγείας το τµήµα προσέγγισε νοσοκοµεία και κλινικές µε στόχο τον έλεγχο και 

περιορισµό της ρύπανσης που προέρχεται από αυτόν (µολυσµατικά). ∆ιαφάνηκε σηµαντική 
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ευαισθητοποίηση. 

6. Αυτοέλεγχος για την αξιοπιστία των αναλύσεων του τµήµατος.  

Το τµήµα άλλαξε κάποιες από τις µεθόδους και πολλά από τα αντιδραστήρια που χρησιµοποιεί 

µε νέα τα οποία είναι πιστοποιηµένα. 

7. Συνεχίσθηκε η αρχειοθέτηση του πελατολογίου σε ψηφιακή και έντυπη µορφή. 

8. Πραγµατοποίησε περίπου 650 αυτοψίες σε:  

 α. ΕΕΛ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΑΙΝΕΙΑ-ΜΚΑ) 

  β. Βιοµηχανίες που βρίσκονται στην ΒΙ.ΠΕ.Θ.  

 γ. Βιοµηχανίες – Βιοτεχνίες – Εργαστήρια τροφίµων  

 δ. Πλυντήρια αυτοκινήτων  

 ε. Περιπτώσεις διαρροής υδάτων. 

 στ. Αγωγούς 

9. Πραγµατοποίησε περίπου 750 δειγµατοληψίες . 

10. Έκανε περίπου 5.200 αναλύσεις δειγµάτων . 

11. Συνεργάσθηκε µε την Επιτροπή Ελέγχου Μελετών Επεξεργασίας και ∆ιάθεσης Λυµάτων και 

Υγρών Βιοµηχανικών Αποβλήτων για την έκδοση 160 περίπου αδειοδοτήσεων. 

12. Συµµετείχε στις επιτροπές της ΒΙ.ΠΕ.Θ. και Ν.Α.Θ.. 

13. Συνέταξε τεχνική έκθεση για την λειτουργία της ΜΚΑ στην ΒΙΠΕΘ. 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΥΠΕΧΩ∆Ε 

Στις 17-5-2006 υπεγράφη η σύµβαση µεταξύ του Υπουργείου ΠΕΧΩ∆Ε και της ΕΥΑΘ ΑΕ για τη 

συντήρηση, ανακατασκευή και επέκταση του δικτύου αποχέτευσης οµβρίων υδάτων, καθώς και 

λειτουργία και συντήρηση αντλιοστασίων οµβρίων στο µείζον πολεοδοµικό συγκρότηµα 

Θεσσαλονίκης. 

Η διάρκεια της σύµβασης άρχισε την 22-5-2005 και επεκτάθηκε για 12 µήνες ακόµη από 1-1-2006 

µέχρι 31-12-2006. Επί πλέον, σύµφωνα µε το άρθρο 43 του ν.3316/2005 παρεχόταν η δυνατότητα 

αναδροµικής καταβολής αποζηµίωσης για εργασίες που εκτέλεσε η ΕΥΑΘ ΑΕ στο πλαίσιο της 

παραπάνω σύµβασης για το διάστηµα από 26-7-2001 µέχρι 21-2-2005. Έτσι: 

(α) Με την αρ. πρωτ. 1931/19-12-05 απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε, εγκρίθηκε η διάθεση και 

µεταφορά πίστωσης 6.990.000 € στην ΕΥΘΑ ΑΕ ως αποζηµίωση για εργασίες αντιπληµµυρικής 

προστασίας, αρµοδιότητας ΥΠΕΧΩ∆Ε που εκτέλεσε το διάστηµα από 26-7-2001 µέχρι 21-2-

2005 και εισπράχθηκε από την ΕΥΑΘ ΑΕ. 

(β) Με την αρ. πρωτ. 2488/29-12-2006 απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε, εγκρίθηκε η διάθεση και 

µεταφορά πίστωσης 3.310.341 € στην ΕΥΑΘ ΑΕ ως αποζηµίωση για εργασίες αντιπληµµυρικής 

προστασίας, αρµοδιότητας ΥΠΕΧΩ∆Ε που εκτέλεσε το διάστηµα από 22-2-2005 µέχρι 30-11-

2006 και εισπράχθηκε έναντι αυτής από την ΕΥΑΘ ΑΕ, ποσό 1.000.000€. 

Επίσης, µε την ίδια απόφαση, ανανεώθηκε η από 12-5-2006 σύµβαση µεταξύ του ΥΠΕΧΩ∆Ε 

και της ΕΥΑΘ Α.Ε. για άλλο ένα έτος, δηλαδή από 1-1-2007 µέχρι 31-12-2007. 
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(γ) Με την αρ. πρωτ. 298/27-3-2007 απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε, εγκρίθηκε η διάθεση και 

µεταφορά πίστωσης 140.420 € στην ΕΥΑΘ ΑΕ ως αποζηµίωση για εργασίες αντιπληµµυρικής 

προστασίας, αρµοδιότητας ΥΠΕΧΩ∆Ε που εκτέλεσε το διάστηµα από 1-12-2006 µέχρι 31-12-

2006. 

(δ)  Με την υπ’ αρ. 1392/19-7-2007 απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε εγκρίθηκε η διάθεση και 

µεταφορά πίστωσης 680.719 € στην ΕΥΑΘ ΑΕ, ως αποζηµίωση για εργασίες αντιπληµµυρικής 

προστασίας, αρµοδιότητας ΥΠΕΧΩ∆Ε, εκτελεσθείσες από 1/1 - 31/5/2007.  

(ε)  Με την υπ’ αρ. 28/29-1-2008 απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε εγκρίθηκε η διάθεση και 

µεταφορά πίστωσης 1.083.113 € στην ΕΥΑΘ ΑΕ, ως αποζηµίωση για εργασίες αντιπληµµυρικής 

προστασίας, αρµοδιότητας ΥΠΕΧΩ∆Ε, εκτελεσθείσες από 1/6 - 31/12/2007. 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

       Απολογισµός τµήµατος Μελετών το 2007. 

1. Μελέτες που έγιναν και δηµοπρατήθηκαν το 2007     (Παράρτηµα «Α») 

2. Μελέτες που έγιναν το 2007 και δεν δηµοπρατήθηκαν, καθώς και άλλες δραστηριότητες    

(Παράρτηµα «Β») 

3. Εργασίες που πραγµατοποιήθηκαν από το Γραφείο GIS κατά το έτος 2007.                      

(Παράρτηµα «Γ») 

4. Εργασίες που πραγµατοποιήθηκαν από το Γραφείο Τοπογραφήσεων κατά το έτος 2007      

(Παράρτηµα «∆») 

      Απολογισµός τµήµατος Κατασκευών το 2007. 

1. Έργα που βρίσκονται στο στάδιο κατασκευής:  Αριθµός έργων 22 (Παράρτηµα "Ε") 

2. Έργα που ολοκληρώθηκαν κατασκευαστικά το 2007:  Αριθµός έργων 12 (Παράρτηµα "ΣΤ") 

3. Πληρωµές (Υπογράφηκαν λογαριασµοί) των κατασκευασθέντων έργων µέχρι  31-12-2007.  

28.833.220,89 € χωρίς ΦΠΑ        (Παράρτηµα "Ζ") 

4. Χρηµατοδοτούµενα έργα από ΕΥΑΘ Παγίων          (Παράρτηµα "Η") 

     Απολογισµός τµήµατος Έρευνας & Ανάπτυξης το 2007. 

Συµµετοχή της ΕΥΑΘ Α.Ε. σε Ερευνητικά Προγράµµατα χρηµατοδοτούµενα είτε από κονδύλια 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε από ίδιους πόρους. (Παράρτηµα «Θ») 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 
 
ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΘΗΚΑΝ  
 
ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
    

Α/Α Αριθµ. 
Θεωρ. ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1 662 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΥΠΟΝΟΜΩΝ ΜΕ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΚΑΙ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΣΤΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΕΤΟΥΣ 2007 (Α' ΦΑΣΗ)                                                        

1.135.000,00 
2 668 Α’ ΟΜΑ∆Α ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007                                                    2.000.000,00 
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3 669 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΩΝ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΝΟΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007                                                                       

1.135.000,00 
4  641 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 

Υ∆ΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ (Β' ΦΑΣΗ) 2.500.000,00 
5  681 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΛΑΥΩΝ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2008 1.135.000,00 
6  683 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΩΝ 

ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΝΟΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008                                                                        
600.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 8.505.000,00 
 
 
 
ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΚΑΙ ∆ΟΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ 
 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1 Κατασκευή συµπληρωµατικών δικτύων ακαθάρτων υδάτων ∆ήµου 
Καλαµαριάς 335.000,00 

2 Συµπλήρωση δικτύων ακαθάρτων ∆ήµου Πεύκων 7.331.744,00 
ΣΥΝΟΛΟ 7.666.744,00 

 
 
 
ΆΛΛΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ  
    

Α/Α Αριθµ. 
Θεωρ. ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1. 666 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΛΙΝΗΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ 50.000m3 
ΑΦΥ∆ΑΤΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 
Χ.Υ.Τ.Α.  ΤΑΓΑΡΑ∆ΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                20.000 (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)  

2. 667 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΛΙΝΗΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ 50.000m3 
ΑΦΥ∆ΑΤΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΣΤΗΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
(Ε.Ε.Λ.Θ.)                                                    

15.000(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)  

 
 
 
 
 
 
 
ΜΕΛΕΤΕΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ  
    

Α/Α Αριθµ. 
Θεωρ. ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1 660Υ Α’ ΟΜΑ∆Α ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007                                  3.000.000,00 
3 665Υ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΕΙΣ-ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΥΚΝΩΣΗ -ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΚΛΕΙ∆ΩΝ ΠΟΛΕΩΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007                                           

3.000.000,00 
6 670Υ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 20.000 Υ∆ΡΟΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΥΑΘ ΑΕ                                                                       
360.000,00 
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7 673Υ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ  Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
ΕΤΟΥΣ  2007 (Α1’ ΦΑΣΗ)                        

1.135.000,00 
8 674Υ Α΄ΟΜΑ∆Α ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2008 1.135.000,00 
9 671Υ Υ∆ΡΟ∆ΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ 

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΧΝΗΣ  & ΑΝΘΟΚΗΠΩΝ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΠΟΛΙΧΝΗΣ (ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ)  ΤΜΗΜΑ 
Α΄ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΧΝΗΣ       

2.695.350,00 
10 675Υ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ 

ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ                                                                       
440.300,00 

11 680Υ  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ  Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
ΕΤΟΥΣ  2007 (Α2’ ΦΑΣΗ)                        

600.000,00 
12  682Υ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΕΙΣ-ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΥΚΝΩΣΗ -ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΚΛΕΙ∆ΩΝ ΠΟΛΕΩΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007 (Α' ΦΑΣΗ)                                          

600.000,00 
13 664 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΥΑΘ Α.Ε. ΕΤΟΥΣ 2007                                           1.000.000,00 
14 679 

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΝΑΡΡΕΣ 
ΕΤΟΥΣ 2008-2009 180.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 14.145.650,00 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 
 
ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΚΑΙ ∆ΕΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΘΗΚΑΝ  
 
 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

1 Προκαταρκτική µελέτη δικτύου ακαθάρτων οικισµού Ωραιοκάστρου, µήκους 11 km 

2 Προκαταρκτική µελέτη περιοχής Ελαιορέµατος ∆ήµου Πυλαίας 

3 Εγκατάσταση 34.000 µ. αγωγών ύδρευσης περιοχής Θεσσαλονίκης 

4 Κατασκευή τεχνιτών λιµνών (Lagoons) απόθεσης λυµατολάσπης 

5 Μελέτες εκτροπής αγωγών της ΕΥΑΘ ΑΕ λόγω του ΜΕΤΡΟ  

7 Προσωρινή σύνδεση αντλιοστασίου Α1 Σίνδου µε τη ΜΚΑ 

8 Οριστική σύνδεση ∆.∆. Σίνδου και λυµάτων Αγ. Αθανασίου µε την ΕΕΛΘ 

9 ∆ιερεύνηση και µελέτη ανακουφιστικών έργων περιοχής αντλιοστασίου ‘’Χαµόδρακα’’ 

10 Βελτιωτικά έργα περιοχής και αντλιοστασίου ΑΤ1 στις τουριστικές περιοχές Θεσσαλονίκης  

11 Επισκευή αντλιοστασίου ΑΘ1 αγωγού Θέρµης-Καλαµαριάς 

12 Μελέτη ακαθάρτων και οµβρίων υδάτων δηµοτικού µεγάρου ∆ήµου Θεσσαλονίκης 

 
 

13 

Πέρα από τις παραπάνω µελέτες, το Τµήµα Μελετών της ∆/νσης Έργων, Μελετών και Ανάπτυξης 
συνέταξε και προώθησε για έγκριση επί µέρους µελέτες καθώς επίσης και πίνακες εκτελεστέων έργων 
για τις τρέχουσες εργολαβίες: 
- ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΥΠΟΝΟΜΩΝ ΜΕ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΣΤΗ 

∆ΑΠΑΝΗ 
- ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ  
- ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» 
 
Εργασίες που πραγµατοποιήθηκαν από το Γραφείο GIS κατά το έτος 2007. 
 

 

α/α Είδος εργασίας 

1 
Εισαγωγή στο σύστηµα εργολαβίας αποχέτευσης “Κατασκευή έργων αποχέτευσης ακαθάρτων 
περιοχών Σίνδου, ∆ήµου Εχεδώρου και Πεύκων Θεσσαλονίκης Α.Θ.611” 

2 
Εισαγωγή στο σύστηµα εργολαβίας αποχέτευσης “Κατασκευή αγωγού ακαθάρτων δια µέσου του 
στρατοπέδου Καρατάσου για την αποχέτευση του Νέου Στρατιωτικού Νοσοκοµείου Θεσ/νίκης 
Α.Θ. 620” 

3 
Εισαγωγή στο σύστηµα εργολαβίας αποχέτευσης “Κατασκευή συλλεκτήρα ακαθάρτων υδάτων 
∆. Ωραιοκάστρου και µεταφορά υφιστάµενου αντλιοστασίου Α.Θ.634” 

4 
Εισαγωγή στο σύστηµα εργολαβίας αποχέτευσης “Επεκτάσεις ∆ικτύου Αποχέτευσης 2004. 
Α.Θ.605” 

5 
Εισαγωγή στο σύστηµα εργολαβίας αποχέτευσης “Συλλεκτήρας ακαθάρτων υδάτων περιοχή 
Μακεδονία Πανοράµατος Α.Θ.608” 

6 
Εισαγωγή στο σύστηµα εργολαβίας αποχέτευσης “Α΄ Οµάδα επειγόντων έργων αποχέτευσης 
2004 Α.Θ.590”   (Ποσότητα: 3 Έργα) 

7 Εισαγωγή στο σύστηµα εργολαβίας αποχέτευσης περιοχής ROM ∆ήµου Ευόσµου 

8 
Εισαγωγή στο σύστηµα ιδιωτικών διακλαδώσεων αποχέτευσης ανατολικού τοµέα έτους 2003 
Α.Θ.569   (Ποσότητα: 358) 

9 
Εισαγωγή στο σύστηµα ιδιωτικών διακλαδώσεων αποχέτευσης δυτικού τοµέα έτους 2002-2003 
Α.Θ.562   (Ποσότητα: 930) 

10 
Εισαγωγή στο σύστηµα ιδιωτικών διακλαδώσεων αποχέτευσης ∆ήµου Θεσσαλονίκης έτους 
2004-2005 Α.Θ.604   (Ποσότητα: 737) 

11 
Εισαγωγή στο σύστηµα στοιχείων Φακέλων Ιδιωτικών Συνδέσεων Αποχέτευσης (Ποσότητα: 
438) 

12 
∆ιόρθωση στοιχείων δικτύων αποχέτευσης και υποβάθρων βάσει χαρτών 1:500 – ∆ήµος 
Μενεµένης, Πινακίδες 9-10 
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13 
∆ιόρθωση στοιχείων δικτύων αποχέτευσης και υποβάθρων βάσει χαρτών 1:500 – ∆ήµος 
Ευόσµου, Πινακίδα 32 

14 
Εισαγωγή στο σύστηµα εργολαβίας ύδρευσης "Εγκατάσταση 34.000µ. αγωγών ύδρευσης 
περιοχής Ανατολικής Θεσσαλονίκης"   (Ποσότητα: 3 Έργα) Α.Θ. 607Υ 

15 
Εισαγωγή στο σύστηµα εργολαβίας ύδρευσης "Εγκατάσταση 18.000µ. αγωγών ύδρευσης 
Κεντρικής Θεσσαλονίκης" 
(Ποσότητα: 3 Έργα)Α.Θ. 610Υ 

16 
Εισαγωγή στο σύστηµα εργολαβίας ύδρευσης "Εγκατάσταση 56.000µ. αγωγών ύδρευσης 
περιοχής ∆υτικής Θεσσαλονίκης"   (Ποσότητα: 2 Έργα)Α.Θ. 606Υ 

17 
Εισαγωγή στο σύστηµα εργολαβίας ύδρευσης "Α’ Οµάδα Επειγόντων Έργων 2006" 
(Ποσότητα: 1 Έργο)Α.Θ. 638Υ 

18 
Εισαγωγή στο σύστηµα συµπληρωµατικών στοιχείων έργων ύδρευσης: “Ενηµέρωση της Βάσης 
GIS µε τους κωδικούς των σχεδίων των αποτυπώσεων των έργων” 

19 
Εισαγωγή στο σύστηµα συµπληρωµατικών στοιχείων έργων ύδρευσης: 
“Εγκατάσταση 18.000µ. αγωγών ύδρευσης Κεντρικής Θεσσαλονίκης (∆ιορθώσεις από 
Παπαηλιόπουλο)” 

20 
Εισαγωγή στο σύστηµα συµπληρωµατικών στοιχείων έργων ύδρευσης: 
“ Α’ Οµάδα Επειγόντων Έργων 2004 (∆ιορθώσεις από Παπαηλιόπουλο)” 

21 
Εισαγωγή στο σύστηµα στοιχείων τοπογραφικών υποβάθρων (Οικοδοµικά Τετράγωνα, 
Ιδιοκτησίες, Ονοµατολογία ∆ρόµων, Χρήσεις Γης): ∆ήµος Πεύκων 

22 
Εισαγωγή στο σύστηµα στοιχείων τοπογραφικών υποβάθρων (Οικοδοµικά Τετράγωνα, 
Ιδιοκτησίες, Ονοµατολογία ∆ρόµων, Χρήσεις Γης): ∆ήµος Επανοµής 

23 
Εισαγωγή στο σύστηµα στοιχείων τοπογραφικών υποβάθρων (Οικοδοµικά Τετράγωνα, 
Ιδιοκτησίες, Ονοµατολογία ∆ρόµων, Χρήσεις Γης): Επέκταση ∆ήµου Πολίχνης 

24 
Εισαγωγή στο σύστηµα στοιχείων τοπογραφικών υποβάθρων (Οικοδοµικά Τετράγωνα, 
Ιδιοκτησίες, Ονοµατολογία ∆ρόµων, Χρήσεις Γης): ∆ήµος Θεσσαλονίκης - Επέκταση Κηφισιάς 

25 
Εισαγωγή στο σύστηµα στοιχείων τοπογραφικών υποβάθρων (Οικοδοµικά Τετράγωνα, 
Ιδιοκτησίες, Ονοµατολογία ∆ρόµων, Χρήσεις Γης): ∆ήµος Ευόσµου – Περιοχή ROM 

26 
Εισαγωγή στο σύστηµα στοιχείων τοπογραφικών υποβάθρων (Οικοδοµικά Τετράγωνα, 
Ιδιοκτησίες, Ονοµατολογία ∆ρόµων, Χρήσεις Γης): ∆ήµος Εχεδώρου – Μαγνησία 

27 
Εισαγωγή στο σύστηµα στοιχείων τοπογραφικών υποβάθρων (Οικοδοµικά Τετράγωνα, 
Ιδιοκτησίες, Ονοµατολογία ∆ρόµων, Χρήσεις Γης): ∆ήµος Μίκρας – Πλαγιάρι 

28 
Εισαγωγή στο σύστηµα στοιχείων τοπογραφικών υποβάθρων (Οικοδοµικά Τετράγωνα, 
Ιδιοκτησίες, Ονοµατολογία ∆ρόµων, Χρήσεις Γης): ∆ήµος Εχεδώρου – Σίνδος 

29 ∆ιάδοση GIS σε άλλα Τµήµατα και περιοχή τεχνικής υποστήριξης   

30 Παροχή στοιχείων (πίνακες, στατιστικά κ.α.) σε άλλα Τµήµατα / ∆ιευθύνσεις 

31 
Συσχετισµός, ταυτοποίηση και ενιαία κωδικοποίηση µεταξύ Βάσης ∆εδοµένων GIS και αρχείου 
∆ιεύθυνσης ΜΗΕ (Αντλιοστάσια Ύδρευσης / Αποχέτευσης, ∆εξαµενές Ύδρευσης, Εγκαταστάσεις 
ΕΥΑΘ ΑΕ) 

32 
Εισαγωγή στο σύστηµα διορθώσεων δικτύου αποχέτευσης από το Εργοτάξιο Πυλαίας 
(Ποσότητα: 62) 

33 
Παροχή ενηµερώσεων (αποσπασµάτων χαρτών) προς τρίτους 
(Ποσότητα: 174) 

34 
∆ηµιουργία Χαρτών – Εκτυπώσεων 
(Ποσότητα: 180) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «∆» 
 
Εργασίες που πραγµατοποιήθηκαν από το Γραφείο Τοπογραφήσεων κατά το έτος 2007. 

ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ 

1) Αποτύπωση περιµετρικής ζώνης περιοχής επέκτασης των εγκαταστάσεων Επεξεργασίας 

λυµάτων Βιολογικού Σταθµού Σίνδου 

2) Αποτύπωση χώρου κατασκευής των λαγκούνων εναπόθεσης λυµατολάσπης Νότια των 

Εγκαταστάσεων Βιολογικού Σταθµού Σίνδου 

3) Αποτύπωση του χώρου κατασκευής λαγκούνων εναπόθεσης λυµατολάσπης Βόρεια των 

Εγκαταστάσεων Βιολογικού Σταθµού Σίνδου 

4) Αποτύπωση υπογείου οικοδοµής στην διασταύρωση περιφερειακής οδού-Λαγκαδά 

5) Αποτύπωση χώρου αντλιοστασίου οδού Μακεδονοµάχου Γ.Καραµανλή Πανόραµα  

6) Αποτύπωση για εκτροπή αγωγού που συνδέει τις Γεωτρήσεις Σ8-Σ7α Σίνδου 

7)  Αποτύπωση αγωγού ∆ΕΥΑ (∆ηµοτ. Επιχείρησης Υδρευσης –Αποχέτευσης) στα Πεύκα 

8) Αποτύπωση Αγωγού οδού Ταταούλων Καλαµαριάς 

9) Συµπληρωµατική αποτύπωση του συνεργείου αυτοκινήτων στο χώρο Σφαγείων 

ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 

1) Υψοµετρικό έλεγχο του έργου του αποχετευτικού δικτύου Ν Ραιδεστού 

2) Υψοµετρικό έλεγχο του έργου του αποχετευτικού δικτύου Ταγαράδων 

3) Υψοµετρικό έλεγχο του έργου αποχετευτικού δικτύου Πλαγιαρίου 

4) Υψοµετρικό έλεγχο του έργου του αποχετευτικού δικτύου Τριαδίου 

5) Υψοµετρικός έλεγχος καθιζήσεων στο αντλιοστάσιο Φοίνικα 
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ΛΗΨΗ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  

1)  Λήψη υψοµέτρων χώρου αντλιοστασίου Ν. Ιωνίας 

2)  Λήψη υψοµέτρων στις ποµώνες ύδρευσης Σίνδου στα πλαίσια ερευνητικού προγράµµατος 

3) Έγινε λήψη υψοµετρικών στοιχείων για τις ανάγκες των µελετών των επεκτάσεων του 

δικτύου αποχέτευσης  σε περίπου 90 θέσεις της µείζονος περιοχής Θεσσαλονίκης 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ & 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

Χορηγήθηκαν στοιχεία των απαλλοτριώσεων που έγιναν από τον πρώην ΟΥΘ και 

πρώην ΟΑΘ τόσο σε ιδιώτες κατόπιν αιτήσεων, όσο   και για τις ανάγκες της ΕΥΑΘ ΑΕ. 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΑΘ ΑΕ 

Χορηγήθηκαν σχεδιαγράµµατα και εν γένει  τοπογραφικά στοιχεία  στα διάφορα τµήµατα 

της ΕΥΑΘ ΑΕ για τις  ανάγκες τους, είτε από το υπάρχον αρχείο της ΕΥΑΘ ΑΕ, είτε κατόπιν 

µέριµνας του Γραφείου Τοπογραφήσεων, από άλλες υπηρεσίες 

 

 

 

 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» 
 

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΤΟ 2007 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ  

α/α ΕΡΓΟ 
ΠΟΣΟ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

1 
Κατασκευή εσωτερικών δικτύων ακαθάρτων υδάτων ∆.∆. Ταγαράδων και 
Ν. Ραιδεστού του ∆. ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                                          1.798.930,91 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 899.159,66 

2 Συµπλήρωση των δικτύων ακαθάρτων Τουριστικών Περιοχών 
Θεσσαλονίκης ∆ΗΜΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ και Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ  5.348.472,28 

2 
Κατασκευή Συµπληρωµατικών δικτύων ακαθάρτων υδάτων στο ∆ήµο 
Πανοράµατος     

745.932,70 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 369.908,02 

3 Κατασκευή έργων αποχέτευσης ακαθάρτων περιοχών Σίνδου ∆. 
Εχεδώρου και Πεύκων Θεσσαλονίκης  5.453.548,31 

4 Επεκτάσεις ∆ικτύου Υπονόµων µε επίσπευση και συµµετοχή τρίτων στη 
δαπάνη έτους 2006 1.104.323,31 

5 Κατασκευή Συλλεκτήρων Αγωγών Ακαθάρτων Υδάτων Ωραιοκάστρου και 
µεταφορά υφιστάµενου αντλιοστασίου  428.142,85 

6 Επεκτάσεις ∆ικτύου Υπονόµων µε επίσπευση και συµµετοχή τρίτων στη 
δαπάνη έτους 2006 (Α' φάση) 112.000,00 

7 Κατασκευή Αγωγού Ακαθάρτων δια µέσου του Στρατοπέδου Καρατάσου 
για την αποχέτευση του νέου Στρατιωτικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης  417.987,88 
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8 Κατασκευή Αγωγών Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Οµβρίων υδάτων 
Περιοχής Αλάνας Τούµπας ∆ήµου Θεσσαλονίκης 432.275,03 

9 
Συντήρηση Εγκαταστάσεων ΕΥΑΘ ΑΕ 2005 529.411,77 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 243.697,48 

10 

Κατασκευή ιδιωτ. ∆ιακλαδώσεων για την σύνδεση ακινήτων µε το δίκτυο 
υπονόµων σε περιοχές του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Θεσ/νίκης, 
αρµοδιότητας της ΕΥΑΘ Α.Ε. ετών 2004-2005 

583.215,00 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 308.292,90 

ΣΥΝΟΛΟ 18.775.298,10 
      Υ∆ΡΕΥΣΗ 

  

α/α ΕΡΓΟ 
ΠΟΣΟ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

1 
Προστασία & συντήρηση υδραγωγείου Νάρρες περιόδου 2004-2005 78.601,69 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 7.563,03 
2 Εγκατάσταση 18.000µ. Αγωγών ύδρευσης περιοχής Κεντρικής 

Θεσσαλονίκης 1.285.593,23 

ΣΥΝΟΛΟ 1.371.757,95 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» 
 

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 
 

      ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 
   

α/α ΕΡΓΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΜΟΣ ΜΕ 
ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

1 
Κτίριο Εργαστηρίων Χηµικού Ελέγχου και Τεχνικών Υπηρεσιών της 
Ε.Υ.Α.Θ. 

7.400.000,00 4.404.187,97 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1.135.180,00 953.932,77 

2 

Κατασκευή συλλεκτήρα ακαθάρτων υδάτων ΤΕΦΑΑ Εθνικού Κέντρου 
Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης-Τεχνικού Μουσείου και Οικισµού 
Λήδα- Μαρία Περιοχής ∆ήµου Πυλαίας και Θέρµης Θεσσαλονίκης  

740.000,00 341.097,23 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 193.970,00 163.000,00 

3 Αποχετευτικά ∆ίκτυα ∆.∆. Πλαγιαρίου ∆ήµου Μίκρας  3.945.000,00 2.071.015,37 

4 

Κατασκευή Ιδιωτ. ∆ιακλαδώσεων για την σύνδεση ακινήτων µε το 
δίκτυο υπονόµων σε περιοχές του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος 
Θεσ/νίκης, αρµοδιότητας της ΕΥΑΘ Α.Ε. ετών 2006 

950.000,00 539.957,98 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 250.500,00 210.504,21 

5 
Κατασκευή ιδιωτ. ∆ιακλαδώσεων για την σύνδεση ακινήτων µε το 
δίκτυο υπονόµων στα δηµοτικά διαµερίσµατα Ν. Μηχανιώνας και 
Κερασιάς του ∆ήµου Ν. Μηχανίωνας (Α' φάση) 

500.000,00 357.142,86 

6 Κατασκευή Συλλεκτήρα Ακαθάρτων Κοινότητας Πεύκων  2.050.000,00 981.716,44 
7 Α! Οµάδα Επειγόντων Έργων Αποχέτευσης Έτους 2006 2.000.000,00 903.257,17 
8 Β! Οµάδα Επειγόντων Έργων Αποχέτευσης Έτους 2006 1.135.000,00 549.248,81 
9 Γ! Οµάδα Επειγόντων Έργων Αποχέτευσης Έτους 2006 1.135.000,00 521.022,28 
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10 
Κατασκευή ιδιωτ. ∆ιακλαδώσεων για την σύνδεση ακινήτων µε το 
δίκτυο υπονόµων στη κοινότητα ΠΕΥΚΩΝ (Α' φάση) 

500.000,00 289.915,97 

11 ∆ίκτυα ακαθάρτων ∆.∆. Αγίου Αθανασίου  7.043.000,00 2.889.334,39 

12 
Κατασκευή συµπληρωµατικών δικτύων ακαθάρτων υδάτων ∆ήµου 
Πανοράµατος (Β' ΦΑΣΗ) 

2.500.000,00 1.199.846,17 

13 
Επεκτάσεις δικτύου υπονόµων µε επίσπευση και συµµετοχή τρίτων στη 
δαπάνη Έτους 2007 (Α' ΦΑΣΗ)                                                         

1.135.000,00 495.966,38 

14 Α! Οµάδα Επειγόντων Έργων Αποχέτευσης Έτους 2007 2.000.000,00 991.596,64 

15 
Κατασκευή ιδιωτ. ∆ιακλαδώσεων για την σύνδεση ακινήτων µε το 
δίκτυο υπονόµων στα δηµοτικά διαµερίσµατα Περαίας ∆. Θερµαϊκού. 
(Α' φάση) 

500.000,00 264.705,88 

16 
Κατασκευή ιδιωτ. ∆ιακλαδώσεων για την σύνδεση ακινήτων µε το 
δίκτυο υπονόµων στα δηµοτικά διαµερίσµατα ΑΓ. Τριάδος και Ν. 
Επιβατών του ∆. Θερµαϊκού.  

500.000,00 302.521,01 

ΣΥΝΟΛΟ 35.612.650,00 18.429.969,53 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Υ∆ΡΕΥΣΗ   

α/α ΕΡΓΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΜΟΣ ΜΕ 
ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

1 Εγκατάσταση 56.000µ. Αγωγών ύδρευσης περιοχής ∆υτικής 
Θεσσαλονίκης 

5.800.000,00 2.900.000,02 

2 Εγκατάσταση 34.000µ. Αγωγών ύδρευσης περιοχής Ανατολικής 
Θεσ/νίκης 3.529.661,02 1.720.338,99 

3 Συντήρηση Εγκαταστάσεων ΕΥΑΘ Α.Ε. ΕΤΟΥΣ 2007                                           1.000.000,00 482.880,21 
4 Υδροδότηση περιοχών Νικόπολης των ∆ήµων Σταυρούπολης και 

Πολίχνης και Ανθοκήπων του ∆ήµου Πολίχνης 
2.695.350,00 1.188.743,05 

5 Κατασκευή αγωγού τροφοδότησης της ∆εξαµενής της Κοιν. Ν. 
Ευκαρπίας 

440.300,00 203.420,23 

6 ∆ιακλαδώσεις - Επεκτάσεις δικτύου ύδρευσης και πύκνωση - 
αντικατάσταση δικλείδων πόλεως Θεσσαλονίκης Έτους 2007 (Α' 
ΦΑΣΗ)   

600.000,00 
  

ΣΥΝΟΛΟ 14.065.311,02 6.495.382,50 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ζ» 

Χρήµατα που απορροφήθηκαν το 2007 (Ανά εξάµηνο)  

 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ    

α/α ΕΡΓΟ 
Α! εξάµηνο 
του 2007 

Β! εξάµηνο 
του 2007 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

1 Επείγοντα Μικροέργα Αποχετεύσεως έτους 2003 25.988,40 0,00 25.988,40 
  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 12.985,79 0,00 12.985,79 
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2 Α! Οµάδα Επειγόντων Εργων Αποχέτευσης έτους 2003  
Α.Σ. & 1η Σ.Σ. 0,00 10.800,09 10.800,09 

3 Επεκτάσεις δικτύου υπονόµων µε επίσπευση και 
συµµετοχή τρίτων έτους 2003 Β! ΦΑΣΗ 12.857,93 0,00 12.857,93 

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1.850,00 0,00 1.850,00 
4 Κατασκευή Αγωγών Αποχέτευσης Ακαθάρτων και 

Οµβρίων στην οδό Καραολή και ∆ηµητρίου 
(Μοναστηρίου έως ∆ωδεκανήσου) ∆ήµου Ευόσµου  0,00 2.607,08 2.607,08 

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 0,00 11.956,35 11.956,35 
5 Επεκτάσεις δικτύου υπονόµων µε επίσπευση και 

συµµετοχή τρίτων έτους 2004 0,00 5.610,23 5.610,23 
  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 163.742,77 8.519,23 172.262,00 
2 Α! Οµάδα Επειγόντων Εργων Αποχέτευσης έτους 2004   82.268,91 82.268,91 
  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ   163.445,38 163.445,38 
6 Κατασκευή ιδιωτ. ∆ιακλαδώσεων για την σύνδεση 

ακινήτων µε το δίκτυο υπονόµων σε περιοχές του 
Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Θεσ/νίκης, αρµοδιότητας 
της ΕΥΑΘ Α.Ε. ετών 2004-2005 0,00 21.303,49 21.303,49 

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 0,00 68.000,00 68.000,00 
7 Κατασκευή εσωτερικών δικτύων ακαθάρτων υδάτων 

∆.∆. Ταγαράδων και Ν. Ραιδεστού του ∆. ΘΕΡΜΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  94.117,64 61.879,75 155.997,39 

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 499.579,83 333.612,52 833.192,35 
8 Κτίριο Εργαστηρίων Χηµικού Ελέγχου και Τεχνικών 

Υπηρεσιών της Ε.Υ.Α.Θ. 125.846,18 209.218,49 335.064,67 
  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 882.352,94 0,00 882.352,94 
9 Συµπλήρωση των δικτύων ακαθάρτων Τουριστικών 

Περιοχών Θεσσαλονίκης ∆ΗΜΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ και Ν. 
ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ  858.025,21 994.117,64 1.852.142,85 

10 Επείγοντα Μικροέργα Αποχετεύσεως έτους 2005 348.110,43 0,00 348.110,43 
11 Κατασκευή Συµπληρωµατικών δικτύων ακαθάρτων 

υδάτων στο ∆ήµο Πανοράµατος    58.571,43 51.529,41 110.100,84 
  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 85.042,02 96.218,49 181.260,51 
12 Κατασκευή έργων αποχέτευσης ακαθάρτων περιοχών 

Σίνδου ∆. Εχεδώρου και Πεύκων Θεσσαλονίκης  1.218.504,21 1.015.258,42 2.233.762,63 
13 ∆ίκτυα ακαθάρτων ∆.∆. Αγίου Αθανασίου 0,00 1.026.890,75 1.026.890,75 
14 Κατασκευή συλλεκτήρα ακαθάρτων υδάτων ΤΕΦΑΑ 

Εθνικού Κεντρού Έρευνας και Τεχνολοτικής 
Ανάπτυξης-Τεχνικού Μουσείου και Οικισµού Λήδα- 
Μαρία Περιοχής ∆ήµου Πυλαίας και Θέρµης 
Θεσσαλονίκης  106.815,95 81.389,77 188.205,72 

15 Αποχετευτικά ∆ίκτυα ∆.∆. Πλαριαρίου ∆ήµου Μίκρας  139.756,07 259.130,25 398.886,32 
16 Επεκτάσεις ∆ικτύου Υπονόµων µε επίσπευση και 

συµµετοχή τρίτων στη δαπάνη έτους 2006 526.494,03 393.672,27 920.166,30 
17 Κατασκευή Ιδιωτ. ∆ιακλαδώσεων για την σύνδεση 

ακινήτων µε το δίκτυο υπονόµων σε περιοχές του 
Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Θεσ/νίκης, αρµοδιότητας 
της ΕΥΑΘ Α.Ε. ετών 2006 211.848,74 285.714,09 497.562,83 

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ   32.184,87 32.184,87 
18 Κατασκευή ιδιωτ. ∆ιακλαδώσεων για την σύνδεση 

ακινήτων µε το δίκτυο υπονόµων στα δηµοτικά 
διαµερίσµατα Ν. Μηχανίωνας και Κερασίας του ∆ήµου 
Ν. Μηχανίωνας (Α' φάση) 76.600,00 43.690,00 120.290,00 

19 Κατασκευή Συλλεκτήρα Ακαθάρτων Κοινότητας 
Πεύκων  432.069,84 223.347,13 655.416,97 

20 Κατασκευή Συλλεκτήρων Αγωγών Ακαθάρτων Υδάτων 
Ωραιοκάστρου και µεταφορά υφιστάµενου 
αντλιοστασίου  216.029,41 151.747,90 367.777,31 
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21 Επεκτάσεις ∆ικτύου Υπονόµων µε επίσπευση και 
συµµετοχή τρίτων στη δαπάνη έτους 2006 (Α' φάση) 16.592,40 0,00 16.592,40 

22 Κατασκευή Αγωγού Ακαθάρτων δια µέσου του 
Στρατοπέδου Καρατάσου για την αποχέτευση του νέου 
Σρατιωτικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης  121.008,40 0,00 121.008,40 

23 Κατασκευή Αγωγών Αποχέτευσης Ακαθάρτων και 
Οµβρίων υδάτων Περιοχής Αλανας Τούµπας ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης 93.840,34 109.831,93 203.672,27 

24 Συντήρηση Εγκαταστάσεων ΕΥΑΘ ΑΕ 2005 282.352,95 188.319,34 470.672,29 
  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ   185.714,29 185.714,29 
25 Κατασκευή Κεντρικού Συλλεκτήρα- Καταθλιπτικού 

Αγωγού και ∆ικτύων Ακαθάρτων Υδάτων οικισµού 
Θέρµης (Γ' φάση) και Νέου Ρύσιου ∆ήµου Θέρµης 
Θεσσαλονίκης  0,00 19.683,37 19.683,37 

26 Κατασκευή ιδιωτ. ∆ιακλαδώσεων για την σύνδεση 
ακινήτων µε το δίκτυο υπονόµων στη κοινότητα 
ΠΕΥΚΩΝ (Α' φάση)   44.537,82 44.537,82 

27 Α ΟΜΑ∆Α ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΕΤΟΥΣ 2006   189.747,90 189.747,90 

28 Β ΟΜΑ∆Α ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΕΤΟΥΣ 2006   107.100,00 107.100,00 

29 Γ ΟΜΑ∆Α ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΕΤΟΥΣ 2006   103.168,07 103.168,07 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 6.610.982,91 6.582.215,23 13.193.198,14 
  

 
 
 
 
 
     

  Υ∆ΡΕΥΣΗ     

α/α ΕΡΓΟ 
Α! εξάµηνο 
του 2007 

Β! εξάµηνο 
του 2007 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

1 Προστασία & συντήρηση υδραγωγείου Νάρρες 
περιόδου 2004-2005 13.474,87 0,00 13.474,87 

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 0,00 6.654,26 6.654,26 
2 Εγκατάσταση 56.000µ. Αγωγών ύδρευσης περιοχής 

∆υτικής Θεσσαλονίκης 352.421,00 516.373,08 868.794,08 
3 Εγκατάσταση 34.000µ. Αγωγών ύδρευσης περιοχής 

Ανατολικής Θεσσαλονίκης 503.067,26 172.134,46 675.201,72 
4 Εγκατάσταση 18.000µ. Αγωγών ύδρευσης περιοχής 

Κεντρικής Θεσσαλονίκης 161.008,41 49.243,70 210.252,11 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 1.029.971,54 744.405,50 1.774.377,04 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7.640.954,45 7.326.620,73 14.967.575,18 
 
 
 
 
 
 
 
 



 42     

 
 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ  
       

α/α ΕΡΓΟ 
Προϋπολογισµός 

Μελέτης (µε 
Φ.Π.Α.) 

Σύµβαση έργου 
(µε Φ.Π.Α.) 

Ηµεροµηνία 
Υπογραφής 
Σύµβασης 

Ηµεροµηνία 
Περαίωσης 

Αµοιβή  ΕΥΑΘ 
Α.Ε. 

1 Κατασκευή έργων αποχέτευσης ακαθάρτων 
περιοχών Σίνδου ∆. Εχέδωρου και Πεύκων 
Θεσσαλονίκης (ΠΑΓΙΩΝ-Ταµείο Συνοχής) 13.600.000,00 6.489.722,49 20/10/2005 20/6/2007 380.000,00 

2 Συµπλήρωση των δικτύων ακαθάρτων Τουριστικών 
περιοχών Θεσσαλονίκης ∆ήµων ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ & 
Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ (ΠΑΓΙΩΝ) 12.600.000,00 6.364.682,01 5/9/2005 31/1/2008 318.000,00 

3 Κατασκευή συλλεκτήρα ακαθάρτων υδάτων 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΥΚΩΝ 2.050.000,00 1.168.242,56 3/8/2006 Συνεχίζεται 55.000,00 

4 Κατασκευή συλλεκτήριων αγωγών ακαθάρτων 
υδάτων ∆. Ωραιοκάστρου και µεταφορά υφιστάµενου 
αντλ/σίου. (ΠΑΓΙΩΝ) 999.000,00 509.489,99 11/9/2006 30/6/2007 25.000,00 

5 Αποχετευτικά ∆ίκτυα ∆.∆. Πλαγιαρίου ∆ήµου Μίκρας 

3.945.000,00 2.464.508,29 30/10/2006 Συνεχίζεται 125.000,00 
6 ∆ίικτυα Ακαθάρτων Υδάτων ∆.∆. Περιοχής Αγ. 

Αθανασίου 7.043.000,00 3.438.307,92 13/12/2006 Συνεχίζεται 170.000,00 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο  40.237.000,00 20.434.953,26     1.073.000,00 
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ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ  ««ΘΘ»»  

ΣΣυυµµµµεεττοοχχήή  ττηηςς  ΕΕΥΥΑΑΘΘ  ΑΑ..ΕΕ..  σσεε  ΕΕρρεευυννηηττιικκάά  ΠΠρροογγρράάµµµµαατταα  χχρρηηµµααττοοδδοοττοούύµµεενναα  εείίττεε  ααππόό  

κκοοννδδύύλλιιαα  ττηηςς  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήήςς  ΈΈννωωσσηηςς,,  εείίττεε  ααππόό  ίίδδιιοουυςς  ππόόρροουυςς..    

ΤΤαα  ππρροογγρράάµµµµαατταα  εείίννααιι  τταα  εεξξήήςς::  

1) Ανάπτυξη εργαλείων & τεχνολογιών για την διαχείριση των υπογείων υδατικών 

πόρων προσαρµοσµένων στις πρόσφατες κλιµατικές αλλαγές “GABARDINE”, 

χρηµατοδοτούµενο από το 6ο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα-Πλαίσιο για την έρευνα , συνολικού 

προϋπολογισµού 3.557.906,77 €, µε χρονοδιάγραµµα από 1-11-2005 ως 1-11-2008 µε 

προϊόν λογισµικό & απόκτηση τεχνογνωσίας  σε ένα ιδιαίτερα σηµαντικό τοµέα των 

υδατικών πόρων.  

Στόχος του προγράµµατος είναι η κατανόηση της διαδικασίας τεχνικού 

εµπλουτισµού του υδροφόρου ορίζοντα  κυρίως µε επεξεργασµένα λύµατα και η 

ανάπτυξη εργαλείων και µεθοδολογιών για ορθολογική χρησιµοποίηση των αποθεµάτων 

νερού λαµβανοµένων υπόψη και των κλιµατικών αλλαγών. ΣTO πρόγραµµα συµµετέχουν 

14 εταίροι από την Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία, Γερµανία , Βέλγιο, Βρετανία, 

Ρουµανία, Ισραήλ και Παλαιστίνη. 

2) Εµπλουτισµός Υδροφόρου ορίζοντα Βιοµηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης 

(ΒΙΠΕΘ) µε ανακτηµένο απόβλητο από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων 

Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ), χρηµατοδοτούµενο από το 3ο ΚΠΣ Ευρωπαϊκό Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΕΠΠΕΡ) µε κονδύλια Ευρωπαϊκά και του ΥΠΕΧΩ∆Ε, 

προϋπολογισµού 600.000 ευρώ µε χρονοδιάγραµµα  από 1-8-2003 ως 31-12-2007 .  

Στο πρόγραµµα υπάρχουν δύο υποέργα σε εξέλιξη: 

 α) «Σχεδιασµός- προµήθεια εγκατάσταση & δοκιµαστική λειτουργία συστήµατος 

µεµβρανών, µικροδιήθησης, & αντίστροφης Ώσµωσης»  

 β) «Σχεδιασµός- προµήθεια εγκατάσταση & δοκιµαστική λειτουργία µονάδας 

εµπλουτισµού υδροφόρου ορίζοντα»    

Αντικείµενο του έργου είναι ο εµπλουτισµός του υπόγειου ορίζοντα µε 500 m3/ηµέρα 

επεξεργασµένα λύµατα από την ΕΕΛΘ, τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασία  σε 

ποιότητα ποσίµου νερού µέσω συστήµατος µεµβρανών, µικροδιήθησης και αντίστροφης 

όσµωσης. Ο εµπλουτισµός του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα γίνεται µέσω γεωτρήσεων 

ενώ παράλληλα υπάρχουν και πιεζοµετρικές γεωτρήσεις για την παρακολούθηση της 

ποιότητας του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής Σίνδου. 

33))  ΠΠααρρααγγωωγγήή  ββιιοοααεερρίίοουυ  κκααιι  σσυυµµππααρρααγγωωγγήή  ηηλλεεκκττρριικκήήςς  εεννέέρργγεειιααςς  σσττηηνν  

ΕΕγγκκααττάάσστταασσηη  ΕΕππεεξξεερργγαασσίίααςς  ΛΛυυµµάάττωωνν  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηηςς  ((ΕΕΕΕΛΛΘΘ))  χρηµατοδοτούµενο 

από το πρόγραµµα ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, Ε.Π.ΑΝ. - ∆ράση 2.1.3 συνολικού 

προϋπολογισµού  3.500.000€.. Το έργο αφορά στην εκµετάλλευση του παραγόµενου 

βιοαερίου στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ) για 

Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας και πρόκειται για επένδυση αξιοποίησης 
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ανανεώσιµων πηγών ενέργειας – βιοαέριο από αστικά λύµατα. Το πρόγραµµα είχε 

χρονοδιάγραµµα από 12-1-2006  µέχρι τις 31/12/2007, ενώ δόθηκε παράταση µέχρι 31-

6-2008    

4) Πρόγραµµα διαχείρισης υδατικών πόρων 

Μία άλλη δράση που υλοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2007 στην περιοχή Χαλάστρας - 

Καλοχωρίου ήταν η χρησιµοποίηση των επεξεργασµένων νερών  από την  Εγκατάσταση 

Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης  (ΕΕΛΘ) για την άρδευση  γεωργικών 

καλλιεργειών. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η εφαρµογή αυτή έγινε  για πρώτη φορά στην 

Ελλάδα µε την τήρηση όλων των περιβαλλοντικών Όρων & προϋποθέσεων που τέθηκαν 

από την πλευρά της πολιτείας. 

Είχε προηγηθεί µακροχρόνια προετοιµασία µε διεξαγωγή πειραµάτων σε µικρή & µεγάλη 

κλίµακα καθώς και δράσεις ενηµέρωσης των τελικών χρηστών καθώς και του κοινού. Για 

την υλοποίηση αυτής της δράσης υπήρξε συνεργασία όλων των αρµόδιων Κρατικών 

Υπηρεσιών και φορέων ( ΓΟΕΒ, ΙΕΒ, ΤΟΕΒ, Περιφερειακή Υπηρεσία Υδάτων Κεντρικής 

Μακεδονίας, Νοµαρχιακές Υπηρεσίες). 

5) Πρόγραµµα ∆ιάθεσης της ιλύος των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυµάτων 

(ΕΕΛ) της ΕΥΑΘ για γεωργική χρήση. 

Η ΕΥΑΘ Α.Ε. εκτός των άλλων ενεργειών της για το θέµα της διαχείρισης της ιλύος που 

παράγεται στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων ΕΕΛ Θεσσαλονίκης & ΕΕΛ 

ΑΙΝΕΙΑ στην Μηχανιώνα, έχει ξεκινήσει σε συνεργασία µε την ∆ιεύθυνση Γεωργίας της 

Νοµαρχίας Θεσσαλονίκης και διάφορους αγρότες του Νοµού την διάθεση της ιλύος σαν 

εδαφοβελτιωτικό σε γεωργικές καλλιέργειες.   

6) Έρευνα για περαιτέρω προώθησή του προγράµµατος «Γραµµή Περιβαλλοντική 

βοήθειας για την ελαχιστοποίηση των παραγόµενων αποβλήτων» το οποίο ήταν 

χρηµατοδοτούµενο από το Ευρωπαϊκό πρόγραµµα  LIFE03 ENV/GR/0229 

προϋπολογισµού 1.088.756 € (έχει περαιωθεί πρόσφατα). Κύριος στόχος του 

προγράµµατος ήταν η  παρακίνηση και υποστήριξη των βιοµηχανικών επιχειρήσεων 

στην εφαρµογή πρακτικών πρόληψης της ρύπανσης µε προϊόν εκδόσεις ορθής 

πρακτικής χρήσης και πιλοτική µονάδα µεµβρανών µικροδιήθησης και αντίστροφης 

όσµωσης. 

Το έργο υλοποιήθηκε από την ΕΥΑΘ Α.Ε., σε συνεργασία µε την ΒΙΠΕΤΒΑ Α.Ε., την 

Εταιρία Ανάπτυξης Ιδιωτικών Υποδοµών Βορείου Ελλάδος (ΕΑΙΥΒΕ) και τη SIGMA 

CONSULTANTS ΕΠΕ, Εταιρία Συµβούλων Ανάπτυξης.  
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ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΙΚΤΥΟΥ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
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ΜΕΛΕΤΩΝ  &
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ΤΜΗΜΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
& ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
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ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ,
ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ &
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ

ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ
ΕΚ∆ΟΣΗΣ Α∆ΕΙΩΝ

ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ
ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ

ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

TMHMA
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

/ ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ /
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΑΡΧΕΙΟΥ & ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ -

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
& ΑΠΟΘΗΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ &

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

& ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ &
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ
ΕΡΕΥΝΑΣ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ
ΜΕΛΕΤΩΝ (∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

& Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ) &
ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΣ

ΤΜΗΜΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ∆ΟΜΙΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ& Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ &

ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
ΚΑΤ/ΤΩΝ / ∆ΗΜΟΣΙΟΥ / ΟΤΑ ΚΑΙ

ΜΕΓΑΛΩΝ KAT/TΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

∆ΙΚΤΥΩΝ & ∆ΙΑΡΡΟΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΗΨΗΣ
ΕΝ∆ΕΙΞΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ
& ΕΛΕΓΧΩΝ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
ΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΓΙΑΤΡΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
& ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΣΕΑ

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
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∆ΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΤΜΗΜΑ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ &

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ

ΝΕΡΟΥ
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ΓΡΑΦΕΙΟ
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
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ΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝΓΡΑΦΕΙΟ

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ
ΜΟΝΤΕΛΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ
G.I.S.

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΜΟΥΣΕΙΟ  Υ∆ΡΕΥΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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∆ΥΤΙΚΟΣ   ΤΟΜΕΑΣ
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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ -∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 
 

 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: Η ΕΥΑΘ Α.Ε. εφαρµόζει την  νοµοθεµία περί ΑΕ  Κ. Ν. 2190/1920 όπως 

ισχύει σήµερα αλλά και τον Ν. 3016/2002 ως εισηγµέγµένη. ΜΜεε  ττηηνν  έέκκδδοοσσηη  ττοουυ  ΝΝ..33442299//22000077  

ηη  εεττααιιρρεείίαα  εεννααρρµµόόννιισσεε  ττοο  κκαατταασσττααττιικκόό  ττηηςς    µµεε  ττοονν  εεκκδδοοθθέένντταα  ΝΝόόµµοο  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττηηνν    2288--66--

22000066  ααππόόφφαασσηη  ττηηςς  ΓΓεεννιικκήήςς  ΣΣυυννέέλλεευυσσηηςς  ττωωνν  µµεεττόόχχωωνν  ττηηςς..   

∆ιοικητικό Συµβούλιο 

Σύµφωνα µε το άρθρο 13 του  Κωδικοποιηµένου Καταστατικού της Ε.Υ.Α.Θ. ΑΕ, το οποίο 

εγκρίθηκε µε την αρ.Κ2-16550/19-11-2007 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 

13309/20-11-2007), η Εταιρεία διοικείται από ∆ιοικητικό Συµβούλιο, που αποτελείται από 

εννέα (9) ή ένδεκα (11) µέλη τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 

Εταιρείας. Η θητεία των µελών του ∆. Σ της Ε.Υ.Α.Θ. ΑΕ είναι πενταετής. 

Τα µέλη διακρίνονται σε εκτελεστικά και µη εκτελεστικά, εκ των οποίων τουλάχιστον τα δύο 

είναι ανεξάρτητα µέλη. ∆ύο από τα µέλη του είναι εκπρόσωποι των εργαζοµένων. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 17 (Συγκρότηση του ∆ιοικητικού Συµβούλου) του Καταστατικού το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο αµέσως µετά το σχηµατισµό του, σύµφωνα µε το άρθρο 13 του 

καταστατικού, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώµα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και έναν ή 

περισσότερους Αντιπροέδρους. Μπορεί επίσης να εκλέγει από τα µέλη του ∆ιευθύνοντα 

Σύµβουλο. Η ιδιότητα του Προέδρου και του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου µπορεί να συµπέσει 

στο ίδιο πρόσωπο. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε απόφασή του, επιλέγει τους Γενικούς ∆ιευθυντές, καθορίζοντας 

συγχρόνως και τις αρµοδιότητές τους. 

 

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

Καταστατικού της Εταιρείας και συνεδριάζει µέχρι τέσσερις φορές το µήνα. 

Η Σηµερινή σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει ως εξής: 

 

Όνοµα  Θέση στο ∆.Σ  Ιδιότητα  

Σκόδρας Γεώργιος 
Πρόεδρος & ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος,  
Εκτελεστικό Μέλος 

∆ρ Χηµικός Μηχανικός 

Σµύρης Παύλος Αντιπρόεδρος Α’,  
Εκτελεστικό Μέλος  Καθηγητής ∆ασολογίας 

Οικονόµου Αθανάσιος  Αντιπρόεδρος Β΄, Ανεξάρτητο 
Μη Εκτελεστικό Μέλος  Καθηγητής Γεωπονίας 

Παπαµιµίκος Ανδρέας  Μη Εκτελεστικό Μέλος  Οικονοµολόγος 
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Θεοτόκης Κλέοβουλος   Μη  Εκτελεστικό Μέλος Επιχειρηµατίας  

Εµίνογλου Χριστόδουλος Ανεξάρτητο  Μη Εκτελεστικό 
Μέλος  Τοπογράφος Μηχανικός 

Σπηλιόπουλος 
Αναστάσιος Μη Εκτελεστικό Μέλος  Οικονοµολόγος 

Τζιµόπουλος Χρήστος Μη Εκτελεστικό Μέλος Καθηγητής Α.Π.Θ. 

Σαµαντζίδης Μηνάς Μη Εκτελεστικό Μέλος  Ιατρός 

Αρζόγλου Νικόλαος  Μη Εκτελεστικό Mέλος  Εκπρόσωπος εργαζοµένων 
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 

Βασιλειάδης ∆ηµήτριος  Μη Εκτελεστικό Mέλος  Εκπρόσωπος εργαζοµένων 
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 

 

 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της Εταιρείας που κατά κύριο 

λόγο διαµορφώνει τη στρατηγική και πολιτική ανάπτυξης αυτής, ενώ εποπτεύει και ελέγχει 

τη διαχείριση της περιουσίας της. Οι αρµοδιότητές του προσδιορίζονται από το 

κ.ν.2190/1920 και τον. Ν. 3016/2002 όπως αυτός ισχύει σήµερα . 

Στη χρήση του 2007, οι αµοιβές που καταβλήθηκαν  των µελών από τις συνεδριάσεις του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου εµφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.  

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΑΜΟΙΒΕ

Σ 
 ∆.Σ. 

ΑΠΟΖΗΜ

ΙΩ- 
ΣΕΙΣ 

ΤΑΚΤΙΚΕΣ 
ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ 

ΕΡΓΟ∆ΟΤΙ

ΚΕΣ 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

 ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΣΚΟ∆ΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7.990,00 € 
103.192,98 

€ 
 

8.016,15 € 119.199,13 € 

2 ΣΜΥΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 7.990,00 € 12.699,00 €  45,00 € 20.734,00 € 

3 ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 2.075,00 € 10.200,00 €  61,20 € 12.336,20 € 

4 ΠΑΠΑΜΙΜΙΚΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 7.520,00 € 8.072,14 €  24,12 € 15.616,26 € 

5 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 7.520,00 € 11.548,00 €  45,00 € 19.113,00 € 

6 ΧΑΝΤΕΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1.135,00 € 2.235,64 €  13,42 € 3.384,06 € 

7 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 5.130,00 € 9.587,56 €  26,34 € 14.743,90 € 

8 ΓΡΙΒΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 4.935,00 € 10.373,68 €  24,12 € 15.332,80 € 

9 
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

6.070,00 € 8.072,14 € 
 

24,12 € 14.166,26 € 

10 ΕΜΙΝΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ 5.170,00 € 6.048,45 €  24,12 € 11.242,57 € 

11 ΘΕΟΤΟΚΗΣ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ 2.585,00 € 2.682,76 €  16,09 €   5.283,85 € 

12 ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1.645,00 € 1.341,38 €  8,04 €   2.994,42 € 

13 ΣΟΥΑΝΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 4.465,00 €  23.017,30€ 4.351,50 € 31.833,80 € 

14 ΑΡΖΟΓΛΟΥ ΝΚΟΛΑΟΣ 3.525,00 €  40.237,88€ 0,00 € 43.762,88 € 

15 ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 7.755,00 €  32.849,36€ 6.006,57 € 46.610,93 € 
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Για τις αµοιβές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που έχουν σχέση έµµισθης εργασίας 

µε την ΕΥΑΘ Α. Ε. και εκπροσωπούν τους εργαζόµενους, καταβλήθηκαν 11.280,00 €, ενώ 

για τις αµοιβές των γραµµατέων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για το σύνολο των 

συνεδριάσεων, καταβλήθηκαν 7.950,00 €. 

Οι αµοιβές πλέον εργοδοτικών εισφορών του Γενικού ∆ιευθυντή για το 2007, ανήλθαν στις 

77.838,76 € και των ∆ιευθυντών στις 348.113,05  €. 

Παρατίθενται σύντοµα βιογραφικά σηµειώµατα των ανώτατων διευθυντικών στελεχών ανά 

διεύθυνση απασχόλησης: 

Σκόδρας Γεώργιος του Ιωάννη, Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος. Είναι 

διδάκτορας Χηµικός Μηχανικός µε ειδίκευση την ενέργεια και το περιβάλλον. Τη θέση 

του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου κατέχει από την 30/6/2005, ενώ του Προέδρου από την 

9/11/2007 

 

Λασκαρίδης Ιωάννης του Λεωνίδα, Γενικός ∆ιευθυντής. Είναι Πολιτικός Μηχανικός και 

εργάζεται στην εταιρεία από το 1975 (ΟΑΘ). 

Βασιλειάδου Νιόβη  του Σταύρου, ∆ιευθύντρια Οικονοµικων. Είναι πτυχιούχος της Ν.Ο.Ε. 

του ΑΠΘ. Στην Εταιρεία εργάζεται από το 1978 (Ο.Υ.Θ.) 

Παπαβασιλείου Βασίλειος του Νικολάου, ∆ιευθυντής Καταναλωτών. Είναι πτυχιούχος 

οικονοµολόγος της Ανωτάτης Βιοµηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης. Στην Εταιρεία 

εργάζεται από το 1975 (Ο.Α.Θ.) 

Πετρίδης Παναγιώτης του Λεωνίδα, ∆ιευθυντής Εργων, Μελετών και Ανάπτυξης. Είναι 

Πολιτικός Μηχανικός. Στην Εταιρεία εργάζεται από το 1986. 

Σιγιουλτζής Κωνσταντίνος του Φωτίου του Στέργιου, ∆ιευθυντής ∆ικτύου Ύδρευσης. Είναι 

Αγρονόµος-Τοπογράφος  Μηχανικός. Στην Εταιρεία εργάζεται από το 1975 (Ο.Υ.Θ.) 

Μπούρας Χρήστος του Ανδρέα, ∆ιευθυντής ∆ικτύου Αποχέτευσης. 

Είναι Τοπογράφος Μηχανικός. Στην Εταιρεία εργάζεται από το 1995 (Ο.Α.Θ.)  

Αγγέλου Γεώργιος του Νικολάου, ∆ιευθυντής Εγκαταστάσεων. Είναι διπλωµατούχος  

Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός. Στην Εταιρεία εργάζεται από το 2002. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 23 του καταστατικού, οι αµοιβές και οι αποζηµιώσεις του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου καθορίζονται µε απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. 
Σηµειώνεται ότι δεν υπάρχει συγγένεια κανενός βαθµού µεταξύ των µελών του ∆.Σ. και των 

διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας. Επίσης, κανένα εκ των µελών του ∆.Σ. ή των 

διευθυντικών στελεχών της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. δεν έχει καταδικαστεί για πράξεις ατιµωτικές ή 

οικονοµικά εγκλήµατα ή είναι αναµειγµένα σε δικαστικές εκκρεµότητες που αφορούν 

πτώχευση, εγκληµατική πράξη ή τους έχει απαγορευθεί η άσκηση επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων, χρηµατιστηριακών συναλλαγών, επαγγέλµατος ως σύµβουλος 

επενδύσεων, διευθυντικό στέλεχος τραπεζών και ασφαλιστικών εταιριών, ανάδοχος 

έκδοσης, στέλεχος χρηµατιστηριακών εταιριών κλπ. 
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Σηµειώνεται ότι πέραν των συναλλαγών που αναφέρονται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο, 

ουδεµία άλλη επιχειρηµατική σχέση ή συναλλαγή υπήρξε κατά την τελευταία τριετία και την 

τρέχουσα χρήση µεταξύ των διοικητικών οργάνων, των οργάνων διεύθυνσης και εποπτείας 

της Εκδότριας και του κυρίου µετόχου µε την ίδια την Εταιρεία. 

Όλα τα µέλη του ∆. Σ. και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας έχουν την ελληνική ιθαγένεια. 

Η ταχυδροµική διεύθυνση των µελών του ∆.Σ είναι τα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας 

Εγνατία 127, 546 35 Θεσσαλονίκη. 

Τα ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου πληρούν τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 όπως αυτός ισχύει . 

Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου 

Στην Εταιρεία έχει στελεχωθεί Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, επικεφαλής της οποίας είναι ο 

κο Λάζαρος Καρίκας του ∆ηµητρίου και εποπτεία ασκείται από τα µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, κ. Παπαµιµίκο Ανδρέα και Εµίνογλου Χριστόδουλο, σύµφωνα µε απόφαση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΥΑΘ ΑΕ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆' 
 

Προσωπικό 

Το προσωπικό της Εταιρείας µέχρι την 31-12-2007 ήταν 509 άτοµα. 

Στον πίνακα που ακολουθεί εµφανίζεται η µεταβολή του αριθµού των εργαζοµένων στην 

τελευταία πενταετία. 

Σήµερα ο µέσος όρος ηλικίας των εργαζοµένων σε όλες σχεδόν τις ειδικότητες, είναι υψηλός, 

και αναµένεται συνταξιοδότηση του 30 – 35% του προσωπικού την τριετία 2007 – 2009 και 

συνεπώς υπάρχει άµεση δυνατότητα αναδιάρθρωσης του προσωπικού 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΩΝ 
 

Κατηγορίες προσωπικού 2004 2005 2006 2007 

Επιστηµονικό Προσωπικό 3 3 3 3 

∆ιοικητικού-Οικονοµικού (ΠΕ) 23 23 22 
 

18 
 

∆ικηγόροι (ΠΕ) 3 3 3 
 

3 
 

Μηχανικών (ΠΕ) 40 39 44 42 

Χηµικών (ΠΕ) 4 4 6 7 

Περιβάλλοντος (ΠΕ) 2 2 2 2 

Ιατρών (ΠΕ)   1 
 

1 
 

Επικοινωνίας & ΜΜΕ (ΠΕ)   1 1 

∆ιοικητικού-Λογιστικού (ΤΕ) 11 13 13 13 

Τεχνολογικών Εφαρµογών (ΤΕ) 25 31 31 27 

Επόπτες ∆ηµ. Υγείας Τεχνολόγοι Τροφίµων (ΤΕ) 2 4 3 2 

∆Ε Εισπρακτόρων-Σηµειωτών 2 2 2 2 

∆ιοικητικών Γραµµατέων (∆Ε) 83 82 74 72 

∆ακτυλογράφων (∆Ε) 1 1 2 2 

Τεχνικών (∆Ε) 270 239 236 217 

Τηλεφωνητών (∆Ε) 3 3 3 3 

Νοσοκόµων (∆Ε)   1 1 

Βοηθητικού Προσωπικού (ΥΕ) 8 8 8 7 

Προσωπικού Καθαριότητας (ΥΕ) 6 5 5 4 

Φυλάκων (ΥΕ) 5 5 5 4 

Εργατών (ΥΕ) 81 79 76 70 

Εισπρακτόρων (ΥΕ) 12 12 10 8 

Σύνολο 584 561 551* 509* 

*Σηµειώνεται ότι στο σύνολο των 509 υπαλλήλων περιλαµβάνονται και οι  Νοµικοί 
Σύµβουλοι. 
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Το προσωπικό της ΕΥΑΘ (τέως ΟΥΘ και ΟΑΘ) µέχρι τη µετατροπή σε Ανώνυµες Εταιρίες 

αµειβόταν σύµφωνα µε τις διατάξεις των Νόµων 1505/84, 1810/88 και 2470/97 περί ενιαίου 

µισθολογίου των ∆ηµοσίων Υπαλλήλων. 

Μετά τη µετατροπή των ΝΠ∆∆ σε Ανώνυµες Εταιρίες και τη µετέπειτα συγχώνευση τους σε 

ΕΥΑΘ Α. Ε. (1998) το προσωπικό αµείβεται µέσω ΕΣΣΕ. 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΩΝ (σε χιλιάδες €) 
 

ΕΤΗ       

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ 2006 2007 Μεταβολή 

ΜΙΣΘΟΙ 19.337.594,81 19.759.466,88 2,18%

ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 3.818.008,28 4.212.881,77 10,34%

ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 146.045,08 178.884,38 22,49%

Σ Υ Ν Ο Λ Α 23.301.648,17 24.151.233,03 3,65%
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 

 

ΜΕΡΟΣ 1° 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ  

  

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (αναλυτική παρουσίαση εσόδων) 

  ΕΞΟ∆Α (αναλυτική παρουσίαση) 

ΠΙΝΑΚΕΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΚΕΡ∆ΩΝ)  

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
 

Ι. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Α. ΕΣΟ∆Α ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
Α. ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΝΕΡΟΥ 

 

Η βασική πηγή των εσόδων της Εταιρείας είναι οι πωλήσεις νερού που αποτελούν το 

58,72% του συνολικού Κύκλου Εργασιών. 

Για το έτος 2007 τα έσοδα από τις πωλήσεις νερού ανήλθαν στο ποσό των 41.072.197.21 € 

η οποία αναλύεται ως εξής: 

Έσοδα από πωλήσεις νερού 2006 2007 

73.00.00.00000 - Γενικό τιµολόγιο 33.524.091,60 35.248.732,03 

73.00.00.00100 - Πάγια Τέλη 4.507.923,60 4.761.073,01 

73.00.00.00200 – Χωρίς ΦΠΑ 377.641,41 218.048,97 

73.00.02.00000- Πωλήσεις νερού ∆ήµ. & ΟΤΑ 251.403,90 844.343,20 

73.00.80.00002- Γενικό τιµολόγιο υποκαταστήµατος -- -- 

73.00.80.00102-Πάγια τέλη υποκαταστήµατος -- -- 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 38.661.060,51 41.072.197,21 

 

∆ηλαδή τα έσοδα από πωλήσεις νερού για το έτος 2007 σε σχέση µε τα αντίστοιχα του 2006, 

εµφανίζουν αύξηση κατά 2.411.136,70  € ή 6,24%. 

Να σηµειωθεί ότι το 2007 ο αριθµός των καταναλωτών ανήλθε στις 472.616 έναντι 463.959 

το 2006, δηλαδή έχουµε αύξηση 1,87%, οφειλόµενη αφενός στη φυσική αύξηση των 
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πελατών της εταιρείας και αφετέρου στην κατά 4% µεσοσταθµική αύξηση των οικιακών 

τιµολογιακών και την αναπροσαρµογή των τιµών του νερού προς το ∆ηµόσιο κατά 0,65 €/m3. 

Αντίστοιχα οι τιµολογηθείσες ποσότητες νερού το 2007 ανήλθαν σε 65.611.296 m3 έναντι 

65.380.355 m3 το 2005.  

Ειδικότερα, η σχέση παραγωγής – κατανάλωσης νερού και τιµολόγηση κατανάλωσης σε m3 

τα δύο τελευταία έτη εµφανίζεται στον παρακάτω πίνακα: 

 2006 2007 ∆ιαφορά Μεταβολή % 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ 463.959 472.616 8.657 1,87% 

ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ  m3 65.380.355 65.611.296 230.941 0,35% 

 

Β.  ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 

Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται όλα τα λοιπά έσοδα του τοµέα Ύδρευσης που δεν 

προέρχονται από κατανάλωση νερού, αλλά αποτελούν έσοδα από τη συντήρηση, κυρίως, 

υδροµέτρων, έσοδα από τοποθέτηση υδροµέτρων κ.α. ως ο παρακάτω πίνακας. 

Τα έσοδα αυτά εµφανίζονται µε τους ΚΑ 73.05 έως 73.20, όπως αναλυτικά παρατίθενται 

στον πίνακα που ακολουθεί. 

Είδος Εσόδου 2006 2007 ∆ιαφορά Μεταβολή 
% 

Τέλη σύνδεσης µε δίκτυο ύδρευσης (73.05) 372.257,63 289.820,43 -82.437,20 
-22,15% 

Εσοδα από συντήρηση υδροµέτρων 
(73.07) 

4.034.377,22 4.441.695,89 407.318,67 
10,10% 

Εσοδα από έλεγχο υδροµέτρων (73,08) 16.036,18 15.315,41 -720,77 
-4,49% 

Εσοδα από τοποθέτηση υδροµέτρων 
(73.09) 

812.634,33 885.094,17 72.459,84 
8,92% 

Εσοδα από δαπάνες διακλαδώσεων και 
συνδέσεων ύδρευσης (73.10) 

850.570,28 956.608,18 106.037,90 
12,47% 

Εσοδα από αποκαταστάσεις ζηµιών 
ύδρευσης (73.12) 

13.095,48 3.478,34 -9.617,14 
-73,44% 

Εσοδα από επεκτάσεις του δικτύου (73.13) 324.935,54 271.485,67 -53.449,87 
-16,45% 

Τα έσοδα από επανατοποθετήσεις (73.15) 28.807,94 46.281,22 17.473,28 
60,65% 

Εσοδα διεκπεραίωσης (73.17) 15.089,65 15.641,11 551,46 3,65% 

Εσοδα από πρόσθετες εργασίες (73.18) 130.220,06 368.552,50 238.332,44 
183,02% 

Λοιπά έσοδα  (73.20) 2.333,26 2.321,00 -12,26 -0,53% 

ΣΥΝΟΛΟ (Β) 
6.600.357,57 7.296.293,92 695.936,35 10,54% 

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
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Γ.  ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΚΑ 73.91.00-73.91.02) 

Τα έσοδα αυτά µέχρι τέλους του 2006 έχουν προσδιορισθεί µε την Κ.Υ.Α. και ήδη είναι 

νόµος. 

Έτσι, το 2007 τα έσοδα από τη χρήση του ∆ικτύου Αποχέτευσης ήταν το 60% επί των 

εσόδων από πωλήσεις νερού. 

Για τη χρήση του 2006 τα έσοδα αυτά ήταν 16.864.001,88 € ενώ για το 2007 ανήλθαν σε 

19.085,683,22 €.  ∆ηλαδή έχουµε αύξηση 2.221.681,34 € ή 13,17%. 

 

ΣΥΝΟΛΟ  (Γ) ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΝΟΜΩΝ                 19.085,683,22 € 

 

 

∆. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  (ΚΑ 73.91.20 – 30 – 40) 

Τα έσοδα αυτά ανήλθαν το 2007 σε 2.489.789,85 € και είναι: 

 

ΕΙ∆ΟΣ ΕΣΟ∆ΟΥ ΚΑ 2006 2007 

Εσοδα από δικαίωµα χρήσης Βιολογικού 

Καθαρισµού 

(73.91.07) 1.170,00 3.295,00 

Έσοδα από δικαιώµατα σύνδεσης µε το δίκτυο (73.91.20) 1.410.988,01 1.141.847,87 

Έσοδα από δαπάνες εξωτερικών διακλαδώσεων (73.91.30) 808.046,23 853.136,02 

Έσοδα από δαπάνες επέκτασης (73.91.40) 721.020,13 462.253,96 

Εσοδα από αποκατ. Ζηµιών ∆ικτ αποχ (73.91.60) 2.440,00 1.992,00 

Έσοδα από απολογιστικές εργασίες 

αποχέτευσης 

(73.91.70)   

Εσοδα από ποιοτικό & περιβαλλοντικό έλεγχο (73.91.70) 34.600,00 27.265,00 

ΣΥΝΟΛΟ (4)  

2.978.264,37 2.489.789,85 ΛΟΙΠΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
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ΚΥΚΛΟΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

Μετά την αναλυτική παρουσίαση των επιµέρους πηγών εσόδων για το 2007 η συνοπτική 

εικόνα των µεγεθών και η συγκριτική εξέλιξή τους την διετία 2006, 2007 έχει ως εξής: 

 

Κατηγορίες Εσόδων 2006 2007 ∆ιαφορά Μεταβολή 

Πωλήσεις νερού 38.661.060,51 41.072.197,21 2.411.136,70 6,24% 

Πωλήσεις άχρηστου υλικού 13.837,04 0,00 -13.837,04  

Λοιπά έσοδα ύδρευσης 6.600.357,57 7.296.293,92 695.936,35 10,54% 

Χρήση υπονόµων 16.864.001,88 19.085.683,22 2.221.681,34 13,17% 

Λοιπά έσοδα αποχέτευσης 2.978.264,37 2.489.789,85 -488.474,52 -16,40% 

ΣΥΝΟΛΑ 65.117.521,37 69.943.964,20 4.826.442,83 7,41% 
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α Υ∆ΡΕΥΣΗΣ

ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΝΟΜΩΝ

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 

 
ΙΙ.  ΛΟΙΠΑ  ΕΣΟ∆Α ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ  (74.03 -74.04 - 74.90 - 74.91)  (Λοιπά Οργανικά 

Έσοδα) 

 

Το σύνολο των λοιπών εσόδων εκµετάλλευσης έχει ως εξής: 

α/α Κατηγορίες Εσόδων 2006 2007 
1 Ειδικές Επιδοτήσεις & Επιχορηγήσεις (ΟΑΕ∆ 

κλπ) 
192.159,75 72.218,88 

2 Επιδοτήσεις ΕΥΑΘ  ΠΑΓΙΩΝ 101.605,45 169.181,07 
3 Επιχορηγήσεις Λοιπών Φορέων     
4 Απόδοση έναντι εκτελεσθέντων έργων (αρ. 

απ.1931/19-12-2005 & 2488/29-12-2006 
ΥΠΕΧΩ∆Ε) 

3.294.722,00
 

1.890.002,00 

  Σ Υ Ν Ο Λ Ο 3.588.487,20 3.588.487,20 
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ΙΙΙ.   ΕΣΟ∆Α ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ     ΚΑ  75 (Λοιπά Οργανικά Έσοδα) 

 

Το σύνολο των παρεπόµενων ασχολιών είναι 389.767,31€  και αναλύεται ως  εξής: 

 

Κατηγορίες Εσόδων 2007 

Έσοδα από στάσεις και απεργίες 38.081,55 

Έσοδα από ασθένειες 139.379,12 

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους, 110.917,10 

Έσοδα από ενοίκια 3.474,90 

Έσοδα από πρόστιµα & δικαστικά έξοδα 97.914,64 

ΣΥΝΟΛΟ 389.767,31 

 

 

IV.  ΕΣΟ∆Α ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ   (76.01 – 76.03) (Λοιπά Οργανικά Έσοδα) 

Τα έσοδα αυτά προέρχονται από Πιστωτικούς Τόκους και έσοδα από Χρεόγραφα, τα οποία 

για το 2007 ήταν 936.074,12 € έναντι 138.949,72 € το 2006. 

 

 

V. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟ∆Α           ΚΑ  81.01 

ΕΣΟ∆Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ    ΚΑ  82.01 

 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 2006 2007 

Έκτακτα & ανόργανα έσοδα   ΚΑ  81.01 334.410,37 632.262,50

Έσοδα προηγουµένων χρήσεων  ΚΑ  82.01 365.222,91 2.283.240,29

ΣΥΝΟΛΟ 699.633,28 2.915.502,79
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ΑΑΝΝΑΑΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΩΩΣΣΗΗ  ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΩΩΝΝ    ΕΕΣΣΟΟ∆∆ΩΩΝΝ   

 

ΚΑ Κατηγορίες Εσόδων 2006 2007 Μεταβολή 

72.73 Πωλήσεις & Παροχή Υπηρεσιών (Κύκλος 

Εργασιών) 

65.117.521,37 69.943.964,20
7,41%

74. Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα 

πωλήσεων  

3.588.487,20 2.131.401,95
-40,60%

75 Έσοδα Παρεπόµενων Ασχολιών 367.064,11 389.767,31 6,19%

76 Έσοδα Κεφαλαίων (τόκοι πιστωτικοί) 138.949,72 936.074,12 573,68%

81+82 Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα 699.633,28 2.915.852,77 316,77%

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 69.911.655,68 76.317.060,35 9,16%

 Πλέον    Ιδιοπαραγωγή Παγίων 1.285.163,95 1.213.198,47 -5,60%

 ΣΥΝΟΛΟ 71.196.819,63 77.530.258,82 8,90%

 
 
Β. ΕΞΟ∆Α  ΧΡΗΣΗΣ 
 
 
1. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

Το σύνολο των «αµοιβών και λοιπών εξόδων προσωπικού» για το 2007 ανήλθε στις 

24.151.232,03 € έναντι 23.301.648,17 € για το 2006. 

Να σηµειωθεί ότι το ποσό των 23.301.648,17 € αντιστοιχούσε σε αριθµό εργαζοµένων 549 

την 31-12-2006, ενώ το ποσό των 24.151.232,03 € αντιστοιχεί σε 509 άτοµα την 31-12-2007. 

Αυτό σηµαίνει ότι το ετήσιο µέσο κόστος ανά εργαζόµενο την 31-12-2007 ανήλθε σε 

47.448,39 €. 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ  ΚΟΣΤΟΥΣ  ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ  

ΕΤΗ       

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ 2006 2007 Μεταβολή 

ΜΙΣΘΟΙ 19.337.594,81 19.759.466,88 2,18%

ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 3.818.008,28 4.212.881,77 10,34%

ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 146.045,08 178.884,38 22,49%

Σ Υ Ν Ο Λ Α 23.301.648,17 24.151.233,03 3,65%

 
 

 
2. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΤΡΙΤΩΝ  (ΚΑ 61.00) 

Πρόκειται για φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα µε την Εταιρεία, όπως 

διάφοροι συνεργάτες ή ΝΠΙ∆ που παρέχουν τεχνογνωσία είτε µε τη µορφή συστηµάτων 
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µηχανογράφησης είτε συστηµάτων GIS είτε µε την εκπόνηση άλλων µελετών. 

Η δαπάνη αυτή το 2007 ανήλθε σε 2.608.581,29 € έναντι 1.510.907,05 € το 2006. 

 

ΚΑ ΕΙ∆ΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 2006 2007 Μεταβολή 

61.00 Αµοιβές & έξοδα ελευθέρων 

επαγγελµατιών υποκείµενων σε 

παρακράτηση φόρου 

590.631,36 981.747,95 66,22% 

61.01 Αµοιβές & έξοδα µη ελευθέρων 

επαγγελµατιών υποκείµενων  σε 

παρακράτηση φόρου 

242.519,55 284.781,96 17,43% 

61.03 Επεξεργασίες από τρίτους  111.209,49 130.630,74 17,46% 

61.90 Αµοιβή τρίτων µη υποκείµενων σε 

παρακράτηση  φόρου 
566.546,65 1.211.420,64 113,83% 

  ΣΥΝΟΛΟ 1.510.907,05 2.608.581,29 72,65%

 

 

33..      ΠΠΑΑΡΡΟΟΧΧΕΕΣΣ      ΤΤΡΡΙΙΤΤΩΩΝΝ    ((6622..0000))  

Οι δαπάνες αυτές αναφέρονται στη λειτουργία και συντήρηση των Τεχνικών Εγκαταστάσεων 

και των δικτύων της Εταιρείας, όπως οι Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων, το Κεντρικό 

∆ιυλιστήριο και τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης. 

Οι δαπάνες αυτές «παροχές τρίτων» ήταν το έτος 2006 22.284.571,84 € ενώ το 2007 

ανήλθαν στο ύψος των 20.476.728,08 €. 

 

ΚΑ ΕΙ∆ΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 2006 2007 Μεταβολή 

62.00 ∆ΕΗ 7.743.253,43 8.304.851,78 7,25%

62.02 Υ∆ΡΕΥΣΗ 972 1.262,65 29,90%

62.03 Τηλεπικοινωνίες 208.449,34 224.477,33 7,69%

62.04 Ενοίκια 541.582,18 513.823,82 -5,13%

62.05 Ασφάλιστρα 20.382,08 18.180,00 -10,80%

62.07 Επισκευές - Συντηρήσεις 13.708.131,92 11.337.993,26 -17,29%

62.98 Λοιπές παροχές τρίτων 61.430,89 76.139,24 23,94%

62.99 ∆ιάφορα έξοδα τρίτων 370 0,00

  Σ Υ Ν Ο Λ Α 22.284.571,84 20.476.728,08 -8,11%

  

44..    ΦΦΟΟΡΡΟΟΙΙ  ––  ΤΤΕΕΛΛΗΗ    ((6633..0022))  

Οι Φόροι – Τέλη το 2007 ανήλθαν σε 601.663,15 € έναντι 429.152,60  € το 2006. Συνοπτικά 

η ανάλυση Φόρων & Τελών έχει ως εξής: 



61  

 

ΚΑ ΕΙ∆ΟΣ ΦΟΡΟΥ - ΤΕΛΟΥΣ 2006 2007 

63.02 Χαρτόσηµα 16,4 147,84

63.03 Τέλη κυκλοφορίας 19.365,35 18.316,54

63.04 ∆ηµοτικοί φόροι - Τέλη 284.612,73 434.614,57

63.98 Λοιποί φόροι - Τέλη 125.158,12 148.584,20

 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 429.152,60 601.663,15

 

            

55..      ∆∆ΙΙΑΑΦΦΟΟΡΡΑΑ    ΕΕΞΞΟΟ∆∆ΑΑ      ((6644))  

ΟΜΑ∆Α ΕΙ∆ΟΣ ΕΞΟ∆ΟΥ 2006 2007 Μεταβολή 

64.00 Έξοδα µεταφορών 195.511,09 206.108,26 5,42%

64.01 Έξοδα ταξιδιών 17.923,00 23.743,13 32,47%

64.02 Έξοδα προβολής και διαφήµισης 110.245,68 303.221,79 175,04%

64.03 Έξοδα εκθέσεων και επιδείξεων 35.240,09 36.091,90 2,42%

64.05 Συνδροµές - εισφορές 20.158,96 36.002,32 78,59%

64.06 ∆ωρεές - επιχορηγήσεις 18.385,24 46.191,12 151,24%

64.07 Έντυπα και γραφική ύλη 112.722,99 115.597,55 2,55%

64.08 Υλικά άµεσης ανάλωσης 615.256,22 1.065.779,06 73,23%

64.09 Έξοδα δηµοσιεύσεων 163.360,17 182.220,57 11,55%

64.10 Έξοδα Συµµετοχών & Χρεογράφων --  --  -- 

64.12 Ζηµίες από πώληση Συµµ/χων & Χρ --  --  -- 

64.98 ∆ιάφορα έξοδα 424.303,87 434.552,28 2,42%

  Σ Υ Ν Ο Λ Ο 1.713.107,31 2.449.507,98 42,99%

  

 
Η κατηγορία αυτή των εξόδων που δεν συντελούν άµεσα στην αύξηση του κόστους 

παραγωγής, εµφανίζουν αύξηση σε σχέση µε το έτος 2007 κατά το οποίο ανήλθαν σε 

2.449.507,98 €, ποσοστό αύξησης 42,99%. 

  

66..    ΤΤΟΟΚΚΟΟΙΙ  ΚΚΑΑΙΙ  ΣΣΥΥΝΝΑΑΦΦΗΗ  ΕΕΞΞΟΟ∆∆ΑΑ    6655  

Η σταδιακή αποπληρωµή των µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων της Εταιρείας που είχαν 

συναφθεί προ της συστάσεως των ΟΥΘ και ΟΑΘ σε ΕΥΑΘ Α.Ε.  και η µη σύναψη νέων 

δανείων, οδήγησαν σε σταδιακή σταθερή µείωση των τόκων και των τοκοχρεωλυσίων. Έτσι, 

το 2007 το σύνολο των τόκων ήταν 283.407,93 € ενώ το 2006 ήταν 370.523,05 €. 

Η σχετική ανάλυση έχει ως εξής: 
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΙ∆ΟΣ  ΕΞΟ∆ΟΥ 2006 2007 

65.06 

Τόκοι και έξοδα λοιπών βραχυπρόθεσµων 

υποχρεώσεων 359.298,25273.819,79 

65.10-65.11-65.98 

Προµήθειες εγγυητικών επιστολών-Τραπεζών και 

λοιπά έξοδα 11.224,80 9.588,14 

 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 370.523,05283.407,93 

 

  

77..    ΑΑΠΠΟΟΣΣΒΒΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΠΠΑΑΓΓΙΙΩΩΝΝ  ΕΕΝΝΣΣΩΩΜΜΑΑΤΤΩΩΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ  ΣΣΤΤΟΟ  ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΚΚΟΟ  ΚΚΟΟΣΣΤΤΟΟΣΣ  ΣΣΤΤΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΩΩΝΝ    

((6666))  

Στους δύο διαδοχικούς πίνακες που ακολουθούν εµφανίζονται οι µεταβολές των Παγίων για 

τα έτη 2006 και 2007. 

Ειδικότερα: 

Το ύψος των Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων την 31-12-2007 ανήλθε σε 126.991.823,19 €, το 

αντίστοιχο των αποσβέσεων σε 29.476.916,14 € και η υπολειµµατική αξία σε 97.514.907,05 

€. Αντίστοιχα, τα Έξοδα Ιδρύσεως & Πρώτης Εγκατάστασης (ΚΑ 16.10) ως και τα Λοιπά 

Έξοδα Εγκατάστασης [(ΚΑ 16 – (16.10 και 16.12)] τείνουν να αποσβεσθούν ολοσχερώς και 

εµφανίζουν ελάχιστη υπολειµµατική αξία µόλις 37.580,11 €. 

Σηµειώνεται ότι στον κωδικό 15.90 παρακολουθούνται τα εκτελούµενα έργα ύδρευσης και 

στον κωδικό 15.91 τα έργα αποχέτευσης. Τα έργα αυτά φέρονται ως «ακινητοποιήσεις υπό 

εκτέλεση», δεν αποσβένυνται παρά µόνον όταν αποπερατωθούν θα αντιµετωπιστούν ως 

στοιχείο του Πάγιου Ενεργητικού της ΕΥΑΘ στους κωδικούς 12.90 και 12.91, αντίστοιχα. 

Το 2007 το σύνολο των αποσβέσεων των Πάγιων Στοιχείων των ενσωµατούµενων στο 

λειτουργικό κόστος, ανήλθε στα 7.017.321,68 € έναντι 6.330.971,74 € το 2006. Στους άλλους 

δύο διαδοχικούς πίνακες που ακολουθούν εµφανίζεται η πορεία των αποσβέσεων.  
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                                                                      ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (1/1/07-31/12/07)   
Περιγραφή Αξία κτήσεως 

31.12.2006 
Προσθήκες - 

Αγορές  
δωδεκαµήνου 

2007 

Μειώσεις - 
Πωλήσεις  

δωδεκαµήνου 
2007 

Αξία κτήσεως 
31.12.2007 

Αποσβεσθέντα 
έως 31.12.2006 

Αποσβέσεις 
προσθηκών-

αγορών 
δωδεκαµήνου 

2007 

Αποσβέσεις 
µειώσεων-
πωλήσεων 

δωδεκαµήνου 
2007 

Αποσβεσθέντα 
έως 31.12.2007 

Αναπόσβεστο 
υπόλοιπο έως 

31.12.2007 

1.Εξοδα Εγκ/σης & 
Ασώµατης Ακινητοποιησης 
(16.10) 

519.363,90 0,00 0,00 519.363,90 519.363,48 0,00 0,00 519.363,48 0,42 

2.Λοιπά Εξοδα 
Εγκαταστάσεως (16-(16.10, 
16.12) 

2.961.489,58 40.004,56 0,00 3.001.494,14 2.924.336,68 39.577,77 0,00 2.963.914,45 37.579,69 

3. Εξοδα Ερευνών & 
Αναπτύξεως 16.12) 

5.528.603,82 712.627,93 0,00 6.241.231,75 3.949.356,35 703.019,14 0,00 4.652.375,49 1.588.856,26 

4. Γήπεδα - Οικόπεδα (10) 11.150.006,54 0,00 0,00 11.150.006,54 0,00 0,00 0,00 0,00 11.150.006,54 

5. Κτίρια & Τεχνικά έργα (11) 6.816.027,23 0,00 0,00 6.816.027,23 2.593.802,17 341.112,30 0,00 2.934.914,47 3.881.112,76 

6. Μηχανήµατα - Μηχ/κός 
Εξοπλισµός (12-12.89) 

1.783.230,45 256.211,87 0,00 2.039.442,32 1.223.075,31 178.107,59 0,00 1.401.182,90 638.259,42 

6α.Τοποθετηµένοι 
Υδροµετρητές (12.90.08) 

13.020.610,31 596.944,05 21.243,38 13.596.310,98 4.821.371,33 1.327.090,58 16.926,46 6.131.535,45 7.464.775,53 

6β. Αγωγοί & Τεχν. εγκατ. 
δικτύου ύδρευσης(12.90) 

29.989.522,54 2.572.861,10 0,00 32.562.383,64 6.673.161,88 2.863.904,93 0,00 9.537.066,81 23.025.316,83 

6γ. Αγωγοί & Τεχν. εγκατ. 
δικτύου αποχέτευσης(12.91-
93) 

41.959.346,20 6.439.330,68 96.328,92 48.302.347,96 2.894.295,22 1.182.072,66 0,00 4.076.367,88 44.225.980,08 

7. Μεταφορικά Μέσα (13) 2.329.126,15 0,00 0,00 2.329.126,15 2.154.235,23 161.512,23 0,00 2.315.747,46 13.378,69 

8. Επιπλα -Λοιπός 
Εξοπλισµός (14) 

3.097.161,70 194.999,60 1.792,58 3.290.368,72 2.860.969,25 220.924,48 1.792,56 3.080.101,17 210.267,55 

9.Ακινητοποίηση υπό 
Εκτέλεση (15) 

5.709.244,15 10.277.348,79 9.080.783,29 6.905.809,65 0,00 0,00 0,00 0,00 6.905.809,65 

10.Συµµετοχές & άλλες 
µακρ/σµες χρηµ/κές 
απαιτήσεις(18) 

348.039,13 72.703,91 0,00 420.743,04 0,00 0,00 0,00 0,00 420.743,04 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 125.211.771,70 21.163.032,49 9.200.148,17 137.174.656,02 30.613.966,90 7.017.321,68 18.719,02 37.612.569,56 99.562.086,46 
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ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 31-12-2007 

Λογ/σµοί 
Λογιστικής 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
Αξία κτήσης  Αποσβέσεις  

Σύνολο 
Αποσβέσεων Παρατηρήσεις 

  Β.ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ           

16.10   1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως 519.363,90 0,00 519.363,48  

16-(16.10,16.12)   4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 3.001.494,14 39.577,77 2.963.914,45  

    3.520.858,04  39.577,77  3.483.277,93  

  Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ           

    I.Ασώµατες ακινητοποιήσεις           

16.12    1.Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως 6.241.231,75 703.019,14 4.652.375,49  

    ΙΙ.Ενσώµατες ακινητοποιήσεις           

10    1.Γήπεδα - Οικόπεδα  11.150.006,54 0,00 0,00  

11    3.Κτίρια & Τεχνικά Εργα 6.816.027,23 341.112,30 2.934.914,47  

12-12.90.08 
  

   4. Μηχανήµατα-τεχνικές εγκαταστάσεις &  
   Λοιπός  µηχανολογικός εξοπλισµός  82.904.173,92

 
4.224.085,18

 
15.014.617,59

  

    

12.90.08  4α. Τοποθετηµένοι υδροµετρητές  13.596.310,98 1.327.090,58 6.131.535,45  

13    5.Μεταφορικά µέσα 2.329.126,15 161.512,23 2.315.747,46  

14    6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός  3.290.368,72 220.924,48 3.080.101,17  

15 
   7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & 
προκαταβολές  6.905.809,65 0,00 0,00

  

    126.991.823,19  6.274.724,77  29.476.916,14  

  Σύνολο ακινητοποιήσεων(Β+ΓΙ+ΓΙΙ) 136.753.912,98  7.017.321,68  37.612.569,56  

              

18  ΙΙΙ.Συµµετοχές & αλλες µακροπρόθεσµες            

      χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις 420.743,04 0,00 0,00   

              

  Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Β+ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 137.174.656,02  7.017.321,68  37.612.569,56  

              

        



65  

Στις εγγραφές κλεισίµατος οι αποσβέσεις εµφανίζονται µε τον κωδικό 66.01, 66.02 µε την εξής 

αντιστοιχία ανά στοιχείο του Πάγιου Ενεργητικού: 

 

ΟΜΑ∆Α ΕΙ∆ΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ 2006 2007 

66.01 Αποσβέσεις Κτιρίων & Τεχνικών Εργων 341.112,30 341.112,30

66.02 Αποσβέσεις Μηχ/των, Τεχνικών Εγκ/σεων και 

λοιπών  εξόδων 

4.778.212,90 5.551.175,76

66.03 Αποσβέσεις Μεταφορικών Μέσων 167.703,20 161.512,23

66.04 Αποσβέσεις Επίπλων & λοιπού Εξοπλισµού 221.128,15 220.924,48

66.05 Αποσβέσεις ασώµατων ακινητοποιήσεων & 

λοιπών εξόδων 

822.815,19 742.596,91

 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 6.330.971,74 7.017.321,68

 

 

8.  ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ   ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

Η πιθανότητα καταβολής αποζηµιώσεων στο προσωπικό που θα αποχωρήσει είτε λόγω 

συνταξιοδότησης είτε λόγω απόλυσης επιβάλλουν το σχηµατισµό ενός ποσού ως πρόβλεψη 

εξόδων, η οποία θα βαρύνει την κλειοµένη χρήση 2007 και εµφανίζεται στον παρακάτω 

πίνακα: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2006 2007 
Προβλέψεις αποζηµιώσεων νεοπροσληφθέντων 
 υπαλλήλων λόγω απόλυσης Ν.2112/20 121.938,31 106.400,58

 
Προβλέψεις αποζηµιώσεων λόγω συνταξιοδότησης 
ΑΝ 1846/51 Έτους 2007 585.000,00 627.341,84 
Προβλέψεις για καταβολή εφάπαξ βοηθήµατος 
Ν.103/1975 

195.171,59 301.068,51

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 1.093.748,62 1.093.748,62
 

Οι συνολικές σχηµατισµένες προβλέψεις την 31-12-2007, όπως απεικονίζονται στον 

ισολογισµό, (δηλαδή πρόβλεψη 2006 πλέον το υπολειπόµενο ποσό προηγούµενων ετών) 

είναι 4.271.089,10 € και αναλύονται ως εξής: 

α) Προβλέψεις αποζηµιώσεων νεοπροσληφθέντων υπαλλήλων λόγω απόλυσης ν.2112/20: 

519.898,41 €, β) Προβλέψεις αποζηµιώσεων λόγω συνταξιοδότησης ΑΝ 1846/51: 

1.065.000,00 € και γ) Προβλέψεις για καταβολή εφάπαξ βοηθήµατος Ν. 103/1975: 

2.686.190,69 €. 

 
9. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

Η αξία των αποθεµάτων την 31-12-2006 ήταν 22..000066..881100,,3300  €€ (ΚΑ 25.00.30.00001 απόθεµα 

έναρξης). 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2007 έγιναν αγορές αξίας 1.991.337,84 €, (οπότε η συνολική 
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ποσότητα ανήλθε σε 3.998.148,14 €) και εξαγωγή υλικών αξίας 2.211.575,97 €. 

ΤΤαα  ττεελλιικκάά  ααπποοθθέέµµαατταα  σσττοο  ιισσοολλοογγιισσµµόό  ττηηνν  3311--1122--22000077  ααννέέρρχχοοννττααιι  σσττοο  πποοσσόό  ττωωνν  11..778866..557722,,1177  €€..  

 

ΙΙΣΣΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΜΜΟΟΙΙ  ΑΑΞΞΙΙΑΑ  ΑΑΠΠΟΟΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  ΣΣΕΕ    €€  ΠΠΟΟΣΣΟΟΣΣΤΤΑΑ    ΑΑΝΝΑΑ  ΕΕΤΤΟΟΣΣ  

3311--1122--22000033  33..995533..991122,,0011  --  1122%%  

3311--1122--22000044  22..660033..994466,,5599  --  3333%%  

3311--1122--22000055  11..997788..007722,,2277  --2244%%  

3311--1122--22000066  22..000066..881100,,3300  11,,44%%  

31-12-2007 11..778866..557722,,1177  --1111%%  

 

 
10.  ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟ∆Α   (81 - 82) 

 

Τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα ανήλθαν στο ύψος των 599.034,27 €. 

Τα έξοδα προηγούµενων χρήσεων είναι 532.223,64 €. 

Οι έκτακτες ζηµίες ανέρχονται σε 4.766,88 €.  

Συνολικά, τα Ανόργανα και Έκτακτα έξοδα ως αφαιρετικό στοιχείο των ολικών αποτελεσµάτων 

της εκµετάλλευσης ανέρχονται σε 1.136.024,79 €. 

Ο σχετικός πίνακας έχει ως εξής: 

 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2006 2007 Μεταβολή 

81.00 Εκτακτα και ανόργανα έξοδα 661.478,29 599.034,27 -9,44%

81.02 Εκτακτες ζηµίες 12.985,32 4.766,88 -63,29%

82.00 Εξοδα προηγουµένων χρήσεων 30.276,97 532.223,64 1657,85%

           Σ Υ Ν Ο Λ Ο 704.740,58 1.136.024,79 61,20%
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ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ   ΕΞΟ∆ΩΝ 

 
Κ Α ΕΙ∆ΟΣ  ΕΞΟ∆ΩΝ  2006 2007 Μεταβολή 

60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού   23.301.648,17 24.151.233,03 3,65%

61 Αµοιβές και έξοδα τρίτων  1.510.907,05 2.608.581,29 72,65%

62 Παροχές τρίτων   22.284.571,84 20.476.728,08 -8,11%

63 Φόροι & Τέλη   429.152,60 601.663,15 40,20%

64  ∆ιάφορα έξοδα   1.713.107,31 2.449.507,98 42,99%

65 Τόκοι και συναφή έξοδα  370.523,05 283.407,83 -23,51%

66 Αποσβέσεις  6.330.971,74 7.017.321,68 10,84%

68 Προβλέψεις εκµετάλλευσης                            1.093.748,62 1.034.810,93 -5,39%

20,25 Αγορές και διαφορά αποθεµάτων 2.258.498,50 2.211.575,97 -2,08%

81,82,83 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 704.740,58 1.136.024,79 61,20%

           ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ ΧΡΗΣΗΣ  2007 59.997.869,46 61.970.854,73 3,29%

  µείον   ∆απάνες Ιδιοπαραγωγής που 

παγιοποιούνται 1.285.163,95

1.213.198,47
-5,60%

                 ΣΥΝΟΛΟ   ΕΞΟ∆ΩΝ 58.712.705,51 60.757.656,26 3,48%

 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ

39%
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ΙΙΙ.  ΠΙΝΑΚΑΣ  ∆ΙΑΘΕΣΗΣ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  (ΚΕΡ∆ΩΝ) 

Τα καθαρά κέρδη προ φόρων  καθώς και η διάθεση των κερδών απεικονίζονται στον 

παρακάτω πίνακα. 

              Γενικά έσοδα χρήσεως 76.317.060,35 

µείον     Γενικά έξοδα χρήσεως 60.757.656,26 

              Καθαρά κέρδη προ φόρων 15.559.404,09 

µείον     Φόρος εισοδήµατος 4.033.088,00 

Πλέον   Υπόλοιπο αποτελεσµάτων (κερδών) προηγουµένων  χρήσεων   30.523.787,75 

               Κέρδη χρήσεως 2007 προς διάθεση 46.083.191,84 

 

 
Ι∆ΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΠΑΓΙΩΝ   1.213.198,47€ 

Αυτή συνίσταται στη συµµετοχή της Εταιρείας µε ίδια µέσα (υδρόµετρα, υπαλληλικό 

προσωπικό για την αύξηση της αξίας των στοιχείων του πάγιου ενεργητικού της ύδρευσης και 

της αποχέτευσης) και αναλύεται ως εξής: 

Αξία ιδιοχρησιµοποιούµενων υλικών 416.172,42 

Αξία ιδιοχρησιµοποιούµενης εργασίας 797.026,05 

Σύνολο 1.213.198,47 
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ΜΕΡΟΣ 2° 

 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ∆ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (∆.Π.Χ.Π.) 

 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ      
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµείωση  31/12/2007  31/12/2006 
Πάγιο ενεργητικό      
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 13  85.942  80.469 
Ασώµατες ακινητοποιήσεις 14  152  172 
Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 15  361  348 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 11  0  703 
Σύνολο πάγιου ενεργητικού   86.455  81.692 
      
Κυκλοφορούν ενεργητικό      
Αποθέµατα 16  1.187  1.407 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 17  31.913  26.947 
Μετρητά και χρηµατικά διαθέσιµα 18  13.152  10.358 
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού   46.252  38.712 
      
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   132.707  120.403 
      
ΠΑΘΗΤΙΚΟ      
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ      
Μετοχικό κεφάλαιο 19  40.656  20.328 
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 19  2.830  2.830 
Αποθεµατικά κεφάλαια 20  24.474  23.837 
Υπόλοιπο κερδών (ζηµιών) εις νέο   14.482  26.323 
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων   82.442  73.318 
      
      
      
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις      
∆άνεια 21  3.110  4.718 
∆ικαιώµατα εργαζοµένων 22  6.597  7.174 
Προβλέψεις για ενδεχόµενους κινδύνους 23  2.515  2.165 
Μελλοντικά έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων 24  5.504  5.240 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 11  9  0 
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 25  9.444  8.676 
Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων   27.180  27.973 
      
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις      
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 26  16.042  13.732 
∆άνεια 21  1.608  1.600 
Βραχυπρόθεσµες φορολογικές υποχρεώσεις   5.435  3.779 
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων   23.084  19.112 
      
Σύνολο υποχρεώσεων   50.264  47.085 
      
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ   132.707  120.403 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31-12-2007 

 (τα ποσά είναι σε χιλ. €) 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1-31/12/2007 έχουν καταρτισθεί βάσει των 

ιδίων λογιστικών αρχών, µεθόδων και παραδοχών οι οποίες υιοθετήθηκαν από τη  ∆ιοίκηση 

για την κατάρτιση των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσεως που έληξε την 31η 

∆εκεµβρίου 2006. Πιο συγκεκριµένα οι ακολουθούµενες λογιστικές αρχές έχουν ως κάτωθι: 

Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στις 

αξίες κτήσεώς τους. Κατά την 1η Ιανουαρίου 2004 τα ιδιόκτητα γήπεδα-οικόπεδα, τα κτίρια, και 

τα µηχανήµατα της Εταιρείας αποτιµήθηκαν στην εύλογη αξία τους η οποία προσδιορίσθηκε 

βάσει µελέτης αναγνωρισµένων ανεξάρτητων εκτιµητών ακινήτων. Οι εύλογες αξίες αυτές 

χρησιµοποιήθηκαν ως τεκµαρτό κόστος κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆.Π.Χ.Π. Η 

υπεραξία που προέκυψε πιστώθηκε στα κέρδη εις νέον. Οι αξίες αυτές απεικονίζονται 

µειωµένες: (α) κατά τις συσσωρευµένες αποσβέσεις και (β) την τυχόν απαξίωση των παγίων. 

Το αρχικό κόστος κτήσης κάποιου ακινήτου, εγκατάστασης ή εξοπλισµού αποτελείται από την 

τιµή αγοράς συµπεριλαµβανοµένων των δασµών εισαγωγής και των µη επιστρεφόµενων 

φόρων αγοράς καθώς και οποιοδήποτε αναγκαίο κόστος ώστε να καταστεί το πάγιο 

λειτουργικό και έτοιµο για την κατά προορισµό χρήση του.  

Οι µεταγενέστερες δαπάνες, που διενεργούνται σε σχέση µε ενσώµατα πάγια περιουσιακά 

στοιχεία, κεφαλαιοποιούνται µόνον όταν αυξάνουν τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη, που 

αναµένεται ότι θα προκύψουν από την εκµετάλλευση των επηρεαζόµενων στοιχείων. Όλες οι 

άλλες δαπάνες επισκευών, συντηρήσεων κλπ. των παγίων καταχωρούνται στα έξοδα της 

χρήσης εντός της οποίας πραγµατοποιούνται. 

Κατά την απόσυρση ή πώληση κάποιου περιουσιακού στοιχείου, το σχετικό κόστος και οι 

σωρευµένες αποσβέσεις διαγράφονται από τους αντίστοιχους λογαριασµούς τη χρονική 

περίοδο της απόσυρσης ή της πώλησης και τα σχετικά κέρδη ή ζηµίες αναγνωρίζονται στα 

αποτελέσµατα χρήσης. 

Οι αποσβέσεις επιβαρύνουν την Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως, µε βάση τη σταθερή 

µέθοδο απόσβεσης, καθ' όλη τη διάρκεια της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής των πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων. Οι εδαφικές εκτάσεις δεν αποσβένονται. Η εκτιµώµενη διάρκεια της 

ωφέλιµης ζωής, κατά κατηγορία παγίων, έχει ως εξής: 

Κτίρια  και τεχνικά έργα                                                         40 έτη                                

Μηχανήµατα και εγκαταστάσεις    5-24 έτη 

Μεταφορικά µέσα         5-14 έτη 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός    3-14 έτη 
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Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε 

επανεξέταση σε κάθε ετήσιο ισολογισµό. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων παγίων 

υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, οι διαφορές (αποµείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στ’ 

αποτελέσµατα. 

Ασώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Λογισµικά προγράµµατα 

Τα λογισµικά προγράµµατα αφορούν το κόστος αγοράς ή ιδιοπαραγωγής, λογισµικού όπως 

µισθοδοσία, υλικά, υπηρεσίες καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγµατοποιηθεί κατά την 

ανάπτυξη λογισµικού προκειµένου αυτό να τεθεί σε λειτουργία. Οι δαπάνες που ενισχύουν ή 

επεκτείνουν την απόδοση των προγραµµάτων λογισµικού πέρα από τις αρχικές προδιαγραφές 

τους, αναγνωρίζονται ως κεφαλαιουχική δαπάνη και προστίθενται στο αρχικό κόστος του 

λογισµικού.  

Οι αποσβέσεις των λογισµικών προγραµµάτων επιβαρύνουν το λογαριασµό αποτελεσµάτων 

µε την µέθοδο της σταθερής απόσβεσης, καθ' όλη τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους. Η 

εκτιµώµενη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής αυτών έχει ως ακολούθως: 

Λογισµικά προγράµµατα 6 έτη 

Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού 

Οι ενσώµατες και ασώµατες ακινητοποιήσεις και άλλα µη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 

εξετάζονται για πιθανή ζηµία αποµείωσης, όποτε γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις 

δείχνουν ότι η λογιστική αξία τους µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Οποτεδήποτε η λογιστική 

αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό του, η αντίστοιχη ζηµιά 

αποµείωσης του, καταχωρείται στα αποτελέσµατα χρήσης. Η ανακτήσιµη αξία ενός 

περιουσιακού στοιχείου είναι το µεγαλύτερο ποσό µεταξύ της εκτιµώµενης καθαρής τιµής 

πώλησης και της αξίας χρήσεως αυτού. Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται η εφικτή πρόσοδος 

από την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια µίας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής 

στην οποία τα µέρη έχουν πλήρη γνώση και ενεργούν οικειοθελώς, µετά από την αφαίρεση 

κάθε πρόσθετου άµεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου. Αξία χρήσης είναι η 

παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών που αναµένεται να 

πραγµατοποιηθούν από την συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από την διάθεσή 

του στο τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του. Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα να εκτιµηθεί 

το ανακτήσιµο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου για το οποίο υπάρχει ένδειξη αποµείωσης 

της αξίας του, τότε προσδιορίζεται το ανακτήσιµο ποσό της µονάδας που δηµιουργεί ταµειακές 

ροές στην οποία ανήκει το περιουσιακό στοιχείο. 

Αντιλογισµός ζηµιάς αποµείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων που λογίσθηκε σε 

προηγούµενα έτη, γίνεται µόνο όταν υπάρχουν ικανές ενδείξεις ότι η αποµείωση αυτή δεν 

υπάρχει πλέον ή έχει µειωθεί. Στις περιπτώσεις αυτές ο ανωτέρω αντιλογισµός αναγνωρίζεται 

ως έσοδο.  

 

Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεί της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 
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Γήπεδα 

& 
οικόπεδα 

Κτίρια & 
κτιριακές 

εγκαταστάσεις 

Μηχανήµατα & 
µηχανολογικές 
εγκαταστάσεις 

Μεταφορικά 
µέσα 

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισµός 

Πάγια υπό 
εκτέλεση ή 
εγκατάσταση 

Σύνολο 

Αξία κτήσεως ή 
αποτίµησης        

Κατά την 
31/12/2006 18.896 5.826 59.850 1.102 1.414 2.920 90.008 

Χρεώσεις 
Χρήσεως 2007 0 0 8.836 0 195 11.959 20.989 

Πιστώσεις 
Χρήσεως 2007 0 0 954 0 2 9.269 10.225 

Σύνολο κατά την 
31/12/2007 

18.896 5.826 67.732 1.102 1.607 5.610 100.773 

        
Σωρευµένες 
αποσβέσεις        

Κατά την 
31/12/2006 0 437 8.016 412 675 0 9.539 

Χρεώσεις 
Χρήσεως 2007 0 146 4.868 138 159 0 5.310 

Πιστώσεις 
Χρήσεως 2007 0 0 17 0 2 0 19 

Σύνολο κατά την 
31/12/2007 

0 582 12.867 549 832 0 14.830 

        
Αναπόσβεστη 
αξία        

Κατά την 
31/12/2006 

18.896 5.389 51.835 690 738 2.920 80.469 

Κατά την 
31/12/2007 

18.896 5.243 54.866 553 775 5.610 85.942 

 
Οι αποσβέσεις της τρέχουσας χρήσεως κατά € 4.321 (2006: € 3.900) αύξησαν το κόστος 

πωλήσεων, κατά  € 846 (2006: € 842) τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας, κατά  € 6 (2006: € 6) 

τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης και κατά € 136 (2006: € 172) τα έξοδα λειτουργίας διάθεσης. 

Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας δεν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη 

 

Ασώµατες ακινητοποιήσεις 

Τα ασώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

 
Λογισµικά 

προγράµµατα Σύνολο 

Αξία κτήσεως ή 
αποτίµησης   

Κατά την 31/12/2006 376 376 
Προσθήκες Χρήσεως 2007 40 40 
Μειώσεις Χρήσεως 2007 0 0 
Σύνολο κατά την 31/12/2007 416 416 
Σωρευµένες αποσβέσεις   
Κατά την 31/12/2006 204 204 
Προσθήκες Χρήσεως 2007 60 60 
Μειώσεις Χρήσεως 2007 0 0 
Σύνολο κατά την 31/12/2007 264 264 
Αναπόσβεστη αξία   
Κατά την 31/12/2006 172 172 
Κατά την 31/12/2007 152 152 

 



73  

Οι αποσβέσεις της τρέχουσας χρήσεως κατά € 48 (2006: € 0) αύξησαν το κόστος πωλήσεων, 

κατά  € 10 (2006: € 60) τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και κατά € 2 (2006: € 0) τα έξοδα 

λειτουργίας διάθεσης. 

Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 

Οι µακροπρόθεσµες απαιτήσεις, κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2007, αντιπροσωπεύουν δοσµένες 

εγγυήσεις, ύψους € 361. 

ΦΦόόρροοςς  εειισσοοδδήήµµααττοοςς  ((ττρρέέχχωωνν  κκααιι  ααννααββααλλλλόόµµεεννοοςς))  

Ο τρέχων και αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος υπολογίζονται βάσει των σχετικών 

κονδυλίων των οικονοµικών καταστάσεων, σύµφωνα µε τους φορολογικούς νόµους που 

ισχύουν στην Ελλάδα. Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος αφορά, φόρο επί των φορολογητέων 

κερδών της Εταιρείας όπως αναµορφώθηκαν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του φορολογικού 

νόµου, και υπολογίστηκε µε βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή. 

Η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο υποχρεώσεως (liability 

method) σε όλες τις προσωρινές φορολογικές διαφορές κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 

µεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων. 

Οι αναµενόµενες φορολογικές επιπτώσεις από τις προσωρινές φορολογικές διαφορές 

προσδιορίζονται και εµφανίζονται είτε ως µελλοντικές (αναβαλλόµενες) φορολογικές 

υποχρεώσεις, είτε ως αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις. 

Καταχωρούνται αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις για όλες τις εκπεστέες προσωρινές 

διαφορές και τις µεταφερόµενες φορολογικές ζηµιές κατά την έκταση που πιθανολογείται ότι 

θα υπάρχει διαθέσιµο φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου η εκπεστέα προσωρινή διαφορά 

µπορεί να αξιοποιηθεί. 

Η λογιστική αξία των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε 

ηµεροµηνία ισολογισµού και µειώνεται στο βαθµό που δεν πιθανολογείται ότι θα υπάρξουν 

αρκετά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων να χρησιµοποιηθεί µέρος ή το σύνολο των 

αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων. 

Οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις για την τρέχουσα και τις 

προηγούµενες χρήσεις αποτιµώνται στο ποσό που αναµένεται να πληρωθεί στις φορολογικές 

αρχές (ή να ανακτηθεί από αυτές), µε τη χρήση φορολογικών συντελεστών (και φορολογικών 

νόµων) που έχουν θεσπιστεί, ή ουσιαστικά θεσπιστεί, µέχρι την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. 

Το γεγονός ότι σε ορισµένες περιπτώσεις έσοδα και έξοδα αναγνωρίζονται λογιστικά σε χρόνο 

διαφορετικό από το χρόνο που τα έσοδα αυτά φορολογούνται ή τα έξοδα εκπίπτουν, για 

σκοπούς προσδιορισµού του φορολογητέου εισοδήµατος, δηµιουργεί την ανάγκη της 

λογιστικής αναγνώρισης ετεροχρονισµένων φορολογικών απαιτήσεων ή υποχρεώσεων 

(deferred tax assets ή deferred tax liabilities). Η αναγνωρισθείσα από την Εταιρεία 

ετεροχρονισµένη  
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Κατά την 

31/12/2007   Κατά την 
31/12/2006 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 3.660  4.115 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις (3.669)  (3.412) 

Σύνολο αναβαλλόµενων φόρων στον Ισολογισµό (9)  703 

    

 
Κατά την 

31/12/2007   Κατά την 
31/12/2006 

Υπόλοιπο έναρξης 703  1.322 
Φόρος αποτελεσµάτων (712)  (619) 
Φόρος ιδίων κεφαλαίων 0  0 

Υπόλοιπο τέλους (9)  703 

 

 
Κατά την 

31/12/2006 

Χρεώσεις 
(Πιστώσεις) 

Αποτελεσµάτων 

Χρεώσεις 
(Πιστώσεις)                      

Ιδίων 
Κεφαλαίων 

Κατά την 
31/12/2007 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις     
Οικονοµικές αποσβέσεις ενσώµατων παγίων 
στοιχείων (3.412) (84) 0 (3.496) 

Προσαρµογή επιχορηγήσεων παγίων στοιχείων 0 (173) 0 (173) 

 (3.412) (257) 0 (3.669) 

     

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις     

Αντιλογισµός αναπροσαρµογής Παγίων 550 0 0 550 

Προσαρµογή αξίας πάγιων περιουσιακών στοιχείων 741 (116) 0 625 
Αποαναγνώριση εξόδων πολυετούς αποσβέσεως 
και προσαρµογή αποσβέσεων  άϋλων παγίων 
στοιχείων 

440 (53) 0 387 

Προσαρµογή αξίας εισπρακτέων λογαριασµών 130 82 0 212 

Προσαρµογή αποτίµησης αποθεµάτων 174 (24) 0 150 
Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου 
από την υπηρεσία 2.080 (431) 0 1.649 

Πρόβλεψη διανοµής στο προσωπικό 0 88 0 88 

 4.115 (455) 0 3.660 

     
Καθαρές αναβαλλόµενες φορολογικές 
απαιτήσεις/(υποχρεώσεις) στον Ισολογισµό 703 (712) 0 (9) 

 

 

Αποθέµατα 

Τα αποθέµατα απεικονίζονται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ του κόστους κτήσεως ή 

παραγωγής τους και της ρευστοποιήσιµής τους αξίας. Ρευστοποιήσιµη αξία είναι η εκτιµώµενη 

τιµή πώλησης, µειωµένη κατά το κόστος διάθεσης των αποθεµάτων. Το κόστος των 

αποθεµάτων προσδιορίζεται µε τη µέθοδο του σταθµικού µέσου όρου και περιλαµβάνει τις 

δαπάνες απόκτησης των αποθεµάτων, τις δαπάνες παραγωγής τους (εφόσον πρόκειται για 

ιδιοπαραγώµενα προϊόντα) και τις δαπάνες µεταφοράς τους στην τοποθεσία που βρίσκονται. 

ΕΕιιδδιικκόόττεερραα  τταα  ααπποοθθέέµµαατταα  ττωωνν  εεξξεειιδδιικκεευυµµέέννωωνν  ααννττααλλλλαακκττιικκώώνν  ττωωνν  µµηηχχααννηηµµάάττωωνν,,  πποουυ  

ααγγοορράάζζοοννττααιι  κκααττάά  ττοο  σσττάάδδιιοο  ττηηςς  ααγγοορράάςς  ττοουυ  µµηηχχααννήήµµααττοοςς,,  θθεεωωρροούύννττααιι  ααννααππόόσσππαασσττοο  ττµµήήµµαα  
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ττηηςς  ααξξίίααςς  ττοουυ  µµηηχχααννήήµµααττοοςς  κκααιι  ααπποοσσββέέννοοννττααιι  µµααζζίί  µµεε  ττοο  µµηηχχάάννηηµµαα,,  εεννώώ  οοιι  ααννττιικκαατταασσττάάσσεειιςς  

ττωωνν  χχρρηησσιιµµοοπποοιιοούύµµεεννωωνν  ααννττααλλλλαακκττιικκώώνν  εεξξοοδδοοπποοιιοούύννττααιι  κκααττάά  ττοο  χχρρόόννοο  ττηηςς  ααγγοορράάςς  ττοουυςς..  ΣΣεε  

ααννττίίθθεεσσηη,,  τταα  ααννααλλώώσσιιµµαα  υυλλιικκάά  σσυυννττήήρρηησσηηςς  ττωωνν  µµηηχχααννηηµµάάττωωνν  κκααιι  τταα  ααννττααλλλλαακκττιικκάά  γγεεννιικκήήςς  

χχρρήήσσεεωωςς  ππεερριιλλααµµββάάννοοννττααιι  σστταα  ααπποοθθέέµµαατταα  κκααιι  εεξξοοδδοοπποοιιοούύννττααιι  κκααττάά  ττοο  χχρρόόννοο  ττηηςς  ααννάάλλωωσσηηςς  

ττοουυςς..  

ΤΤαα  ααπποοθθέέµµαατταα  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  ααννααλλύύοοννττααιι  ωωςς  αακκοολλοούύθθωωςς::  

 

Κατά την 
31/12/2007   Κατά την 

31/12/2006 

Α' και Β' ύλες -Αναλώσιµα-Είδη συσκευασίας 1.187  1.407 

 1.187  1.407 
 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα 

αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη χρήση του πραγµατικού επιτοκίου, 

αφαιρουµένων και των ζηµιών αποµείωσης. Οι ζηµιές αποµείωσης (απώλειες από επισφαλείς 

απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε 

θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους. Το ποσό 

της ζηµιάς αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της 

παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών, προεξοφλούµενων µε το 

πραγµατικό επιτόκιο. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα 

αποτελέσµατα χρήσεως. 

Οι συνολικές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

 Κατά την 
31/12/2007   Κατά την 

31/12/2006 

  Πελάτες 20.784  14.574 
  Επισφαλείς - Επίδικοι Πελάτες και Χρεώστες 4.242  4.242 
  Χρεώστες διάφοροι 5.709  6.777 
  Λογαριασµοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων 141  136 
  Έξοδα επόµενων χρήσεων 169  132 
  Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 5.031  5.260 
  Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί Ενεργητικού 12  0 
 36.088  31.122 
  Μείον : Προβλέψεις (4.175)  (4.175) 

Υπόλοιπο 31.913  26.947 
 

Υπόλοιπο επισφαλών απαιτήσεων:  
Αρχικό υπόλοιπο 4.242 
Αύξηση/(Μείωση) 0 
Τελικό υπόλοιπο 4.242 
  
Υπόλοιπο προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων:  
Αρχικό υπόλοιπο (4.175) 
Αύξηση/(Μείωση) 0 
Τελικό υπόλοιπο (4.175) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 31/12/2007 
   
 2007 

  

εντός 6 
µηνών 

Άνω 
των 6 
µηνών 

  Πελάτες 20.784  
  Επισφαλείς - Επίδικοι Πελάτες και Χρεώστες  4.242 
  Μείον : Προβλέψεις  (4.175) 

Σύνολο 20.784 68 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 31/12/2006 
   
 2006 

  

εντός 6 
µηνών 

Άνω 
των 6 
µηνών 

  Πελάτες 14.574  
  Επισφαλείς - Επίδικοι Πελάτες και Χρεώστες  4.242 
  Μείον : Προβλέψεις  (4.175) 

Σύνολο 14.574 68 
 

Όλες οι απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσµες και δεν απαιτείται προεξόφληση κατά την 

ηµεροµηνία του Ισολογισµού. ∆εν υπάρχει συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση 

µε τις απαιτήσεις από πελάτες, καθώς η Εταιρεία έχει µεγάλο αριθµό πελατών και ο 

πιστωτικός κίνδυνος διασπείρεται. 

Σηµειώνεται ότι το υπόλοιπο του λογαριασµού «Χρεώστες διάφοροι» κατά την 31/12/2007 

ποσού € 5.709, αφορά προκαταβολή φόρου εισοδήµατος και λοιπούς παρακρατούµενους 

φόρους ποσού € 2.226, απαιτήσεις ειδικών επιχορηγήσεων από παρασχεθείσες υπηρεσίες  

στο ΥΠΕΧΩ∆Ε ποσού € 1.616 και απαιτήσεις από λοιπούς χρεώστες ποσού € 1.867. 

Επιπλέον, σηµειώνεται ότι το υπόλοιπο του λογαριασµού «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» κατά 

την 31/12/2007 ποσού € 5.031, αφορά δεδουλευµένα έσοδα της ΕΥΑΘ Α.Ε. της χρήσεως 

1/1/2007-31/12/2007 (στην οποία και καταχωρήθηκαν) τα οποία πρόκειται να τιµολογηθούν σε 

επόµενη περίοδο ποσού € 4.803, έσοδα από παρασχεθείσες υπηρεσίες προς τους ∆ήµους 

Μηχανιώνας, Θερµαϊκού, Ωραιοκάστρου και Ευκαρπίας τα οποία δεν είχαν τιµολογηθεί έως 

την 31/12/2007 ποσού € 151, και λοιπά έσοδα εισπρακτέα ποσού € 77. 

 

Μετρητά και χρηµατικά διαθέσιµα 

Τα διαθέσιµα περιλαµβάνουν και τα ισοδύναµα των ταµειακών διαθεσίµων, όπως είναι οι 

καταθέσεις όψεως και οι καταθέσεις προθεσµίας βραχείας διάρκειας. Τραπεζικές 

υπεραναλήψεις, που είναι πληρωτέες σε πρώτη ζήτηση και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος 

της διαχείρισης των διαθεσίµων της Εταιρείας περιλαµβάνονται, για σκοπούς σύνταξης της 
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κατάστασης ταµειακών ροών, ως συστατικό στοιχείο των ταµειακών διαθεσίµων. 

.Τα διαθέσιµα αντιπροσωπεύουν µετρητά στα ταµεία της Εταιρείας και τραπεζικές καταθέσεις 

διαθέσιµες σε πρώτη ζήτηση. 

 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

Ίδια Κεφάλαια 

Μετοχικό Κεφάλαιο 

ΟΟιι  κκοοιιννέέςς  µµεεττοοχχέέςς  χχααρραακκττηηρρίίζζοοννττααιι  ωωςς  κκεεφφάάλλααιιοο..  ΤΤοο  ππρροοσσααυυξξηηµµέέννοο  εεξξωωττεερριικκόό  κκόόσσττοοςς  άάµµεεσσαα  

ααπποοδδοοττέέοο  σσττηηνν  έέκκδδοοσσηη  ννέέωωνν  µµεεττοοχχώώνν  εεµµφφααννίίζζεεττααιι  σσττοο  κκεεφφάάλλααιιοο  ααφφααιιρρεεττιικκάά  ττοουυ  εειισσππρραακκττέέοουυ  

πποοσσοούύ..    

ΚΚααττάά  ττηηνν  ααππόόκκττηησσηη  ιιδδίίωωνν  µµεεττοοχχώώνν,,  ττοο  κκααττααββλληηθθέένν  ττίίµµηηµµαα,,  σσυυµµππεερριιλλααµµββααννοοµµέέννωωνν  κκααιι  ττωωνν  

σσχχεεττιικκώώνν  δδααππααννώώνν,,  ααππεειικκοοννίίζζεεττααιι  µµεειιωωττιικκάά  ττωωνν  ιιδδίίωωνν  κκεεφφααλλααίίωωνν..  

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 36.300.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές, 

ονοµαστικής αξίας € 1,12 εκάστη. Οι µετοχές της Εταιρείας είναι εισηγµένες στην κατηγορία 

Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 

Στην κλειόµενη χρήση, σύµφωνα µε την από 7 Νοεµβρίου 2007 απόφαση της Έκτακτης 

Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας, έγινε αύξηση του της µετοχικού κεφαλαίου 

κατά € 20.328 µε κεφαλαιοποίηση αντίστοιχου ποσού φορολογηθέντων και µη διανεµηθέντων 

κερδών προηγούµενων χρήσεων. Η εν λόγω αύξηση έγινε µε την έκδοση 18.150.000 κοινών 

ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας € 1,12 Ευρώ εκάστη και τη δωρεάν διανοµή στους 

µετόχους της Εταιρείας, σε αναλογία µια (1) νέα κοινή ονοµαστική µετοχή για κάθε µια (1) 

παλαιά κοινή ονοµαστική µετοχή και εγκρίθηκε µε την υπ΄αριθµ. Κ2-16550/19-11-2007 

απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

Σύµφωνα µε το Μητρώο Μετόχων της Εταιρείας, κατά την 31/12/2007, οι µέτοχοι µε ποσοστό 

συµµετοχής στην Εταιρεία µεγαλύτερο του 2 % ήταν οι εξής: 

ΜΕΤΟΧΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ 
ΚΑΤΕΧΕΙ 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
31/12/2007 

Ελληνικό ∆ηµόσιο 26.868.000  74,02% 
Λοιποί µέτοχοι µε ποσοστό συµµετοχής µικρότερο του 
2,0 % 

9.432.000 
 25,98% 

ΣΥΝΟΛΟ 36.300.000  100,00% 
 

Το υπέρ το άρτιο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας προέκυψε κατά τη χρήση 2002, συνολικού 

ποσού € 2.830, µε την έκδοση µετοχών έναντι µετρητών σε αξία µεγαλύτερη της ονοµαστικής 

τους αξίας.  
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Αποθεµατικό Κεφάλαιο 

Τα αποθεµατικά της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

 Κατά την 
31/12/2007   Κατά την 

31/12/2006 

  Τακτικό αποθεµατικό 4.570  3.923 
  Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων 
νόµων 3.329  3.329 

  Αποθεµατικό για ίδιες µετοχές 1  1 
  Λοιπά αποθεµατικά 16.584  16.584 

Υπόλοιπο 24.484  23.837 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής εταιρικής νοµοθεσίας, η δηµιουργία «τακτικού 

αποθεµατικού» - µε την κατ' έτος µεταφορά ποσού ίσου µε το 5 % των ετήσιων, µετά από 

φόρους, κερδών - είναι υποχρεωτική µέχρι να φθάσει το ύψος του αποθεµατικού το 1/3 του 

µετοχικού κεφαλαίου. Το «τακτικό αποθεµατικό» διανέµεται µόνο κατά τη διάλυση της 

Εταιρείας µπορεί, όµως, να συµψηφισθεί µε συσσωρευµένες ζηµιές. 

Τα αποθεµατικά φορολογικών νόµων δηµιουργήθηκαν µε βάση τις διατάξεις της φορολογικής 

νοµοθεσίας οι οποίες, είτε παρέχουν τη δυνατότητα µετάθεσης της φορολογίας ορισµένων 

εισοδηµάτων στο χρόνο της διανοµής τους προς τους µετόχους, είτε παρέχουν φορολογικές 

ελαφρύνσεις ως κίνητρο διενέργειας επενδύσεων.  

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 Μετοχικό 
κεφάλαιο 

∆ιαφορά 
υπέρ το 

άρτιο 

Τακτικό 
αποθεµατικό 

Αποθεµατικά 
φορολογικών 

νόµων 

Υπόλοι
πο εις 

νέο 
Σύνολο 

Υπόλοιπα κατά την 31η ∆εκεµβρίου 
2005 σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π. 18.150 2.830 3.441 19.914 22.498 66.833 

Κέρδη χρήσεως 2006 µετά από φόρους 0 0 482 (0) 9.158 9.640 

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα 0 0 0 0 (3.154) (3.154) 

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 2.178 0 0 0 (2.178) 0 

Υπόλοιπα κατά την 31η ∆εκεµβρίου 
2006 σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π. 20.328 2.830 3.923 19.914 26.323 73.318 

Κέρδη χρήσεως 2007 µετά από φόρους 0 0 637 0 12.104 12.741 

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα 0 0 0 0 (3.617) (3.617) 

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 20.328 0 0 0 (20.32
8) 

0 

Υπόλοιπα κατά την 31η ∆εκεµβρίου 
2007 σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π. 40.656 2.830 4.560 19.914 14.482 82.442 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

∆άνεια 

Όλα τα δάνεια αρχικώς καταχωρούνται στο κόστος, το οποίο είναι η εύλογη αξία της παροχής 

πλην των εξόδων απόκτησης των δανείων. Τα δάνεια αποτιµώνται µεταγενέστερα  στην 

αποσβεσθείσα τιµή κτήσης χρησιµοποιώντας την µέθοδο του προεξοφλητικού επιτοκίου. 
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Οποιαδήποτε διαφορά µεταξύ της παροχής (πλην των εξόδων απόκτησης) και της αξίας 

εξόφλησης αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου των 

δανείων. 

Τα δάνεια της Εταιρείας έχουν χορηγηθεί από το Ελληνικό ∆ηµόσιο για χρηµατοδότηση του 

επενδυτικού προγράµµατος της Εταιρείας. Όλα τα δάνεια της Εταιρείας είναι σε ευρώ µε 

σταθερό ετήσιο ονοµαστικό επιτόκιο 3%. Η Εταιρεία σχηµατίζει προβλέψεις για τους 

δουλευµένους τόκους εξυπηρέτησης των δανείων της και επιβαρύνει την κατάσταση 

αποτελεσµάτων της εκάστοτε περιόδου. Η ανάλυση της ληκτότητας των δανείων 

παρουσιάζεται στην σηµείωση 4. ∆εν υπάρχουν εγγυήσεις και δεσµεύσεις κυριότητας ή 

χρήσεως επί των παγίων και των άλλων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. 

Με το άρθρο 22 του ν. 2937/2001 τα πάγια στοιχεία που αποκτήθηκαν µε τα δάνεια αυτά 

έχουν µεταβιβαστεί στην ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ την οποία και βαρύνει η αποπληρωµή τους. Η ΕΥΑΘ 

Α.Ε. προτίθεται να διεκδικήσει από την ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ τα ποσά που κατέβαλλε µέχρι σήµερα 

ή πρόκειται να καταβάλλει στο µέλλον. 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ∆ΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (σε ΕΥΡΩ) 

ΕΤΟΣ ΧΡΕ0ΛΥΣΙΑ ΤΟΚΟΙ ΣΥΝΟΛΟ 

1999-2000 10.206.474 3.361.670 13.568.144 

2001 3.047.143 1.108.426 4.155.569 

2002 2.840.286 882.655 3.722.941 

2003 2.250.802 690.248 2.941.050 

2004 1.908.169 557.317 2.465.486 

2005 1.625.057 444.344 2.069.401 

2006 1.560.346 359.298 1.919.644 

2007 1.600.090 273.720 1.873.810 

2008 1.607.792 184.341 1.792.133 

2009 1.180.573 100.111 1.280.684 

2010 689.129 52.747 741.876 

2011 620.822 32.582 653.404 

2012 467.444 15.099 482.543 

2013 151.832 3.425 155.257 

2014 44 0 44 

ΣΥΝΟΛΟ 29.756.003 8.065.983 37.821.986 

 

∆ικαιώµατα Εργαζοµένων 

Η υποχρέωση της Εταιρείας προς τα πρόσωπα που εργοδοτούνται από αυτή, για την 

µελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα µε το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, 

προσµετράται και απεικονίζεται µε βάση το αναµενόµενο να καταβληθεί δεδουλευµένο 

δικαίωµα του κάθε εργαζόµενου, κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, προεξοφλούµενο 

στην παρούσα του αξία, σε σχέση µε τον προβλεπόµενο χρόνο καταβολής του. Το 

χρησιµοποιούµενο επιτόκιο προεξόφλησης είναι ίσο µε την απόδοση, κατά την ηµεροµηνία 

του ισολογισµού, των µακροπρόθεσµων οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου. 
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Η σχετική υποχρέωση υπολογίζεται µε βάση οικονοµικές και αναλογιστικές παραδοχές και 

καθορίζονται χρησιµοποιώντας την αναλογιστική µέθοδο αποτιµήσεως των εκτιµώµενων 

µονάδων υποχρέωσης (Projected Unit Method). Τα καθαρά κόστη συνταξιοδοτήσεως της 

περιόδου συµπεριλαµβάνονται στο κόστος µισθοδοσίας στην επισυναπτόµενη κατάσταση 

αποτελεσµάτων και αποτελούνται από τη παρούσα αξία των παροχών που έγιναν 

δεδουλευµένες κατά τη διάρκεια της περιόδου, τους τόκους επί της υποχρεώσεως παροχών, 

το κόστος προγενέστερης υπηρεσίας, τα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµίες και όποια άλλα 

πρόσθετα συνταξιοδοτικά κόστη. Το κόστη προγενέστερης υπηρεσίας αναγνωρίζονται σε 

σταθερή βάση πάνω στην µέση περίοδο έως ότου τα οφέλη του προγράµµατος 

κατοχυρωθούν. Τα µη αναγνωρισµένα αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες, αναγνωρίζονται πάνω 

στην µέση υπολειπόµενη διάρκεια της περιόδου παροχής υπηρεσιών των ενεργών 

υπαλλήλων και συµπεριλαµβάνονται σαν µέρος του καθαρού κόστους συνταξιοδότησης κάθε 

περιόδου εάν, κατά την έναρξη της περιόδου υπερβαίνουν το 10 % της µελλοντικής 

εκτιµώµενης υποχρέωσης για παροχές. Οι υποχρεώσεις για παροχές συνταξιοδότησης δεν 

χρηµατοδοτούνται. 

Η υποχρέωση της Εταιρείας προς τα πρόσωπα που εργάζονται στην Ελλάδα, για την 

µελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα µε το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, 

προσµετράται και απεικονίζεται µε βάση το αναµενόµενο να καταβληθεί δεδουλευµένο 

δικαίωµα του κάθε εργαζόµενου, κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, προεξοφλούµενο 

στην παρούσα του αξία, σε σχέση µε τον προβλεπόµενο χρόνο καταβολής του. Το 

χρησιµοποιούµενο ετήσιο επιτόκιο προεξόφλησης (4,80%) είναι ίσο µε την απόδοση, κατά την 

ηµεροµηνία του ισολογισµού, των µακροπρόθεσµων οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου. 

Ο αριθµός του απασχολούµενου στην Εταιρεία προσωπικού και το αντίστοιχο κόστος 

µισθοδοσίας του, έχουν ως ακολούθως: 

 

 
Κατά την 

31/12/2007   Κατά την 
31/12/2006 

Άτοµα:    
Μόνιµης απασχολήσεως 509  549 

Σύνολο 509  549 
    
Ανάλυση κόστους εργαζοµένων:    
Αποδοχές προσωπικού 19.759  19.338 

Εργοδοτικές εισφορές 4.213  3.818 

Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού 179  146 

Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία 540  875 
Συνολικό κόστος 24.691  24.177 
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Ποσά αναγνωρισµένα στο λογαριασµό 
αποτελεσµάτων    

 

 2007  2006 
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 185  168 
Κόστος τόκων 355  347 

Αναλογιστικά κέρδη και ζηµιές 
0  360 

Καταβληθείσες αποζηµιώσεις -1.117  -641 
Συνολική χρέωση/(πίστωση) στα αποτελέσµατα -577  234 
    

Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση αναγνωρισµένη στον Ισολογισµό  
 2007  2006 
    
Καθαρή υποχρέωση έναρξης χρήσης 7.174  6.940 
Έξοδα αναγνωρισµένα στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων  540  875 
Πραγµατικές παροχές που πληρώθηκαν από την 
Εταιρεία -1.117  -641 
Καθαρή υποχρέωση τέλους χρήσης 6.598  7.174 
    
Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για λογιστικούς 

σκοπούς είναι οι εξής:     

 2007  2006 
Προεξοφλητικό επιτόκιο 4,80%  5,00% 
Μελλοντικές αυξήσεις µισθών  4,00%  4,00% 
Αναµενόµενη εναποµένουσα εργασιακή ζωή  6,63  6,86 

 

Προβλέψεις για ενδεχόµενους κινδύνους 

Οι προβλέψεις δηµιουργούνται όταν η Εταιρεία έχει νοµική ή τεκµαιρόµενη υποχρέωση, ως 

αποτέλεσµα παρελθόντος γεγονότος, και πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων ώστε 

να τακτοποιηθεί η υποχρέωση, και µπορεί να γίνει µια αξιόπιστη εκτίµηση του ποσού. 

Οι προβλέψεις επανεξετάζονται στο τέλος κάθε χρήσης και προσαρµόζονται έτσι ώστε να 

απεικονίζουν τις καλύτερες δυνατές εκτιµήσεις και στην περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο, 

προεξοφλούνται µε βάση ένα προ-φόρου προεξοφλητικό επιτόκιο. Οι ενδεχόµενες 

υποχρεώσεις δεν καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός 

και αν η πιθανότητα για εκροή πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι 

ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις, αλλά 

γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονοµικών ωφελειών είναι πιθανή. 

Πρόκειται για προβλέψεις για την κάλυψη ενδεχόµενων υποχρεώσεων που πιθανώς 

προκύψουν κατά την δικαστική διευθέτηση επίδικων διαφορών µε τρίτα µέρη καθώς και µε το 

προσωπικό της Εταιρείας.  
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Μελλοντικά έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται αρχικά  στην ονοµαστική αξία τους όταν υπάρχει  

εύλογη διαβεβαίωση ότι η επιχορήγηση θα ληφθεί και ότι η Εταιρεία θα συµµορφωθεί µε 

όλους τους προβλεπόµενους όρους.  

Οι κρατικές επιχορηγήσεις σχετικά µε τρέχουσες δαπάνες αναγνωρίζονται στην κατάσταση 

αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου εκείνης που χρειάζεται για να αντιστοιχίσουν 

τις δαπάνες εκείνες που είναι προορισµένες να αντισταθµίσουν. 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις σχετικά µε την αγορά ενσώµατων ακινητοποιήσεων (παγίων) 

συµπεριλαµβάνονται στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ως έσοδα εποµένων χρήσεων και 

αναγνωρίζονται ως έσοδο και µεταφέρονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως, κατά 

τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του επιχορηγηθέντος  περιουσιακού στοιχείου. 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις σχετίζονται µε επενδύσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων, οι 

οποίες έχουν πραγµατοποιηθεί βάσει φορολογικών νόµων. 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται ως έσοδα παράλληλα µε την απόσβεση των 

περιουσιακών στοιχείων -κυρίως µηχανηµάτων- που επιδοτήθηκαν. Το ποσό επιχορήγησης 

που µεταφέρθηκε στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως ανήλθε σε € 139 (2006: € 231). 

Ανάλογα µε τις διατάξεις του νόµου, στα πλαίσια του οποίου πραγµατοποιήθηκε η 

επιχορήγηση, ισχύουν ορισµένοι περιορισµοί ως προς τη µεταβίβαση των επιχορηγηθέντων 

µηχανηµάτων και ως προς τη διαφοροποίηση της νοµικής υπόστασης  της  επιχορηγούµενης 

εταιρείας. Κατά τους διενεργηθέντες από τις αρµόδιες αρχές, κατά καιρούς ελέγχους, δεν 

εντοπίσθηκε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε τους περιορισµούς αυτούς. 

 

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

Πρόκειται για ληφθείσες εγγυήσεις νέων πελατών υδροληψίας για τοποθέτηση υδροµέτρων 

και κατανάλωσης νερού. 

 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις  

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Οι συνολικές υποχρεώσεις της Εταιρείας προς προµηθευτές και λοιπούς τρίτους αναλύονται 

ως ακολούθως: 

 
Κατά την 

31/12/2007   Κατά την 
31/12/2006 

  Προµηθευτές 4.472  2.697 
  Επιταγές πληρωτέες 1.738  2.722 
  Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 888  839 
  Μερίσµατα πληρωτέα 57  67 
  Πιστωτές διάφοροι 8.150  6.317 
  Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 737  1.084 
  Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί Παθητικού 0  7 
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Υπόλοιπο 16.042  13.732 
 

Το υπόλοιπο του λογαριασµού «Πιστωτές διάφοροι» κατά την 31/12/2007 ποσού € 8.150, 

αφορά υποχρεώσεις προς την εταιρεία ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ για αγορά νερού και κάλυψη διαφόρων 

λειτουργικών αναγκών ποσού € 7.597 (2006: 5.952) και υποχρεώσεις προς λοιπούς πιστωτές 

ποσού € 553 (2006:365). 

Η ληκτότητα των Προµηθευτών και Λοιπών Υποχρεώσεων την 31η ∆εκεµβρίου 2007 (31η 

∆εκεµβρίου 2006) για την εταιρεία αναλύεται ως εξής:  

 

 
Βραχυπρόθεσµες 

2007  
Βραχυπρόθεσµες 

2006 

 
εντός 6 
µηνών 

6 έως 12 
µήνες  

εντός 6 
µηνών 

6 έως 12 
µήνες 

  Προµηθευτές 4.472   2.697  
  Επιταγές πληρωτέες 1.738   2.722  
  Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 888   839  
  Μερίσµατα πληρωτέα 57   67  
  Πιστωτές διάφοροι 553 7.597  365 5.952 
  Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 737   1.084  
  Λοιποί µεταβατικοί 
λογαριασµοί Παθητικού 0    7   

 8.445 7.597  7.780 5.952 
 

 

Συναλλαγές και Υπόλοιπα µε Συνδεδεµένα Πρόσωπα 

Η Εταιρεία θεωρεί ως συνδεδεµένα πρόσωπα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τα 

∆ιευθυντικά Στελέχη της καθώς επίσης και τους µετόχους που κατέχουν ποσοστό µεγαλύτερο 

του 5 % του µετοχικού της κεφαλαίου (συµπεριλαµβανοµένων των συνδεδεµένων προσώπων 

τους). Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα των συνδεδεµένων προσώπων της Εταιρείας, κατά τη 

χρήση 1/1/2007-31/12/2007 και την 31η ∆εκεµβρίου 2007 αντίστοιχα, αναλύονται στον 

παρακάτω πίνακα: 

 

 α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών    0 

β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών    0 

γ) Απαιτήσεις   0 

δ) Υποχρεώσεις   0 

ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών 
της διοίκησης 

789 

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της 
διοίκησης 

 8  

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της 
διοίκησης 

 7 
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∆εσµεύσεις και Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις 

Ενδεχόµενες υποχρεώσεις από επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 

Κατά την 31/12/2007 υφίστανται αγωγές, εξώδικες προσκλήσεις και γενικά µελλοντικές 

διεκδικήσεις κατά της Εταιρείας συνολικού ποσού € 3.419. Η νοµική υπηρεσία της Εταιρείας 

εκτιµά ότι η δικαστική έκβαση των ανωτέρω υποθέσεων δεν δύναται να επηρεάσει σηµαντικά 

την περιουσιακή κατάσταση και λειτουργία της Εταιρείας. Για τις υποθέσεις αυτές έχει  

σχηµατισθεί πρόβλεψη € 1.540, η οποία περιλαµβάνεται στο λογαριασµό των 

µακροπροθέσµων υποχρεώσεων «Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα». 

∆εσµεύσεις από λειτουργικές µισθώσεις 

Η Εταιρεία κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2007 είχε συνάψει συµβάσεις σχετικά µε τη λειτουργική 

µίσθωση ακινήτων και µεταφορικών µέσων οι οποίες λήγουν τµηµατικά έως το έτος 2012. Τα 

έξοδα µισθωµάτων λειτουργικής µίσθωσης τα οποία καταχωρήθηκαν στην κατάσταση 

αποτελεσµάτων της τρέχουσας περιόδου ανήλθαν σε € 482,5 (2006: 470,5). 

Οι µελλοντικές ελάχιστες πληρωµές µισθωµάτων λειτουργικής µίσθωσης καταστήµατος βάσει 

µη ακυρώσιµης σύµβασης λειτουργικής µίσθωσης έχουν ως ακολούθως: 

 

 Κατά την   Κατά την 
 31/12/2007  31/12/2006 
Μέχρι 1 έτος 521  480 
Από 1 έως και 5 έτη 1.568  1.732 
Πάνω από 5 έτη 86  443 
 2.175  2.655 

 

Λοιπές ενδεχόµενες υποχρεώσεις  

Η Εταιρεία κατά την 31/12/2007 είχε χορηγήσει εγγυητικές επιστολές καλής εκτελέσεως 

συµβάσεων έργων συνολικού ποσού € 287 (2006: € 246).  

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές για τις χρήσεις  2001 έως και 

2007 και αναγνωρίζει τις φορολογικές της υποχρεώσεις, που προκύπτουν ύστερα από έλεγχο 

των ανέλεγκτα φορολογικά χρήσεων από τις φορολογικές αρχές, έπειτα από την περαίωση 

του ελέγχου και οριστικοποίηση των σχετικών ποσών φόρων. 

Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 

Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού της Εταιρείας στο τέλος της τρέχουσας χρήσεως 

ήταν 509 άτοµα, ενώ στο τέλος της προηγούµενης χρήσεως ήταν 549 άτοµα. 

Μεταγενέστερα του Ισολογισµού Γεγονότα 

Η Γενική Συνέλευση της εταιρείας ενέκρινε την 29η Ιουνίου 2007 την ίδρυση θυγατρικης 

εταιρείας µε την επωνυµία ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.) στην οποία συµµετέχει στο 

µετοχικό της κεφάλαιο µε 100%. Την 11/12/2007 η θυγατρική εταιρεία καταχωρήθηκε στο 
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Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών. Το µετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής εταιρείας ορίστηκε σε 

€60.000. Η ολοκλήρωση της ίδρυσης πραγµατοποιήθηκε µε την καταβολή του µετοχικού 

κεφαλαίου από την εταιρεία την 31/1/2008. Η ΕΥΑΘ ΑΕ από τις 31/3/2008 θα συντάσσει 

ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που θα συµπεριλαµβάνουν τις εταιρείες ΕΥΑΘ ΑΕ  και 

ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΑΕ . 

Πλην των όσων αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο, δεν υπάρχουν µεταγενέστερα του 

ισολογισµού της 31ης ∆εκεµβρίου 2007 γεγονότα, που να αφορούν την Εταιρεία, στα οποία 

επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.  

  
ΑΑπποοττεελλέέσσµµαατταα  χχρρήήσσηηςς  

 Σηµείωση  1/1-
31/12/2007  1/1-

31/12/2006 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ      
Πωλήσεις   70.100  66.035 
Μείον: Κόστος πωλήσεων   (45.757)  (44.712) 
Μικτό κέρδος   24.343  21.323 
Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως 5  7.188  6.225 
   31.532  27.549 
      
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 6  (7.596)  (6.624) 
Έξοδα λειτουργίας έρευνας και ανάπτυξης 7  (1.094)  (685) 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 8  (3.737)  (3.631) 
Λοιπά λειτουργικά έξοδα 9  (2.271)  (2.721) 
Λειτουργικά αποτελέσµατα   16.834  13.888 
Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) 10  653  (232) 
Αποτελέσµατα συνήθων εργασιών   17.487  13.656 
Έσοδα επενδύσεων   0  0 
Αποτελέσµατα προ φόρων   17.487  13.656 
Φόρος εισοδήµατος 11  (4.745)  (4.016) 
Αποτελέσµατα µετά φόρων   12.741  9.640 
      
      
Κέρδη ανά µετοχή (€ ανά µετοχή)      
  Βασικά 12  0,35  0,27 
      
Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή - (σε ευρώ)   0,10  0,18 
Προτεινόµενη διανοµή κερδών στο προσωπικό σε 
χιλιάδες Ευρώ   350  350 

  

Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα από την πώληση αγαθών αναγνωρίζονται όταν µεταφέρονται στον αγοραστή οι 

σηµαντικοί κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας των αγαθών. Τα έσοδα από την παροχή 

υπηρεσιών βασίζονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης, που καθορίζεται από την αναφορά στις 

έως τώρα αποδοθείσες υπηρεσίες, ως ποσοστό επί των συνολικών υπηρεσιών που 

προσφέρονται. 

Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται σε βάση χρονικής αναλογίας, λαµβάνοντας υπόψη το 

υπόλοιπο του αρχικού ποσού και του ισχύοντα συντελεστή της περιόδου έως τη λήξη, όταν 

καθορίζεται ότι τέτοια έσοδα θα είναι πληρωτέα στην Εταιρεία.  
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Τα έσοδα από µερίσµατα αναγνωρίζονται ως έσοδο κατά την ηµεροµηνία έγκρισης της 

διανοµής τους. 

 

Έξοδα 

Λειτουργικές µισθώσεις 

Οι πληρωµές που γίνονται βάσει λειτουργικών µισθώσεων καταχωρούνται στην κατάσταση 

αποτελεσµάτων χρήσεως ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως του µισθίου. 

Κόστος χρηµατοδότησης 

ΤΤοο  κκααθθααρρόό  χχρρηηµµααττοοδδοοττιικκόό  κκόόσσττοοςς  ααπποοττεελλεείίττααιι  ααππόό  ττοουυςς  δδεεδδοουυλλεευυµµέέννοουυςς  ττόόκκοουυςς  εεππίί  ττωωνν  

σσυυννααφφθθέέννττωωνν  δδααννεείίωωνν,,  πποουυ  υυπποολλοογγίίζζοοννττααιι  ββάάσσεειι  ττηηςς  µµεεθθόόδδοουυ  ττοουυ  ππρρααγγµµααττιικκοούύ  εεππιιττοοκκίίοουυ..  

Κέρδη ανά µετοχή  

Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη της περιόδου µε το 

µέσο σταθµισµένο αριθµό κοινών µετοχών που είναι σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της 

συγκεκριµένης περιόδου, εξαιρώντας τον µέσο όρο των κοινών µετοχών που αποκτήθηκαν 

από την Εταιρεία ως ίδιες µετοχές.  

Τµηµατική ανάλυση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας 

«Τοµέας» ή «τµήµα» των δραστηριοτήτων της Εταιρείας είναι κάθε διακεκριµένη 

επιχειρηµατική δραστηριότητα µε ιδιάζοντα χαρακτηριστικά ως προς τη φύση της 

δραστηριότητας και τους επιχειρηµατικούς κινδύνους που συνεπάγεται (επιχειρηµατικός 

τοµέας). Ανάλογη διάκριση γίνεται µε βάση το επιχειρηµατικό περιβάλλον στο οποίο 

αναπτύσσεται η δραστηριότητα (γεωγραφικός τοµέας). 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στους τοµείς Ύδρευσης – Αποχέτευσης, στην ευρύτερη 

περιοχή του Νοµού Θεσσαλονίκης, µε στόχο την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων 

αφενός αλλά και τη συλλογή και επεξεργασία των λυµάτων κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να 

παρέχονται υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στο κοινωνικό σύνολο, χάριν της υγιεινής και ενός 

καθαρού περιβάλλοντος. 

∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων  

Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

Τα κύρια χρηµατοοικονοµικά εργαλεία της Εταιρείας είναι τα µετρητά, οι τραπεζικές  καταθέσεις, 

οι εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις και υποχρεώσεις και τα δάνεια τραπεζών. Η ∆ιοίκηση της 

Εταιρείας εξετάζει και αναθεωρεί σε τακτά χρονικά διαστήµατα τις σχετικές πολιτικές και 

διαδικασίες σχετικά µε την διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων, όπως ο πιστωτικός 

κίνδυνος και ο κίνδυνος ρευστότητας, οι οποίες περιγράφονται κατωτέρω: 

Α. Κίνδυνος της Αγοράς 

(i) Συναλλαγµατικός κίνδυνος   

Η Εταιρεία δεν αντιµετωπίζει συναλλαγµατικούς κινδύνους καθώς κατά τη διάρκεια της 

κλειόµενης χρήσης δεν είχε πραγµατοποιήσει συναλλαγές σε ξένο νόµισµα και το σύνολο των 

περιουσιακών της στοιχείων και υποχρεώσεων ήταν σε ευρώ. 

(ii) Κίνδυνος τιµής  
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Αναφορικά µε το κίνδυνο τιµών η εταιρεία δεν εκτίθεται σε σηµαντικό κίνδυνο διακύµανσης των 

µεταβλητών που προσδιορίζουν τόσο τα έσοδα όσο και το κόστος.  

(iii) Ταµειακές ροές και δίκαιη αξία επιτοκίου κινδύνου  

Η Εταιρεία δεν αντιµετωπίζει κίνδυνο επιτοκίων καθώς δανείζεται µε σταθερό επιτόκιο. 

Β. Πιστωτικός κίνδυνος 

 Η Εταιρεία έχει σαφή πιστοδοτική πολιτική η οποία εφαρµόζεται µε συνέπεια. Επιπλέον έχει 

µεγάλο αριθµό πελατών και ως εκ τούτου η ευρεία διασπορά της πελατειακής της βάσης 

συντελεί στην ύπαρξη χαµηλού πιστωτικού κινδύνου σε σχέση µε τις απαιτήσεις αυτές. Η 

∆ιοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί διαρκώς την χρηµατοοικονοµική κατάσταση των 

πελατών της, το µέγεθος και τα όρια των παρεχόµενων πιστώσεων. Στο τέλος της χρήσεως η 

∆ιοίκηση θεώρησε ότι δεν υπάρχει κανένας σηµαντικός πιστωτικός κίνδυνος που να µην 

καλύπτεται από κάποια εξασφάλιση ή από επαρκή πρόβλεψη επισφαλούς απαιτήσεως. Η 

µέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο αντανακλάται από το ύψος του κάθε στοιχείου του 

ενεργητικού.  

Γ. Κίνδυνος ρευστότητας  

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα, µέσω της διαθεσιµότητας επαρκών 

ταµειακών διαθεσίµων. 

Η ληκτότητα των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων την 31η ∆εκεµβρίου 2007 (31η 

∆εκεµβρίου 2006)  για την εταιρεία αναλύεται ως εξής: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 31/12/2007 
     
 2007 
  Βραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες 

  

εντός 6 
µηνών 

6 έως 
12 

µήνες 

1 έως 
5 έτη 

αργότερο 
από 5 έτη 

Τραπεζικός ∆ανεισµός 794 814 2.958 152 
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις       9.444 
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  8.445 7.597     
Βραχυπρόθεσµες φορολογικές υποχρεώσεις 5.435       

Σύνολο 14.674 8.411 2.958 9.596 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 31/12/2006 
     
 2006 
  Βραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες 

  

εντός 6 
µηνών 

6 έως 
12 

µήνες 

1 έως 
5 έτη 

αργότερο 
από 5 έτη 

Μακροπρόθεσµος ∆ανεισµός 794 806 4.098 619 
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις       8.676 
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 7.780 5.952     
Βραχυπρόθεσµες φορολογικές υποχρεώσεις 3.779       
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Σύνολο 12.353 6.758 4.098 9.295 
 

∆ιαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου 

Ο σκοπός της εταιρείας όταν διαχειρίζεται τα κεφάλαια είναι να εξασφαλίσει την ικανότητα 

συνεχούς δραστηριότητας, για να παρέχει κέρδη στους µετόχους και οφέλη στους άλλους 

ενδιαφερόµενους καθώς και να διατηρήσει µια κεφαλαιουχική δοµή, η οποία θα µειώνει το 

κόστος κεφαλαίου. 

Για να διατηρήσει ή να προσαρµόσει την δοµή του κεφαλαίου, ο Όµιλος πρέπει να 

προσαρµόσει το ποσό των µερισµάτων και την απόδοση κεφαλαίου στους µετόχους, να 

εκδώσει νέες µετοχές ή να πουλήσει στοιχεία ενεργητικού για να µειώσει τα χρέη. 

Το κεφάλαιο επισκοπείται µε βάση ένα συντελεστή µόχλευσης. Ο συντελεστής υπολογίζεται 

ως το καθαρό χρέος διαιρούµενο µε το συνολικό κεφάλαιο. Το καθαρό χρέος υπολογίζεται ως 

ο συνολικός δανεισµός (συµπεριλαµβάνονται βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα δάνεια 

όπως εµφανίζονται στον  ισολογισµό) µείον τα χρηµατικά διαθέσιµα. Το συνολικό κεφάλαιο 

υπολογίζεται ως τα ίδια κεφάλαια που εµφανίζονται στον ισολογισµό συν το καθαρό χρέος.  

 

 2007 2006 
Συνολικός ∆ανεισµός  4.718 6.317 
Μείον: Χρηµατικά 
διαθέσιµα  (13.152) (10.358) 

Καθαρό χρέος  (8.434) (4.041) 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  82.442 73.318 
Σύνολο κεφαλαίου  74.008 69.278 
Συντελεστής µόχλευσης  -11,40% -5,83% 

 

Εύλογη αξία  

Τα ποσά µε τα οποία εµφανίζονται στον ισολογισµό τα διαθέσιµα, οι απαιτήσεις και οι 

βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, προσεγγίζουν τις αντίστοιχες εύλογες τους αξίες λόγω της 

βραχυπρόθεσµης λήξεώς τους.   

Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως 

Τα λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως αναλύονται ως ακολούθως: 

 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 

31/12/2007  
Κατά την 

31/12/2006 

Επιδοτήσεις 241  294 
Αποζηµιώσεις από παρασχεθείσες υπηρεσίες 1.890  3.295 
Έσοδα παροχής υπηρεσιών 288  290 
Ενοίκια 3  4 
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων 139  231 
Εσοδα τελών και δικαιωµάτων Ύδρευσης & 
Αποχέτευσης προηγούµενων χρήσεων 2.173 

 
325 

Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα 275  98 
Λοιπά έσοδα προηγούµενων χρήσεων 380  1 
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Προσαρµογές επιχορηγήσεων 1.798  1.689 

Υπόλοιπο 7.188  6.225 
 

 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας αναλύονται ως ακολούθως: 

 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 

31/12/2007  
Κατά την 

31/12/2006 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 3.974  3.496 
Αµοιβές και Έξοδα Ελεύθερων Επαγγελµατιών 593  310 
Αµοιβές και Έξοδα Μη Ελεύθερων Επαγγελµατιών 285  243 
Επεξεργασίες από τρίτους 65  56 
Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων 140  89 
Έξοδα ενοικίων 274  270 
Έξοδα επισκευών συντηρήσεων 44  28 
Λοιπές παροχές τρίτων 193  172 

Έξοδα από φόρους και τέλη 147  119 
Έξοδα µεταφορών 32  28 
Έξοδα ταξειδίων 22  16 
Έξοδα προβολής και διαφήµισης 303  110 

Λοιπά έξοδα 553  781 

Έξοδα αποσβέσεων 856  908 

Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού 115  0 

Υπόλοιπο 7.596  6.624 
 

 

 

Έξοδα  λειτουργίας έρευνας και ανάπτυξης 

Τα έξοδα λειτουργίας έρευνας και ανάπτυξης αναλύονται ως ακολούθως: 

 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 

31/12/2007  
Κατά την 

31/12/2006 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 241  233 
Αµοιβές και Έξοδα Ελεύθερων Επαγγελµατιών 63  70 
Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων 39  3 

Έξοδα από φόρους και τέλη 32  28 

Λοιπά έξοδα 713  344 

Έξοδα αποσβέσεων 6  6 

Υπόλοιπο 1.094  685 
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Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 

Τα έξοδα λειτουργίας διαθέσεως αναλύονται ως ακολούθως: 

 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 

31/12/2007  
Κατά την 

31/12/2006 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 2.417  2.332 
Αµοιβές και Έξοδα Ελεύθερων Επαγγελµατιών 274  75 
Αµοιβές και Έξοδα Μη Ελεύθερων Επαγγελµατιών 0  0 
Επεξεργασίες από τρίτους 65  56 
Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων 141  91 
Έξοδα ενοικίων 41  42 
Έξοδα επισκευών συντηρήσεων 40  27 
Λοιπές παροχές τρίτων 95  90 

Έξοδα από φόρους και τέλη 41  41 
Έξοδα µεταφορών 16  14 
Έξοδα ταξειδίων 0  0 
Έξοδα προβολής και διαφήµισης 0  0 

Λοιπά έξοδα 8  5 

Έξοδα αποσβέσεων 138  172 

Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού 460  688 

Υπόλοιπο 3.737  3.631 
 

Λοιπά λειτουργικά έξοδα 

Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα αναλύονται ως ακολούθως:  

 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 

31/12/2007  
Κατά την 

31/12/2006 

Φορολογικά και λοιπά πρόστιµα & προσαυξήσεις 9  0 
Αποζηµιώσεις Τρίτων από ζηµιές στο ∆ίκτυο 
Ύρευσης 59  111 

Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα & ζηµιές 531  550 
Ζηµιές Αντικατάστασης Υδροµετρητών 5  13 
Λοιπά έξοδα προηγουµένων χρήσεων 642  30 
Προσαρµογές παγίων στοιχείων 1.025  2.016 

Υπόλοιπο 2.271  2.721 
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Κόστος χρηµατοδότησης (καθαρό) 

Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) αναλύονται ως ακολούθως: 

  

 Κατά την 
31/12/2007   Κατά την 

31/12/2006 

Χρεωστικοί τόκοι τραπεζικών υποχρεώσεων 274  368 
Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα 10  3 
Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εξόδων 283  371 
    
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 936  139 
Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έσοδα 0  0 
Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εσόδων 936  139 
    
Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) 653  (232) 

 

Φόροι Εισοδήµατος 

Η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσµάτων προσδιορίσθηκε ως ακολούθως: 

 
Κατά την 

31/12/2007   Κατά την 
31/12/2006 

Φόρος εισοδήµατος περιόδου 4.033  3.398 
Φόροι προηγουµένων χρήσεων 0  0 
Αναβαλλόµενος φόρος 712  619 

Σύνολο φόρων στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων 
Χρήσεως 4.745  4.016 

    

    

 
Κατά την 

31/12/2007   Κατά την 
31/12/2006 

    
Κέρδη προ φόρων 17.487  13.656 
      
Φόρος υπολογιζόµενος µε τον φορολογικό συντελεστή της 
Εταιρείας (2007: 25 %, 2006: 29 %) 4.372  3.960 
∆απάνες µη εκπιπτώµενες από τη φορολογία εισοδήµατος 374  56 
Φόροι που καταλογίσθηκαν και αφορούν σε προηγούµενες 
χρήσεις 0  0 
Έσοδα τα οποία απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήµατος 0  0 

Σύνολο φόρων στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων 
Χρήσεως 4.745  4.016 

 

Το γεγονός ότι σε ορισµένες περιπτώσεις έσοδα και έξοδα αναγνωρίζονται λογιστικά σε χρόνο 

διαφορετικό από το χρόνο που τα έσοδα αυτά φορολογούνται ή τα έξοδα εκπίπτουν, για 

σκοπούς προσδιορισµού του φορολογητέου εισοδήµατος, δηµιουργεί την ανάγκη της 
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λογιστικής αναγνώρισης ετεροχρονισµένων φορολογικών απαιτήσεων ή υποχρεώσεων 

(deferred tax assets ή deferred tax liabilities). Η αναγνωρισθείσα από την Εταιρεία 

ετεροχρονισµένη  

 

 
Κατά την 

31/12/2007   Κατά την 
31/12/2006 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 3.660  4.115 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις (3.669)  (3.412) 

Σύνολο αναβαλλόµενων φόρων στον 
Ισολογισµό (9)  703 

 
Κατά την 

31/12/2007   Κατά την 
31/12/2006 

Υπόλοιπο έναρξης 703  1.322 
Φόρος αποτελεσµάτων (712)  (619) 
Φόρος ιδίων κεφαλαίων 0  0 

Υπόλοιπο τέλους (9)  703 
 

 
Κατά την 

31/12/2006 

Χρεώσεις 
(Πιστώσεις) 

Αποτελεσµάτων 

Χρεώσεις 
(Πιστώσεις)                      

Ιδίων 
Κεφαλαίων 

Κατά την 
31/12/2007 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις     
Οικονοµικές αποσβέσεις ενσώµατων παγίων 
στοιχείων (3.412) (84) 0 (3.496) 

Προσαρµογή επιχορηγήσεων παγίων 
στοιχείων 

0 (173) 0 (173) 

 (3.412) (257) 0 (3.669) 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις     
Αντιλογισµός αναπροσαρµογής Παγίων 550 0 0 550 
Προσαρµογή αξίας πάγιων περιουσιακών 
στοιχείων 

741 (116) 0 625 

Αποαναγνώριση εξόδων πολυετούς 
αποσβέσεως και προσαρµογή αποσβέσεων  
άϋλων παγίων στοιχείων 

440 (53) 0 387 

Προσαρµογή αξίας εισπρακτέων λογαριασµών 130 82 0 212 
Προσαρµογή αποτίµησης αποθεµάτων 174 (24) 0 150 
Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία 

2.080 (431) 0 1.649 

Πρόβλεψη διανοµής στο προσωπικό 0 88 0 88 

 4.115 (455) 0 3.660 
Καθαρές αναβαλλόµενες φορολογικές 
απαιτήσεις/(υποχρεώσεις) στον Ισολογισµό 703 (712) 0 (9) 

 

Κέρδη ανά µετοχή 

Ο υπολογισµός των βασικών κερδών (ζηµιών) ανά µετοχή έχει ως ακολούθως: 

 
Κατά την 

31/12/2007   Κατά την 
31/12/2006 

Καθαρά κέρδη αποδοτέα στους κοινούς µετόχους της 
Εταιρείας 12.741  9.640 

Μέσος σταθµισµένος αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία 36.300.000  36.300.000 
Μείον: Μέσος σταθµισµένος αριθµός ιδίων µετοχών 0  0 
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Συνολικός µέσος σταθµισµένος αριθµός µετοχών σε 
κυκλοφορία 36.300.000  36.300.000 

    
Βασικά κέρδη (ζηµιές) ανά µετοχή (Σε €) 0,35  0,27 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ    

 Σηµείωση 1/1-
31/12/2007 

1/1-
31/12/2006 

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες:    
Κέρδη προ φόρων  17.487 13.656 
Πλέον (µείον) προσαρµογές για:    
Αποσβέσεις 13-14 5.370 4.985 
Προβλέψεις  (226) 234 
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας  841 13 
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) χρηµατοδοτικής 
δραστηριότητας 

 
(609) 0 

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιου ενεργητικού 24 (139) (231) 
Χρεωστικοί / Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα / έσοδα 10 (653) 232 
  22.071 18.889 
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: 

 
  

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 16 220 (29) 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 17 (4.979) (1.821) 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)  2.498 2.386 
(Μείον):    
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα 10 (283) (371) 
Καταβληµένοι φόροι 11 (2.378) (4.302) 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες 
(α)  17.149 14.753 
    
Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες:    
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων  στοιχείων 13-14 (11.075) (8.726) 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων 
στοιχείων 

13-14 
1 (0) 

Τόκοι εισπραχθέντες 10 936 139 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες 
(β)  (10.138) (8.588) 
    
Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες:    
Εισπράξεις από επιχορηγήσεις 24 1.011 1.378 
Εξοφλήσεις δανείων 21 (1.600) (1.560) 
Μερίσµατα πληρωθέντα  (3.627) (3.159) 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (γ)  (4.217) (3.341) 
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ)  2.794 2.825 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης  10.358 7.533 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης  13.152 10.358 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' 
 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2007  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

 
∆ραστηριότητες της ∆ιεύθυνσης Καταναλωτών 

 

Αντικείµενο της ∆ιεύθυνσης Καταναλωτών είναι: 

α) Η καταγραφή σε τακτά χρονικά διαστήµατα ( ανά 4µηνο ) των ενδείξεων των 

υδροµετρητών και εν συνεχεία η επεξεργασία και οι έλεγχοι των στοιχείων πριν την 

εισαγωγή τους στο Μηχανογραφικό σύστηµα. 

β) Η βεβαίωση των εσόδων της Εταιρείας από πωλήσεις νερού και κατ’ επέκταση από την 

χρήση των υπονόµων και η έκδοση και αποστολή των λογ/σµών στους 475.000 περίπου 

πελάτες – καταναλωτές κυλιόµενα κάθε 4 µήνες. 

γ) Η είσπραξη των εσόδων της Εταιρείας µέσω των υπαλλήλων της Εταιρείας, των 

Υποκαταστηµάτων των ΕΛ–ΤΑ, των Πρακτορείων Προπο – Φαρµακείων και λοιπών 

συµβεβληµένων συνεργατών καθώς και µέσω Τραπεζών µε πάγιες εντολές.   

δ) Η βεβαίωση και είσπραξη κάθε είδους εσόδων που απορρέουν από την σύναψη νέων 

συµβολαίων ύδρευσης καθώς από την υποχρέωση των πελατών της Εταιρείας για καταβολή 

των διάφορων τελών ύδρευσης και αποχέτευσης για συνδέσεις των ακινήτων τους µε τα 

δίκτυα της. 

ε) Η εξέταση πάσης φύσεως αιτηµάτων των καταναλωτών που σχετίζονται µε τις 

τιµολογήσεις των παρεχόµενων υπηρεσιών η παροχή διευκρινήσεων σε παράπονα 

πελατών, καθώς και κάθε πληροφόρηση σχετικά µε ιστορικά στοιχεία κατανάλωσης. 

στ)Οι έλεγχοι των εισπρακτικών µηχανισµών, η παρακολούθηση των υπολοίπων των 

οφειλών και η έκδοση εντολών διακοπής των υδροληψιών λόγω χρεών.  

ζ) Εκθέσεις σχετικά µε το σχεδιασµό του µηχανισµού των τιµών των παρεχόµενων 

υπηρεσιών για κάθε πενταετία, σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Ν. 2937/2001, µε αναλύσεις 

των µεγεθών και αναφορά στην τάση των νοικοκυριών ως προς την κατανάλωση του νερού 

που είναι προσδιοριστικό στοιχείο του περαιτέρω σχεδιασµού της επενδυτικής πολιτικής της 

Εταιρείας. Ήδη, µε την 517/2006 Απόφαση του ∆.Σ. της Ε.Υ.Α.Θ., εγκρίθηκε η νέα 

τιµολογιακή πολιτική της Εταιρείας και κυρώθηκε µε την 11741/29-12-2006 ΚΥΑ των 

Υπουργών Οικονοµίας και Μακεδονίας-Θράκης για την περίοδο 2007-2011. Παρακάτω 

παρατίθενται σχετικοί πίνακες µε τις νέες τιµές που ισχύουν 1/1/2007 έως 31/12/2007.  

η) Απαντήσεις – διευκρινίσεις σε επερωτήσεις πολιτικών προσώπων, καθώς και άλλων 

φυσικών προσώπων, σχετικά µε την εφαρµοζόµενη πολιτική τιµών της Εταιρείας.  

θ) Συντονισµός ενεργειών για την καταγραφή των νοικοκυριών και λοιπών υδρευόµενων των 

νέων ∆ήµων µε στόχο την οριστική ένταξή τους στο πελατολόγιο, και εν γένει στην περιοχή 
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ευθύνης της Ε.Υ.Α.Θ. Η δραστηριότητα αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σηµαντική διότι µε την 

επέκταση της τιµολογιακής πολιτικής της Ε.Υ.Α.Θ. στους πέριξ ∆ήµους, αφ’ ενός µεν θα 

διευρυνθεί ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας, και αφ’ ετέρου, θα αποκατασταθεί µια πιο 

ορθολογική ισορροπία στην προσφορά και κατανάλωση του νερού, αφού είναι δεδοµένο ότι 

οι γύρω υπό ένταξη περιοχές θεωρούνται, κατά κανόνα, ηµιαγροτικές και, σύµφωνα µε τα 

υπάρχοντα στοιχεία, παρατηρείται σε αυτές υπερβολική κατανάλωση του νερού, λόγω των 

χαµηλών τιµών που επιβάλλουν οι ΟΤΑ. 

 

Η εξυπηρέτηση του πολίτη 

Η ∆/νση Καταναλωτών από τη φύση της, έχει ως κύριο αντικείµενο την εξυπηρέτηση του 

πολίτη, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στις προηγούµενες παραγράφους. Αυτό σηµαίνει ότι – 

σε µόνιµη βάση – όλο το προσωπικό καθηµερινά αντιµετωπίζει πελάτες-καταναλωτές της 

Εταιρείας, είτε πρόκειται για λήψη των ενδείξεων των υδροµετρητών, που συνιστούν 

περαιτέρω τιµολόγηση των καταλωθέντων ποσοτήτων νερού και της χρήσης των 

υπονόµων, είτε πρόκειται για εισπράξεις λογαριασµών στα διάφορα σηµεία υποδοχής 

κοινού, είτε για σύναψη νέων συµβολαίων υδροδότησης και τέλος, για ικανοποίηση κάθε 

αιτήµατος των πολιτών.  

Για την επιτυχία του στόχου της βέλτιστης εξυπηρέτησης του πολίτη, µε εισηγήσεις της 

∆/νσης έχει διευρυνθεί σηµαντικά ο κύκλος των σηµείων όπου καθηµερινά εξυπηρετούνται 

πολίτες για την όσο το δυνατόν λιγότερη ταλαιπωρία τους. Έτσι, εκτός από τα Κεντρικά 

Γραφεία της Εταιρείας, στην οδό Εγνατία 127, και των Γραφείων της οδού Τσιµισκή 98, 

όπου στεγαζόταν µέχρι πρότινος, η υπηρεσία Αποχέτευσης, το 2005 δηµιουργήθηκαν και τα 

δύο Υποκαταστήµατα στην Πλατεία ∆ηµοκρατίας 6, Βαρδάρι και στην οδό Βασιλίσσης 

Όλγας 243, Ντεπώ που συν τω χρόνω δραστηριοποιούνται πλήρως καλύπτοντας σχεδόν 

όλο το φάσµα των παρεχοµένων υπηρεσιών της ∆/νσης Καταναλωτών στις ανατολικές και 

δυτικές συνοικίες της πόλης.  

Αυτό σηµαίνει ότι υπήρξε σηµαντική αποσυµφόρηση των Κεντρικών Γραφείων και αποφυγή 

συνωστισµού χιλιάδων πολιτών στα γκισέ της οδού Εγνατίας 127. Εκτός των 

προαναφερθέντων σηµείων υποδοχής κοινού της Εταιρείας, οι καταναλωτές µπορούν να 

εξοφλούν τους λογαριασµούς τους και στα παρακάτω σηµεία: 

Σε 50 και πλέον καταστήµατα και γραφεία των ΕΛΤΑ στην ευρύτερη περιοχή της µείζονος 

Θεσσαλονίκης, καθώς και σε κάθε κατάστηµα ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα. 

Σε 164 συµβεβληµένα καταστήµατα για εισπράξεις µε κριτήριο την γεωγραφική κατανοµή 

τους στην περιοχή ευθύνης της Εταιρείας. Αυτά είναι : 

√ Πρακτορεία Προπό    99 

√ Φαρµακεία     39 

√ ∆ιάφορα καταστήµατα   26 
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Στις παρακάτω 8 Τράπεζες που εξοφλούν τους λογ/σµούς της Εταιρείας µε Πάγιες εντολές 

των πελατών της.  

Αυτές είναι : Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, ALPHA BANK, EUROBANK ERGASIAS, 

Εµπορική Τράπεζα, Αγροτική Τράπεζα, Τράπεζα Κύπρου, και Τράπεζα Αττικής. Οι σχετικές 

συµβάσεις ολοκληρώθηκαν µέσα στο 2006 και ήδη σήµερα εξυπηρετούνται αυτόµατα µέσω 

του τραπεζικού συστήµατος περί τους 15.000 καταναλωτές(ποσοστό 3% επί του συνόλου).  

Η ανάλυση αυτών ανά Τράπεζα έχει ως εξής: 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΛΗΘΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

ΚΥΠΡΟΥ 339 

ΑLPHA                        3.110 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 382 

ΑΤΤΙΚΗΣ   55 

EYROBANK                        2.328 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ  851 

ΕΘΝΙΚΗ                         3.983 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ                         3.501 

ΣΥΝΟΛΟ                       14.549 

 

Σύµφωνα µε τα συγκεντρωτικά στοιχεία του 2007, η κατανοµή των εισπράξεων ανά σηµείο 

εξυπηρέτησης έχει ως εξής:  

Σηµεία υποδοχής κοινού  Ποσοστό ετησίων εισπράξεων 

                                                                 2006                       2007 

Κεντρικά Γραφεία      38,07%                    35,00% 

Γραφεία Τσιµισκή                   4,71%                      6,00% 

∆υτικό Υπ/µα Πλατεία ∆ηµοκρατίας    13,05%                    15,00% 

Ανατολικό Υπ/µα Β. Ολγας 243      6,37%                      8,00% 

ΕΛΤΑ            7,26%                      7,00% 

Τράπεζες         1,60%                      3,00% 

ΠΡΟ-ΠΟ, Φαρµακεία κλπ.                28,94%                   26,00% 

Σύνολο      100,00%                 100,00% 

 

Στα παραπάνω σηµεία υποδοχής κοινού εξοφλούνται ετησίως πάνω από 1.400.000 

λογαριασµοί ύδρευσης – αποχέτευσης και λοιπά τιµολόγια παροχής υπηρεσιών (συµβόλαια 

υδροδότησης κλπ.) και οι συνολικές εισπράξεις για το 2007, ξεπέρασαν ανήλθαν περί τα 77 

εκατ.€ έναντι 72 εκατ.€ περίπου το 2006. 

Μεγαλύτερη σπουδαιότητα όµως έχει το γεγονός ότι πέρα των εισπράξεων των 

λογαριασµών, ένας σηµαντικός αριθµός καταναλωτών, εξυπηρετείται στα 2 

υποκαταστήµατα (Πλατεία Βαρδάρι και Βασιλίσσης Όλγας-Ντεπώ) κάτι που µεταφράζεται σε 
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βελτίωση των συνθηκών εργασίας του προσωπικού του τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών 

και αποφυγή ταλαιπωρίας του κοινού αφού δεν αναγκάζεται να προσέλθει στα Κεντρικά 

Γραφεία για την σύναψη συµβολαίων υδροδότησης και ικανοποίηση των λοιπών αιτηµάτων. 

Ο επόµενος πίνακας δείχνει τις κάθε είδους διεκπεραιώσεις θεµάτων καταναλωτών στα 3 

βασικά σηµεία υποδοχής: 

ΚΚααττάάσσττηηµµαα  ΑΑρριιθθµµόόςς  ααιιττήήσσεεωωνν  
πποουυ  

δδιιεεκκππεερρααιιώώθθηηκκαανν  

ΠΠοοσσοοσσττόό  
 

 

ΗΗµµεερρήήσσιιαα  κκίίννηησσηη  

ΚΚεεννττρριικκάά  ΓΓρρααφφεείίαα  1133..668811  6611%%  5544  
ΥΥππ//µµαα  ΠΠλλ..∆∆ηηµµοοκκρρααττίίααςς        55..331177  2244%%  2222  

ΥΥππ//µµαα  ΒΒ..ΟΟλλγγααςς  224433        33..336644  1155%%  1144  
ΣΣύύννοολλοο  2222..336622  110000%%  9900  

  

Επίσης στα Γραφεία της οδού Τσιµισκή 98 όπου στεγάζεται ο τοµέας αποχέτευσης 

διεκπεραιώθηκαν εντός του έτους 2007 2.487 αιτήµατα συνδέσεων µε τα δίκτυα υπονόµων.  

  

Παραγωγή και καταµέτρηση νερού  

(σε εκατοµµύρια κυβικά) 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Εταιρείας, οι παραγόµενες και οι καταµετρηθείσες ποσότητες 

νερού έχουν ως εξής: 

 
Έτη 2004 2005 2006 2007 

Παραγωγή νερού  88,5 89,6         90 88,86 
Τιµολογηµένες 
ποσότητες νερού  

61,6 65,1 65,4 65,61 

Μη τιµολογηθείσες 
ποσότητες 

26,9 24,5 24,6 23,25 

Ποσοστό απωλειών      30,40%      27,34%      27,33%     26,16% 
  
Ο παραπάνω πίνακας είναι αναµορφωµένος ως προς τα προηγούµενα χρόνια, για την 

περαιτέρω ορθολογικότερη παρουσίαση των πραγµατικών απωλειών του νερού λόγω 

διαφοροποίησης τόσον τιµολόγησης στα Ελληνικά Πετρέλαια, όσον και της σταδιακής 

µείωσης της κατανάλωσης από αυτή την Εταιρεία, όπως εξηγείται παρακάτω. 

α) Με βάση την 20ετή σύµβαση 1985-2005, η παροχή νερού στα Ελληνικά Πετρέλαια 

ετιµολογείτο µε την ειδική τιµή των 0,35€/m³ µε σταθερή βάση τα 25.000 m³ ηµερησίως, 

ανεξαρτήτως πραγµατικής κατανάλωσης. Τα πραγµατικά στοιχεία καταδεικνύουν ότι τα 

Ελληνικά Πετρέλαια, τα τελευταία χρόνια καταναλώνουν σε πραγµατική βάση ποσότητες 

κάτω των 20.000 m³ ηµερησίως. Επειδή όµως µε βάση τις τιµολογήσεις µέχρι το 2005, 

λαµβανόταν υπ’ όψιν η πλασµατική κατανάλωση βάσει σύµβασης, έτσι και ο σχετικός 

πίνακας παραγωγής και πώλησης νερού διαµορφωνόταν σε λανθασµένη βάση. Ο 

παραπάνω πίνακας αποκαθιστά την πραγµατικότητα µεταξύ παραγοµένων και 
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πωλουµένων ποσοτήτων νερού και αποτελεί τη βάση για την περαιτέρω διαχρονική 

παρακολούθηση των απωλειών µελλοντικά. 

β) Η παροχή νερού προς τα ΕΛ.ΠΕ. µειώθηκε από το 2004 και ύστερα είτε λόγω µείωσης 

της ιδίας κατανάλωσης της παραπάνω εταιρείας είτε λόγω αναστολής της δραστηριότητας 

του εργοστασίου φωσφορικών λιπασµάτων. 

Έτσι, ενώ τα ΕΛ.ΠΕ. χρεώνονταν µε 9.000.000 m³ ετησίως (πλασµατική βάση υπολογισµού 

25.000 m³ µε την ειδική τιµή των 0,35€/m³), το 2007 η κατανάλωσή τους περιορίστηκε σε 

πραγµατική βάση στα 3.718.240m³ έναντι 4.333.264m³ το 2006. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η συνολική τιµολογηθείσα ποσότητα νερού το 2007 είναι αυξηµένη 

µόλις κατά 0,2 εκατ. κυβικά σε σχέση µε το 2006 παρά το ότι ο αριθµός των καταναλωτών 

αυξήθηκε κατά 10.000 περίπου. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι λόγω της αύξησης κατά 

4% µεσοσταθµικά της τιµής του νερού και του της µεταβολής του τέλους χρήσεως 

υπονόµων κατά 4% επί της αξίας του νερού(64% από τον Μάιο του 2007), η µέση 

κατανάλωση των νοικοκυριών µειώθηκε κατά 1m³ το τετράµηνο. 

 

Η εξέλιξη της µέσης κατανάλωσης νερού των οικιακών χρηστών ανά τετράµηνο εµφανίζεται 
από το πιο κάτω πίνακα: 

Έτος Μέση κατ/ση  

ανά 4µηνο 

Παρατηρήσεις 

1999          39,0m³ Κλιµάκωση τιµών νερού από 0,22€/m³ έως 1,52€/m³. 
Αποχέτευση 0,10€/m³ ανεξαρτήτως κατανάλωσης 
νερού 

2001 35,4m³ Τιµολογιακή πολιτική 2001-2006. 

2003 34,3m³ Τιµές νερού από 0,22€/m³ έως 4,03€/m³. 

2005 33,7m³ Αποχέτευση 50%-60% επί αξίας νερού. 

2007 32,7m³ Νέα τιµολογιακή πολιτική 2007-2011.  

Τιµές νερού από 0,39€/m³ έως 4,03€/m³. 

Αποχέτευση 64%-80% επί αξίας νερού  

 

 
 
Λογιστικοποιηµένες απαιτήσεις της Εταιρείας έως 31/12/2007 που αφορούσαν έσοδα 

παρελθόντων ετών 

Πέρα των εσόδων που αναφέρονται στις πωλήσεις υπηρεσιών που αντιστοιχούν στον κύκλο 

εργασιών της κλειόµενης οικονοµικής χρήσης του 2007 έχουν τιµολογηθεί και υπηρεσίες 

ύδρευσης και αποχέτευσης που αφορούν έσοδα παρελθόντων ετών από ∆ήµους στους 

οποίους παρέχεται νερό υπό µορφή ενίσχυσης δικτύων καθώς και υπηρεσίες αποχέτευσης. 

Τα έσοδα αυτά αναλύονται ως εξής: 
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α) Πωλήσεις νερού    

∆ήµος Εχεδώρου        1.082.697,00€ 

∆ήµος Ωραιοκάστρου (∆΄ & Ε΄ δόση βάσει σύµβασης)   91.744,00€ 

Σύνολο ύδρευσης        1.174.441,00€ 

β) Τέλη χρήσεως υπονόµων  

∆ήµος Ωραιοκάστρου 

 (∆΄ & Ε΄ δόση βάσει σύµβασης)      84.034,00€   

∆ήµος Ευκαρπίας 

(Α΄ & Β΄ δόση βάσει σύµβασης)      67.226,88€  

∆ΕΥΑ Μηχανιώνας  

(Γ΄ & ∆΄ δόση βάσει σύµβασης 2003-05)     168.067,24€  

Τέλη αποχέτευσης 2006       92.500,00€  

∆ήµος Θερµαϊκού 

(Γ΄ & ∆΄ δόση βάσει σύµβασης 2003-05)     130.000,00€ 

∆ΕΥΑ Θερµαϊκού 

Τέλη αποχέτευσης 2006       80.000,00€ 

∆ήµος Θέρµης 

Τέλη αποχέτευσης 2003-06       100.000,00€ 

∆ήµος Πυλαίας 

Τέλη χρήσεως υπονόµων 2003-06      352.610,45€ 

Εταιρεία ΒΙΟΣΤΑΜΠ ΑΒΕΕ 

(Τέλη 2005-06)        15.422,40€ 

Σύνολο         1.089.860,97€ 

 
Τα παραπάνω τέλη χρήσεως υπονόµων τιµολογήθηκαν µε βάση σχετικές συµβάσεις που 

υπογράφηκαν µεταξύ των ∆ήµων Ωραιοκάστρου, Ευκαρπίας, Μηχανιώνας και Θερµαϊκού 

για τα έτη 2003-2005.  

Επίσης τιµολογήθηκαν τέλη αποχέτευσης για τις ∆ΕΥΑ Θερµαϊκού, Μηχανιώνας µε βάση 

εκτιµήσεις όγκου αποβλήτων για το έτος 2006 αφού οι φορείς αυτοί δεν ήταν σε θέση να 

χρεώσουν στους δηµότες που ήταν συνδεδεµένοι µε τα δίκτυα αποχέτευσης τα αναλογούντα 

τέλη που ανέρχονταν για το 2006 στα 0,26€/m³.  

Για τους ∆ήµους Πυλαίας και Θέρµης οι τιµολογήσεις έγιναν συγκεντρωτικά για τα έτη 2003-

2006. Για τον µεν ∆ήµο Πυλαίας ελήφθησαν υπ’ όψιν τα βεβαιωθέντα τέλη χρήσεως 

υπονόµων που επιβάλει ο ∆ήµος, οι επισφάλειες ως προς την είσπραξή τους καθώς και η 

απόφαση 540/2006 του ∆.Σ. της ΕΥΑΘ Α.Ε. Για τον δε ∆ήµο Θέρµης η τιµολόγηση έγινε  

αφού ελήφθησαν υπ’ όψιν ο µικρός αριθµός των συνδεθέντων νοικοκυριών µε τα δίκτυα 

αποχέτευσης, η συνεισφορά αυτών στην εκτέλεση των εσωτερικών δικτύων και η έλλειψη 

στοιχείων τιµολόγησης από µέρους του ∆ήµου(Απόφαση 705/2007 ∆.Σ. ΕΥΑΘ Α.Ε.). 
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Ανακεφαλαιωτικά τα έσοδα παρελθόντων ετών που τιµολογήθηκαν εντός της χρήσης 

του 2007 έχουν ως εξής: 

α) Πωλήσεις νερού    1.174.441,00€ 

β) Τέλη χρήσεως υπονόµων    1.089.860,97€ 

      Σύνολο    2.264.301,97€ 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω τα συγκεντρωτικά έσοδα από πωλήσεις υπηρεσιών είναι: 

Κύκλος εργασιών χρήσης 2007      69.960.562,20€ 

Έσοδα παρελθόντων ετών       2.264.301,97€ 

Γενικό σύνολο πωλήσεων υπηρεσιών     72.224.864,17€ 

 

∆ιάρθρωση κατανάλωσης – πωλήσεων νερού 

Οι καταµετρηθείσες ποσότητες νερού προς τιµολόγηση του 2007 ανήλθαν στα 

65.611.296m³ έναντι 65.380.355,00m³ του προηγούµενου έτους. Η συνολική χρεωθείσα 

ποσότητα νερού του 2007 αναλύεται στον παρακάτω πίνακα.  

   

Καταµετρηµένες - Τιµολογηµένες Ποσότητες 2007 

1. Από το Γ’ τετράµηνο 2006 εντός του 2007 τιµολογήθηκαν  

Τοµείς 

 49-55 (7) 631.783 m³ 

57 (1) 664.715 m³ 

58-59 (2) 2.528.752 m³ 

61 (1) 2.520.299 m³ 

78 (1)                                       127.160 m³ 

                                       -                                 - 

Σύνολο (12 τοµείς) 6.472.709 m³ 

2. Α’ τετράµηνο 2007 (όλοι οι τοµείς-77) 19.051.158 m³ 

3. Β’ τετράµηνο 2007 (όλοι οι τοµείς-77) 20.582.648 m³ 

4. Από το Γ’ τετράµηνο 2007 µέχρι 31/12/2007, τιµολογήθηκαν 

Τοµείς  

1-49 (49) 10.434.558m³ 

56,57,60 (3) 1.108.516m³ 

62-76 (15) 2.954.883m³ 

Μέρος τοµέων 50,51,52,55 & τοµέας 78 (1)  297.867m³ 

 Σύνολο (68 τοµείς) 14.795.824m³ 
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5. Ενίσχυση δικτύων ∆. Εχεδώρου 2.715.909m³ 

6. Ενίσχυση δικτύων ∆. Ωραιοκάστρου  1.993.048m³ 

Σύνολο 65.611.296m³ 

 

Σηµειώνεται ότι στο παραπάνω άθροισµα περιλαµβάνονται και οι τιµολογήσεις ορισµένων 

διαδροµών των τοµέων 50,51,52 και 55. ∆ηλαδή από ένα σύνολο 15.055 καταναλωτών 

τιµολογήθηκαν οι 6.078, ήτοι το 40% του συνόλου αυτών των τοµέων, η δε τιµολογηθείσα 

ποσότητα ανέρχεται στα 157.814m³.  

 

Συγκριτικά στοιχεία τιµολογήσεων ετών 2006-2007 

Η αξιακή διαφορά των τιµολογήσεων µεταξύ 31/12/2006 και 31/12/2007 αναλύεται σύµφωνα 

µε τα παρακάτω: 

 Α) Από το Γ΄ τετράµηνο του 2005 εντός του Α΄ τετρ. 2006 τιµολογήθηκαν επιπλέον οι τοµείς 

42 έως 48(7 τοµείς) καθώς και ο τοµέας 66 σε σχέση µε την τιµολόγηση του Γ΄ 2006 που οι 

παραπάνω τοµείς τιµολογήθηκαν εντός του 2006(∆ηλαδή τιµολογήθηκαν 4 φορές εντός του 

2006 λόγω επίσπευσης της διαδικασίας).     

Σύνολο λογ/σµών 22.464        Ποσότητα 751.325m³ 

Β) Αντίθετα εντός του 2007:  

        α) Από το Γ΄ τετράµηνο του 2006 τιµολογήθηκε εντός του Α΄ τετρ. 2007 ο τοµέας 78 

που δεν είχε τιµολογηθεί µέχρι 31/12/2006. 

Σύνολο λογ/σµών 3.023           Ποσότητα 127.160m³  

        β)Από το Γ΄ τετράµηνο 2007 τιµολογήθηκαν εντός της κλειόµενης χρήσης 2007 

συγκριτικά µε το Γ΄ τετράµηνο 2006 επιπλέον οι τοµείς 49,57,78 καθώς και το 40% περίπου 

των τοµέων 50,51,52 και 55(6.078 λογ/σµοί επί συνόλου 15.055). 

Σύνολο λογ/σµών 21.393          Ποσότητα 1.059.553m³ 

Γ) Κατά τα Α΄ και Β΄ τετράµηνα του 2007, τιµολογήθηκαν όλοι οι τοµείς κανονικά, όπως 

ακριβώς αντίστοιχα και τα τετράµηνα Α΄ και Β΄ του 2008. 

   Ανακεφαλαίωση 

1.Επιπλέον ποσότητες νερού που τιµολογήθηκαν επιπλέον εντός του 2007 σε σχέση µε το 

2006(Β)            127.160+1.059.553      1.186.713m³ 

2.Μείον: Επιπλέον ποσότητες που τιµολογήθηκαν επιπλέον εντός  

του 2006 σε σχέση µε το 2007(Α)      751.325m³ 

Επιπλέον διαφορά το 2007 σε σχέση µε το 2006    435.388m³ 

 

Με µέση τιµή νερού τα 0,568€/m³ η αξία αυτών είναι: 

Ύδρευση.Αξία νερού: 435.388*0,568€/m³ = 247.300€  
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Αποχέτευση: Επειδή τα επιπλέον τιµολογηθέντα κυβικά αφορούν τις περιοχές 

Πανοράµατος και Ευκαρπίας όπου ο τοµέας αποχ/σης καλύπτει το 70% περίπου των 

κατοίκων τα αναλογούντα τέλη χρήσεως υπονόµων, που για το 2007 ανέρχονται σε 

ποσοστό 64% επί της αξίας του νερού, είναι: 

Αξία αποχέτευσης 247.300*70%*64% = 112.700€  

Έτσι η συνολική αξιακή διαφορά των επιπλέον τιµολογήσεων εντός του 2007 σε σχέση µε το 

2006 είναι: 

Ύδρευση+Αποχ/ση: 247.300+112.700 = 350.000€  

 

Εξυπακούεται ότι πέραν της διαφοράς τιµολόγησης που αναφέρθηκε στα έσοδα του 2007 

περιλαµβάνεται και η φυσική αύξηση των καταναλωτών που είναι της τάξεως του 1,90% 

περίπου σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. 

  

  

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΕΩΝ 

 

Τιµολογηµένες ποσοτήτες νερού 2007 

Κατηγορία Καταναλωτών Ποσότητες νερού 
Ποσοστό επί 

του συνόλου 

Οικιακοί χρήστες – Κοινόχρηστα 43.806.366 m³ 66,76% 

∆ηµόσιο                            2.576.31  m³  3,93% 

ΟΤΑ  
Απ’ ευθείας παροχές 1.546.849 m³ 

8.144.791 m³ 12,41% 
Ενίσχυση δικτύων  6.597.942 m³ 

Βιοµηχανίες                           4.158.007 m³ 6,34% 

ΕΛ.ΠΕ                           3.718.240 m³ 5,67% 

Επαγγελµατίες κλπ.                           3.207.580 m³ 4,89% 

Σύνολο                         65.611,296 m³ 100,00% 

 
 

Ο επόµενος πίνακας παρουσιάζει τη διάρθρωση των εσόδων από πωλήσεις νερού ανά 

κατηγορία καταναλωτών.  
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Αξία πωλήσεων νερού 2007 

Κατηγορία Καταναλωτών Αξίες νερού 
Ποσοστό 
επί του 
συνόλου 

Οικιακοί χρήστες – Κοινόχρηστα 24.911.745,28€ 68,61% 

∆ηµόσιο 1.484.889,14€ 4,09% 

ΟΤΑ 
Παροχές 920.518,14€ 

2.457.626,50€ 6,77% 
Ενίσχυση δικτύων  1.537.108,36€ 

Βιοµηχανίες 2.884.892,58€ 7,94% 

ΕΛ.ΠΕ 2.230.944,00€ 6,14% 

Επαγγελµατίες κλπ. 2.341.026,70€ 6,45% 

Σύνολο 36.311.124,20€ 100,00% 

 
 

Σύµφωνα µε τους παραπάνω πίνακες των τιµολογηθέντων ποσοτήτων νερού και αξίας 

πωλήσεων, παρακάτω παρατίθεται πληροφοριακός πίνακας που εµφανίζει την ποσοστιαία 

σύγκριση της κατανάλωσης και των εσόδων ανά κατηγορία καταναλωτών. 

 
 

Ποσοστιαία σχέση κατανάλωσης και εσόδων από πωλήσεις νερού 

Κατηγορία 
καταναλωτών 

Ποσοστό επί της 
κατανάλωσης 

Ποσοστό επί των 
εσόδων 

Οικιακοί χρήστες  66,76% 68,61% 

∆ηµόσιο  3,93% 4,09% 

ΟΤΑ 12,41% 6,77% 

Βιοµηχανίες 6,34% 7,94% 

ΕΛ.ΠΕ 5,67% 6,14% 

Επαγγελµατίες κλπ. 4,89% 6,45% 

Σύνολο 100,00% 100,00% 

 
Όπως φαίνεται από την παραπάνω ποσοστιαία σύγκριση, µεγάλη απόκλιση υπάρχει στα 

ποσοστά µεταξύ ποσοτήτων νερού και εσόδων από παροχές στους ΟΤΑ και αυτό διότι η 

τιµή πώλησης του νερού για ενίσχυση δικτύων είναι χαµηλή και πολύ κάτω της µέσης τιµής 

των λοιπών κατηγοριών καταναλωτών. Έτσι, ενώ οι ΟΤΑ απορρόφησαν το 12,41% της 

παρεχόµενης ποσότητας νερού, συµµετέχουν στα έσοδα της Εταιρείας κατά 6,77%.  
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Αντίθετα, οι βιοµηχανίες και οι επαγγελµατίες, τα έτη 2006 και 2007 ενώ κατανάλωσαν 

6,34% και 4,89% της συνολικής ποσότητας, εισέφεραν στην Εταιρεία το 7,94% και 6,45% 

των εσόδων αντίστοιχα, αφού η µέση τιµή πώλησης του νερού προς αυτούς, προς 0,73€/m³ 

περίπου είναι αρκετά ψηλότερα από τη γενική µέση τιµή ανά κυβικό.  

Η µέση τιµή ανά κυβικό νερού παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα ξεχωριστά για κάθε 

κατηγορία καταναλωτών, για τα έτη 2005-2007.  

 
Μέση τιµή πώλησης νερού 2005-2007 

Κατηγορία 
καταναλωτών 

2005 2006 2007 

Νοικοκυριά & 
Κοινόχρηστα 

0,5029€/m³ 0,5333€/m³ 0,568€/m³ 

∆ηµόσιο 0.4402€/m³ 0.4400€/m³ 0.576€/m³ 
ΟΤΑ 0.2867€/m³ 0.2291€/m³ 0,302€/m³ 
Βιοµηχανίες 0.6944€/m³ 0.6830€/m³ 0,694€/m³ 
ΕΛ.ΠΕ. 0.4878€/m³ 0.6000€/m³ 0,600€/m³ 
Επαγγελµατίες κλπ.  0.5062€/m³ 0.7110€/m³ 0,730€/m³ 

Γενική Μέση Τιµή 0.4954€/m³ 0.5223€/m³ 0,553€/m³ 

Απόκλιση - 5,43% 5,88% 

 

Όπως φαίνεται από τον πίνακα, ο γενικός µέσος όρος των τιµών πώλησης νερού για όλους 

τους καταναλωτές ήταν για το 2005 0,4954€/m³, για το 2006 0,5223€/m³ και τέλος για το 

2007 ανήλθε στα 0,553€/m³. 

∆ηλαδή:  

α) Το 2006 παρατηρείται γενική αύξηση της µέσης τιµής του νερού σε σχέση µε το 2005 

κατά 5,43%. Αυτό οφείλεται στη µεσοσταθµική αύξηση 5% επί των πωλήσεων νερού που 

προέβλεπε η ΚΥΑ 608/2001 των Υπουργών Οικονοµίας-Οικονοµικών και Μακεδονίας-

Θράκης, αναφορικά µε την τιµολογιακή πολιτική της ΕΥΑΘ για την περίοδο 2001-2006. 

Επίσης η παραπάνω ΚΥΑ προέβλεπε αναπροσαρµογή του ποσοστού αποχέτευσης από 

58% το 2005, σε 60% το 2006. 

β) Το 2007 αντίστοιχα σε σχέση µε το 2006 παρατηρείται γενική αύξηση της µέσης τιµής του 

νερού της τάξεως του 5,88% η οποία οφείλεται αφενός µεν στην µεσοσταθµική αύξηση 4% 

επί των τιµών του νερού των οικιακών καταναλωτών και βιοµηχανιών που προβλέπει η ΚΥΑ 

11741/29-12-2006 σε συνδυασµό µε την αναπροσαρµογή των τιµών του νερού προς το 

∆ηµόσιο που από 0,44€/m³ το 2006 ανέρχεται 0,65€/m³ για το 2007 σύµφωνα µε την 

ανωτέρω Κοινή Απόφαση των Υπουργών Μακεδονίας-Θράκης και Οικονοµίας-Οικονοµικών. 

Συµπερασµατικά, από τον ανωτέρω πίνακα των µέσων τιµών χρέωσης του νερού 

προκύπτει ότι η βασική πηγή εσόδων της Εταιρείας είναι οι οικιακοί χρήστες, οι οποίοι 

σταθερά καταναλώνουν περίπου τα 2/3 της συνολικής τιµολογούµενης ποσότητας του 

νερού και εισφέρουν αντίστοιχα περίπου το 70% των συνολικών εσόδων της Εταιρείας.  
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Επίσης όπως φαίνεται από τα παραπάνω, η µέση τιµή πώλησης του νερού στους οικιακούς 

καταναλωτές σχεδόν αντιπροσωπεύει και τη γενική µέση τιµή που ισχύει για το σύνολο των 

καταναλωτών – πελατών της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.  

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΑΝΑ 4ΜΗΝΟ ∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΑ 

Παρακάτω παρατίθεται πληροφοριακός πίνακας σχετικά µε την εξέλιξη των τιµών του νερού 

από το 2001 έως το 2011 ανά κλιµάκιο κατανάλωσης καθώς και την εξέλιξη του ποσοστού 

των τελών χρήσεως υπονόµων για την ίδια περίοδο το οποίο υπολογίζεται επί της εκάστοτε 

αξίας του νερού. 

Τιµές νερού και αποχέτευσης 

α) Εξέλιξη τιµών νερού περιόδου 2001-2011 των οικιακών χρηστών (σε €/m³) 

Κλιµάκια κατανάλωσης 
4µηνου 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

0-10m³ 0,22 0,24 0,26 0,30 0,33 0,37 0,39 0,41 0,43 0,45 0,47 

11-30m³ 0,35 0,37 0,40 0,43 0,47 0,50 0,53 0,56 0,59 0,62 0,65 

31-60m³ 0,44 0,46 0,48 0,52 0,55 0,59 0,62 0,65 0,68 0,71 0,74 

61-120m³ 0,88 0,90 0,92 0,96 0,99 1,03 1,06 1,09 1,12 1,15 1,18 

121-180m³ 1,76 1,86 1,94 2,01 2,12 2,27 2,30 2,33 2,36 2,39 2,42 

180m³ και άνω 3,52 3,62 3,70 3,77 3,88 4,03 4,03 4,03 4,03 4,03 4,03 

β) Χρήση υπονόµων επί 
των τιµών νερού 

50% 50% 55% 55% 58% 60% 64% 68% 72% 76% 80% 

ΣΣηηµµεειιώώννεεττααιι  όόττιι  ππρριινν  ττηηνν  εεφφααρρµµοογγήή  ττωωνν  ππααρρααππάάννωω  ττιιµµώώνν  υυππήήρρχχεε  µµεεγγάάλλοο  εεύύρροοςς  ττωωνν  

κκλλιιµµαακκίίωωνν  κκααττααννάάλλωωσσηηςς  κκάάττιι  πποουυ  ωωθθοούύσσεε  τταα  ννοοιικκοοκκυυρριιάά  σσεε  µµεεγγααλλύύττεερρεεςς  κκααττααννααλλώώσσεειιςς  

λλόόγγωω  κκααιι  ττωωνν  χχααµµηηλλώώνν  ττιιµµώώνν  ττοουυ  ννεερροούύ..  

ΠΠεερρίίοοδδοοςς  11999955--22000000  

ΚΚλλιιµµάάκκιιαα  44µµηηννηηςς  κκααττ//σσηηςς::  2200mm³³--6600mm³³--112200mm³³--220000mm³³--440000mm³³--άάννωω  ττωωνν  440000mm³³  

ΤΤιιµµέέςς  ννεερροούύ((€€//mm³³))::                        00,,2233--  00,,3355--    00,,5566--      00,,7766--      11,,0066--        11,,5522€€  

��  ΤΤοοννίίζζεεττααιι  όόττιι  γγιιαα  ττηηνν  ππεερρίίοοδδοο  11999955--22000000  τταα  ττέέλληη  χχρρήήσσεεωωςς  υυπποοννόόµµωωνν  ήήτταανν  

σσττααθθεερράά  σσττηηνν  ττιιµµήή  ττοουυ  00,,1100€€//mm³³  ααννεεξξααρρττήήττωωςς  κκααττααννάάλλωωσσηηςς  ννεερροούύ  γγεεγγοοννόόςς  

πποουυ  σσττεερροούύσσεε  ττοονν  ττοοµµέέαα  ααπποοχχέέττεευυσσηηςς  ααππόό  ββαασσιικκάά  έέσσοοδδαα  γγιιαα  ττηηνν  κκάάλλυυψψηη  ττωωνν  

λλεειιττοουυρργγιικκώώνν  ττοουυ  ααννααγγκκώώνν..  

��  ΑΑννττίίθθεετταα  γγιιαα  ττοο  22000077  µµεε  µµέέσσηη  ττιιµµήή  ννεερροούύ  γγιιαα  ττοουυςς  οοιικκιιαακκοούύςς  χχρρήήσσττεεςς  σστταα  

00,,556688€€//mm³³  κκααιι  µµεε  πποοσσοοσσττόό  ττεελλώώνν  χχρρήήσσεεωωςς  υυπποοννόόµµωωνν  σσττοο  6644%%  ηη  ααξξίίαα  
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ααπποοχχέέττεευυσσηηςς  ααννάά  κκυυββιικκόό  ννεερροούύ  ααννέέρρχχεεττααιι  σσττοο  πποοσσόό  ττωωνν  

00,,3377€€//mm³³((00,,556688€€**6644%%))..  

 

Η ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΗ ∆ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. στις 31/12/2007, είχε 472.616 πελάτες, η δε σύνθεσή τους για τα έτη 2005-2007 έχει 
ως εξής:  

    Σύνθεση Πελατών 2005             2006              2007 

1. Σύνολο Οικιακών Παροχών 448.080        458.435         466.775    

− Κοινοί Καταναλωτές (Νοικοκυριά)   420.504         429.394            436.489 

− Υπάλληλοι Ε.Υ.Α.Θ. & Συνταξιούχοι        907               923                  944 

− Πολύτεκνοι      5.360           5.463               5.660 

− Κοινόχρηστα πολυκατοικιών    21.309          22.655             23.682 

2. ∆ηµόσιο – ΟΤΑ     2.689             2.785            2.801 

3. Βιοµηχανίες - Επαγγελµατίες     1.775             2.034            2.207 

4. Λοιπές παροχές – Υδροστόµια φωτιάς κλπ.        708                705               833 

Σύνολο παροχών 453.752         463.959 472.616 

 

Όπως φαίνεται στον πίνακα υπάρχει µια αύξηση της τάξεως των 10.000 πελατών ετησίως 

περίπου. Αξίζει όµως να σηµειωθεί ότι κατά το 2006 ολοκληρώθηκε ως προς τον τοµέα 

ύδρευσης η ένταξη του ∆ήµου Ευκαρπίας στην περιοχή αρµοδιότητας της ΕΥΑΘ µε την 

προσθήκη 3.500 νέων καταναλωτών. Επίσης κατά το 2007 πέραν της φυσικής αύξησης των 

καταναλωτών της υφιστάµενης περιοχής ευθύνης της Εταιρείας εντάχθηκαν στο σύστηµα 

υδροδότησης ορισµένες περιοχές που οι κάτοικοί τους υδροδοτούνταν µε οµαδικά 

υδρόµετρα µεγάλων διατοµών µε την εγγύηση των ∆ήµων όπου ανήκαν γεωγραφικά. 

Οι προβλέψεις για το 2008, σύµφωνα µε την πρόοδο των διαδικασιών οριστικής 

υδροδότησης των κατοίκων των ∆ήµων Πυλαίας, Ωραιοκάστρου και Πεύκων, δείχνουν ότι 

στις 31-12-2008 ο συνολικός αριθµός των πελατών της Εταιρείας θα φθάσει οριακά ή θα 

ξεπεράσει τις 500.000. Για τον επόµενο χρόνο (2009) µε την προσθήκη του ∆ήµου 

Εχεδώρου και της περιοχής Νικόπολης οι εκτιµήσεις ανεβάζουν τον αριθµό των πελατών 

πάνω από 525.000  

 
Η τιµολογιακή πολιτική της Εταιρείας 

Μέχρι το 2001, η τιµολογιακή πολιτική της Εταιρείας δεν απηχούσε τον κανόνα κόστους και 

οφέλους από τις παρεχόµενες υπηρεσίες των τέως Νοµικών Προσώπων ΟΥΘ και ΟΑΘ, 

ούτε και ήταν εναρµονισµένη σύµφωνα µε τη σχέση προσφοράς και ζήτησης του νερού. Οι 

επιβαλλόµενες τιµές, µέχρι τότε, επί των πωλήσεων του νερού, χαρακτηρίζονταν αρκετά 

φθηνές, τα δε έξι κλιµάκια κατανάλωσης πολύ διευρυµένα, αφού οι οικιακοί χρήστες είχαν τη 

δυνατότητα να καταναλώνουν µέχρι 400m³/4µηνο µε τιµή από 0,20€ µέχρι 1€/m³. Επίσης, η 
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χρήση υπονόµων κατά την περίοδο 1994-2000, ετιµολογείτο µε τη συµβολική τιµή των 

0,10€/m³ που σε καµία περίπτωση δεν κάλυπτε ούτε τις στοιχειώδεις λειτουργικές δαπάνες 

του τοµέα αποχέτευσης, πολλώ δε µάλλον τα τεράστια επενδυτικά κόστη που είχε ο τέως 

ΟΑΘ, λόγω εκτέλεσης µεγάλων έργων βαριάς υποδοµής στην ευρύτερη περιοχή, όπως 

συλλεκτήρες, κεντρικοί αγωγοί, βιολογικοί σταθµοί. Η χρηµατοδότηση των έργων αυτών 

έγινε κατά το µεγαλύτερο µέρος µε δαπάνες του Π∆Ε και του Ταµείου Συνοχής. Έτσι, το 

2001, και πριν την εισαγωγή της Εταιρείας στο ΧΑΑ, υιοθετήθηκε η νέα τιµολογιακή πολιτική 

της Εταιρείας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2937/2001. Σύµφωνα µε αυτήν, προβλεπόταν 

αφ΄ ενός µεν η κάλυψη του λειτουργικού κόστους της Εταιρείας, και αφ’ ετέρου η υλοποίηση 

των επενδυτικών προγραµµάτων ώστε τα εκτελούµενα έργα να εξασφαλίζουν εύλογα οφέλη 

για την Εταιρεία.  

Σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Ν.2937/2001, η Ε.Υ.Α.Θ. κάθε επόµενη πενταετία, οφείλει να 

αποφασίζει για το µηχανισµό των τιµών ύδρευσης-αποχέτευσης µε τελική έγκριση-κύρωση 

από τους συναρµόδιους Υπουργούς. Προς το σκοπό αυτό, το ∆.Σ. της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. µε την 

517/2006 Απόφασή του, ενέκρινε την τιµολογιακή πολιτική της πενταετίας 2007-2011, που 

κυρώθηκε τελικά µε την 11741/29-12-2006 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονοµίας-Οικονοµικών 

και Μακεδονίας-Θράκης (ΦΕΚ 202, Τεύχος Β’, 16/2/2007). Η νέα τιµολογιακή πολιτική της 

Εταιρείας, περιόδου 2007-2011, προβλέπει τις τιµές που περιλαµβάνονται στα παρακάτω 

άρθρα.  

 

1. Οικιακό τιµολόγιο (τετράµηνη κατανάλωση) 

Κλίµακα 4µηνης 

κατανάλωσης 

ΤΤιιµµέέςς  σσεε  €€//mm³³  

ΙΙσσχχύύοουυσσεεςς  

ττιιµµέέςς  

22000066  

22000077  22000088  22000099  22001100  22001111  

0-10 m3 00,,3377  00,,3399  00,,4411  00,,4433  00,,4455  00,,4477  

11-30 m3 00,,5500  00,,5533  00,,5566  00,,5599  00,,6622  00,,6655  

31-60 m3 00,,5599  00,,6622  00,,6655  00,,6688  00,,7711  00,,7744  

61-120 m3 11,,0033  11,,0066  11,,0099  11,,1122  11,,1155  11,,1188  

112211--118800  mm33  2,27 2,30 2,33 2,36 2,39 2,42 

118811  mm33<<άάννωω  4,03 4,03 4,03 4,03 4,03 4,03 

  

Οι πολύτεκνοι µε τέσσερα(4) παιδιά και άνω χρεώνονται µε το 50% της τετράµηνης 

κατανάλωσης.  
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Οι παραπάνω τιµές εφαρµόζονται από το Μάιο του 2007 και αφορούν καταναλώσεις νερού 

από 1/1/2007, όπως αυτές καταµετρούνται  µετά τις 30/4/2007, ώστε να αφορούν πλήρη 

τετράµηνη καταναλωτική περίοδο εντός του 2007 κ.ο.κ. θα ισχύσουν σύµφωνα µε τον 

πίνακα για καταναλώσεις έως 31-12-2011 που θα τιµολογηθούν έως 30-4-2012. 

  

2. Λοιπές κατηγορίες καταναλωτών 

ΚΚααττηηγγοορρίίαα  
2006 – 

ισχύον (€) 

Τιµές επόµενης πενταετίας 2007-2011 

22000077            
€€  

2008 

€ 
2009                

€ 
2010 

€ 
2011               

€ 

Κοινόχρηστες 
βρύσες 
πολυκατοικιών  

0,73  1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 

Επαγγελµατίες  0,73 0,75 0,77 0,79 0,81 0,83 

Βιοµηχανίες  

0-500m3/µήνα 

 

0,44 

 

0,46 

 

0,48 

 

0,50 

 

0,52 

 

0,54 

501m3<άνω 0,73 0,75 0,77 0,79 0,81 0,83 

∆ηµόσιο – ΟΤΑ     
(Από 0,44€) 0,44 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 

Ενίσχυση 
δικτύων ΟΤΑ 
που δεν είναι 
πελάτες της 
Ε.Υ.Α.Θ.  

0,22 0,28 0,30 0,32 0,35 0,38 

ΕΛ-ΠΕ (βάσει 
20ετούς 
σύµβασης) 

0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

ΟΛΘ (από 0,88€) 0,88 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
 

Οι τιµές στις κοινόχρηστες παροχές στο ∆ηµόσιο, στους ΟΤΑ και στον ΟΛΘ θα παραµείνουν 

σταθερές καθ’ όλη την περίοδο 2007-2011, διότι ήταν σταθερές και κατά την προηγούµενη 

πενταετία σε αρκετά χαµηλά επίπεδα, και έτσι, αναπροσαρµόζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε 

να εναρµονίζονται µε το γενικό µέσο όρο τιµής ανά κυβικό του συνόλου των λοιπών 

καταναλώσεων.  

3. Τέλη χρήσης υπονόµων  

Υπολογίζονται επί της εκάστοτε συνολικής αξίας του νερού σε ποσοστό που από το 60% το 

2006, αναπροσαρµόζεται ως εξής µέχρι το 2011:  

Έτη 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ποσοστό 60% 64% 68% 72% 76% 80% 
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4. Πάγια τέλη 

Τα επιβαλλόµενα πάγια τέλη, ανάλογα µε τη διατοµή της παροχής, αναπροσαρµόζονται 

κατά 4% κάθε χρόνο, όπως προβλέπει ο πίνακας:  

 Έτος (σε €) 

Παροχές 

(∆ιατοµή) 

Πάγιο τέλος 

ανά 

Έτος 

2006 - € 

2007 2008 2009 2010 2011 

½ & ¾ ΄ 
Μήνα 

Τετράµηνο 

0,62 

2,48 

0,65 

2,60 

0,68 

2,72 

0,71 

2,84 

0,74 

2,96 

0,77 

3,08 

1΄ 
Μήνα 

Τετράµηνο 

2,48 

9,92 

2,58 

10,32 

2,68 

10,72 

2,79 

11,16 

2,90 

11,60 

3,02 

12,08 

1 ½ ΄ 
Μήνα 

Τετράµηνο 

3,72 

14,88 

3,87 

15,48 

4,02 

16,08 

4,18 

16,72 

4,35 

17,40 

4,53 

18,12 

2΄ 
Μήνα 

Τετράµηνο 

7,44 

29,76 

7,74 

30,96 

8,05 

32,20 

8,37 

33,48 

8,70 

34,80 

9,05 

36,20 

3΄ 
Μήνας 

Τετράµηνο 

12,40 

49,60 

12,90 

51,60 

13,41 

53,64 

13,95 

55,80 

14,5 

58 

15,08 

60,32 

4΄& άνω 
Μήνας 

Τετράµηνο 

18,60 

74,40 

19,34 

77,36 

20,12 

80,48 

20,92 

83,68 

21,76 

87,04 

22,63 

90,52 

  

Για τις παροχές ½ & ¾ της ίντσας, που αφορούν, κατά κανόνα, τους οικιακούς καταναλωτές, 

τα πάγια τέλη υπολογίζονται εις διπλούν για καταναλώσεις πάνω από 40 m3 το τετράµηνο. 

 

5. Τέλη συντήρησης και αντικατάστασης υδροµέτρων  

Τα τέλη αυτά, που προβλέπονται στο άρθρο 28 του Κανονισµού Υδροληψίας της Ε.Υ.Α.Θ. 

Α.Ε., καθορίζονται από την εκάστοτε τιµή της 1ης κλίµακας του οικιακού τιµολογίου για την 

περίοδο 2007-2011, υπολογιζόµενης επί τον αριθµό των κυβικών νερού, σύµφωνα µε τη 

διατοµή της κάθε παροχής.  

Ειδικότερα για τα νοικοκυριά που καλύπτουν το 99% περίπου του συνόλου των πελατών-

καταναλωτών της Εταιρείας και χρησιµοποιούν παροχές νερού των οποίων η διατοµή είναι 

½ της ίντσας, αυτά θα επιβαρύνονται για το εν λόγω τέλος µε την αξία 2m³ νερού για κάθε 

µήνα υπολογιζοµένων στην τιµή της 1ης κλίµακας. ∆ηλαδή, για κάθε τετράµηνη 

καταναλωτική περίοδο, η επιβάρυνση θα είναι 8m³. 
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Έτος 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Τέλος συντήρησης & 

αντικατάστασης 
υδροµέτρων 

 
2,96 

 
3,12 

 
3,28 

 
3,44 

 
3,60 

 
3,76 

 

6. Λοιπές υπηρεσίες Ύδρευσης – Αποχέτευσης 

Τα πάσης φύσεως τιµολόγια των λοιπών παρεχόµενων υπηρεσιών της Ε.Υ.Α.Θ., που είναι 

κυρίως οι συνδέσεις µε τα δίκτυα, οι ιδιωτικές διακλαδώσεις, οι επεκτάσεις δικτύων καθώς 

και διάφορες εργασίες που αφορούν παρεµβάσεις της Εταιρείας για επισκευές βλαβών, 

διακοπές και επανασυνδέσεις παροχών κλπ. αυξήθηκαν κατά 10% το 2007 ενώ 

προβλέπονται αυξήσεις 4% ετησίως για τα επόµενα έτη από το 2008 ως το 2011. 

Στις Αποφάσεις που ενέκριναν την περιγραφείσα τιµολογιακή πολιτική, δεν περιλαµβάνονται 

τα τέλη χρήσεως υπονόµων, τα οποία οφείλουν να επιβάλλουν, να εισπράττουν και να 

αποδίδουν στην Ε.Υ.Α.Θ. οι ∆ήµοι που υδροδοτούνται εξ ιδίων δικτύων ύδρευσης, πλην 

όµως τους παρέχονται υπηρεσίες αποχέτευσης από την Ε.Υ.Α.Θ. Προς το σκοπό αυτό, η 

∆ιεύθυνση Καταναλωτών εισηγήθηκε προς το ∆.Σ. της Ε.Υ.Α.Θ. το σχετικό θέµα και αυτό µε 

τη σειρά του ενέκρινε τις προτεινόµενες τιµές για τέλη χρήσεως υπονόµων από το 2007-

2011.  

Σύµφωνα λοιπόν, µε την απόφαση 106/2007 ∆.Σ. Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., η οποία έχει επικυρωθεί 

από τον Υπουργό Μακεδονίας-Θράκης και έχει προωθηθεί για τελική έγκριση από τον 

Υπουργό Οικονοµίας-Οικονοµικών, προβλέπονται ενιαίες τιµές χρήσης υπονόµων 

ανεξαρτήτως κατανάλωσης νερού για τους δηµότες των παραπάνω ΟΤΑ, βασισµένες στα 

ποσοστά αποχέτευσης κάθε έτους µέχρι το 2011, επί της εκάστοτε τιµής της 2ης κλίµακας 

του οικιακού τιµολογίου, όπως ο παρακάτω πίνακας: 

Έτος 
Τιµή 2ης κλίµακας οικιακού 

τιµολογίου 

Ποσοστό 

αποχέτευσης 
Αξία αποχέτευσης 

2007 0,53€/m³ 64% 0,34€/m³ 

2008 0,56€/m³ 68% 0,38€/m³ 

2009 0,59€/m³ 72% 0,42€/m³ 

2010 0,62€/m³ 76% 0,47€/m³ 

2011 0,65€/m³ 80% 0,52€/m³ 
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Τέλος, εφ’ όλων των ως άνω τιµών που περιλαµβάνει η νέα πολιτική της Εταιρείας, από 

τούδε και εφεξής, θα επιβάλλονται τόκοι υπερηµερίας επί των ληξιπρόθεσµων οφειλών των 

πελατών – καταναλωτών. Σύµφωνα µε την απόφαση 24/2007 του ∆.Σ. Ε.Υ.Α.Θ., το επιτόκιο 

που ίσχυε από το Μάιο 2007 ήταν της τάξεως του 10,75% ετησίως, µε υπολογισµό των 

τόκων σε ποσοστό 0,895% ανά µήνα. Ήδη µετά την αναπροσαρµογή των επιτοκίων της 

Κεντρικής Τράπεζας της Ελλάδος το ετήσιο επιτόκιο ανέρχεται στο 12% και αντίστοιχα 1% 

µηνιαίως, το οποίο ήδη επιβάλλεται στους ληξιπρόθεσµους οφειλέτες από τις αρχές του 

2008. Σε κάθε περίπτωση, ο υπολογισµός των τόκων γίνεται κάθε 16η του επόµενου µήνα 

από αυτόν που λήγουν οι εκάστοτε προθεσµίες πληρωµής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ- ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ 

ΕΥΑΘ Α.Ε.   2007 – 2011 

 

Η ∆ιοίκηση της ΕΥΑΘ Α.Ε., έχοντας υπόψη τη δεσπόζουσα θέση της Εταιρείας στη 

διαχείριση του νερού και υγρών αποβλήτων στη µείζονα περιοχή Θεσσαλονίκης και ότι 

δραστηριοποιείται σε ένα κοινωνικά ευαίσθητο κλάδο, θέτει στρατηγικούς στόχους, που 

διασφαλίζουν µια κερδοφόρα όσο και επωφελή για το κοινωνικό σύνολο αναπτυξιακή 

πορεία. 

1. Εισαγωγή – Ιστορικά Στοιχεία 

Η πρώτη πενταετής προγραµµατική περίοδος 2002 – 2006 χαρακτηρίζεται από την 

εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, ουσιαστικά, και απετέλεσε περίοδο 

προσαρµογής στο νέο επιχειρηµατικό περιβάλλον. Έτσι, παρά το γεγονός ότι η ΕΥΑΘ Α.Ε. 

λειτουργεί µε την µορφή της Ανώνυµης Εταιρείας από το 1997, ακόµη και σήµερα είναι 

πρόδηλα τα χαρακτηριστικά της προέλευσης της από τον δηµόσιο Τοµέα αλλά και του 

γεγονότος ότι προήλθε από την συγχώνευση δύο νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου. 

Έτσι, η περίοδος 2002 – 2006 ολοκληρώθηκε µε την προσαρµογή του Καταστατικού της 

ΕΥΑΘ Α.Ε. στις επιταγές της εταιρικής διακυβέρνησης, την υιοθέτηση νέου Κανονισµού 

Εσωτερικής Λειτουργίας περισσότερο προσαρµοσµένου στην σηµερινή επιχειρηµατική 

πραγµατικότητα και στην αναδιάρθρωση της οργανωτικής δοµής της εταιρείας µε την 

εφαρµογή ενός περισσότερο συµπαγούς οργανωτικού σχήµατος. 

Η εκκαθάριση των λογαριασµών των παγίων στοιχείων της εταιρείας και η εφαρµογή των 

∆.Λ.Π. συνέβαλαν στην πιστή, πλέον, απεικόνιση των οικονοµικών στοιχείων της εταιρείας, 

της καθαρής της θέσης και κερδοφορίας και σηµατοδότησαν την απαρχή µιας διαφορετικής 

προσέγγισης της ΕΥΑΘ Α.Ε. στο σύγχρονο ανταγωνιστικό επιχειρηµατικό περιβάλλον. 

Τα παραπάνω αποτυπώθηκαν µε την συνεχή σταθερή αύξηση της καθαρής θέσης της 

εταιρείας (2005: 66.833.000 €, 2006: 73.318.000 €) και την ένταξη της στην κατηγορία της 

Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης, γεγονός που είχε ως αποτέλεσµα την εκδήλωση διεθνούς 

ενδιαφέροντος για την εταιρεία (Meliorbanca-Italy, The Reservoir Fund-USA etc.). 

Το 2006 ολοκληρώθηκε το 5ετές Επενδυτικό Πρόγραµµα της ΕΥΑΘ Α.Ε. για το διάστηµα 

2002 – 2006, το οποίο είχε συνταχθεί ενόψει και της εισαγωγής της στο ΧΑ και είχε ενταχθεί 

στην προγραµµατική σύµβαση µε το Ελληνικό ∆ηµόσιο και την ΕΥΑΘ Παγίων. Αναλυτικά 

στοιχεία για την εκτέλεση του ως άνω επενδυτικού προγράµµατος παρουσιάζονται στην 

σχετική έκθεση που η αρµόδια ∆ιεύθυνση προετοιµάζει. 

Παράλληλα µε το επενδυτικό πρόγραµµα της ΕΥΑΘ Α.Ε. προβλεπόταν, στα πλαίσια της 

προγραµµατικής συµφωνίας του 2001, να υλοποιηθεί και αντίστοιχο επενδυτικό πρόγραµµα 
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από την ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ. Παρά το γεγονός ότι από τον Νοέµβριο του 2005 έχουν ενταχθεί 

για χρηµατοδότηση, οκτώ έργα του επενδυτικού προγράµµατος της ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ στο 

Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε, ΣΑΕ 0276, προϋπολογισµός 113,8 εκατ. €) µέχρι 

σήµερα η ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ δεν έχει προχωρήσει στην υλοποίηση των έργων αυτών, αλλά 

ούτε και στην σύναψη προγραµµατικής συµφωνίας/ιών µε την ΕΥΑΘ Α.Ε. για την εκτέλεση 

των έργων αυτών, παρά τις συνεχείς επί του θέµατος υποµνήσεις της ΕΥΑΘ Α.Ε. 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι η µη υλοποίηση από την πλευρά της ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ του 

συµφωνηθέντος επενδυτικού προγράµµατος για την περίοδο 2002 – 2006, εκτός από 

παραβίαση ουσιωδών όρων της σύµβασης, επιβαρύνει µε πρόσθετες λειτουργικές δαπάνες 

την ΕΥΑΘ Α.Ε. ενώ παράλληλα επιφέρει και απώλειες εσόδων λόγω υστέρησης της 

επέκτασης της ζώνης δραστηριότητας της εταιρείας. Παράλληλα καθιστά επισφαλή την 

τροφοδοσία του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης µε πόσιµο νερό και περιορίζει 

τις δυνατότητες αποτελεσµατικής προστασίας του περιβάλλοντος. 

Συνεπώς είναι οιασδήποτε άνευ πρακτικής σηµασίας η όποια συζήτηση για “νέο επενδυτικό 

πρόγραµµα της ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ για το διάστηµα 2007 – 2011” καθώς είναι πασίδηλο ότι το 

συµφωνηθέν επενδυτικό πρόγραµµα της ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ για το διάστηµα 2002 – 2006 έµεινε 

κενό περιεχοµένου. Η ΕΥΑΘ Α.Ε. προσπαθεί, µε κάθε νόµιµο τρόπο, προς την κατεύθυνση 

υπογραφής προγραµµατικής συµφωνίας µε την ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ ή απ’ ευθείας µε το 

ΥΠΕΧΩ∆Ε για την εκτέλεση των χρηµατοδοτηθέντων έργων. 

Η µεγάλη εµπειρία που απέκτησε η ΕΥΑΘ Α.Ε. τα τελευταία χρόνια σε συνδυασµό µε το 

πλήθος των στοιχείων και πληροφοριών που συνέλεξε και επεξεργάζεται, αποτελούν την 

υποδοµή, επί της οποίας δοµήθηκε το νέο 5ετές Επενδυτικό Πρόγραµµα (2007-2011), που 

θα αποτελέσει και την πυξίδα της πορείας για τα επόµενα πέντε χρόνια. Πολύ περισσότερο 

η επιτυχής υλοποίηση αυτού (του επενδυτικού προγράµµατος) διασφαλίζει την βιωσιµότητα 

και ανάπτυξη της εταιρείας. 

2. Παραδοχές – Πλαίσιο Αναφοράς 

Η ισχύουσα σύµβαση της ΕΥΑΘ Α.Ε. µε το Ελληνικό ∆ηµόσιο για την αποκλειστική παροχή 

υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης είναι διάρκειας τριάντα (30) ετών και λήγει το 2031 

(Ν. 2937/2001, άρθρο 20, παρ. 2). Μεταξύ των άλλων στην σύµβαση προβλέπεται η 

καταβολή στην ΕΥΑΘ Α.Ε. από το ∆ηµόσιο της αναπόσβεστης αξίας των παγίων στοιχείων 

σε περίπτωση µη ανανέωσης της σύµβασης (Προγραµµατική Συµφωνία 2001, άρθρο 6, 

παρ. 3). Συνεπώς η ΕΥΑΘ Α.Ε. µπορεί να επενδύει µε σχετική ασφάλεια στο σύστηµα, 

προσδοκώντας και στην ανάκτηση της αναπόσβεστης αξίας των επενδύσεων της , αν δεν 

ανανεωθεί η σύµβαση στην λήξη της. 

Για να είναι δυνατός ο ουσιαστικός σχεδιασµός ενός ρεαλιστικού επιχειρηµατικού-

επενδυτικού πλάνου για την περίοδο 2007 – 2011 απαιτείται η ανίχνευση των 

πλεονεκτηµάτων, των αδυναµιών, των ευκαιριών και των απειλών που προέρχονται από το 

εσωτερικό και εξωτερικό οικονοµικό περιβάλλον της εταιρείας καθώς και ανάλυση του 
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µακροπεριβάλλοντος της. Μια επιγραµµατική SWOT ανάλυση καθώς η αντίστοιχη ανάλυση 

PEST ακολουθούν. 

3. Ανάλυση SWOT (επιγραµµατική) 

Ακολούθως µελετώνται συνοπτικά τα δυνατά (Strengths) και αδύνατα (Weaknesses) σηµεία 

της εταιρείας καθώς και τις ευκαιρίες (Opportunities) και απειλές (Threats) που υπάρχουν. 

Τα δυνατά και αδύνατα σηµεία αφορούν το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης καθώς 

προκύπτουν από τους εσωτερικούς πόρους που αυτή κατέχει. Αντιθέτως, οι ευκαιρίες και 

απειλές αντανακλούν µεταβλητές του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης και τις 

οποίες θα πρέπει να εντοπίσει, να προσαρµοστεί ή και να προσαρµόσει. 

3.1 Πλεονεκτήµατα (Strengths) 

• Σύµβαση µε το Ελληνικό ∆ηµόσιο για την παροχή αποκλειστικών υπηρεσιών ύδρευσης 

και αποχέτευσης για τριάντα (30) χρόνια. 

• Ευρύ δίκτυο εξυπηρέτησης πελατών (εκατόν – εξήντα – πέντε σηµεία εξυπηρέτησης 

πελατών) 

• Ευρεία πελατειακή βάση (2006: 463.959 πελάτες) 

• ∆ικαίωµα επέκτασης σε ταχύτατα αναπτυσσόµενες οικιστικά περιοχές 

• Συµπαγής οργανωτική δοµή 

• Εξαιρετικής ποιότητας πόσιµο νερό από τις πηγές Αρραβησού 

• Εξελιγµένο διυλιστήριο πόσιµου νερού και αρκετά σύγχρονη µονάδα επεξεργασίας 

λυµάτων τουριστικών περιοχών ΑΙΝΕΙΑ 

• Έµπειρο τεχνικό προσωπικό 

3.2 Αδυναµίες (Weaknesses) 

• Χαµηλή εξειδίκευση προσωπικού 

• Υψηλό κόστος εργασίας (~43.000€ ανά εργαζόµενο ανά έτος υπερδιπλάσιο της αγοράς, 

συνολική δαπάνη προσωπικού 23,3 εκατ. € το 2006) 

• Απουσία σύγχρονων αυτοµατισµών και ενιαίου κέντρου ελέγχου δικτύων και 

εγκαταστάσεων (SCADA, control systems etc.) 

• Απουσία υδραυλικού µοντέλου και γεωγραφικών συστηµάτων πληροφοριών 

• Σηµαντική ενεργειακή κατανάλωση και αντίστοιχο κόστος (~7.73 εκατ. € το 2006) 

• Πτωχό πληροφοριακό σύστηµα (αδυναµία one-stop εξυπηρέτησης των πελατών) 

• Έλλειψη τεχνογνωσίας σε τοµείς αιχµής (λειτουργία εγκαταστάσεων) 

• Υψηλό κόστος λειτουργίας εγκαταστάσεων (έλλειψη αυτοµατισµών) 

• Απουσία ουσιαστικής έρευνας & ανάπτυξης τεχνογνωσίας 

• Περιορισµένη ρευστότητα λόγω υστέρησης πληρωµών και σηµαντικών εκκρεµών 

απαιτήσεων από πελάτες 

• Σηµαντική χωροταξική διαφοροποίηση της ζώνης ύδρευσης από την ζώνη αποχέτευσης 

(ζώνη αποχέτευσης µεγαλύτερη από την ζώνη ύδρευσης) 
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• Πεπαλαιωµένη και µε σοβαρά λειτουργικά προβλήµατα µονάδα επεξεργασίας λυµάτων 

ΕΕΛΘ 

• Μεγάλη αβεβαιότητα είσπραξης των οφειλών των πελατών χονδρικής (ΟΤΑ κλπ) 

• Αδυναµίες σύµβασης µε το Ελληνικό ∆ηµόσιο ειδικά στον καθορισµό του συστήµατος 

3.3 Ευκαιρίες (Opportunities) 

• Απελευθέρωση αγορών ύδρευσης – αποχέτευσης της Νοτιοανατολικής Ευρώπης 

• Νόµος 3429/2005 για τις ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις Και Οργανισµούς (∆ΕΚΟ) 

• Ευνοϊκός αναπτυξιακός νόµος 

• Θέσπιση ιδιωτικοοικονοµικών κριτηρίων στην λειτουργία των ∆ΕΥΑ 

• Ανάγκη ολοκληρωµένης διαχείρισης υδατικών πόρων 

• Απελευθερωµένη αγορά τηλεπικοινωνιών 

• Απελευθερωµένη αγορά ενέργειας 

• Κίνητρα επενδύσεων σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας 

• Κοινοτικό πλαίσιο αναφοράς 2007 – 2013 

• Συνταξιοδότηση του 30 – 35% του προσωπικού την τριετία 2007 – 2009 και συνεπώς 

υπάρχει άµεση δυνατότητα αναδιάρθρωσης του προσωπικού 

• ∆υνατότητες ανάπτυξης διεθνών στρατηγικών συνεργασιών 

3.4 Απειλές (Threats) 

• Πιθανή µείωση µέσης ετήσιας οικιακής κατανάλωσης 

• Τριτογενοποίηση παραγωγικής βάσης στην περιοχή του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος 

Θεσσαλονίκης (η παύση της λειτουργίας της Βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων 

είχε ως αποτέλεσµα την µείωση της κατανάλωσης κατά ~2.2 εκατ. m3 το 2006 ως προς 

το 2005. 

• Λειψυδρία, καθώς δεν προβλέπεται αποζηµίωση της ΕΥΑΘ Α.Ε. σε περίπτωση µη 

ύπαρξης διαθέσιµων ποσοτήτων ακατέργαστου ύδατος από την ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ 

• Αύξηση κόστους ενέργειας 

• Επεξεργασία και διάθεση λυµατολάσπης 

• Ασφάλεια τροφοδοσίας ύδατος (αγωγός Αρραβησού, προσαγωγός διώρυγα κλπ) 

• Περαιτέρω απελευθέρωση αγοράς 

• Υστέρηση της υλοποίησης ή µη υλοποίηση του επενδυτικού προγράµµατος της ΕΥΑΘ 

ΠΑΓΙΩΝ 

• ∆ιατήρηση διαδικασιών ΑΣΕΠ στις προσλήψεις προσωπικού, καθώς η εταιρεία καλείται 

να λειτουργήσει µε όρους αγοράς χωρίς όµως να µπορεί να αντλήσει στελέχη από την 

αγορά 

4. Ανάλυση PEST (επιγραµµατική) 

Για την ανάλυση του Μακροπεριβάλλοντος της επιχείρησης (υπό την έννοια των 

συστηµάτων και των δοµών που την περιβάλλουν) χρησιµοποιείται η ανάλυση PEST που 
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συµβάλλει στην σφαιρικότερη ανάλυση της παρούσας κατάστασης αναφορικά µε το 

Μακροπεριβάλλον στο οποίο καλείται να λειτουργήσει η εταιρεία. 

4.1 Πολιτικό Περιβάλλον 

Ο ν.2651/1998 και ο ν. 2937/2001 καθώς και η, από 27 – 7 – 2001 προγραµµατική 

συµφωνία µε την ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ και το Ελληνικό δηµόσιο αποτελούν το βασικό κανονιστικό 

πλαίσιο που ρυθµίζει την λειτουργία της ΕΥΑΘ Α.Ε. 

Ο ν. 3429/2005 για τις ∆ΕΚΟ καθόρισε ότι οι εταιρείες που η µετοχή τους είναι εισηγµένη σε 

οργανωµένη αγορά (όπως η ΕΥΑΘ Α.Ε.) εξαιρούνται από τις διατάξεις του ∆ηµόσιου και του 

ευρύτερου ∆ηµόσιου τοµέα. Έτσι, ο ν. 2190/1920 και ο ν. 3016/2002 διέπουν την λειτουργία 

της ΕΥΑΘ Α.Ε. 

Ο ισχύων (από τον Αύγουστο του 2006) Κανονισµός Εσωτερικής Λειτουργίας δίνει την 

δυνατότητα στην εταιρεία να προσλαµβάνει τα ∆ιευθυντικά στελέχη της (Γενικός ∆ιευθυντής, 

∆ιευθυντές) από την αγορά, ενώ έχει καταργηθεί η αρχαιότητα στην εξέλιξη του προσωπικού 

καθώς και οι βαθµοί του ∆ηµοσίου. 

4.2 Οικονοµικό Περιβάλλον 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην περιοχή του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης 

που αποτελεί την δεύτερη µεγαλύτερη αστική συγκέντρωση της χώρας. Απαρτίζεται, σε 

πλήρη έκταση, από είκοσι-τρεις (23) δήµους και συγκεντρώνει το ~15% του πληθυσµού της 

χώρας. Αποτελεί ισχυρό πόλο βιοµηχανικής ανάπτυξης, συµµετέχει στο ΑΕΠ κατά ~35% και 

παρά το γεγονός της σχετικά σηµαντικής ανεργίας, το µέσο εισόδηµα της περιοχής είναι 

υψηλότερο του εθνικού µέσου όρου. Η παρουσία του λιµένα Θεσσαλονίκης, η κατασκευή της 

Εγνατίας οδού και των κάθετων αξόνων, σε συνδυασµό µε την ένταξη των όµορων χωρών 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηµιουργούν θετικές προοπτικές για την οικονοµική ανάπτυξη της 

περιοχής. 

4.3 Κοινωνικό Περιβάλλον 

Οι κοινωνικές δοµές στην περιοχή δραστηριότητας της ΕΥΑΘ Α.Ε. εµφανίζουν ιδιαίτερη 

σταθερότητα και δεν υπάρχουν σηµαντικά προβλήµατα κοινωνικής αστάθειας. Η ανεργία 

αποτελεί κύριο πρόβληµα αλλά η συνοχή του κοινωνικού ιστού δεν φαίνεται να έχει 

επηρεαστεί. Η παρουσία οικονοµικών µεταναστών δεν έχει αλλοιώσει τα χαρακτηριστικά και 

τις λειτουργίες της κοινωνίας. 

4.4 Τεχνολογικό Περιβάλλον 

Η εξέλιξη της τεχνολογίας τις τελευταίες δεκαετίες έχει δώσει λύσεις σε σειρά προβληµάτων 

και προσφέρει εργαλεία που µπορούν να διασφαλίσουν την παροχή εξαιρετικής ποιότητας 

πόσιµου νερού και την αποτελεσµατική προστασία του περιβάλλοντος. Η εταιρεία εµφανίζει 

υστέρηση στην ενσωµάτωση των εφαρµογών υψηλής τεχνολογίας και οφείλει να κερδίσει το 

χαµένο έδαφος. 

5. Συµπεράσµατα 

Το επιχειρηµατικό – επενδυτικό πρόγραµµα της ΕΥΑΘ Α.Ε. για την περίοδο 2007 – 2011 
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πρέπει, λαµβάνοντας υπόψη το µακροπεριβάλλον στο οποίο λειτουργεί η εταιρεία, να 

αξιοποιεί τα πλεονεκτήµατα για να εκµεταλλευτεί τις ευκαιρίες ώστε να περιορίζει τις 

αδυναµίες για να αντιµετωπίζει, κατά το δυνατόν, τις απειλές. 

Συνεπώς, το επιχειρηµατικό – επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας πρέπει να καλύψει την 

ανάγκη για ενσωµάτωση τεχνολογιών αιχµής, την επέκταση της ζώνης δραστηριότητας της 

εταιρείας, την αναβάθµιση των εγκαταστάσεων της, το άνοιγµα σε νέες αγορές και 

δραστηριότητες. 

6. Στρατηγική – Άξονες ∆ράσης 

Οι ενέργειες της ∆ιοίκησης και το σύνολο του επιχειρηµατικού – επενδυτικού σχεδίου της 

ΕΥΑΘ Α.Ε. έχουν λάβει υπόψη τους τα στοιχεία της παραπάνω ανάλυσης. 

Η ΕΥΑΘ, για την περίοδο 2007 – 2011, θέτει ως στόχο την Παροχή ΟΛοκληρωµένων 

Υπηρεσιών (Π.ΟΛ.Υ.) στην περιοχή δραστηριότητας της. 

«Με τον όρο Παροχή ΟΛοκληρωµένων Υπηρεσιών νοείται η παροχή υπηρεσιών και 

ύδρευσης και αποχέτευσης απ’ ευθείας στον τελικό καταναλωτή, στο σύνολο, κατά το 

δυνατόν, της ζώνης δραστηριότητας της ΕΥΑΘ Α.Ε. 

Έτσι εκτιµάται ότι θα επιτευχθεί ουσιαστική αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών προς 

τους καταναλωτές – πελάτες της ΕΥΑΘ. Επιπρόσθετα, αναµένεται ουσιαστική βελτίωση των 

οικονοµικών µεγεθών της εταιρείας για την επόµενη πενταετία, χάρις στην πολιτική 

επέκτασης της ζώνης δραστηριότητας της ΕΥΑΘ αλλά και της ορθολογικοποίησης  των 

δαπανών. 

Στα πλαίσια της Παροχής ΟΛοκληρωµένων Υπηρεσιών η ΕΥΑΘ Α.Ε. σχεδιάζεται η 

ανάληψη δράσεων στους ακόλουθους κύριους άξονες: 

(α) επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας προβλέπεται να γίνει κατ’ αρχή στις 

περιοχές που η ΕΥΑΘ ήδη παρέχει υπηρεσίες και ακολούθως σε νέες περιοχές. Έτσι, 

µέχρι το τέλος του 2007 αναµένεται η πλήρης ένταξη των δήµων Ωραιοκάστρου, 

Πυλαίας, Πεύκων και Εχεδώρου, αλλά και οι περιοχές Νικόπολης του δήµου 

Σταυρούπολης και Ανθοκήπων του δήµου Πολίχνης. Στρατηγικούς στόχους αποτελούν 

και οι δήµοι Θέρµης, Χορτιάτη, Χαλάστρας και Μίκρας. 

(β) την αυτοµατοποίηση των εγκαταστάσεων της µε την εγκατάσταση εξελιγµένων 

συστηµάτων αυτοµάτου ελέγχου και ενιαίου κέντρου λειτουργίας – διοίκησης των 

εγκαταστάσεων (δικτύων, αντλιοστασίων, δεξαµενών, µονάδων επεξεργασίας) 

(γ) εξυπηρέτηση πελατών σε µια στάση 

(δ) ανάπτυξη επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών σε τοµείς αιχµής όπως η ενέργεια και οι 

τηλεπικοινωνίες 

(ε) αύξηση της πραγµατικής αξίας της ΕΥΑΘ Α.Ε. µε την απόκτηση τεχνογνωσίας αλλά και 

υποδοµών που θα αποτελέσουν το πλέγµα των απαιτούµενων ανταγωνιστικών 

πλεονεκτηµάτων της εταιρείας για να λειτουργήσει αποτελεσµατικά σε µια ανοιχτή 

αγορά. 
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(στ) δηµιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος µε την ίδρυση θυγατρικών εταιρειών 

7. Μέσα 

Για την επίτευξη των παραπάνω, η ΕΥΑΘ Α.Ε. σχεδιάζει την πραγµατοποίηση επενδύσεων 

ύψους εκατόν δύο εκατ. επτακοσίων χιλ. (102,7) € την πενταετία 2007 – 2011 στην περιοχή 

δραστηριότητας της. Εξ αυτών, ογδόντα επτά (87) εκατοµµύρια € θα προέλθουν από ίδιους 

πόρους και για τον σκοπό αυτό η εταιρεία προχώρησε στην εφαρµογή νέας 

ορθολογικότερης τιµολογιακής πολιτικής για την παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και 

αποχέτευσης, για την περίοδο 2007-2011. 

Σύµφωνα µε αυτήν, προβλέπονται µεσοσταθµικές αυξήσεις 4% ετησίως επί των πωλήσεων 

νερού, καθώς και αναπροσαρµογή των τιµολογίων των λοιπών παρεχόµενων υπηρεσιών 

από την ΕΥΑΘ Α.Ε. προς τους καταναλωτές-πελάτες της. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να 

τονιστεί ότι, για το διάστηµα 2007 – 2011, η προβλεπόµενη αύξηση της επιβάρυνσης ανά 

καταναλωτή θα ανέλθει στο 1/3 της αντίστοιχης αύξησης του κόστους για την περίοδο 2000 

– 2006. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η βιωσιµότητα της επιχείρησης χωρίς την 

υπέρµετρη επιβάρυνση των καταναλωτών του παρελθόντος. 

Ταυτόχρονα, η εταιρεία θα επιδιώξει την ένταξη της στον αναπτυξιακό νόµο (µέσω 

θυγατρικής εταιρείας), στην λήψη επιδοτήσεων από ανταγωνιστικά προγράµµατα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε δανεισµό για την υλοποίηση ενεργειακής επένδυσης. 

8. Χρηµατοδότηση – Πρόβλεψη Εσόδων 

Τα προσδοκώµενα οικονοµικά αποτελέσµατα για την περίοδο 2007 – 2011 υποδεικνύουν 

την απρόσκοπτη αντιµετώπιση τόσο των επενδυτικών σχεδίων όσο και των λειτουργικών 

αναγκών της ΕΥΑΘ Α.Ε. 

Για την πρόβλεψη των εσόδων λαµβάνονται υπόψη: 

• Έτος βάσης 2006 

• Η νέα τιµολογιακή πολιτική για την περίοδο 2007 – 2011 

• Η προγραµµατισµένη επέκταση της εταιρείας στις περιοχές των δήµων Ν. Ευκαρπίας, 

Πυλαίας, Ωραιοκάστρου, Πεύκων και Εχεδώρου. 

• Σταθερή µέση ετήσια κατανάλωση νερού ανά καταναλωτή (~100 m3/έτος) 

 Για την εκτίµηση των δαπανών λειτουργίας λαµβάνονται υπόψη: 

• Έτος βάσης 2006 

• Μέση ετήσια αύξηση των δαπανών προσωπικού 5% (µαζί µε την µισθολογική 

ωρίµανση) 

• Αύξηση των δαπανών ενέργειας κατά 30% στο τέλος του 2011 

• Προοδευτική αύξηση του ύψους των αποσβέσεων ως στοιχείου που επηρεάζει τα 

οικονοµικά αποτελέσµατα και κατ’ επέκταση τις εκροές φόρων και µερισµάτων 

• Λογισµός στα έξοδα των επόµενων χρήσεων κονδυλίου ~2.000.000 € (µε αυξητική 

τάση) για την επεξεργασία της λυµατολάσπης 



119  

• Γενική αύξηση 5% σε όλες τις λοιπές δαπάνες λειτουργίας 

• Σταθερή απόδοση στην ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ του ποσού των ~1.500.000 € για όλη την 

πενταετία 2007 – 2011, ως αντίτιµο για την προµήθεια του ακατέργαστου νερού. 

Ειδικότερα οι εκτιµήσεις των οικονοµικών αποτελεσµάτων για την περίοδο 2007 – 2011 

παρουσιάζονται ακολούθως: 

8.1 Εξέλιξη Εσόδων από Πωλήσεις Υπηρεσιών 

Κατηγορία Εσόδων 2007 2008 2009 2010 2011 

Εξέλιξη πελατών 480.000 500.000 520.000 535.000 550.000 

Πρόβλεψη συνολικής 
τιµολογούµενης ποσότητας νερού 
(σε χιλιάδες m3) 

67.000 68.500 70.000 71.500 73.000 

      

Έσοδα πωλήσεων νερού 36.500 40.000 42.400 45.300 48.400 

Χρήση υπονόµων 19.500 23.200 26.800 30.900 35.300 

Πάγια τέλη 4.800 5.100 5.400 5.700 6.000 

Συντήρηση υδροµέτρου 4.500 4.800 5.100 5.400 5.700 

Λοιπά έσοδα ύδρευσης 3.000 3.200 3.400 3.600 3.800 

Λοιπά έσοδα αποχέτευσης 3.200 3.400 3.600 3.800 4.000 

(α) Σύνολα κύκλου εργασιών 71.500 79.700 86.700 94.700 103.700 

Ετήσια αύξηση κύκλου εργασιών 
(%) 

10 10 8,5 9 9 

(β) Έσοδα από ΥΠΕΧΩ∆Ε 
(σύµβαση) 

2.428 2.300 2.300 2.300 2.300 

(γ) Άλλα έσοδα (ιδιοπαραγωγικοί 
τόκοι, έκτακτα κλπ) 

1.900 2.000 2.000 2.000 2.000 

Σύνολο Εσόδων [(α) + (β) + (γ)] 75.700 84.000 91.000 99.000 108.000 
 

8.2 Εξέλιξη Εξόδων (Κόστος Παραγωγικής ∆ιαδικασίας) 

Κατηγορία Εξόδων 2007 2008 2009 2010 2011 

Αµοιβές & έξοδα προσωπικού (24.500) (25.800) (27.000) (28.400) (29.800) 

Αµοιβές & έξοδα τρίτων (2.000) (2.100) (2.200) (2.300) (2.400) 

Επεξεργασία λυµατολάσπης (2.000) (2.100) (2.200) (2.300) (2.400) 

Παροχές τρίτων      

Ενέργεια (9.000) (9.500) (10.000) (10.500) (11.000) 

Εγκαταστάσεις (7.000) (7.000) (7.000) (7.000) (7.000) 

Συντήρηση κλπ. (7.000) (7.000) (7.500) (8.000) (8.500) 

Φόροι – Τέλη (500) (500) (500) (600) (600) 

∆ιάφορα έξοδα (2.000) (2.100) (2.200) (2.350) (2.500) 

Τόκοι δανείων (300) (200) (100) (50) (50) 
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Αποσβέσεις (6.500) (7.000) (8.000) (9.000) (10.000) 

Προβλέψεις (1.100) (1.200) (1.300) (1.400) (1.500) 

Αγορές και διαφορά 
αποθεµάτων 

(1.100) (1.100) (1.100) (1.100) (1.100) 

Αγορά νερού (ΠΑΓΙΩΝ) (1.500) (1.500) (1.500) (1.500) (1.500) 

Έκτακτα έξοδα (1.000) (1.000) (1.000) (1.000) (1.000) 

Σύνολο εξόδων (65.500) (68.100) (71.600) (75.500) (79.350) 
 

8.3 Προσδοκώµενα Οικονοµικά Αποτελέσµατα 2007 – 2011 

Κατηγορία  2007 2008 2009 2010 2011 

Έσοδα 75.700 84.000 91.000 99.000 108.000 

Έξοδα (65.500) (68.100) (71.600) (75.500) (79.350) 

Κέρδη προ Φόρων 10.200 15.900 19.400 23.500 28.650 

Άλλες πηγές κεφαλαίων      

Αποσβέσεις 6.500 7.000 8.000 9.000 10.000 

Προβλέψεις 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 

Σύνολο Πόρων (Α) 17.800 24.100 28.700 33.900 40.150 

∆ιάθεση πόρων      

Φορολογία (3.000) (4.600) (5.600) (6.800) (8.300) 

Μερίσµατα (2.400) (3.800) (4.600) (5.600) (6.800) 

∆όσεις ∆ανείων (1.600) (1.600) (1.200) (700) (600) 

Σύνολο ∆ιατεθέντων Πόρων 
(Β) 

(7.000) (10.000) (11.400) (13.100) (15.700) 

(Γ) Ταµειακό Πλεόνασµα 

[(Γ) = (Α) - (Β)] 

     

(α) επενδύσεις 13.200 14.000 16.800 20.000 23.000 

(β) αυξοµείωση διαθεσίµων (2.400) 100 500 800 1.450 
 

9. Επενδυτικό Πρόγραµµα 

Το επενδυτικό πρόγραµµα της εταιρείας υποστηρίζει την στρατηγική επιλογή της ΕΥΑΘ για 

ενσωµάτωση υψηλής τεχνολογίας στις εγκαταστάσεις της και την απόκτηση τεχνογνωσίας. 

Έτσι, προβλέπεται η επένδυση ποσού 12 εκατ € για την πλήρη αυτοµατοποίηση των 

εγκαταστάσεων της εταιρείας µέσα στην επόµενη πενταετία. Ταυτόχρονα προβλέπονται 

επενδύσεις ~36,15 εκατ. € στον τοµέα του πόσιµου νερού (διυλιστήριο πόσιµου νερού και 

δίκτυα διανοµής), ~26,0 εκατ. € στον τοµέα των λυµάτων (εγκαταστάσεις επεξεργασίας 

λυµάτων και δίκτυα αποχέτευσης) και ~15 εκατ. € για γενικές κεφαλαιουχικές δαπάνες 

(κτιριακά, µελέτες-έρευνες, µεταφορικά µέσα, συµπαραγωγή ενέργειας κλπ). 
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Ιδιαίτερα πρέπει να τονιστεί ότι το επενδυτικό πρόγραµµα της εταιρείας, για την πενταετία 

2007 – 2011 προβλέπει συνολική επένδυση µέχρι 750 χιλ € για την εκπαίδευση του 

προσωπικού της ΕΥΑΘ αλλά και ποσό 500 χιλ. € για την δηµιουργία Κέντρου Αριστείας για 

το νερό και τα απόβλητα στην Θεσσαλονίκη, υπό την ΕΥΑΘ. 

9.1 ΚΤΙΡΙΑ       

α/α Τίτλος έργου Σύντοµη περιγραφή 2007 2008 2009 2010 2011 Σύνολο 

9.1.1 Κτίριο Τούµπας Κτίριο 6000 m2 1,90 2,00 1,10   5,00 

9.1.2 Κτίριο Συνεργείων Κτίριο 4000 m2   0,10 0,30 0,60 1,00 

 Μερικό Σύνολο   1,90 2,00 1,20 0,30 0,60 6,00 

 

9.2 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
     

α/α Τίτλος έργου Σύντοµη περιγραφή 2007 2008 2009 2010 2011 Σύνολο 
9.2.1 Υδρόµετρα Τεµάχια 200000 0,50 0,50 0,60 0,70 0,75 3,05 
9.2.2 Μηχανήµατα  0,05 0,05 0,05 0,05 0,15 0,35 

 Μερικό Σύνολο   0,55 0,55 0,65 0,75 0,90 3,40 
 

9.3 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 
      

α/α Τίτλος έργου Σύντοµη περιγραφή 2007 2008 2009 2010 2011 Σύνολο 
9.3.1 ∆ιάφορα Οχήµατα 0,05 0,05 0,05 0,05 0,25 0,45 

         
 Μερικό Σύνολο   0,05 0,05 0,05 0,05 0,25 0,45 

 

9.4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
      

α/α Τίτλος έργου Σύντοµη περιγραφή 2007 2008 2009 2010 2011 Σύνολο 
9.4.1 ∆ιάφορα Έπιπλα, εξοπλισµός κλπ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,25 

         
 Μερικό Σύνολο   0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,25 

 

9.5 Ολοκληρωµένο ΠΛΗροφοριακό Σύστηµα 
     

α/α Τίτλος έργου Σύντοµη περιγραφή 2007 2008 2009 2010 2011 Σύνολο 
9.5.1 Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα 0,15 0,35 0,40 0,40 0,20 1,50 

         
 Μερικό Σύνολο   0,15 0,35 0,40 0,40 0,20 1,50 

 

9.6 Κέντρο Αριστείας 
      

Α/α Τίτλος έργου Σύντοµη περιγραφή 2007 2008 2009 2010 2011 Σύνολο 
9.6.1 Κέντρο Αριστείας  0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,50 

         
 Μερικό Σύνολο   0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,50 
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9.7 Εκπαίδευση Προσωπικού 
      

α/α Τίτλος έργου Σύντοµη περιγραφή 2007 2008 2009 2010 2011 Σύνολο 
9.7.1 Εκπαίδευση  0,05 0,15 0,15 0,2 0,2 0,75 
         
  Μερικό Σύνολο   0,05 0,15 0,15 0,20 0,20 0,75 
 

9.8 
Αυτοµατοποίηση ∆ικτύων & 

Εγκαταστάσεων      
α/α Τίτλος έργου Σύντοµη περιγραφή 2007 2008 2009 2010 2011 Σύνολο 

9.8.1 Τηλεέλεγχος &   0,30 0,70 2,50 3,90 4,60 12,00 
 Συστήµατα GIS        
  Μερικό Σύνολο   0,30 0,70 2,50 3,90 4,60 12,00 
 
9.9 Πόσιµο Νερό       
α/α Τίτλος έργου Σύντοµη περιγραφή 2007 2008 2009 2010 2011 Σύνολο 

9.9.1 Βλάβες Αποκατάσταση βλαβών 2,50 2,05 2,05 2,30 2,40 11,30 
9.9.2 Αγωγοί ∆ίκτυα Ανατολικά-∆υτικά 2,30 2,90 2,90 3,70 4,10 15,90 
9.9.3 ∆ιακλαδώσεις Ανατολικά-∆υτικά 0,80 0,75 0,60 1,25 1,60 5,00 
9.9.4 ∆εξαµενές Συντήρηση 0,10 0,10 0,10 0,30 0,40 1,00 
9.9.5 ∆ιυλιστήριο  0,05 0,20 0,25 0,25 0,20 0,95 
9.9.6 Αντλιοστάσια Συντήρηση 0,15 0,25 0,30 0,60 0,70 2,00 

 Μερικό Σύνολο   5,90 6,25 6,20 8,40 9,40 36,15 
 

9.10 Λύµατα       
α/α Τίτλος έργου Σύντοµη περιγραφή 2007 2008 2009 2010 2011 Σύνολο 

9.10.1 Βλάβες Αποκατάσταση βλαβών 1,50 1,50 1,50 1,50 1,70 7,70 
9.10.2 Αγωγοί ∆ίκτυα Ανατολικά-∆υτικά 0,80 1,10 1,00 1,75 2,00 6,65 
9.10.3 ∆ιακλαδώσεις Ανατολικά-∆υτικά 1,20 1,00 1,00 1,00 1,20 5,40 
9.10.4 ΕΕΛΘ Αναβάθµιση 0,30 0,75 0,95 1,05 0,95 4,00 
9.10.5 ΑΙΝΕΙΑ Αναβάθµιση 0,05 0,10 0,10 0,15 0,15 0,55 
9.10.6 Αντλιοστάσια Συντήρηση 0,20 0,30 0,30 0,35 0,55 1,70 

 Μερικό Σύνολο   4,05 4,75 4,85 5,80 6,55 26,00 
 

9.11 ∆ηµιουργία Θυγατρικής Εταιρείας       
α/α Τίτλος έργου  2007 2008 2009 2010 2011 Σύνολο 

9.11.1 ∆ηµιουργία Θυγατρικής Εταιρείας 0,1    0,10
  Μερικό Σύνολο   0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10
 

9.12Εξοικονόµηση-Παραγωγή Ενέργειας       
α/α Τίτλος έργου  2007 2008 2009 2010 2011 Σύνολο 

9.12.1Φωτοβολταϊκά        
 Ίδια Κεφάλαια 0,20 0,80 1,80 0,00 0,00 2,80
 Επιχορήγηση  1,65 3,15  4,80
 ∆ανεισµός  1,55 2,85  4,40
9.12.2Εξοικονόµηση        
 Ίδια Κεφάλαια  0,20    0,20
 Επιχορήγηση  0,10    0,10
9.12.3Συµπαραγωγή        
 Ίδια Κεφάλαια 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1,80
 Επιχορήγηση 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20
9.12.4Συντήρηση   0,05 0,05 0,05 0,15 0,30
  Μερικό Σύνολο   3,20 4,35 7,85 0,05 0,15 15,60
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α/α Κατηγορία Έργου 2007 2008 2009 2010 2011 Σύνολο 
1 Κτίρια 1,90 2,00 1,20 0,30 0,60 6,00
2 Μηχανολογικός Εξοπλισµός 0,55 0,55 0,65 0,75 0,90 3,40
3 Μεταφορικά Μέσα 0,05 0,05 0,05 0,05 0,25 0,45
4 Εξοπλισµός 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,25
5 Ο.Π.Σ. 0,15 0,35 0,40 0,40 0,20 1,50
6 Κέντρο Αριστείας 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,50
7 Εκπαίδευση Προσωπικού 0,05 0,15 0,15 0,20 0,20 0,75
8 Αυτοµατισµοί 0,30 0,70 2,50 3,90 4,60 12,00
9 Πόσιµο Νερό 5,90 6,25 6,20 8,40 9,40 36,15

10 Λύµατα 4,05 4,75 4,85 5,80 6,55 26,00
11 ∆ηµιουργία Θυγατρικής 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10
12 Παραγωγή Ενέργειας 3,20 4,35 7,85 0,05 0,15 15,60
 Σύνολο 16,40 19,30 24,00 20,00 23,00 102,70

 

10. Αιτιολόγηση Επενδυτικού Σχεδίου 

Το προτεινόµενο επιχειρηµατικό – επενδυτικό σχέδιο έρχεται να αξιοποιήσει όλα τα 

πλεονεκτήµατα που η προηγούµενη ανάλυση έδειξε, να βελτιώσει τις αδυναµίες της 

εταιρείας, να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που καταγράφονται και απαντήσει προληπτικά στις 

απειλές του µέλλοντος, λαµβάνοντας υπόψη το µακροπεριβάλλον στο οποίο λειτουργεί και 

αναπτύσσεται η ΕΥΑΘ Α.Ε. Συγκεκριµένα προβλέπει: 

1. Συνολική δαπάνη 750 χιλ. € για την εκπαίδευση του προσωπικού 

2. Συνολική δαπάνη 12 εκατ. € για την εγκατάσταση συστηµάτων αυτοµάτου ελέγχου και 

ενιαίου κέντρου διοίκησης-λειτουργίας των δικτύων και εγκαταστάσεων, GIS και 

υδραυλικού µοντέλου 

3. ∆ηµιουργία θυγατρικής και επενδύσεις στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 

ανανεώσιµες πηγές (φωτοβολταϊκά, λυµατολάσπη) και την εξοικονόµηση (σύνολο 

επένδυσης 15,6 εκατ. €, συµµετοχή ΕΥΑΘ Α.Ε. 5,1 εκατ. €, δανεισµός 4,4 εκατ. €, 

χρηµατοδοτήσεις 6,1 εκατ. €). 

4. Ανάπτυξη επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών (οπτικές 

ίνες, ασύρµατα δίκτυα, τηλεφωνία, internet, video on demand) 

5. ∆ηµιουργία κέντρου αριστείας για την προώθηση της έρευνας και την απόκτηση 

τεχνογνωσίας 

6. ∆ιατήρηση και βελτίωση της παραγωγικής ικανότητας των υφιστάµενων συστηµάτων 

επενδύοντας 14,3 εκατ. € στις υποδοµές ύδρευσης και 9.4 εκατ. € στις υποδοµές 

αποχέτευσης 

7. Επέκταση της ζώνης δραστηριότητας επενδύοντας 20,9 εκατ. € στα δίκτυα ύδρευσης και 

12,05 εκατ. € στα δίκτυα αποχέτευσης, αποκλειστικά από επενδύσεις που η ίδια η 

ΕΥΑΘ Α.Ε. πρόκειται να χρηµατοδοτήσει 

8. Επένδυση 4,55 εκατ. € για τον εκσυγχρονισµό των εγκαταστάσεων επεξεργασίας 

λυµάτων και επένδυση 950 χιλ. € για την αναβάθµιση του διυλιστηρίου ύδρευσης (σ’ 
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αυτά πρέπει να προστεθούν και ~2.2 εκατ. € που πρόκειται να επενδυθούν από τους 

παρόχους υπηρεσιών µέσω των διεθνών διαγωνισµών) 

9. Συνολική δαπάνη 11 εκατ. € για την διαχείριση της λυµατολάσπης 

10. Ολοκλήρωση της κατασκευής του κτιρίου της ΕΥΑΘ Α.Ε. από τα αντληθέντα από το ΧΑ 

κεφάλαια 

Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να τονισθεί ότι προβλέπεται η ανάληψη πρωτοβουλιών σε τοµείς 

αιχµής (ενέργεια, τηλεπικοινωνίες) µε στόχο την βελτίωση της θέσης της εταιρείας και την 

κάλυψη πιθανών απωλειών εσόδων από ενδεχόµενη περαιτέρω µείωση της κατανάλωσης 

(οικιακής ή /και επαγγελµατικής) στο µέλλον. 

Η εταιρεία στοχεύει στην αξιοποίηση του µεγάλου πελατολογίου που διαθέτει και 

ταυτόχρονα του ευρέως δικτύου συνεργατών στο πολεοδοµικό συγκρότηµα (πρακτορεία 

ΠΡΟΠΟ κλπ) για την προώθηση τηλεπικοινωνιακών προϊόντων στην ταχύτατα 

αναπτυσσόµενη αγορά της περιοχής. Με την ενεργό συµµετοχή της στην ανάπτυξη 

υποδοµών ταυτόχρονα συµβάλλει στην συνολική ανάπτυξη της περιοχής. 

Η νέα ορθολογική τιµολογιακή πολιτική ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σήµερα που 

θέλει τον πολίτη-καταναλωτή ενηµερωµένο και µε απαίτηση τεκµηρίωσης του κόστους που 

καλείται να καταβάλει. Έτσι, η νέα τιµολογιακή πολιτική επιβάλλει, για την πενταετία 2007 – 

2011, ορθολογική µεταβολή τιµών, έναντι του υπερ-τετραπλασιασµού του συνολικού 

κόστους των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης του παρελθόντος. Με τον τρόπο αυτό 

επιτυγχάνεται η βιωσιµότητα και ανάπτυξη της εταιρείας χωρίς υπέρµετρη επιβάρυνση των 

καταναλωτών. Στα σχέδια της εταιρείας είναι να επαναφέρει το θέµα της επιβολής τέλους 

λειτουργίας των εγκαταστάσεων, καθώς κάτι τέτοιο δεν έχει προβλεφθεί. 

Συνοπτικά, µε βάση την πηγή χρηµατοδότησης, την περίοδο 2007 – 2011, προβλέπονται τα 

ακόλουθα: 

 

α/α Πηγή Χρηµατοδότησης Ποσό (€) 

1 Ίδια κεφάλαια 87.000.000 

2 Επιδοτήσεις – Επιχορηγήσεις *6.100.000 

3 Αντληθέντα Κεφάλαια ΧΑ & πρόσθετες δαπάνες 5.200.000 

4 ∆ανεισµός **4.400.000 

 Σύνολο 102.700.000 
*   Αναπτυξιακός νόµος & ΕΠΑΝ 
** Επένδυση στην παραγωγή ενέργειας 
 

1111..  ΜΜεελλλλοοννττιικκήή  ∆∆ιιάάρρθθρρωωσσηη  ΕΕΥΥΑΑΘΘ  ΑΑ..ΕΕ..  

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η µελλοντική δοµή της ΕΥΑΘ Α.Ε. αποτυπώνεται στο 

χρονολογικό διάγραµµα που ακολουθεί. Έτσι, το 2011, οπότε και ολοκληρώνεται η δεύτερη 

προγραµµατική περίοδος που διανύουµε, η εταιρεία έχοντας ολοκληρώσει το παρόν 
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επιχειρηµατικό-επενδυτικό σχέδιο, θα διαθέτει: 

(α) εταιρεία παροχής υπηρεσιών µε εξειδίκευση την λειτουργία εγκαταστάσεων, τον 

σχεδιασµό, την µελέτη και την επίβλεψη έργων ύδρευσης, αποχέτευσης, επεξεργασίας 

λυµάτων και πόσιµου νερού 

(β) εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές, µε εγκατεστηµένη 

ισχύ ηλεκτροπαραγωγής 7 MWe 

(γ) εταιρεία παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών  

(δ) κέντρο έρευνας & ανάπτυξης 

(ε) κατασκευαστικό βραχίονα 

 

Φάση Έτος ∆οµή 

Α 2006 ΕΥΑΘ Α.Ε. 
   

Β 2007 ΕΥΑΘ Α.Ε. 
  ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. 
   

Γ 2008 ΕΥΑΘ Α.Ε. 
  ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. 
  ΕΥΑΘ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 
  ΕΥΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 
  ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ 
   

∆ 2010 ΕΥΑΘ Α.Ε. 
  ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. 
  ΕΥΑΘ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 
  ΕΥΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 
  ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ 
  ΕΥΑΘ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. 

 

12. Στόχοι - Αποτελέσµατα 

Με τον τρόπο αυτό επιδιώκονται (α) βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών, (β) 

διασφάλιση της τροφοδοσίας µε εξαιρετικής ποιότητας πόσιµο νερό, (γ) αποτελεσµατικότερη 

προστασία του περιβάλλοντος και (δ) βελτίωση των οικονοµικών µεγεθών της εταιρείας. 

Έτσι, η εταιρεία επιθυµεί, µέσω της νέας τιµολογιακής πολιτικής και του επιχειρηµατικού-

επενδυτικού της προγράµµατος να επιτύχει την ανάπτυξη και µετεξέλιξη της σ’ έναν ισχυρό 

πόλο τεχνογνωσίας στην ευρύτερη περιοχή. 

 

13. Απολογιστικά στοιχεία Εσόδων – Εξοδων & Επενδυτικού Προγράµµατος 

Στους παρακάτω πίνακες έµφανίζονται τα προϋολογιστικά καθώς και τα απολογιστικά 

στοιχεία του έτους 2007, για τα έσοδα, τα έξοδα και το επενδυτικό πρόγραµµα. 
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Εσοδα & Εξοδα 
 

Κατηγορία Εσόδων 2007 Απολο 
γισµός 

 

Εξέλιξη πελατών 480.000 473.000  
Πρόβλεψη συνολικής τιµολογούµενης 
ποσότητας νερού (σε χιλιάδες m3) 67.000 65.611 

 

       
Έσοδα πωλήσεων νερού 41.300 41.073  

Χρήση υπονόµων 19.500 19.086  

Λοιπά έσοδα ύδρευσης 7.500 7.296  

Λοιπά έσοδα αποχέτευσης 3.200 2.490  

(α) Σύνολα κύκλου εργασιών 71.500 69.944  

Ετήσια αύξηση κύκλου εργασιών (%) 10 7,41  

(β) Έσοδα από ΥΠΕΧΩ∆Ε (σύµβαση) 2.428 2.131  

(γ) Άλλα έσοδα (ιδιοπαραγωγικοί 
τόκοι, έκτακτα κλπ) 

1.900 5.455  

Σύνολο Εσόδων [(α) + (β) + (γ)] 75.700 77.530  

 
    

Κατηγορία Εξόδων 2007 Απολο 
γισµός 

 

Αµοιβές & έξοδα προσωπικού 24.500 24.151  
Αµοιβές & έξοδα τρίτων 2.000 2.609  
Επεξεργασία λυµατολάσπης 2.000 0.00   
Παροχές τρίτων (Ενέργεια, εγκαταστάσεις, 
συντήρηση κλπ) 23.000 20.477 

 

Φόροι – Τέλη 500 602  
∆ιάφορα έξοδα 2.000 2.450  
Τόκοι δανείων 300 283  
Αποσβέσεις 6.500 7.017  
Προβλέψεις 1.100 1.035  
Αγορές και διαφορά αποθεµάτων 1.100 744  
Αγορά νερού (ΠΑΓΙΩΝ) 1.500 1.467  
Έκτακτα έξοδα 1.000 1.136  
Σύνολο εξόδων 65.500 61.971  
    
 
 
 
 
 
    

Κατηγορία  2007 Απολο 
γισµός 

 

Έσοδα 75.700 77.530  
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Έξοδα 65.500 91.971  
Κέρδη προ Φόρων 10.200 15.559  
Άλλες πηγές κεφαλαίων   5.479   
Αποσβέσεις 6.500 7.017  
Προβλέψεις 1.100 1.035  
Σύνολο Πόρων (Α) 17.800 29.091  
∆ιάθεση πόρων   6.006   
Φορολογία 3.000 3.092  
Μερίσµατα 2.400 3.627  
∆όσεις ∆ανείων 1.600 1.608  
Σύνολο ∆ιατεθέντων Πόρων (Β) 7.000 14.334  

(Γ) Ταµειακό Πλεόνασµα    
14.757  

 
[(Γ) = (Α) - (Β)] 
(α) επενδύσεις 13.200 11.963   
(β) αυξοµείωση διαθεσίµων 2.400 2.794   

    
    
    
    
    

Επενδυτικό πρόγραµµα 
    

ΚΤΙΡΙΑ    

Τίτλος έργου Σύντοµη περιγραφή 2007 

Απολο 
γισµός 

Κτίριο Τούµπας Κτίριο 6000 m2 1,9 1,2 

Κτίριο Συνεργείων Κτίριο 4000 m2     
Μερικό Σύνολο   1,9 1,2 
        
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ       

Τίτλος έργου Σύντοµη περιγραφή 2007 

Απολο 
γισµός 

Υδρόµετρα Τεµάχια 200000 0,5 0,00 
Μηχανήµατα   0,05 0,3 
Μερικό Σύνολο   0,55 0,3 
        
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ       

Τίτλος έργου Σύντοµη περιγραφή 2007 

Απολο 
γισµός 

∆ιάφορα Οχήµατα 0,05 0,00 
        
Μερικό Σύνολο   0,05 0,00 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ       

Τίτλος έργου Σύντοµη περιγραφή 2007 

Απολο 
γισµός 
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∆ιάφορα Έπιπλα, εξοπλισµός κλπ 0,05 0,2 
        
Μερικό Σύνολο   0,05 0,2 
        
        

Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό 
Σύστηµα       

Τίτλος έργου Σύντοµη περιγραφή 2007 

Απολο 
γισµός 

Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα 0,15 0,00 
        
Μερικό Σύνολο   0,15 0,00 
        
Κέντρο Αριστείας       

Τίτλος έργου Σύντοµη περιγραφή 2007 
Απολο 
γισµός 

Κέντρο Αριστείας   0,1 0,00 
        
Μερικό Σύνολο   0,1 0,00 
Εκπαίδευση Προσωπικού       

Τίτλος έργου Σύντοµη περιγραφή 2007 
Απολο 
γισµός 

Εκπαίδευση   0,05 0,00 
        
Μερικό Σύνολο   0,05 0,00 
        
Αυτοµατοποίηση ∆ικτύων & 
Εγκαταστάσεων       

Τίτλος έργου Σύντοµη περιγραφή 2007 
Απολο 
γισµός 

Τηλεέλεγχος &    0,3 0,00 
Συστήµατα GIS       
Μερικό Σύνολο   0,3 0,00 
        
Πόσιµο Νερό       

Τίτλος έργου Σύντοµη περιγραφή 2007 
Απολο 
γισµός 

Βλάβες Αποκατάσταση βλαβών 2,5 3 
Αγωγοί, ∆ιακλαδώσεις ∆ίκτυα Ανατολικά-∆υτικά 3,1 2,14 
∆εξαµενές Συντήρηση 0,1 0,03 
∆ιυλιστήριο   0,05   
Αντλιοστάσια Συντήρηση 0,15 0,03 
Μερικό Σύνολο   5,9 5,2 
Λύµατα       

Τίτλος έργου Σύντοµη περιγραφή 2007 
Απολο 
γισµός 
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Βλάβες Αποκατάσταση βλαβών 1,5 1,74 
Αγωγοί, ∆ιακλαδώσεις ∆ίκτυα Ανατολικά-∆υτικά 2 4 
ΕΕΛΘ Αναβάθµιση 0,3   
ΑΙΝΕΙΑ Αναβάθµιση 0,05   
Αντλιοστάσια Συντήρηση 0,2 0,3 
Μερικό Σύνολο   4,05 6,04 
∆ηµιουργία Θυγατρικής Εταιρείας       

Τίτλος έργου  2007 
Απολο 
γισµός 

∆ηµιουργία Θυγατρικής Εταιρείας   0,1 0,06 

Μερικό Σύνολο   0,1 0,06 
    
Εξοικονόµηση-Παραγωγή Ενέργειας       

Τίτλος έργου  2007 
Απολο 
γισµός 

Φωτοβολταϊκά       
Ίδια Κεφάλαια   0,2 0,03 
Επιχορήγηση       

∆ανεισµός       
Εξοικονόµηση       

Ίδια Κεφάλαια       
Επιχορήγηση       

Συµπαραγωγή       
Ίδια Κεφάλαια   1,8 0,00 
Επιχορήγηση   1,2 0,00 

Συντήρηση       
Μερικό Σύνολο   3,2 0,03 
        

Κατηγορία Έργου 2007 
Απολο 
γισµός 

Κτίρια 1,9 1,2 
Μηχανολογικός Εξοπλισµός 0,55 0,3 
Μεταφορικά Μέσα 0,05 0,00 
Εξοπλισµός 0,05 0,2 
Ο.Π.Σ. 0,15 0,00 
Κέντρο Αριστείας 0,1 0,02 
Εκπαίδευση Προσωπικού 0,05 0,00 
Αυτοµατισµοί 0,3 0,00 
Πόσιµο Νερό 5,9 5,2 
Λύµατα 4,05 6,04 
∆ηµιουργία Θυγατρικής 0,1 0,06 
Παραγωγή Ενέργειας 3,2 0,00 

Σύνολο 16,4 13,02  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΟΛΟΓΙΟΥ 31-12-2007 

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 31-12-2007 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., όπως έχει αναφερθεί, προήλθε από τη συγχώνευση των πρώην ΟΥΘ Α.Ε. 

και ΟΑΘ Α.Ε. Οι δύο πρώην Ανώνυµες Εταιρίες, µετά την αποτίµηση των περιουσιακών 

τους στοιχείων για πρώτη φορά το 1997 (Π∆ 156 και 157/25-6-97), είχαν διαµορφώσει το 

Μετοχικό τους Κεφάλαιο ως εξής: 

 

α) ΟΥΘ Α. Ε. 186.940.572,27 € 
β) ΟΑΘ Α. Ε. 220.983.125,46 € 
Μετά την συγχώνευση σε Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. µε τον Ν.2651/1998 το 
συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε 

407.923.697,73 € 

 

Σύµφωνα µε τον Ιδρυτικό Ν.2651/98, για το καθορισµό του Μετοχικού Κεφαλαίου, το Σώµα 

Ορκωτών Εκτιµητών επιλήφθηκε της εκτίµησης των περιουσιακών στοιχείων της Ε.Υ.Α.Θ.  

Α. Ε. Κατά την εκτίµηση αυτή θεωρήθηκε ότι η αξία της Εταιρείας ήταν υπερτιµηµένη και, 

χάριν της αρχής της συντηρητικότητας, προέκυψε µείωση της αξίας των παγίων κατά 30% 

περίπου. Έτσι ο νέος Ισολογισµός έναρξης της 1/1/99 διαµόρφωσε το οριστικό Μετοχικό 

Κεφάλαιο της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., σε 278.796.771,83 € που ήταν διαιρεµένο σε 95.000.000 

µετοχές, αξίας 2,93 € έκαστη, όλες κυριότητας του Ελληνικού ∆ηµοσίου (ΦΕΚ 8174/5-9-2000 

Τ.Α. Ε.) Σύµφωνα µε το άρθρο 18 του Ν.2937/26-7-2001 και την µεταβίβαση των παγίων στο 

ΝΠ∆∆ «Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων», το Μετοχικό Κεφάλαιο της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ορίσθηκε σε 15.000.000 

€, διαιρούµενο σε 15.000.000 µετοχές του 1€ έκαστη. Παράλληλα δηµιουργήθηκε ειδικό 

αποθεµατικό ύψους 263.796.771,83 € (278.796.771,83 - 15.000.000), το οποίο, εν συνεχεία, 

µειώθηκε κατά την αξία των περιουσιακών στοιχείων που µεταβιβάστηκαν στην Ε.Υ.Α.Θ. 

Παγίων. 

Στις 27-7-2001, η ∆ιυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων, αποτελούµενη από τους 

Υπουργούς Μακεδονίας - Θράκης, Εθνικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µε την 605/27-7-2001 

απόφασή της, αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Ε.Υ.Α.Θ. κατά 

1.500.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας 1 €. 
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Ταυτόχρονα, αποφασίστηκε η διάθεση 2.700.000 υφισταµένων µετοχών της Εταιρείας 

Κυριότητας του Ελληνικού ∆ηµοσίου στο ευρύ επενδυτικό κοινό. Από τις µετοχές αυτές, οι 

200.000 αφορούσαν ιδιωτική τοποθέτηση των µελών του ∆.Σ. και του προσωπικού. 

Έτσι, στο σύνολο των 16.500.000 µετοχών της Ε.Υ.Α.Θ. ΑΕ , το Ελληνικό ∆ηµόσιο, στις 

31/12/2001, κατείχε το 74,55%, ήτοι 12.300.000 µετοχές και οι λοιποί ιδιώτες και θεσµικοί 

επενδυτές κατείχαν το 25,45%, ήτοι 4.200.000 µετοχές. 

Εν συνεχεία, µετά τη συµπλήρωση έξη (6) µηνών (21/03/2002) από την εισαγωγή  της ΕΥΑΘ 

ΑΕ στο Χρηµατιστήριο , εφαρµόσθηκε το κίνητρο διακράτησης, όπως προβλεπόταν στο 

Ενηµερωτικό ∆ελτίο Εισαγωγής της. Συγκεκριµένα δόθηκαν δύο (2) δωρεάν µετοχές για κάθε 

δέκα (10) παλαιές στους µετόχους(πλην των Θεσµικών) που κράτησαν τις µετοχές της 

∆ηµόσιας εγγραφής για 6 µήνες και έτσι η σύνθεση του Μετοχικού Κεφαλαίου έγινε 74,016% 

Ελληνικό ∆ηµόσιο και 25,84 % λοιποί θεσµικοί ή µη επενδυτές. 

Η τιµή εισαγωγής της µετοχής στις 21/9/2001 ορίσθηκε στα 3,94 € αλλά για λόγους 

συγκριτικούς λαµβάνεται υπόψη η προσαρµοσµένη τιµή της όπως διαµορφώνεται µετά : 

Α) Την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου λόγω κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών µε την 

εισαγωγή 1.500.000 νέων µετοχών ,κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30/12/2002, 

οπότε και αποφασίσθηκε να δοθεί 1 δωρεάν µετοχή για κάθε 10 παλιές. 

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της 29ης ∆εκεµβρίου 2006 αποφάσισε την 

αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 2.178.000 € µε 

κεφαλαιοποίηση λόγω υπεραξίας.  

Η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου πραγµατοποιήθηκε µε αντίστοιχη αύξηση της 

ονοµαστικής αξίας της µετοχής από (1) ΕΥΡΩ σε ένα (1) ΕΥΡΩ και (12) δώδεκα λεπτά 

εκάστη.  

Μετά την ως άνω αύξηση το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό 20.328.000 €, 

διαιρούµενο σε 18.150.000 κοινές ονοµαστικές, ονοµαστικής αξίας 1,12 €.  

Β) Την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου λόγω κεφαλαιοποίησης φορολογηθέντων και µη 

διανεµηθέντων κερδών σε αναλογία µια νέα µετοχή για κάθε µια παλαιά, µε έκδοση 

18.150.000 (δέκα οκτώ εκατοµµυρίων εκατόν πενήντα χιλιάδων) νέων µετοχών ονοµαστικής 

αξίας € 1,12 (ένα ευρώ και δώδεκα λεπτά) ανά µετοχή και δωρεάν διάθεσή τους στους 

µετόχους ,κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 7ης Νοεµβρίου 2007. 

Έτσι ως τιµή εισαγωγής θα λαµβάνεται από τούδε και εφεξής η τιµή των 1,79 € που 

προκύπτει από την σχέση:  

Ρ2 = Ρ1 Χ Μ1 / Μ2 = 3,94 Χ 16.500.000 / 36.300.000 = 1,79€ 

Όπου  

Ρ1: Τιµή εισαγωγής 

Μ1: Αριθµός µετοχών κατά την εισαγωγή στο ΧΑ 

Μ2: Αριθµός µετοχών σήµερα 

Έτσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας µετά την απόφαση της Έκτακτης Γενικής 
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Συνέλευσης των Μετόχων της 7-11-2007  ανέρχεται σε 40.560.000 ευρώ διαιρούµενο σε 

36.300.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές ενός ευρώ και δώδεκα λεπτά (1,12) έκαστη 

 

 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ 

Γενικά. 

 
Οι µετοχές της Εταιρείας είναι ονοµαστικές και αδιαίρετες . 

Η κατοχή του τίτλου της µετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή από τον κύριο 

αυτής του Καταστατικού της Εταιρείας και των νοµίµων αποφάσεων του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, έστω και αν δεν έλαβαν µέρος σε 

αυτές οι Μέτοχοι. 

Κάθε µετοχή της Εταιρείας εµπεριέχει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που 

προβλέπονται από το Νόµο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το οποίο δεν περιέχει 

επιπρόσθετες περιοριστικές διατάξεις από τον ισχύοντα νόµο.  

 

Οι µετοχές της Εταιρείας είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες. Επισηµαίνεται ότι, στο άρθρο 5 

παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας  καθώς και στον ειδικό νόµο 2937/2001 «ρυθµίσεις  

ΕΥΑΘ ΑΕ»,  άρθρ. 18 παραγρ. 8 προβλέπεται πως «το ∆ηµόσιο δύναται να διαθέτει σε 

επενδυτές ποσοστό έως σαράντα εννέα τοις εκατό του εκάστοτε µετοχικού κεφαλαίου της 

εταιρείας» . 

 Επίσης σύµφωνα µε το άρθρο 11 του ν. 3631/2008: 

 

«1. Επί Ανωνύµων εταιριών εθνικής στρατηγικής σηµασίας που έχουν ή είχαν µονοπωλιακό 

χαρακτήρα και ιδίως όταν πρόκειται για εταιρίες που έχουν στην κυριότητά τους ή 

εκµεταλλεύονται ή διαχειρίζονται εθνικά δίκτυα υποδοµών, η απόκτηση από άλλο µέτοχο, 

εκτός του Ελληνικού ∆ηµοσίου ή από συνδεδεµένες µε αυτόν επιχειρήσεις κατά την έννοια 

του άρθρου 42ε του κ. ν. 2190/1920, ή από µετόχους που δρουν από κοινού µε 

εναρµονισµένο τρόπο, δικαιωµάτων ψήφου από 20% του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου και 

άνω, προϋποθέτει την προγενέστερη έγκριση της ∆ιϋπουργικής Επιτροπής 

Αποκρατικοποιήσεων του Ν. 3049/2002, κατά τη διαδικασία του νόµου αυτού». 

Οι µετοχές της εταιρείας είναι άυλες. Μονάδα διαπραγµάτευσης αποτελεί ο άυλος τίτλος 

των δέκα µετοχών. Κάθε µετοχή παρέχει δικαίωµα µίας ψήφου. Η ευθύνη των µετόχων 

έναντι πιστωτών της Εταιρείας περιορίζεται έως την ονοµαστική αξία των µετοχών που 

κατέχουν. Οι µέτοχοι συµµετέχουν στη ∆ιοίκηση και τα κέρδη της Εταιρείας σύµφωνα µε το 

Νόµο και τις διατάξεις του Καταστατικού. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν 

από κάθε µετοχή είναι αδιαίρετα και µεταβιβάζονται σε οποιονδήποτε καθολικό ή ειδικό 

διάδοχο του µετόχου. 

Οι µέτοχοι ασκούν τα δικαιώµατά τους σε σχέση µε τη διοίκηση της Εταιρείας, 
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αποκλειστικά µε την συµµετοχή τους στις Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων της Εταιρείας. Οι 

µέτοχοι έχουν προνόµιο προτίµησης σε κάθε µελλοντική αύξηση του µετοχικού 

κεφαλαίου της εταιρείας, ανάλογα µε τη συµµετοχή τους στο υφιστάµενο µετοχικό κεφάλαιο, 

όπως ορίζεται στο άρθρο 19, παρ.7 του ν. 3604/2007. 

 

Οι δανειστές του µετόχου και οι διάδοχοί τους σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να 

προκαλέσουν την κατάσχεση ή τη σφράγιση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή των 

βιβλίων της Εταιρείας, ούτε να ζητήσουν τη διανοµή ή εκκαθάρισή της, ούτε να αναµιχθούν 

οπωσδήποτε στη διοίκηση ή στη διαχείρισή της. 

Κάθε µέτοχος, οπουδήποτε και να κατοικεί, λογίζεται ότι έχει νόµιµη κατοικία στην έδρα της 

Εταιρείας ως προς τις σχέσεις του µε αυτήν και υπόκειται στην Ελληνική Νοµοθεσία. Κάθε 

διαφορά µεταξύ της Εταιρείας αφ' ενός και των µετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφ' 

ετέρου, υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα των τακτικών δικαστηρίων, η δε Εταιρεία 

ενάγεται µόνον ενώπιον των δικαστηρίων της έδρας της. 

Κάθε µετοχή παρέχει το δικαίωµα µιας ψήφου. Συγκύριοι µετοχής, για να έχουν δικαίωµα 

ψήφου στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να υποδείξουν στην Εταιρεία εγγράφως ένα κοινό 

εκπρόσωπο για τη µετοχή αυτή, ο οποίος θα τους εκπροσωπήσει στη Γενική Συνέλευση, 

µέχρι δε τον καθορισµό αυτό, αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωµάτων τους. 

Κάθε µέτοχος δικαιούται να µετάσχει στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, είτε 

αυτοπροσώπως, είτε µέσω πληρεξουσίου. Για να µετάσχει µέτοχος στην Γενική Συνέλευση 

πρέπει να έχει λάβει βεβαίωση από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, πέντε (5) τουλάχιστον 

ηµέρες πριν την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ηµεροµηνία. Μέσα 

στην ίδια προθεσµία πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία οι αποδείξεις κατάθεσης των 

µετοχών και τα έγγραφα εκπροσώπησης, έναντι αποδείξεως η οποία παρέχει στο µέτοχο 

δικαίωµα εισόδου στο χώρο της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που δεν συµµορφώνονται µε 

τα παραπάνω, µετέχουν στη Γενική Συνέλευση µόνο µε τη ρητή άδειά της. Κάθε µέτοχος 

µπορεί να ζητήσει, δέκα (10) ηµέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση τις ετήσιες 

οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και τις σχετικές εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

και των Ελεγκτών της Εταιρείας. 

Ιδιαίτερα ∆ικαιώµατα Μετόχων ή Τρίτων 

Ελληνικό ∆ηµόσιο 

Το Ελληνικό ∆ηµόσιο, το οποίο ήταν ο µοναδικός αρχικός µέτοχος της ΕΥΑΘ ΑΕ , 

κατοχυρώνεται θεσµικά ως προς τη διατήρηση πλειοψηφικής συµµετοχής όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω.(Άρθρα 5 παρ. 4  του Εταιρικού Καταστατικού ). 

Τρίτοι 

Σύµφωνα µε το άρθρο 13 παρ. 2 του Κωδικοποιηµένου Καταστατικού της ΕΥΑΘ ΑΕ, 

Οι εργαζόµενοι στην εταιρεία , έχουν δικαίωµα διορισµού δύο (2) µελών  του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της ΕΥΑΘ ΑΕ. 
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∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 

Ο κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, παρέχει ορισµένα δικαιώµατα σε µέτοχο ή µετόχους, που 

δρουν από κοινού, εφόσον συµπληρώνουν ορισµένη ελάχιστη µειοψηφία συµµετοχής στο 

µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Τα δικαιώµατα των µετόχων της µειοψηφίας 

τροποποιήθηκαν µε τα άρθρα 47 και 49 του νέου νόµου 3604/2007 και επιφέρουν τις εξής 

τροποποιήσεις: 

- Με την αίτηση µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό 1/20 του καταβεβληµένου 

µετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική 

συνέλευση των µετόχων, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε 

(45) ηµέρες από την ηµεροµηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού 

συµβουλίου. 

- Με την αίτηση µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου 

µετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συµβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ηµερήσια 

διάταξη της γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέµατα, εάν η 

σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συµβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες πριν 

από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέµατα πρέπει να δηµοσιεύονται ή να 

γνωστοποιούνται, µε ευθύνη του διοικητικού συµβουλίου, κατά το άρθρο 26, επτά (7) 

τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη γενική συνέλευση. 

- Μετά από αίτηση οποιουδήποτε µετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) 

τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συµβούλιο 

υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούµενες συγκεκριµένες 

πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο µέτρο που αυτές είναι χρήσιµες για την 

πραγµατική εκτίµηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. 

-Με αίτηση µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου 

µετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συµβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική 

συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε 

κάθε µέλος του διοικητικού συµβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας καθώς και κάθε 

παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύµβαση της εταιρείας µε αυτούς. 

Μετά από αίτηση µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέµπτο (1/5) του καταβεβληµένου 

µετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις 

ηµέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συµβούλιο υποχρεούται να 

παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων 

και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. 

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του µετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωµα  να  

ζητήσουν τον έλεγχο  της  εταιρείας  από  το  Μονοµελές  Πρωτοδικείο της 

περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, εάν πιθανολογούνται πράξεις που 

παραβιάζουν διατάξεις των νόµων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις 

της γενικής συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται 

εντός (3) ετών από την έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της 
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οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόµενες πράξεις. 

- Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέµπτο (1/5) του καταβεβληµένου 

µετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το Μονοµελές Πρωτοδικείο τον 

έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η 

διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή 

διαχείριση. 

- Είσπραξη Μερίσµατος 

Το µέρισµα κάθε µετοχής, εφόσον έχει αποφασισθεί η διανοµή του, καταβάλλεται στο µέτοχο 

µέσα σε δυο µήνες από την ηµεροµηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις 

ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις και τη διανοµή των κερδών, σύµφωνα µε άρθρα 279 & 329 

του Κανονισµού του Χ.Α. Ο τρόπος και η ηµεροµηνία καταβολής θα γνωστοποιηθεί στους 

µετόχους µε ανακοινώσεις ή δηµοσιεύσεις στον ηµερήσιο Τύπο .  Η απαίτηση  για είσπραξη 

µερίσµατος παραγράφεται σε διάστηµα πέντε ετών από το τέλος του έτους εντός του οποίου 

τα µερίσµατα κατέστησαν απαιτητά.  

Φορολογία Μερισµάτων 

Σύµφωνα µε την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία, οι ηµεδαπές ανώνυµες εταιρείες των 

οποίων µετοχές είναι εισηγµένες στο Χ.Α. (εκτός των τραπεζών) βαρύνονται µε συντελεστή 

φόρου 25% για το 2007 επί των φορολογητέων κερδών τους πριν από οποιαδήποτε 

διανοµή. Κατά συνέπεια, τα µερίσµατα που διανέµονται έχουν ήδη φορολογηθεί στο 

πρόσωπο της Ανώνυµης Εταιρείας χωρίς να υπάρχει περαιτέρω υποχρέωση του µετόχου 

για εκ νέου φορολόγησή του 

 

 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΟΛΟΓΙΟΥ ΕΥΑΘ ΑΕ 

∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 31-12-2007 
 

Εύρος µετοχών 
Πλήθος 

Μετοχών 

Αριθµός 

Μετόχων 
Ποσοστό 

0<ΜΕΤΟΧΕΣ<=500 924 199.024 0.55% 

500<ΜΕΤΟΧΕΣ<=1.000 468 385.539 1.06% 

1.000<ΜΕΤΟΧΕΣ<=10.000 714 2.107.598 5.81% 

10.000<ΜΕΤΟΧΕΣ<=250.000 110 4.058.163 11,18% 

250.000<ΜΕΤΟΧΕΣ<=12.000.000 6 6.681.676 7,39% 

12.000.000<ΜΕΤΟΧΕΣ 1 26.868.000 74.02 % 

ΣΥΝΟΛΑ: 2.223 36.300.000 100.00% 
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Μετοχική σύνθεση της Ε.Υ.Α.Θ. ΑΕ στις 31/12/2007 

Μέτοχοι % Μετοχών Αριθµός Μετόχων Πλήθος Μετοχών 

Ελληνικό ∆ηµόσιο 74,02% 1 26.868.000 

Νοµικά πρόσωπα 13.36% 68 4.851.231 

Φυσικά πρόσωπα 12.59% 2.148 4.571.255 

Οµάδα συγκυριών 0,01% 1 2.000 

Κοινή µερίδα 0,02% 5 7.514 

Σύνολο 100,00% 2.223 36.300.000 

 
 

 
Παρατηρώντας τη µετοχική σύνθεση της ΕΥΑΘ ΑΕ στις 31-12-2007 µε αυτήν της 31-12-

2006, διαπιστώνεται ότι : 

Το Ελληνικό ∆ηµόσιο εξακολουθεί να είναι ο κύριος µέτοχος διατηρώντας το ίδιο ποσοστό. 

∆ιαφοροποιούνται : τα λοιπά νοµικά πρόσωπα τα οποία ήταν 44 σε αριθµό και κατείχαν 

ποσοστό 11,09% κατά την 31-12- 2006 ενώ στις 31-12-2007 παρουσιάζονται 68 σε αριθµό 

και να κατέχουν ποσοστό 13,36% . Έχει αυξηθεί δηλαδή ο αριθµός κατά 22 αλλά και το 

ποσοστό κατά 2,27% .  

 Έχει µειωθεί το ποσοστό των φυσικών προσώπων (2,3%) ενώ αυξήθηκε  ο αριθµός τους 

από 1.990 µέτοχοι που ήταν στις 31-12-2006 σε 2.143 µέτοχοι στις 31-12-2007. 

Τέλος εµφανίζονται 5 κοινές επενδυτικές µερίδες κατέχοντες ποσοστό 0,02% και 7.514 

µετοχές ενώ υπάρχει µια οµάδα συγκυριών µε 2.000 µετοχές και ποσοστό 0,01% 

 
 

Μετοχική Σύνθεση

Ελληνικό 
∆ηµόσιο; 

74.02%

Θεσµικοί 
Επενδυτές; 

12.34%

Λοιποί 

Μέτοχοι; 
13.64%

Ελληνικό ∆ηµόσιο

Θεσµικοί Επενδυτές

Λοιποί Μέτοχοι
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ  

 2006 2007 

Αριθµός µετοχών. 18.150.000 36.300.000 
Ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες 4.176.000 9.432.000 
Ονοµαστική αξία µετοχής 1,12 € 1,12 € 
Τιµή εισαγωγής  1,79€ 1,79€ 
Υψηλότερη τιµή έτους 3,40 € 6,78€ 
Χαµηλότερη τιµή έτους 2,14 € 2,84€ 
Μέσος όρος έτους 2.70 € 4,02€ 
Κλείσιµο έτους (31/12) 3.26€ 6,3€ 
Χρηµατιστηριακή αξία ΕΥΑΘ ΑΕ (31/12) 59.690.000 € 228.690.000 € 
Μέρισµα 0,18€ 0,10€ 
 

Η µετοχή της ΕΥΑΘ Α.Ε. συγκριτικά µε το 2006 κατά το 2007 κινήθηκε σύµφωνα µε τον 

παραπάνω πίνακα. Η ΕΥΑΘ ΑΕ έχοντας συνολική κεφαλαιοποίηση µεγαλύτερη από 

100.000.000 ΕΥΡΩ, διασπορά µεγαλύτερη του 20% και εµπορευσιµότητα µεγαλύτερη του 

15%, κατά την εξαµηνιαία αναθεώρηση ,εντάχθηκε στην κατηγορία Μεγάλης 

Κεφαλαιοποίησης του ΧΑ ,από 10-4-2007 . 

 

ΑΠΟ∆ΟΣΗ METOXHΣ 

Η απόδοση της µετοχής παρουσίασε αύξηση κατά 108% 

Η εµπορευσιµότητα αυξήθηκε κατά 17,43% το 2ο εξάµηνο του 2007 σε σχέση µε το 1ο 

λαµβάνοντας υπόψη και το stock split στις 19/12 6,64 είναι η υψηλότερη τιµή του έτους 

2,98 είναι η χαµηλότερη τιµή του έτους 

Συγκριτικό Group 31/12/07 * 
 M 

Cap 
(€mil.)

P/E 
07a(x)

P/E 
08e(x)

EV/EBITDA 
07a(x) 

EV/EBITDA 
08e(x) 

EYATH  229 16.1 12.1 11.3 9.8 
EYDAP 
Athens  

1,174 23.7 24.7 15.7 13.1 

Northumbrian2,500 13.9 14.1 10.3 10 
Pennon 
Group 

3,198 20 18.2 11.3 10.4 

Acqua 
America 

2,230 27.7 24.1 12.6 10.9 

Acquas de 
Barcelona 

4,115 22.9 23.5 8.4 7.8 

Severn Trent 4,961 16.3 14.1 9.7 8.7 
Kelda 4,772 16.1 14.7 12.1 10.1 
Median (ex-
EYATH)  

  20 18.2 11.3 10.1 

*Πηγή: 
Thomson 
Reuters 

     



138  

   
 
 
 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ  ΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2007 
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

       

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 31/1/07 28/2/07 31/3/07 30/4/07 31/5/07 30/6/07

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 459.556 384.412 377.464 334.976 862.122

1.028.15
6

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΩΤΕΡΗ 
ΤΙΜΗ 3,29 3,25 3,18 3,44 3,67 4,01

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΩΤΕΡΗ 
ΤΙΜΗ 3,07 3 2,84 3,1 3,13 3,55

ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ 3,15 3,12 3,16 3,31 3,62 3,89

Μ.Ο ΤΙΜΩΝ 
ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ 3,18 3,17 3,10 3,35 3,39 3,74

% ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ 
ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ 3,26 
ΤΗΣ 29/12/2006 
  -3,37% -4,29% -3,07% 1,53% 11,04% 19,33%
 

 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ  ΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2007 
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

       

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 31/7/07 31/8/07 30/9/07 31/10/07 30/11/07 31/12/07

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 851.700 487.022 629.710 1.790.268 1.310.106 2.203.110

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΩΤΕΡΗ 
ΤΙΜΗ 4,65 4,17 4,42 5,8 5,87 6,78

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΩΤΕΡΗ 
ΤΙΜΗ 3,81 3,55 3,67 4,38 4,85 5,31

ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ 4,01 3,88 4,37 5,5 5,42 6,3

Μ.Ο ΤΙΜΩΝ 
ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ 4,24 3,90 3,97 4,76 5,35 6,04

% ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ 
ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ 3,26 
ΤΗΣ 29/12/2006 
  23,01% 19,02% 34,05% 68,71% 66,26% 93,25%
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ΕΚΘΕΣΗ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΓΙΑ 

ΤΗΝ 7Η  ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαρίου 2007 - 31 ∆εκεµβρίου 2007) 

 

Η Εταιρεία σύµφωνα µε την υποχρέωση της που προκύπτει από το Ν. 3016/2002 άρθρο 2 

παραγρ. 4 δηλώνει ότι στις 11-12-2007 συστάθηκε θυγατρική της µε την επωνυµία « ΕΥΑΘ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ»  µε ΜΑΕ   64868/062/Β/07/0271  επιχείρηση, που προσδιορίζεται (αρθρ. 42ε 

παρ. 5 του ΚΝ 2190/1920), ως συνδεδεµένη µε αυτήν πλην όµως κατά την ως άνω εταιρική δεν 

παρουσίασε καµία δραστηριότητα  και ως εκ τούτου δεν έχει υποχρέωση το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο υποβολής της έκθεσης αυτής, στους εποπτικούς φορείς. 

 

Θεσσαλονίκη  26-3-2008 

 

ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

∆ρ. Σκόδρας Ι. Γεώργιος     Καθηγητής ΑΠΘ Σµύρης Κ. Παύλος 

Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου   Α’ Αντιπρόεδρος ∆ιοικητικού 

& ∆ιευθύνων Σύµβουλος     Συµβουλίου 

 

 

 

 

 

 



142  

 

 
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 

Προς τους Μετόχους της  εταιρείας «Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης 

Α.Ε.» 

 

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της «Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης 

Θεσσαλονίκης Α.Ε.» (η «Εταιρεία»), που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 

2007, και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της 

χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών 

πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις. 

Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη  παρουσίαση αυτών των 

Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί  από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή 

περιλαµβάνει το σχεδιασµό, την εφαρµογή και τη διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου 

σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων, απαλλαγµένων 

από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης 

την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών 

εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. 

Ευθύνη Ελεγκτών 

∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε βάση 

τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα  µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που 

είναι εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη 

συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου 

µας µε σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από 

ουσιώδη ανακρίβεια.   

Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, 

σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι 

διαδικασίες επιλέγονται  κατά την κρίση του ελεγκτή  και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του 

κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για 

την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου 

σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό το 

σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης επί της 

αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. Ο έλεγχος 

περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που 

εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, καθώς και 
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αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης  των οικονοµικών καταστάσεων. 

Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι  επαρκή και κατάλληλα για 

τη θεµελίωση της γνώµης µας. 

Γνώµη 

Κατά τη γνώµη µας οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις  παρουσιάζουν εύλογα από κάθε 

ουσιώδη άποψη την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2007, την 

χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις Ταµειακές της Ροές για τη χρήση που έληξε την 

ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα  ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως 

αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου µας, εφιστούµε την 

προσοχή σας στο γεγονός ότι οι φορολογικές δηλώσεις της Εταιρείας για τις χρήσεις 2001 έως 

και 2007 δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές, µε συνέπεια να υπάρχει το 

ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν 

και θα οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί 

στο παρόν στάδιο και ως εκ τούτου δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές 

καταστάσεις σχετικά µε το θέµα αυτό.   

Αναφορά επί άλλων νοµικών και  κανονιστικών θεµάτων 

Η Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από 

το άρθρο 43α παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/20 καθώς και από το άρθρο 11α του Ν.3371/2005 

και το περιεχόµενό της είναι συνεπές µε τις συνηµµένες  οικονοµικές καταστάσεις. 

 

Θεσσαλονίκη,  26 Μαρτίου 2008 

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 

 

 

Ανδρέας ∆ηµ. Τσαµάκης               Μαργαρίτα Κωνσταντία Αντ. Βασιλειάδου 

 

 

             Α.Μ. ΣΟΕΛ 17101                                         Α.Μ.ΣΟΕΛ  12861 
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ΕΚΘΕΣΗ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΑΘ Α.Ε. 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 8Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 Ιανουαρίου 2007-31 ∆εκεµβρίου 2007) 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 

Κύριοι Μέτοχοι,  

 Σας υποβάλλουµε για έγκριση τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας ΕΥΑΘ Α.Ε. για 

την 8η εταιρική χρήση 1-1-2007 έως 31-12-2007. Η χρήση που έληξε είναι η 8η εταιρική χρήση 

από την ίδρυσή της ως Ανώνυµης εταιρείας και είναι και αυτή κερδοφόρα όπως όλες οι 

προηγούµενες. 

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα υιοθετηµένα από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Η εφαρµογή των προτύπων αυτών είναι 

υποχρεωτική για τις Εταιρείες που είναι εισηγµένες στο ΧΑΑ και για τις χρήσεις που λήγουν 

µετά την 31-12-2004. 

 Η εταιρεία µε την επωνυµία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», και το διακριτικό τίτλο «ΕΥΑΘ» (εφεξής η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ή «ΕΥΑΘ Α.Ε.») 

ιδρύθηκε το 1998 ( νόµος υπ΄ αριθµ. 2651/3-11-1998 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 248/2-11-1998) και προήλθε 

από τη συγχώνευση των Ανωνύµων Εταιρειών «Οργανισµός Ύδρευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.» 

(ΟΥΘ Α.Α.) και «Οργανισµός Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.» (ΟΑΘ Α.Ε.), οι οποίες είχαν 

µετατραπεί σε ανώνυµες εταιρείες εντός του 1997. 

 

1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΑΑ))  ΗΗ  ππααρροοχχήή  υυππηηρρεεσσιιώώνν  ύύδδρρεευυσσηηςς  κκααιι  ααπποοχχέέττεευυσσηηςς,,  ηη  µµεελλέέττηη,,  κκαατταασσκκεευυήή,,  εεγγκκααττάάσστταασσηη,,  

λλεειιττοουυρργγίίαα,,  εεκκµµεεττάάλλλλεευυσσηη,,  δδιιααχχεείίρριισσηη,,  σσυυννττήήρρηησσηη,,  εεππέέκκτταασσηη  κκααιι  ααννααννέέωωσσηη  σσυυσσττηηµµάάττωωνν  

ύύδδρρεευυσσηηςς  κκααιι  ααπποοχχέέττεευυσσηηςς..  ΣΣττιιςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  κκααιι  τταα  έέρργγαα  ααυυττάά,,  σσυυµµππεερριιλλααµµββάάννοοννττααιι  ηη  

άάννττλληησσηη,,  ααφφααλλάάττωωσσηη,,  εεππεεξξεερργγαασσίίαα,,  ααπποοθθήήκκεευυσσηη,,  µµεεττααφφοορράά,,  δδιιααννοοµµήή  κκααιι  δδιιααχχεείίρριισσηη  ττωωνν  ππρροοςς  

ττοουυςς  σσκκοοπποούύςς  ααυυττοούύςς  ααπποοδδιιδδόόµµεεννωωνν  υυδδάάττωωνν  ππάάσσηηςς  φφύύσσεεωωςς,,  κκααθθώώςς  κκααιι  τταα  έέρργγαα  κκααιι  οοιι  

δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  σσυυλλλλοογγήήςς,,  µµεεττααφφοορράάςς,,  εεππεεξξεερργγαασσίίααςς,,  ααπποοθθήήκκεευυσσηηςς  κκααιι  δδιιααχχεείίρριισσηηςς  ττωωνν  ππάάσσηηςς  

φφύύσσεεωωςς  λλυυµµάάττωωνν  ((ππλληηνν  ττωωνν  ττοοξξιικκώώνν))  κκααιι  ηη  εεππεεξξεερργγαασσίίαα,,  δδιιααννοοµµήή,,  δδιιάάθθεεσσηη  κκααιι  δδιιααχχεείίρριισσηη  ττωωνν  

ππρροοϊϊόόννττωωνν  ττωωνν  δδιικκττύύωωνν  ααπποοχχεεττεεύύσσεεωωςς..  

Β)  Η πραγµατοποίηση επενδύσεων για βελτίωση των υποδοµών της Εταιρείας. 

Γ)  Η παροχή πάσης φύσεως τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ιδίως µέσω των δικτύων 

υδρεύσεως ή αποχετεύσεως. 

∆)  Η παραγωγή, ιδίως µε την εκµετάλλευση του ύδατος που προέρχεται από πηγές, φράγµατα, 

υδραγωγεία και αγωγούς, καθώς και η πώληση ηλεκτρικής ενέργειας. 

2. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
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Με βάση την υπ΄ αριθµ.608/27-7-2001 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εθνικής 

Οικονοµίας και Μακεδονίας- Θράκης τα τιµολόγια παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και 

αποχέτευσης, καθορίσθηκαν και διαµορφώθηκαν για την περίοδο 2002-2007 ως εξής: 

Όσον αφορά την ύδρευση πραγµατοποιήθηκαν µεσοσταθµικές αυξήσεις των τιµολογίων ως 

εξής: 

Έτος 2002 2003 2004 2005 2006 

 

2007 

Αύξηση την 1η Ιανουαρίου  
Εκάστου έτους 

 
 
3% 

 
 
4% 

 
 
5% 

 
 
5% 

 
 
5% 

 
 
5% 

 

ΌΌσσοονν  ααφφοορράά  ττηηνν  ααπποοχχέέττεευυσσηη,,  ττοο  ττέέλλοοςς  χχρρήήσσηηςς  υυπποοννόόµµοουυ  γγιιαα  ττοουυςς  κκοοιιννοούύςς  κκααττααννααλλωωττέέςς  

ααυυξξααννόότταανν    σσττααδδιιαακκάά  ((11--11--22000033  ::  5555%%  κκααιι  11--11--22000055::  5588%%))  µµέέχχρριι  ττηηνν  11--11--22000066  ώώσσττεε  σσττηηνν  

ηηµµεερροοµµηηννίίαα  ααυυττήή  νναα  ααννέέρρχχεεττααιι  σσττοο  6600%%  εεππίί  ττηηςς  ττιιµµήήςς  ττοουυ  κκααττααννααλλιισσκκόόµµεεννοουυ  ύύδδααττοοςς..  

ΤΤοο  ∆∆ιιοοιικκηηττιικκόό  ΣΣυυµµββοούύλλιιοο  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  µµεε  ττηηνν  ααρρ..  551177//22000066  ααππόόφφαασσήή  ττοουυ  εεννέέκκρριιννεε  ττηη  ννέέαα  

ττιιµµοολλοογγιιαακκήή  πποολλιιττιικκήή  γγιιαα  ττηηνν  ππεεννττααεεττίίαα  22000077  ––  22001111,,  πποουυ  κκυυρρώώθθηηκκεε  µµεε  ττηηνν  ααρρ..  1111774411//2299--1122--

22000066  ΚΚΥΥΑΑ  ττωωνν  ΥΥπποουυρργγώώνν  ΟΟιικκοοννοοµµίίααςς  &&  ΟΟιικκοοννοοµµιικκώώνν  κκααιι  ΜΜαακκεεδδοοννίίααςς  ΘΘρράάκκηηςς,,  ((ΦΦΕΕΚΚ  220022,,  

ΤΤεεύύχχοοςς  ΒΒ’’  1166--22--22000077))  πποουυ  εεφφααρρµµόόσσττηηκκεε    ααππόό  ττοο  ΜΜάάιιοο  ττοουυ  22000077  κκααιι  ααφφοορράά  σσεε  κκααττααννααλλώώσσεειιςς  

ννεερροούύ  ααππόό  11//11//22000077..  

ΣΣύύµµφφωωνναα  µµεε  ττηηνν  ννέέαα  ττιιµµοολλοογγιιαακκήή  πποολλιιττιικκήή,,  οοιι  µµεεσσοοσσττααθθµµιικκέέςς  ααυυξξήήσσεειιςς  ύύδδρρεευυσσηηςς  γγιιαα  ττηηνν  

ππεερρίίοοδδοο  22000077--22001111  θθαα  δδιιααµµοορρφφωωθθοούύνν  ωωςς  εεξξήήςς::  

  

  

  

  

ΣΣύύµµφφωωνναα  µµεε  ττηηνν  ννέέαα  ττιιµµοολλοογγιιαακκήή  πποολλιιττιικκήή,,  ττοο  ττέέλλοοςς  χχρρήήσσηηςς  υυπποοννόόµµοουυ  γγιιαα  ττοουυςς  κκοοιιννοούύςς  

κκααττααννααλλωωττέέςς  θθαα  ααυυξξάάννεεττααιι  σσττααδδιιαακκάά  ωωςς  εεξξήήςς  ααννάά  έέττοοςς::  

 

  

 

 

 

 

33..  ∆∆ΙΙΑΑΧΧΕΕΙΙΡΡΙΙΣΣΗΗ  ΚΚΙΙΝΝ∆∆ΥΥΝΝΩΩΝΝ  

ΑΑ..  ΚΚΙΙΝΝ∆∆ΥΥΝΝΟΟΙΙ  ΣΣΧΧΕΕΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΜΜΕΕ  ΤΤΟΟΝΝ  ΚΚΛΛΑΑ∆∆ΟΟ  ΠΠΟΟΥΥ  ∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟΠΠΟΟΙΙΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΗΗ  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑΑ  

Αναφορικά  µε την πιθανότητα µελλοντικής απελευθέρωσης της αγοράς, σε σχέση µε το 

κοινοτικό δίκαιο και τις πιθανές επιπτώσεις στην Εταιρεία, αναφέρεται ότι λόγω της φύσεως της 

Έτος 2007 2008 2009 2010 2011 

 

Αύξηση 
την 1η 
Ιανουαρίου  
Εκάστου 
έτους 

 
 
5% 

 
 
5% 

 
 
4% 

 
 
4% 

 
 
4% 

  
ΤΙΜΕΣ 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ποσοστό επί της 
τιµής 
καταναλισκόµενου 
ύδατος 60% 64% 68% 72% 76% 80% 
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εγκατεστηµένης υποδοµής (κυρίως υπόγεια δίκτυα και δεξαµενές), ο τοµέας ύδρευσης-

αποχέτευσης αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα φυσικού µονοπωλίου, όπου είναι εξαιρετικά 

δυσχερής η ανάπτυξη εναλλακτικών δικτύων και η δηµιουργία συνθηκών ανταγωνισµού, όπου 

οι καταναλωτές θα µπορούσαν να επιλέξουν µεταξύ διαφορετικών προµηθευτών 

κατεργασµένου (πόσιµου ύδατος). 

Επισηµαίνεται ότι στο σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στον υπόλοιπο 

κόσµο, οι υπηρεσίες ύδρευσης-αποχέτευσης παρέχονται από ιδιωτικές ή κρατικές εταιρείες (ή 

Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης) χωρίς να είναι δυνατή η ανάπτυξη ανταγωνισµού εντός 

των συγκεκριµένων γεωγραφικών ορίων εντός των οποίων οι εταιρείες αυτές παρέχουν τις 

υπηρεσίες τους. 

Τα συγκεκριµένα αυτά χαρακτηριστικά του κλάδου ύδρευσης και αποχέτευσης (που 

διαφοροποιούν το συγκεκριµένο κλάδο κοινής ωφέλειας), αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και µέχρι σήµερα δεν έχει τεθεί οποιοδήποτε θέµα κατάργησης του µονοπωλιακού 

χαρακτήρα του κλάδου και ανάπτυξης ανταγωνισµού, όπως, ενδεικτικά στην περίπτωση της 

παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. 

Κατόπιν τούτου, θεωρείται ότι δεν υφίσταται, στο ορατό µέλλον τουλάχιστον, το ενδεχόµενο της 

ανάπτυξης ανταγωνισµού στον συγκεκριµένο τοµέα. Η µόνη περίπτωση κατά την οποία, τυχόν, 

µελλοντική κοινοτική νοµοθεσία επιβάλλει κάποια µορφή ανταγωνισµού, είναι εφόσον 

απαιτήσει, όπως η επιλογή του παροχέα των υπηρεσιών (provider of services) ύδρευσης-

αποχέτευσης λάβει χώρα µέσω διαγωνιστικής  διαδικασίας, ώστε µέσω της µεθόδευσης αυτής, 

να αναπτυχθεί το στοιχείο του ανταγωνισµού όχι στο επίπεδο των παρεχοµένων υπηρεσιών, 

αλλά στο στάδιο της επιλογής του νοµικού αυτού προσώπου, το οποίο διαχειριζόµενο τα 

δεδοµένα υπάρχοντα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης θα παρέχει υπηρεσίες στους 

καταναλωτές. 

ΒΒ..  ΠΠααρράάγγοοννττεεςς  χχρρηηµµααττοοοοιικκοοννοοµµιικκοούύ  κκιιννδδύύννοουυ  

     Τα κύρια χρηµατοοικονοµικά εργαλεία της Εταιρείας είναι τα µετρητά, οι τραπεζικές  

καταθέσεις, οι εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις και υποχρεώσεις και τα δάνεια τραπεζών. Η 

∆ιοίκηση της Εταιρείας εξετάζει και αναθεωρεί σε τακτά χρονικά διαστήµατα τις σχετικές πολιτικές και 

διαδικασίες σχετικά µε την διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων, όπως ο πιστωτικός κίνδυνος 

και ο κίνδυνος ρευστότητας, οι οποίες περιγράφονται κατωτέρω: 

Α. Κίνδυνος της Αγοράς 

(i) Συναλλαγµατικός κίνδυνος   

Η Εταιρεία δεν αντιµετωπίζει συναλλαγµατικούς κινδύνους καθώς κατά τη διάρκεια της 

κλειόµενης χρήσης δεν είχε πραγµατοποιήσει συναλλαγές σε ξένο νόµισµα και το σύνολο των 

περιουσιακών της στοιχείων και υποχρεώσεων ήταν σε ευρώ. 

(ii) Κίνδυνος τιµής  

Αναφορικά µε το κίνδυνο τιµών η εταιρεία δεν εκτίθεται σε σηµαντικό κίνδυνο διακύµανσης 

των µεταβλητών που προσδιορίζουν τόσο τα έσοδα όσο και το κόστος.  

(iii) Ταµειακές ροές και δίκαιη αξία επιτοκίου κινδύνου  

      Η Εταιρεία δεν αντιµετωπίζει κίνδυνο επιτοκίων καθώς δανείζεται µε σταθερό επιτόκιο. 
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Β. Πιστωτικός κίνδυνος 

 Η Εταιρεία έχει σαφή πιστοδοτική πολιτική η οποία εφαρµόζεται µε συνέπεια. Επιπλέον έχει 

µεγάλο αριθµό πελατών και ως εκ τούτου η ευρεία διασπορά της πελατειακής της βάσης συντελεί 

στην ύπαρξη χαµηλού πιστωτικού κινδύνου σε σχέση µε τις απαιτήσεις αυτές. Η ∆ιοίκηση της 

Εταιρείας παρακολουθεί διαρκώς την χρηµατοοικονοµική κατάσταση των πελατών της, το 

µέγεθος και τα όρια των παρεχόµενων πιστώσεων. Στο τέλος της χρήσεως η ∆ιοίκηση θεώρησε 

ότι δεν υπάρχει κανένας σηµαντικός πιστωτικός κίνδυνος που να µην καλύπτεται από κάποια 

εξασφάλιση ή από επαρκή πρόβλεψη επισφαλούς απαιτήσεως. Η µέγιστη έκθεση σε πιστωτικό 

κίνδυνο αντανακλάται από το ύψος του κάθε στοιχείου του ενεργητικού.  

Γ. Κίνδυνος ρευστότητας  

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα, µέσω της διαθεσιµότητας επαρκών 

ταµειακών διαθεσίµων. 

Η ληκτότητα των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων την 31η ∆εκεµβρίου 2007 (31η 

∆εκεµβρίου 2006)  για την εταιρεία αναλύεται ως εξής: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 31/12/2007 
     
 2007 
  Βραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες 

  

εντός 6 
µηνών 

6 έως 
12 
µήνες 

1 έως 
5 έτη 

αργότερο 
από 5 έτη 

Τραπεζικός ∆ανεισµός 794 814 2.958 152 
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις       9.444 
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  8.445 7.597     
Βραχυπρόθεσµες φορολογικές υποχρεώσεις 5.435       

Σύνολο 14.674 8.411 2.958 9.596 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 31/12/2006 
     
 2006 
  Βραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες 

  

εντός 6 
µηνών 

6 έως 
12 
µήνες 

1 έως 
5 έτη 

αργότερο 
από 5 έτη 

Μακροπρόθεσµος ∆ανεισµός 794 806 4.098 619 
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις       8.676 
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 7.780 5.952     
Βραχυπρόθεσµες φορολογικές υποχρεώσεις 3.779       

Σύνολο 12.353 6.758 4.098 9.295 
 

∆ιαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου 

Ο σκοπός της εταιρείας όταν διαχειρίζεται τα κεφάλαια είναι να εξασφαλίσει την ικανότητα 

συνεχούς δραστηριότητας, για να παρέχει κέρδη στους µετόχους και οφέλη στους άλλους 

ενδιαφερόµενους καθώς και να διατηρήσει µια κεφαλαιουχική δοµή, η οποία θα µειώνει το 

κόστος κεφαλαίου. 
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Για να διατηρήσει ή να προσαρµόσει την δοµή του κεφαλαίου, ο Όµιλος πρέπει να 

προσαρµόσει το ποσό των µερισµάτων και την απόδοση κεφαλαίου στους µετόχους, να 

εκδώσει νέες µετοχές ή να πουλήσει στοιχεία ενεργητικού για να µειώσει τα χρέη. 

Το κεφάλαιο επισκοπείται µε βάση ένα συντελεστή µόχλευσης. Ο συντελεστής υπολογίζεται ως 

το καθαρό χρέος διαιρούµενο µε το συνολικό κεφάλαιο. Το καθαρό χρέος υπολογίζεται ως ο 

συνολικός δανεισµός (συµπεριλαµβάνονται βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα δάνεια όπως 

εµφανίζονται στον  ισολογισµό) µείον τα χρηµατικά διαθέσιµα. Το συνολικό κεφάλαιο 

υπολογίζεται ως τα ίδια κεφάλαια που εµφανίζονται στον ισολογισµό συν το καθαρό χρέος.  

 2007 2006 
Συνολικός ∆ανεισµός  4.718 6.317 
Μείον: Χρηµατικά 
διαθέσιµα  (13.152) (10.358) 

Καθαρό χρέος  (8.434) (4.041) 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  82.442 73.318 
Σύνολο κεφαλαίου  74.008 69.278 
Συντελεστής µόχλευσης  -11,40% -5,83% 

 

Εύλογη αξία  

Τα ποσά µε τα οποία εµφανίζονται στον ισολογισµό τα διαθέσιµα, οι απαιτήσεις και οι 

βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, προσεγγίζουν τις αντίστοιχες εύλογες τους αξίες λόγω της 

βραχυπρόθεσµης λήξεώς τους.   

4. ΠΕΡΙΟΧΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΑΘ Α.Ε.ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ 

Σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Ν. 2937/2001, η χωρική αρµοδιότητα της εταιρείας, εντός της 

οποίας δύναται να παρέχει τις υπηρεσίες της και ασκεί τη δραστηριότητά της, είναι η εξής: 

� ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Υ∆ΡΕΥΣΗ, οι ∆ήµοι Θεσσαλονίκης, Αµπελοκήπων, Καλαµαριάς, Νεάπολης, 

Συκεών, Αγίου Παύλου, Μενεµένης, Πολίχνης, Ευκαρπίας, Τριανδρίας, Ελευθερίου Κορδελιού, 

Ευόσµου, Σταυρούπολης, Πανοράµατος, καθώς και η βιοµηχανική περιοχή Θεσσαλονίκης. 

� ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ, η χωρική αρµοδιότητα της ΕΥΑΘ Α.Ε. διαιρείται σε πέντε 

περιοχές: 

H «Περιοχή Α» περιλαµβάνει τους ∆ήµους Θεσσαλονίκης, Αµπελοκήπων, Καλαµαριάς, 

Νεάπολης, Συκεών, Αγίου Παύλου, Μενεµένης, Πολίχνης, Τριανδρίας, ∆ιαβατών, Ελευθερίου 

Κορδελιού, Ευόσµου, Σταυρούπολης, Πυλαίας, Πανοράµατος, Ωραιοκάστρου στα διαµερίσµατα 

Ιωνίας και Καλοχωρίου του ∆ήµου Εχεδώρου και της Κοινότητας Ευκαρπίας. 

Η «Περιοχή Β» περιλαµβάνει την περιοχή που περικλείεται µεταξύ των ποταµών Γαλλικού και 

Αξιού µέχρι τη θάλασσα, στην οποία περιλαµβάνεται η βιοµηχανική ζώνη της περιοχής µείζονος 

Θεσσαλονίκης, το διαµέρισµα Σίνδου του ∆ήµου Εχεδώρου, τα διαµερίσµατα Αγίου Αθανασίου, 

Αγχιάλου, Γέφυρας του ∆ήµου Αγ. Αθανασίου και τα διαµερίσµατα Χαλάστρας και Ανατολικού 

του ∆ήµου Χαλάστρας. 

Η «Περιοχή Γ» περιλαµβάνει τη ζώνη των υψωµάτων του πολεοδοµικού συγκροτήµατος 

Θεσσαλονίκης και περιλαµβάνει την Κοινότητα Πεύκων και τα ∆ιαµερίσµατα Ασβεστοχωρίου, 

Εξοχής, Φιλύρου του ∆ήµου Χορτιάτη. 
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Η «Περιοχή ∆» εκτείνεται από τους ∆ήµους Καλαµαριάς και Πανοράµατος µέχρι τα δηµοτικά 

λουτρά Σέδες και µέχρι το αεροδρόµιο της Μίκρας και περιλαµβάνει τη Βιοµηχανική περιοχή και 

τα ∆ιαµερίσµατα Θέρµης, Ν. Ραιδεστού, Ν. Ρυσίου και Ταγαράδων του ∆ήµου Θέρµης και το 

∆ιαµέρισµα Αγίας Παρασκευής του ∆ήµου Βασιλικών. 

Η «Περιοχή Ε» εκτείνεται από το αεροδρόµιο της Μίκρας και τα διαµερίσµατα Ν. Ρυσίου και 

Ταγαράδων της Αγ. Παρασκευής µέχρι τη θάλασσα και περιλαµβάνει τα ∆ιαµερίσµατα Αγ. 

Τριάδας, Περαίας, Ν. Επιβατών του ∆ήµου Θερµαϊκού και τα διαµερίσµατα Ν. Μηχανιώνας, 

Εµβόλου, Αγγελοχωρίου του ∆ήµου Μηχανιώνας. 

Η εταιρεία µε σύµβαση που υπογράφεται µε τον οικείο ∆ήµο και την ΕΥΑΘ Παγίων µπορεί να 

αναλάβει το υφιστάµενο δίκτυο ΟΤΑ που βρίσκεται σε µία από τις παραπάνω περιοχές και την 

υποχρέωση παροχής υπηρεσιών ύδρευσης ή αποχέτευσης στον οικείο ∆ήµο. 

Η εταιρεία µε σύµβαση που υπογράφεται µε τον οικείο ∆ήµο, την ΕΥΑΘ Παγίων και εγκρίνεται 

µε κοινή απόφαση Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, 

Οικονοµίας-Οικονοµικών, Ανάπτυξης, ΥΠΕΧΩ∆Ε και Μακεδονίας-Θράκης  µπορεί να επεκτείνει 

τη δραστηριότητά της σε περιοχής ΟΤΑ που βρίσκεται εκτός των παραπάνω περιοχών. 

Εντός του 2007 ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση των ∆ήµων Πυλαίας, Ωραιοκάστρου και 

Πεύκων. Εντός του 2008 θα ολοκληρωθεί η αντικατάσταση των υδροµετρητών µε στόχο τον 

Ιούνιο του 2008  να είναι δυνατή η καταµέτρηση των παρεχόµενων ποσοτήτων νερού για την 

τιµολόγηση των νέων πελατών της εταιρείας. Ο αριθµός των νέων πελατών από την 

ολοκλήρωση ένταξης των παραπάνω ∆ήµων θα ανέρχεται σε 22.000 περίπου. 

Εντός του 2008 θα γίνει χαρτογράφηση των ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων Μαγνησίας, ∆ιαβατών, 

Καλοχωρίου και Σίνδου του ∆ήµου Εχεδώρου, µε στόχο έως τις 31/12/2008 να καταγραφούν 

όλοι οι νέοι καταναλωτές-πελάτες της ΕΥΑΘ Α.Ε. που ανήκουν στον εν λόγω ∆ήµο και 

ανέρχονται σε 15.000 περίπου. Εκτιµάται ότι µέχρι τον Μαρτίο του 2009 θα έχει ολοκληρωθεί η 

αντικατάσταση όλων των υδροµετρητών.  

Εντός του 2009 τέλος αναµένεται να ενταχθεί στην περιοχή ευθύνης της ΕΥΑΘ η περιοχή της 

Νικόπολης που ανήκει κατά 80% εντός του ∆ήµου Σταυρούπολης και κατά 20% στους ∆ήµους 

Πολίχνης και Ευόσµου.  

5. ΕΠΙ∆ΙΩΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 

Η Στρατηγική της εταιρείας στοχεύει στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών της ως Επιχείρησης 

Κοινής Ωφέλειας σε συνδυασµό µε την αύξηση της περιουσίας των µετόχων. 

Για το σκοπό αυτό επιδιώκει τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών µέσω 

του επενδυτικού προγράµµατος, της βελτίωσης των υποδοµών, της επέκτασης των 

Τεχνολογικών υποδοµών µε τη χρήση εξελιγµένων πακέτων λογισµικού και ανάπτυξης 

εξειδικευµένων µηχανογραφικών εφαρµογών. 

Κινητήριος µοχλός της εταιρείας είναι το προσωπικό της ΕΥΑΘ Α.Ε. οι αποδοχές του οποίου 

ρυθµίζονται µε Επιχειρησιακές Συλλογικές Συµβάσεις.  

6. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ 

Το 2007, υπήρξε µια ιδιαίτερα θετική χρονιά για την Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και τούτο καταγράφεται στις 

Οικονοµικές Καταστάσεις που δηµοσιεύονται. 
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Συγκεκριµένα ο τζίρος ανήλθε στο ποσό των χιλ. € 70.100 έναντι χιλ.  € 66.035 κατά το 

προηγούµενο έτος σηµειώνοντας αύξηση σε χιλ. € 4.065 ή 6,15%. Αντίστοιχα τα λοιπά έσοδα 

εκµετάλλευσης το 2007 ανήλθαν σε χιλ. 7.118 € έναντι χιλ. 6.225 € παρουσιάζοντας αύξηση χιλ. 

963 € ή 15,5%. 

Οµοίως σηµαντική υπήρξε η αύξηση των προ Φόρων Κερδών της εταιρείας το έτος 2007, 

ανερχόµενα στο ποσό των σε χιλ.€ 17.487 έναντι χιλ. € 13.656 κατά το προηγούµενο έτος  

2006, σηµειώνοντας αύξηση σε χιλ. € 3.831 ή 28,05% . 

Τέλος τα µετά Φόρων Κέρδη το έτος 2007, διαµορφώθηκαν στις χιλ. € 12.741 από χιλ. € 9.640, 

σηµειώνοντας άνοδο σε χιλ. € 3.101 ή 32,17%. 

Ο τζίρος της εταιρείας προήλθε από πωλήσεις υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης αλλά και 

την εκτέλεση έργων για λογαριασµό τρίτων . 

 Η αύξηση του τζίρου οφείλεται στην µεταβολή του τιµολογίου κατά το 2007 (βλέπε ενότητα 2 

της παρούσας) αλλά και την συνήθη αύξηση των καταναλωτών στην υφιστάµενη Ζώνη 

δραστηριότητας. 

Επίσης µε την 24/2007 απόφαση του ∆.Σ. της εταιρείας στις 24/1/2007, εγκρίθηκε η επιβολή 

τόκων υπερηµερίας σε ληγµένους λογαριασµούς πελατών και η επιβολή ετησίου τόκου 10,75%, 

η οποία οδήγησε σε αύξηση των εσόδων από τόκους υπερηµερίας κατά  €630.000.  

Η αύξηση των Κερδών οφείλεται στον εξορθολογισµό των δαπανών. Το Μικτό Κέρδος της 

εταιρείας το 2007 ανήλθε σε Χιλ. € 24.343 έναντι των χιλ. € 21.323 το προηγούµενο έτος. Η 

αύξηση του Μικτού Κέρδους δηλαδή προσέγγισε το ποσό των χιλ. € 3020 ή 14,16%. 

Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων  (EBITDA), της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. διαµορφώθηκαν 

κατά το τρέχον έτος , σε χιλ.€ 22.204 έναντι χιλ. € 18.873 σηµειώνοντας αύξηση σε χιλ. € 3.331 

ή 17,64%. 

Τέλος τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης ανήλθαν κατά το 2006 σε χιλ. € 

13.152 έναντι 10.358 σηµειώνοντας αύξηση σε χιλ.€ 2.794 ή 26,97%. 

Τα αποτελέσµατα του 2007 σε συνδυασµό µε την νέα τιµολογιακή πολιτική, και την πολιτική 

επέκτασης της Ζώνης δραστηριότητας και το νέο επενδυτικό πρόγραµµα µας κάνουν να είµαστε 

αισιόδοξοι για το µέλλον.  

7. ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Με δεδοµένα την αύξηση των Κερδών της εταιρείας, η ∆ιοίκηση της εταιρείας, προτείνει την 

διανοµή µερίσµατος ίσου µε 0,10€ ανά µετοχή. Συγκεκριµένα προτείνεται το Μέρισµα να ανέλθει 

στο ποσό των χιλ. € 3.630  για την χρήση του 2007 έναντι του ποσού των χιλ. € 3.267 την 

προηγούµενη χρήση του 2006, για το σύνολο των 36.300,000,00 ανώνυµων µετοχών.  

Επιπλέον προτείνεται η διανοµή 350.000€ από τα κέρδη στους εργαζόµενους της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 

και σε δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Ο τρόπος διανοµής θα κοθοριστεί από την 

τακτική Γενική Συνέλευση. 

Κλείνοντας την παρούσα έκθεση, τονίζουµε ότι είµαστε στην διάθεσή σας γι΄ οποιαδήποτε 

περαιτέρω πληροφορία ή επεξήγηση πάνω στα θέµατα, που αναπτύχθηκαν παραπάνω. 
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Στους Αριθµοδείκτες που ακολουθούν αποτυπώνεται η όλη δραστηριότητα της Εταιρείας και η 

αποδοτικότητά της στους επιµέρους τοµείς. 

Μέτρηση αποδοτικότητας και δείκτες. 

 

• ∆είκτες εξέλιξης 

                -Κύκλου Εργασιών:       6,16% 

    

• ∆είκτες απόδοσης και αποδοτικότητας 

-  Περιθώριο µικτού κέρδους 

{Πωλήσεις – Κόστους πωληθέντων / Κύκλο Εργασιών (%)}  34,73% 

-  Περιθώριο κέρδους προ φόρων – τόκων – αποσβέσεων (EBITDA) 

{Κέρδη προ φόρων – τόκων – αποσβέσεων /Κύκλο Εργασιών (%)}  31,67% 

- Κέρδη εκµεταλλεύσεως (ΕΒΙΤ) 

      {Κέρδη προ φόρων – τόκων /Κύκλο Εργασιών (%)}(ΕΒΙΤ)  24,01% 

- Περιθώριο καθαρού κέρδους (ΕΒΤ) 

      {Κέρδη προ φόρων  / Κύκλο Εργασιών (%)}    24,94% 

- Περιθώριο µετά από φόρους 

                      {Κέρδη µετά από φόρους / Κύκλου Εργασιών}   18,17% 

 

Οι δείκτες αυτοί δείχνουν τα περιθώρια κερδών στις πωλήσεις. 

• ∆είκτες αποδοτικότητας κεφαλαίων 

-  Καθαρά κέρδη προ φόρων / ίδια κεφάλαια                  (ROE)  21,21% 

-  Καθαρά κέρδη µετά από φόρους / ίδια κεφάλαια              15,45% 

-  Καθαρά κέρδη προ φόρων / Σύνολο Ενεργητικού         (ROA) 13,17% 

-  Καθαρά κέρδη µετά από φόρους / Σύνολο Ενεργητικού  9,60% 

  

ΟΟιι  δδεείίκκττεεςς  ααυυττοοίί  δδεείίχχννοουυνν  ττηηνν  ααππόόδδοοσσηη  ((%%))  σστταα  κκααθθααρράά  κκέέρρδδηη  ττωωνν  ιιδδίίωωνν  ααππαασσχχοολλοούύµµεεννωωνν  ––  

σσυυννοολλιικκώώνν  κκεεφφααλλααίίωωνν  

• ∆είκτες ρευστότητας 

- Γενική Ρευστότητα 

{Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις}            2,00 

- Πραγµατική Ρευστότητα 

{Κυκλοφορούν Ενεργητικό – Αποθέµατα / Βραχυπρόθεσµες  Υποχρεώσεις}       1,95 

- Άµεση Ρευστότητα 

{Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα & Ταµειακά ισοδύναµα / Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις}      0,57 

 

Οι δείκτες αυτοί δείχνουν την χρηµατοοικονοµική ανεξαρτησία της Εταιρείας. 

• ∆είκτες Κεφαλαιακής διάρθρωσης και βιωσιµότητας 

- Ίδια κεφάλαια / Συνολικά κεφάλαια  62,21% 
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- Ίδια κεφάλαια / Ξένα κεφάλαια  164,01% 

- Ίδια κεφάλαια / Καθαρά πάγια  95,75% 

Οι δείκτες αυτοί προσδιορίζουν µακροπρόθεσµατην οικονοµική κατάσταση και βιωσιµότητα 

της Εταιρείας. 

•   ∆είκτες επενδυτικοί 

- Κέρδη ανά µετοχή µετά από φόρους     0,35 

- Κέρδη ανά µετοχή προ φόρων    0,50 

- Εσωτερική αξία µετοχής (Λογιστική)(Β/V)    2,28 

- Χρηµατιστηριακή τιµή µετοχής */Λογιστική αξία µετοχής (Ρ.Β.V.) 2,64 

* Ως χρηµατιστηριακή τιµή µετοχής ληφθηκε υπόψην η Μέση Τιµή Μετοχής τον µήνα 

∆εκέµβριο 2007  

 

Θεσσαλονίκη,  26 Μαρτίου  2008 

 

ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

∆ρ. Σκόδρας Ι. Γεώργιος     Καθηγητής Σµύρης Παύλος 

Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου   Α’ Αντιπρόεδρος ∆ιοικητικού 

& ∆ιευθύνων Σύµβουλος     Συµβουλίου
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