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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ

Από τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο, οι επενδυτές πρέπει να
λάβουν προσεκτικά υπόψη τους και τους επενδυτικούς παράγοντες και τα λοιπά στοιχεία που
αναφέρονται παρακάτω προτού λάβουν οποιαδήποτε απόφαση σχετικά µε την πιθανή επένδυση
τους σε µετοχές της Εταιρίας «ΕΤΑΙΡΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α.Ε.». Ο Κύριος Ανάδοχος δηλώνει ότι στο παρόν κεφάλαιο του Ενηµερωτικού ∆ελτίου
περιγράφονται οι κίνδυνοι που κατά τη κρίση του, µπορούν να επηρεάσουν σηµαντικά τα
αποτελέσµατα, τη χρηµατοοικονοµική θέση της Εταιρίας, ή ακόµη και απευθείας την τιµή της
µετοχής, βάσει των ελέγχων που διενήργησαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 350/1985,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και των στοιχείων και πληροφοριών που έχουν τεθεί υπόψη τους
από την Εταιρία.

Επισηµαίνεται ότι η µελέτη του κεφαλαίου αυτού και µόνον, δεν είναι επαρκής για να αποκτήσουν
οι επενδυτές µια ολοκληρωµένη εικόνα για τη λήψη επενδυτικής απόφασης. Ως εκ τούτου, η
απόφαση για πιθανή επένδυση σε µετοχές που προσφέρονται µε την παρούσα ∆ηµόσια
Εγγραφή οφείλει να βασίζεται στο σύνολο των πληροφοριών που περιέχονται στο Ενηµερωτικό
∆ελτίο.

Στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο έχει συµπεριληφθεί κάθε στοιχείο που περιλαµβάνεται στο υπόδειγµα
του Ενηµερωτικού ∆ελτίου, προβλέπεται από το Π.∆. 348/85 και έχει εφαρµογή στην περίπτωση
της Εταιρίας, καθώς επίσης έχουν συµπεριληφθεί τα συµπεράσµατα του οικονοµικού και νοµικού
ελέγχου που κατά την κρίση του  Αναδόχου είναι δυνατόν να επηρεάσουν την οικονοµική
κατάσταση, την περιουσιακή διάρθρωση και την κάλυψη των προϋποθέσεων εισαγωγής της
Εταιρίας στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και τις συνέπειες τους για την Εταιρία. Ο Κύριος
Ανάδοχος έχει προβεί σε όλες τις συνήθεις και αποδεκτές µε την υφιστάµενη πρακτική
αναµορφώσεις των αποτελεσµάτων και της καθαρής θέσης της Εταιρίας, ώστε να προκύπτει η
πραγµατική της οικονοµική κατάσταση, λαµβανοµένων υπόψη  και των αναµορφώσεων λόγω της
µεταβίβασης παγίων στοιχείων, καθώς και τυχόν άλλων µεταβολών των οικονοµικών στοιχείων.

Το Ενηµερωτικό ∆ελτίο περιέχει επίσης δηλώσεις και εκτιµήσεις σχετικά µε το µέλλον και την
εξέλιξη της αγοράς και των αποτελεσµάτων της Εταιρίας. Όλες αυτές οι δηλώσεις και εκτιµήσεις
εµπεριέχουν κινδύνους και αβεβαιότητα. Τα πραγµατοποιηθησόµενα αποτελέσµατα της Εταιρίας
µπορεί να διαφέρουν σηµαντικά από τις δηλώσεις και εκτιµήσεις αυτές λόγω κινδύνων, όπως
αυτών που αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο και αλλού στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο.

Ιδιαίτερα επισηµαίνεται ότι οι όποιες δηλώσεις και αξιολογικές κρίσεις του Κυρίου Αναδόχου που
εµφανίζονται στο παρόν κεφάλαιο και αλλού στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο, δεν αποτελούν εγγυητικές
δηλώσεις ούτε προτροπή για επένδυση. Ο Κύριος Ανάδοχος συστήνει στο επενδυτικό κοινό να
χρησιµοποιήσει όλα τα στοιχεία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου για να διαµορφώσει ιδία
άποψη για την Εταιρία.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Σύντοµο Ιστορικό-Μετατροπή σε Ανώνυµη Εταιρία

Η εταιρία µε την επωνυµία “ΕΤΑΙΡΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ” και το
διακριτικό τίτλο “Ε.Υ.Α.Θ.” (εφεξής η “Εταιρία” ή “Ε.Υ.Α.Θ ΑΕ”) 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 Εταιριών «Οργανισµός Ύδρευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.» (ΟΥΘ Α.Ε.) και «Οργανισµός
Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.» (ΟΑΘ Α.Ε.), οι οποίες είχαν µετατραπεί σε ανώνυµες εταιρίες
εντός του 1997.

Ειδικότερα:
Οι οργανισµοί ΟΥΘ και ΟΑΘ µετατράπηκαν σε ανώνυµες εταιρίες µε τα Π.∆ 156/1997  και
157/1997 σε εφαρµογή του Ν. 2414/1996, οπότε (1997) και έγινε η καταγραφή και η αποτίµηση
της περιουσίας των δύο φορέων. Σηµειώνεται ότι µέχρι τότε, η περιουσιακή διάρθρωση των
εταιριών δεν αποτυπωνόταν σε λογιστικές καταστάσεις, καθώς αυτές ακολουθούσαν τις
λογιστικές αρχές του ∆ηµοσίου Λογιστικού Σχεδίου, σύµφωνα µε το οποίο οι πληρωµές
εκλαµβάνονταν ως έξοδα και οι εισπράξεις ως έσοδα.

Με την αποτίµηση το µετοχικό κεφάλαιο του Ισολογισµού έναρξης την 31.12.1997 της ΟΑΘ ΑΕ
ορίστηκε σε δρχ. 75,3 δις και το µετοχικό κεφάλαιο της ΟΥΘ ΑΕ µε Ισολογισµό έναρξης την
31.3.1998 ορίστηκε σε δρχ. 63,7 δις. Σηµειώνεται ότι η αποτίµηση της περιουσίας των ΟΥΘ και
ΟΑΘ πραγµατοποιήθηκε από το Σώµα Ορκωτών Εκτιµητών (ΣΟΕ) κατά την οποία ελήφθησαν
υπόψη η κείµενη νοµοθεσία, τα επιµέρους δίκτυα (αποχέτευση, ύδρευση) και τα κάθε µορφής
αντικειµενικά στοιχεία που δύνανται να επηρεάσουν την αξία εκτιµώµενων περιουσιακών
στοιχείων. Πιο συγκεκριµένα οι µέθοδοι αποτίµησης που ακολουθήθηκαν από το ΣΟΕ ήταν η
µέθοδος του κόστους αντικατάστασης, η µέθοδος αναγωγής µε κατάλληλους συντελεστές του
ιστορικού κόστους και η µέθοδος προσοµοίωσης κατά την οποία ελήφθησαν υπόψη στοιχεία από
την αποτίµηση δικτύων της ΕΥ∆ΑΠ.

Κατά την εφαρµογή του Ν. 2651/98 περί συγχωνεύσεως των ως άνω εταιριών, έγινε
επανεκτίµηση της περιουσίας τους από το Σώµα Ορκωτών Εκτιµητών και επήλθε µείωση της
αξίας των παγίων κατά 30% περίπου, µε αποτέλεσµα ο ισολογισµός έναρξης της 31.12.1998 να
περιλαµβάνει µετοχικό κεφάλαιο ύψους δρχ. 95 δις και ίδια κεφάλαια δρχ. 112 δις.

Σύµφωνα µε τη δηµοσιευµένη οικονοµική κατάσταση της πρώτης υπερδωδεκάµηνης χρήσης
(1.1.99-31.12.00) τα κέρδη προ φόρων της Εταιρίας ανήλθαν σε 1.542 εκατ. δρχ. Ο καταλογισµός
των αποσβέσεων για την εν λόγω περίοδο έγινε σύµφωνα µε το Π.∆. 100/98, ανήλθαν δε σε
7.367 εκατ. δρχ.

Εν όψει της εισαγωγής των µετοχών της Εταιρίας στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, το Ελληνικό
∆ηµόσιο, αποκλειστικός µέτοχος της Εταιρίας, αποφάσισε:

(i) να διατηρήσει υπό τον έλεγχό του τα στρατηγικής σηµασίας πάγια περιουσιακά στοιχεία της
Ε.Υ.Α.Θ. Στο πλαίσιο αυτό, η παράγραφος 1 του αρ. 22 του νόµου 2937/2001 προβλέπει τη
σύσταση νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.∆.∆.) µε την επωνυµία “Ε.Υ.Α.Θ.
ΠΑΓΙΩΝ” και σκοπό τη διαχείριση, συντήρηση και λειτουργία των ακινήτων περιουσιακών
στοιχείων (πάγια) της Ε.Υ.Α.Θ.ΑΕ που θα µεταβιβασθούν σε αυτό στη λογιστική τους αξία,
άνευ ανταλλάγµατος. Το Ν.Π.∆.∆. τελεί υπό την εποπτεία των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας
και Μακεδονίας - Θράκης, και
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(ii) να προχωρήσει στη σύναψη σύµβασης µε την Εταιρία, στην οποία ορίζονται τα δικαιώµατα και
υποχρεώσεις των αντισυµβαλλοµένων σε σχέση µε το χορηγούµενο στην Ε.Υ.Α.Θ. ΑΕ
αποκλειστικό δικαίωµα παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης. Η σύµβαση αυτή
υπεγράφη την 27.7.2001, έχει ισχύ για τριάντα (30) έτη µετά τη δηµοσίευση του Ν. 2937/2001 στο
Φ.Ε.Κ., ήτοι έως την 26.7.2001 και δύναται να ανανεώνεται.
Για περισσότερες πληροφορίες επί των διατάξεων του Ν. 2937/2001 και της Σύµβασης, βλέπε
κεφ. V  «Θεσµικό Πλαίσιο».

Οι συνέπειες από την ως άνω µεταβίβαση των παγίων περιουσιακών στοιχείων ήταν σηµαντικές,
καθώς τα αποτελέσµατα προ φόρων της ΕΥΑΘ ΑΕ λόγω της µείωσης των αποσβέσεων,
σύµφωνα µε τις εξωλογιστικές οικονοµικές καταστάσεις, αναπροσαρµόστηκαν την
υπερδωδεκάµηνη χρήση του 2000 σε 7.828 εκατ. δρχ. περίπου. Συνεπεία της µεταβίβασης
παγίων αξίας κτήσης 103,7 δις δρχ., το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας µειώθηκε σε 5,1 δις δρχ.
(βλ. ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, σελ. 12).

Ο Κύριος Ανάδοχος βεβαιώνει ότι όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τη µεταβίβαση περιουσιακών
στοιχείων από την ΕΥΑΘ Α.Ε. στην ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 22
παρ. 4 του νόµου 2937/2001, έχουν ολοκληρωθεί. Επισηµαίνεται ότι εκκρεµούν οι σχετικές
εγγραφές στα οικεία υποθηκοφυλακεία των µεταφεροµένων παγίων υπέρ της ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ,
γεγονός όµως που δεν επηρεάζει την περιουσιακή κατάσταση της Εκδότριας.
Για τις προοπτικές της Εταιρίας µετά τη θέση σε ισχύ του Ν. 2937, µπορούν να σηµειωθούν και τα
ακόλουθα:

 Η κατάργηση του Ειδικού Πόρου θα στερήσει από την Εταιρία ένα τακτικό έσοδο από το
οποίο εξαρτάτο σε µεγάλο βαθµό στο παρελθόν, το οποίο όµως σταδιακά από τη χρήση
2001 µέσω της τµηµατικής αύξησης των τιµολογίων αποχέτευσης θα αναπληρωθεί στο
ακέραιο.  Τονίζεται ότι για τη µεταβατική περίοδο κατά την οποία και τµηµατικά αυξάνεται το
σχετικό τιµολόγιο, συνεχίζεται να καταβάλλεται από το ∆ηµόσιο ένας πόρος µε φθίνουσα
τάση προκειµένου τα αποτελέσµατα της εταιρίας να µην διαταραχθούν.

 Η αύξηση των τιµολογίων ύδρευσης, ιδίως κατά την αναπροσαρµογή που έγινε στις 1.5.2001,
καθώς και οι προβλεπόµενες µέσω της ΚΥΑ για την περίοδο µέχρι το έτος 2006,
εξασφαλίζουν πολύ ικανοποιητική κερδοφορία στην εταιρία. Τονίζεται ότι η µεσοσταθµική
αύξηση των τιµολογίων που έγινε το 2001 υπολογίζεται σε περίπου 60% µε 70%.

 Η µείωση των αποσβέσεων της Εταιρίας λόγω της µεταφοράς των παγίων (το σηµαντικότερο
µέρος των στοιχείων που εµφανίζονται στο δηµοσιευµένο ισολογισµό της 31.12.2000) θα
µειώσουν δραστικά το λειτουργικό κόστος της Εταιρίας. Η µείωση αυτή υπερκαλύπτει την
αναλαµβανόµενη υποχρέωση της ΕΥΑΘ ΑΕ να καταβάλλει ετησίως 500 εκατ. δρχ. στην
ΕΥΑΘ Παγίων ως τίµηµα για τις αναλαµβανόµενες ποσότητες ακατέργαστου ύδατος.

 Η ΕΥΑΘ ΑΕ αναλαµβάνει να εκτελέσει ένα σηµαντικό επενδυτικό πρόγραµµα στο υφιστάµενο
δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης για την περίοδο 2002-2006 (βλέπε σχετικά κεφάλαιο Χ,
Μακροχρόνιοι Στόχοι – Προοπτικές) το οποίο, βάσει των παραπάνω, έχει πλέον τη
δυνατότητα να χρηµατοδοτείται από ίδιους πόρους της Εταιρίας. Σηµειώνεται ότι
οποιεσδήποτε επενδύσεις πραγµατοποιούνται στο πλάισιο του επενδυτικού προγράµµατος
της Εταιρίας εγγράφονται στις οικονοµικές καταστάσεις της ΕΥΑΘ ΑΕ και παραµένουν εκεί
(όπου διενεργούνται κανονικά οι αποσβέσεις σύµφωνα µε το Π.∆.100/98) καθόλη τη διάρκεια
της σύµβασης µε την ΕΥΑΘ Παγίων (βλέπε σχετικά κεφάλαιο V Θεσµικό Πλάισιο). Με τη
λύση ή λήξη της σύµβασης τα πάγια που αφορούν στο δίκτυο διανοµής ύδρευσης και
αποχέτευσης µεταφέρονται στην ΕΥΑΘ Παγίων µε τίµηµα ίσο µε την αναπόσβεστη αξία τους.
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Θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας- ∆ιαφορές του εταιρικού καθεστώτος της Ε.Υ.Α.Θ ΑΕ µε τις
διατάξεις του Ν. 2190/1920

Η Ε.Υ.Α.Θ. ΑΕ ιδρύθηκε το 1998 (Ν. 2651/3.11.1998 (Φ.Ε.Κ. Α’ 248/2.11.1998). Σύµφωνα µε το
άρθρο 1 παρ. 3 του καταστατικού της,  η  Εταιρία διέπεται από  τις διατάξεις των άρθρων 18 έως
27 του Ν. 2937/2001, του άρθρου 22 του Ν. 2733/1999, του κ.ν. 2190/1920 περί ανωνύµων
εταιριών  και συµπληρωµατικά του α.ν. 1563/1939, του ν.δ. 787/1970, του Π.∆. 156/1997 και Π.∆.
157/1997.

Ως ανώνυµη εταιρία, η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. διέπεται από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 περί
ανωνύµων εταιριών, σύµφωνα δε µε το άρθρο 44 του καταστατικού της, ορίζεται ότι για όσα
θέµατα δεν ρυθµίζει το παρόν καταστατικό εφαρµόζονται συµπληρωµατικά και ερµηνευτικά οι
διατάξεις του Ν. 2937/2001, του άρθρου 22 του Ν. 2733/1999,  του κ.ν. 2190/1920 και του
άρθρου 20 του Ν. 2651/1998, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν, συµπληρώθηκαν και ισχύουν.

Η Εταιρία είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών (Μ.Α.Ε.) µε αριθµό
41913/62/Β/98/264, η δε διάρκειά της ορίσθηκε σε ενενηνταεννέα (99) έτη από την 3η Νοεµβρίου
1998 δηλ. µέχρι την 3η Νοεµβρίου 2097.

Η Ε.Υ.Α.Θ ΑΕ και µετά την εισαγωγή των µετοχών της στο ΧΑΑ θα εξακολουθήσει να διέπεται
από τις διατάξεις του Ν. 2937/2001, ο οποίος αποτελεί το ειδικό θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας της
αλλά και από τον κ.ν. 2190/20 όπως ισχύει, ως προς τα θέµατα µε τα οποία δεν υπάρχει ειδική
ρύθµιση.

Οι διαφορές µεταξύ του εταιρικού καθεστώτος της Ε.Υ.Α.Θ ΑΕ σε σχέση µε τις διατάξεις του
νόµου 2190/1920 παρατίθενται ακολούθως:

 Η Εταιρία συστάθηκε µε το Ν. 2651/1998, το δε ισχύον καταστατικό αυτής, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στο άρθρο 18 παρ. 9 του πρόσφατου Ν. 2937/2001 «Τροποποίηση και
συµπλήρωση των διατάξεων που αφορούν στην επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των
επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυµάτων, ρυθµίσεις
Ε.Υ.ΑΘ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 169/26.07.2001), καταρτίστηκε µε την αρ.
ΕΓΑ/606/26.07.2001 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Οικονοµικών και
Μακεδονίας-Θράκης (ΦΕΚ 989 Β’/30.07.2001) και υποβλήθηκε προς καταχώριση στο Μ.Α.Ε.
της  ∆ιεύθυνσης Εταιριών της Νοµαρχίας Θεσσαλονίκης µε αρ. πρωτ. 17/11384/31.07.2001.

 Η Εταιρία τελεί υπό την εποπτεία των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Μακεδονίας -
Θράκης (άρθρο 18 παρ. 1 ν. 2937/2001).

 Το µετοχικό κεφάλαιο κατά τη σύσταση της Εταιρίας καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από το
Ελληνικό ∆ηµόσιο, το οποίο και µπορεί να διαθέσει σε επενδυτές ποσοστό που
αντιπροσωπεύει έως το 49 % του εκάστοτε µετοχικού κεφαλαίου  της Εταιρίας (άρθρο  18
παρ. 8 του ν. 2937/2001 και άρθρο 5 παρ. 4 του καταστατικού).

 Το άρθρο 6 παρ. 1 του καταστατικού της Εταιρίας προβλέπει ότι «σε κάθε περίπτωση
αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, η πιστοποίηση της καταβολής ή µη αυτού
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσµίας δύο µηνών από την
ορισθείσα προθεσµία καταβολής του ποσού της αύξησης.

Σύµφωνα µε το άρθρο 11 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί από τις
διατάξεις του ν. 2837/2000, ορίζεται ότι «σε περίπτωση αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου, η
πιστοποίηση της καταβολής ή µη αυτού από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πρέπει να γίνεται εντός
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προθεσµίας ενός µήνα από τη ορισθείσα προθεσµία καταβολής του ποσού αύξησης».
Προκύπτει από τα ανωτέρω, ότι η σχετική ρύθµιση του άρθρου 6 του καταστατικού της
Εταιρίας είναι σε αντίθεση µε τα προβλεπόµενα από το κ.ν. 2190/1920, και συνεπώς η
διάταξη αυτή θα πρέπει να τροποποιηθεί µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων
της Εταιρίας, η οποία θα ληφθεί µε τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται από
το άρθρο 28 του καταστατικού.

Η Εταιρία µε επιστολή της δηλώνει ότι θα συγκληθεί άµεσα Γενική Συνέλευση των µετόχων
της, η οποία θα προβεί σε τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού της Εταιρίας προς
συµµόρφωση µε τις κείµενες διατάξεις του κ.ν. 2190/20.

 Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καθορίζεται κατά ένα µέρος από το καταστατικό της
Εταιρίας (άρθρο 12 του καταστατικού). Ειδικότερα, προβλέπεται ότι στο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της Εταιρίας συµµετέχουν υποχρεωτικά δύο εκπρόσωποι των εργαζοµένων στην
Εταιρία και ένας εκπρόσωπος που υποδεικνύεται από την Οικονοµική και Κοινωνική
Επιτροπή. Τα υπόλοιπα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγονται από την Γενική
Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, µε την επιφύλαξη του άρθρου 10 του  Ν. 2322/95,  το
οποίο ορίζει ότι ένας εξ αυτών θα πρέπει να είναι υπάλληλος του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους. Σύµφωνα µε το άρθρο 22 του Ν. 2733/99 οι δηµόσιες επιχειρήσεις, µετοχές των
οποίων αντιπροσωπεύουν ποσοστό από 25% έως και 49% του µετοχικού τους κεφαλαίου
που διατίθενται σε επενδυτές, δεν υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 2414/96 µε την εξαίρεση
το άρθρο 9 που αφορά στις υποχρεώσεις προς τους καταναλωτές και το άρθρο 10 που
αφορά στα θέµατα προσωπικού. Στα ∆ιοικητικά Συµβούλια των επιχειρήσεων αυτών
συµµετέχουν δύο εκπρόσωποι των εργαζόµενων και ένας εκπρόσωπος της ΟΚΕ που
ορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2414/96. Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος
που έχει επιλεγεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του  άρθρου 7 του Ν. 2414/96, εξακολουθεί να
ασκεί τα καθήκοντα του µέχρι τη λήξη της θητείας του ή την καταγγελία της σύµβασής του.

 Προκειµένου να υπάρχει νόµιµη απαρτία της Γενικής Συνέλευσης απαιτείται να παρίσταται
τουλάχιστον το 51% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου (άρθρο 28 παρ. 1 του
καταστατικού).

 Το καταστατικό προβλέπει ότι η Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο τακτικούς και δύο
αναπληρωµατικούς ορκωτούς ελεγκτές (άρθρο 35 παρ. 2 του καταστατικού).

Όσον αφορά στον τρόπο εκλογής των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας,
σηµειώνονται τα ακόλουθα: η πρόβλεψη του καταστατικού της Εταιρίας για διορισµό τριών µελών
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από εκπροσώπους των εργαζοµένων (2 µέλη) και την Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή (1 µέλος), όπως επίσης και η δέσµευση της Γενικής Συνέλευσης για εκλογή
ενός µέλους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για όσο διάστηµα η Εταιρία έχει ανεξόφλητα
δάνεια του Ελληνικού ∆ηµοσίου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2322/1995,
διαφοροποιείται από την αντίστοιχη ρύθµιση του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/20, το οποίο ορίζει τη
δυνατότητα πρόβλεψης από το καταστατικό µίας ανώνυµης εταιρίας δικαιώµατος µετόχου για
διορισµό έως το ανώτατο όριο του  1/3 των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Στη περίπτωση
της Εταιρίας, το δικαίωµα διορισµού µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν τίθεται υπέρ µετόχου
της Εταιρίας, αλλά υπέρ των εργαζοµένων και της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής, ο δε
αριθµός αυτών δεν συνδέεται µε τον συνολικό αριθµό των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

Λογιστικά βιβλία και οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας

Όπως παρατηρεί ο ορκωτός ελεγκτής-λογιστής που διενήργησε τον έκτακτο οικονοµικό-λογιστικό
έλεγχο:
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«Οι Βασικές Λογιστικές Αρχές που ακολουθούντο από τον Οργανισµό Αποχέτευσης
Θεσσαλονίκης, µέχρι την 31 ∆εκεµβρίου 1997 και τον Οργανισµό Ύδρευσης Θεσσαλονίκης, µέχρι
την 31 Μαρτίου 1998 ως Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆.), µε βάση τις διατάξεις
του Κώδικα ∆ηµόσιου Λογιστικού (Ν.∆. 321/69), όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.∆. 496/1974, ήσαν
οι ακόλουθες :

• Σύνταξη Προϋπολογισµού : Συνιστά τη διοικητική πράξη που προσδιορίζει τα έσοδα και
καθορίζει τα όρια εσόδων – πιστώσεων του Ν.Π.∆.∆. για κάθε οικονοµικό έτος. Ωστόσο, ο
προϋπολογισµός συνιστά, κατά τη δηµοσιολογική του έννοια, ένα πρόγραµµα ταµειακής
δράσης που περιλαµβάνει τις προβλέψεις του οικονοµικού έτους το οποίο αφορά. Για το λόγο
αυτό δεν συµπεριλαµβάνει µεταξύ άλλων ποσά για τα οποία δεν πρόκειται να διενεργηθεί
εκταµίευση του αντίστοιχου ποσού (Σχετική 111796/1921/1970 του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους και ΠΟΛ 136532/439/21.9.76).

• Έσοδα του προϋπολογισµού : Είναι τα κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους έσοδα ασχέτως
της χρονικής περιόδου από την οποία αυτά προέρχονται ως και τα µη εισπραχθέντα έσοδα
των προηγουµένων οικονοµικών ετών. Τα βεβαιωθέντα έσοδα και µη εισπραχθέντα
διαγράφονται λογιστικά από το οικονοµικό έτος εντός του οποίου καταχωρήθηκαν και
αναβεβαιώνονται ως έσοδα του εποµένου έτους.

• Έξοδα του προϋπολογισµού : Αποτελούν οι πραγµατοποιούµενες πληρωµές ασχέτως του
χρόνου εντός του οποίου δηµιουργήθηκαν τα έξοδα αυτά. Επίσης στα έξοδα κάθε οικονοµικού
έτους ενδέχεται να περιλαµβάνονται και οι δαπάνες παρελθόντων οικονοµικών ετών, οι οποίες
καταβάλλονται σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού εξόδων του παρόντος
οικονοµικού έτους.

• Τα ΝΠ∆∆ καταρτίζουν Απολογισµό Εσόδων - Εξόδων περιλαµβανοµένης και της Κινήσεων
των Κεφαλαίων ως και Ισολογισµό Χρηµατικής ∆ιαχειρίσεως εκάστου Οικονοµικού Έτους,
τους οποίους υποβάλλουν µέχρι τέλος Ιουνίου του εποµένου έτους στα αρµόδια όργανα για
έγκριση.

• Ο Οικονοµικός Έλεγχος επί της διαχειρίσεως των κεφαλαίων εν γένει και της περιουσίας των
Ν.Π.∆.∆. ασκείται από τον Υπουργό Οικονοµικών δια των αρµοδίων Κεντρικών ή
Περιφερειακών Οργάνων (Ν.∆. 496/74, άρθρο 1 παράγραφος 2). Με τις τροποποιήσεις που
συντελέστηκαν µε τα άρθρα 10, παρ. 1 και 2 του Ν. 968/79 όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.
9 του άρθρου 9 του Ν. 1160/81 ο έλεγχος ασκείται από την 1 Ιανουαρίου 1980 από του
Παρέδρους και τους Επιτρόπους του Ελεγκτικού Συνεδρίου που υπάγονται στο Υπουργείο
Μακεδονίας Θράκης.

• Οι δύο Οργανισµοί έχουν ελεγχθεί µέχρι το 1996 από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους,
Υπηρεσία Εντελλοµένων Εξόδων της Νοµαρχίας Θεσσαλονίκης, ενώ δεν έχουν ελεγχθεί για
το έτος 1997. Σηµειώνουµε επίσης ότι τα έτη αυτά δεν έχουν ελεγχθεί από Τακτικούς
Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές.

Κατά τη σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων της ΕΥΑΘ ΑΕ ακολουθήθηκαν όλες οι Βασικές
Λογιστικές Αρχές που έχουν υιοθετηθεί από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το Ελληνικό Γενικό
Λογιστικό Σχέδιο. Οι ίδιες Βασικές Λογιστικές Αρχές ακολουθήθηκαν και κατά τη σύνταξη των Pro-
forma Οικονοµικών Καταστάσεων, αφού ληφθούν υπόψη τόσο οι σχετικές παρατηρήσεις των
Τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, όσο και οι παρατηρήσεις των Ανεξάρτητων Ορκωτών
Ελεγκτών Λογιστών.»

Η ΕΥΑΘ Α.Ε., η οποία ακολουθεί το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τον Κώδικα Βιβλίων & Στοιχείων,
δεσµεύεται για την ορθότερη τήρηση αυτών καθώς και των προβλεπόµενων στο Ν. 2190/20 περί
Ανωνύµων Εταιριών.

i) Pro-forma Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεων 1998-2000
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Προκειµένου να απεικονισθεί ορθά, σύµφωνα δηλαδή µε το Ε.Γ.Λ.Σ. και κατά συνέπεια σύµφωνα
µε το κ.ν. 2190/20, η χρηµατοοικονοµική κατάσταση της Εταιρίας, καθώς και να αποτυπωθούν τα
όσα ορίζονται στο Ν. 2937/2001, καταρτίστηκαν pro-forma οικονοµικές καταστάσεις για τις
χρήσεις 1998-2000, οι οποίες στη συνέχεια ελέγχθηκαν από τους έκτακτους οικονοµικούς
ελεγκτές – λογιστές που διενήργησαν τον οικονοµικό έλεγχο της Ε.Υ.Α.Θ ΑΕ, κ.κ. Χριστόδουλο
Σεφέρη και Γεώργιο Σκαµπαβίρια του ελεγκτικού οίκου SOL ERNST & YOUNG ΟΡΚΩΤΟΙ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.

Οι pro-forma οικονοµικές καταστάσεις συντάχθηκαν σε δύο εκδοχές:
α) πριν την απόσχιση των παγίων περιουσιακών στοιχείων, τα οποία εισφέρθηκαν στην ΕΥΑΘ
Παγίων, (οι οποίες παρατίθενται στο παράρτηµα το παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου) και
β) µετά την απόσχιση των παγίων περιουσιακών στοιχείων, τα οποία εισφέρθηκαν στην ΕΥΑΘ
Παγίων (οι οποίες αναλύονται στο κεφάλαιο VI Απολογιστικά Στοιχεία ∆ραστηριότητας).

Όσον αφορά στις διαχειριστικές χρήσεις για τις οποίες συντάχθηκαν οι pro-forma οικονοµικές
καταστάσεις, διευκρινίζονται τα εξής:

∆ιαχειριστική Χρήση 1998:
 Η ΟΥΘ Α.Ε. λειτούργησε µε εννεάµηνη την πρώτη διαχειριστική της χρήση από 1.4 έως

31.12.1998. Για το χρονικό διάστηµα από 1.1 έως 31.3.1998, η ΟΥΘ ήταν ΝΠ∆∆ και
λειτουργούσε βάσει του δηµοσίου λογιστικού σχεδίου, τα αποτελέσµατα του οποίου
ενσωµατώθηκαν στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης της ανώνυµης εταιρίας, ούτως
ώστε η πρώτη διαχειριστική χρήση της ΟΥΘ Α.Ε. να καταστεί δωδεκάµηνος.

 Η ΟΑΘ Α.Ε. λειτούργησε µε δωδεκάµηνη την πρώτη διαχειριστική της χρήση από 1.1.-
317.12.1998.

Εποµένως, για την πρώτη δωδεκάµηνη πλέον διαχειριστική χρήση και των δύο ανωνύµων
εταιριών (ως ΕΥΑΘ), συντάχθηκαν pro-forma συνενωµένες οικονοµικές καταστάσεις.

∆ιαχειριστικές Χρήσεις 1999-2000:
Η πρώτη εταιρική χρήση της ενοποιηµένης εταιρίας µε την επωνυµία ΕΥΑΘ Α.Ε. ήταν
υπερδωδεκάµηνη για το χρονικό διάστηµα από 1.1.1999 έως 31.12.2000. Με βάση τις
οικονοµικές καταστάσεις της εν λόγω χρήσης, συντάχθηκαν pro-forma οικονοµικές καταστάσεις
ξεχωριστά για τις δύο δωδεκάµηνες περιόδους 1999 και 2000.

Επιπλέον, σε εφαρµογή των όσων ορίζονται στη διάταξη του άρθρου 10 του Ν. 2744/1999 και
στο Ν. 2937/2001, η Εταιρία προέβη στη σύνταξη proforma οικονοµικών καταστάσεων για την
υπερδωδεκάµηνη χρήση που έληξε στις 31.12.2000, ήτοι για την τελευταία προ της εισαγωγής
χρήση λειτουργίας της µε τη µορφή ανώνυµης εταιρίας, οι οποίες επίσης ελέγχθηκαν από τον
ελεγκτικό οίκο SOL ERNST & YOUNG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.

Οι σηµαντικότερες παραδοχές µε βάση τις οποίες συντάχθηκαν οι pro-forma οικονοµικές
καταστάσεις είναι οι ακόλουθες:

 Βασικές λογιστικές αρχές, όπως η αρχή του ιστορικού κόστους, η αρχή της
πραγµατοποιήσεως των εσόδων, του συσχετισµού εσόδων-εξόδων, της αυτοτέλειας των
χρήσεων, της αντικειµενικότητας, της συνέπειας των λογιστικών µεθόδων, της πλήρους
αποκαλύψεως, της συντηρητικότητας, της αλήθειας και απεικόνισης της πραγµατικής εικόνας,
η αρχή του µη συµψηφισµού ανοµοιογενών λογαριασµών, η παραδοχή της επιχειρηµατικής
οντότητας, της συνέχισης της δραστηριότητας της επιχείρησης, της νοµισµατικής µονάδας
µέτρησης και της περιοδικότητας των αποτελεσµάτων.
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 Ειδικότερες παραδοχές, αναµορφώσεις και αντιλογισµοί επί των αγορών των παγίων -
αποσβέσεων, επί των αποθεµάτων, επί των λογαριασµών απαιτήσεων, επί των
λογαριασµών διαθεσίµων, επί των µεταβατικών λογαριασµών ενεργητικού, επί των
λογαριασµών ιδίων κεφαλαίων και παθητικού, επί των µεταβατικών λογαριασµών παθητικού,
καθώς και επί των λογαριασµών εσόδων και εξόδων, ούτως ώστε οι Pro-forma Οικονοµικές
Καταστάσεις να είναι σύµφωνες τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό
Σχέδιο.

Οι διαφοροποιήσεις µεταξύ του δηµοσιευµένου ισολογισµού της 31.12.2000 και της
εξωλογιστικής (pro-forma) οικονοµικής κατάστασης της χρήσης 2000, που προέκυψαν ως
αποτέλεσµα της µεταβίβασης των παγίων συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

(σε εκατ. δρχ.)

∆ηµοσ/να
Στοιχεία

31.12.2000
Pro forma

στοιχεία 2000
  
Αποσβέσεις 7.367 566
ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 1.542 3.299
(% στον κύκλο εργασιών) 8% 32%
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ποσά σε εκατ. δρχ.

∆ηµοσ/να
Στοιχεία

31.12.2000
Pro forma

στοιχεία 2000
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 116.040 12.373 (*)
Μείον: Συσσωρευµένες  αποσβέσεις 7.113 827
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 120.635 23.255

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
-Μετοχικό Κεφάλαιο 95.000 5.111
- ∆ιαφορές αναπροσαρµογής αξίας παγίων 69 24
-Επιχορηγήσεις επενδύσεων 13.452 370
- Τακτικό αποθεµατικό 304 304
-Αφορολόγητα αποθεµατικά 1.026 1.026
- Ειδικό αποθεµατικό - 2.486
- Κέρδη απόσχισης - 3.148
  ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 109.850 12.469
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 120.635 23.255

(*) Περιλαµβάνει και αποσβέσεις του έτους 1999 πριν την απόσχιση των παγίων ύψους 3.138.098.787 δρχ.

Σχετικά µε τις ανωτέρω µεταβολές σηµειώνονται τα εξής:

• Οι pro-forma οικονοµικές καταστάσεις συντάχθηκαν στις 31.12.2000 µετά την απόσχιση
παγίων περιουσιακών στοιχείων αναπόσβεστης αξίας κτήσεως δρχ. 100.528.842.064
επιχορηγηθέντων κατά δρχ. 13.081.656.962 και ∆ιαφορών αναπροσαρµογής δρχ.
44.799.700, µε αποτέλεσµα τη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου κατά δρχ. 89.888.750.000.

• Η προκύψασα διαφορά εκ δρχ. 2.486.364.598 καταχωρήθηκε στο προβλεπόµενο από το
νόµο ειδικό αποθεµατικό.
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• Οι αποσβέσεις της χρήσης 2000 υπολογίσθηκαν στα παραµένοντα στην Εταιρία
περιουσιακά στοιχεία και είναι µικρότερες από τις αρχικά λογισθείσες κατά δρχ.
3.148.002.312 κατ’ έτος µε ισόποσο όφελος των αποτελεσµάτων της χρήσης.

Αναλυτικά στοιχεία για τη σύνταξη των pro-forma οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας, βλέπε
κεφ.VΙ. «Απολογιστικά Στοιχεία ∆ραστηριότητας» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.

ii) ∆ηµοσιευµένες Οικονοµικές Καταστάσεις Υπερδωδεκάµηνης Χρήσεως 2000
Η πρώτη εταιρική χρήση της ΕΥΑΘ Α.Ε. ως ανώνυµη εταιρία αρχίζει στις 1.1.1999 και λήγει στις
31.12.2000.

Η Εκδότρια εταιρία βάσει του Ν. 2937/2001 λειτουργεί ως διαχειρίστρια εταιρία των παγίων
περιουσιακών στοιχείων της νεοσυσταθείσας εταιρίας ΕΥΑΘ Παγίων και θα κλείσει την πρώτη
της χρήση µε τη νέα αυτή φυσιογνωµία, την 31.12.2001.

Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρ. 6 του άρθρου 20 του Ν. 2937/2001,
δίνεται η δυνατότητα στην Εταιρία να προβεί σε ορθότερη αποτύπωση του ισολογισµού της
εφόσον διαπιστωθεί τέτοια ανάγκη. Ειδικότερα, έχει προβλεφθεί ότι διάφορες συσσωρευµένες
υποχρεώσεις, προβλέψεις και απαξιώσεις, οι οποίες τυχόν δεν είχαν απεικονισθεί στις
δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας και οι οποίες ανάγονται σε προηγούµενες
χρήσεις, δύνανται να απεικονισθούν στις οικονοµικές καταστάσεις της 31.12.2001. Για το σκοπό
αυτό σχηµατίζονται αντίστοιχες προβλέψεις µε ισόποση αύξηση ή µείωση του Ειδικού
Αποθεµατικού που δηµιουργήθηκε δια νόµου (Ν. 2937/2001), ύψους 89,9 δις δρχ., το υπόλοιπο
του οποίου στις 30.6.2001 ανέρχεται σε 4,9 δις δρχ.

Περιουσιακή διάρθρωση της Εκδότριας - Επάρκεια Ιδίων Κεφαλαίων Εκδότριας

Ο Κύριος Ανάδοχος βεβαιώνει ότι η Εταιρία διαθέτει ικανοποιητική περιουσιακή διάρθρωση και
πληροί τις προϋποθέσεις του τµήµατος Ι του άρθρου 3 του Π.∆. 350/1985 όπως ισχύει,
λαµβάνοντας υπόψη και τα αναµορφωµένα οικονοµικά της στοιχεία. Ειδικότερα:

α) Κατά την τελευταία -προ της υποβολής αίτησης- οικονοµική χρήση  (υπερδωδεκάµηνη χρήση
1.1.1999-31.12.2000) και σύµφωνα µε τα δηµοσιευµένα στοιχεία της Εταιρίας, η Καθαρή της
Θέση την 31.12.2000 ανερχόταν σε δρχ. 109.850 εκατ.

Σύµφωνα µε τις εξωλογιστικές οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας (ήτοι λαµβάνοντας υπόψη
τις µεταβολές που επήλθαν στην περιουσιακή της διάρθρωση δυνάµει του Ν. 2937/2001) η
Καθαρή Θέση της Εταιρίας την 31.12.2000 ανερχόταν σε δρχ. 12.469 εκατ. Εφόσον ληφθούν
υπόψη ο παρατηρήσεις του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή που διενήργησε τον έκτακτο οικονοµικό και
λογιστικό έλεγχο της Εταιρίας, οι παρατηρήσεις του Νοµικού Ελέγχου και οι αναµορφώσεις στις
οποίες προέβη ο Κύριος Ανάδοχος, η αναµορφωµένη Καθαρή Θέση της Εταιρίας στις 31.12.2000
ανήλθε σε δρχ. 9.459 εκατ.

Η ρευστότητα της Εταιρίας παραµένει σε υψηλά επίπεδα σύµφωνα µε τους δείκτες γενικής και
άµεσης ρευστότητας, οι οποίοι στις 31.12.2000 διαµορφώθηκαν σε 3,9 και 3,3 αντίστοιχα.

Επισηµαίνεται ότι η Εταιρία δεν χρησιµοποίησε βραχυχρόνιο τραπεζικό δανεισµό κατά την
τελευταία 3ετία (1998-2000).

β) Σύµφωνα µε την εξαµηνιαία λογιστική κατάσταση της Εταιρίας, η Καθαρή της Θέση την
30.6.2001 ανερχόταν σε δρχ. 111.212 εκατ.
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Σύµφωνα µε την εξωλογιστική εξαµηνιαία λογιστική κατάσταση της Εταιρίας (ήτοι λαµβάνοντας
υπόψη τις µεταβολές που επήλθαν στην περιουσιακή της διάρθρωση δυνάµει του Ν. 2937/2001)
η Καθαρή Θέση της Εταιρίας την 30.6.2001 ανέρχεται σε δρχ. 14.613 εκατ. Εφόσον ληφθούν
υπόψη ο παρατηρήσεις του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή που διενήργησε τον έκτακτο οικονοµικό και
λογιστικό έλεγχο της Εταιρίας, οι παρατηρήσεις του Νοµικού Ελέγχου και οι αναµορφώσεις στις
οποίες προέβη ο Κύριος Ανάδοχος, η αναµορφωµένη Καθαρή Θέση της Εταιρίας στις 30.6.2001
ανήλθε σε δρχ. 10.057  εκατ.

Η οικονοµική κατάσταση, η περιουσιακή διάρθρωση και ως εκ τούτου οι προϋποθέσεις
εισαγωγής στο Χ.Α.Α της Εταιρίας δεν µπορούν να επηρεαστούν δυσµενώς: α) από γεγονότα τα
οποία βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν απεικονίζονται στις µέχρι σήµερα δηµοσιευµένες καταστάσεις
της Εταιρίας, β) από τυχόν µη ποσοτικοποιηµένες παρατηρήσεις των ορκωτών ελεγκτών και γ)
από τυχόν επιπτώσεις που θα υπάρξουν σε περίπτωση αρνητικής έκβασης των εκκρεµών
δικαστικών υποθέσεων στις οποίες εµπλέκεται η Εκδότρια Εταιρία.

Σηµειώνεται ότι η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (καθώς και η έγκριση εισαγωγής
των µετοχών) τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της Νοµαρχίας.

Πλήρωση των Προϋποθέσεων Εισαγωγής στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών

Ο Κύριος Ανάδοχος βεβαιώνει ότι η ΕΥΑΘ Α.Ε. πληροί όλες τις προϋποθέσεις εισαγωγής των
µετοχών της στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών που προβλέπονται από τη
χρηµατιστηριακή νοµοθεσία. Ειδικότερα:

 Σύµφωνα µε τη λογιστική κατάσταση της 30.6.2001, έχει ίδια κεφάλαια δρχ. 111.212.136.730,
πληρώντας το κριτήριο των δρχ. 4.000.000.000 για την εισαγωγή στην Κύρια Αγορά του
Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών.

Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε την εξωλογιστική εξαµηνιαία λογιστική κατάσταση που συνέταξε
η Εκδότρια εταιρία µετά την ψήφιση του Ν. 2937/2001, ήτοι µετά την απόσχιση των παγίων,
το ύψος των ιδίων κεφαλαίων της ανέρχεται σε δρχ. 14.613.194.477, καλύπτοντας την
προϋπόθεση που ορίζει το θεσµικό πλαίσιο της Κύριας Αγοράς.

 Σύµφωνα µε το Ν. 2744/1999, άρθρο 10, οι ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί που
ανήκουν άµεσα ή έµµεσα στο ∆ηµόσιο, οι οποίες εν όψει της εισαγωγής τους στο
Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών προβαίνουν σε αναµόρφωση των οικονοµικών τους
καταστάσεων, θεωρούνται ότι πληρούν τις προϋποθέσεις της περιπτώσεως 3 του τµήµατος Ι
του άρθρου 3 του Π.∆. 350/1985 (δηµοσίευση τριών τουλάχιστον ετήσιων ελεγµένων
οικονοµικών καταστάσεων ως Α.Ε. προ της αίτησης εισαγωγής στο Χ.Α.Α.) όπως
αντικαταστάθηκε µε τα άρθρα 1 και 2 του Ν. 2651/1998, εφόσον καταρτίζουν ελεγµένο από
ορκωτό ελεγκτή σχέδιο (pro forma) των κατά τα ανωτέρω αναµορφωµένων οικονοµικών
καταστάσεων για την τελευταία προ της εισαγωγής χρήση. Η ΕΥΑΘ. Α.Ε. δηµοσίευσε τις
ελεγµένες καταστάσεις για την υπερδωδεκάµηνη χρήση 2000 και συνέταξε pro forma
οικονοµικές καταστάσεις για την εν λόγω υπερδωδεκάµηνη χρήση, καθώς και για τα έτη
1998, 1999 και 2000.

 Η ΕΥΑΘ Α.Ε. διαθέτει, όπως προαναφέρθηκε, ικανοποιητική περιουσιακή διάρθρωση και
συνεπώς πληροί και το αντίστοιχο κριτήριο εισαγωγής στο Χ.Α.Α.

 Η ΕΥΑΘ Α.Ε. έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση που έληξε την 31.12.2000,
τελευταία, προ της υποβολής της αίτησης για εισαγωγή, χρήση. Συγκεκριµένα, ο τακτικός
φορολογικός έλεγχος αφορούσε στην περίοδο 1.1.1999-31.12.2000, περιλαµβανοµένου και
του ελέγχου των εταιριών ΟΑΘ Α.Ε. και ΟΥΘ Α.Ε. για τη χρήση 1998. Ο έλεγχος κάλυψε
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όλες τις κατηγορίες φορολογίας (εισοδήµατος, ΦΠΑ, ΦΜΥ, και φόρο ελεύθερων
επαγγελµατιών).

 Από το νοµικό έλεγχο που διενεργήθηκε δεν προέκυψε κάποιο στοιχείο που να συνεπάγεται
ότι η νοµική κατάσταση της Εταιρίας δεν είναι σύµφωνη µε τους νόµους και τους κανονισµούς
στους οποίους υπόκειται, όσον αφορά την ίδρυσή της και την καταστατική της λειτουργία.
Επιπλέον, δεν προέκυψε γεγονός ή άλλο στοιχείο που να εµποδίζει, από νοµική άποψη, την
αιτούµενη εισαγωγή των µετοχών της Εταιρίας στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών
Αθηνών.

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, καθώς και τις αποφάσεις της ∆ιυπουργικής Επιτροπής
Αποκρατικοποιήσεων στις 17.10.2000 και 27.7.2001 για την εισαγωγή των µετοχών της ΕΥΑΘ
Α.Ε. στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των
µετοχών της Εταιρίας στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.Α.

Με την παρούσα προσφορά θα διατεθούν 2.700.000 υφιστάµενες µετοχές κυριότητας Ελληνικού
∆ηµοσίου και 1.500.000 νέες µετοχές -προερχόµενες από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της
Εταιρίας, ήτοι συνολικά 4.200.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε
ποσοστό 25,45% του συνολικού αριθµού των µετοχών της Εταιρίας µετά την αύξηση του
µετοχικού της κεφαλαίου, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Π.∆. 350/85, όπως αυτό ισχύει. Η
απόφαση για την επάρκεια της διασποράς λαµβάνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του
Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών µετά τη διενέργεια της ∆ηµόσιας Εγγραφής και µε βάση τα
προσκοµισθέντα στοιχεία που απαιτούνται για τη λήψη της έγκρισης εισαγωγής των µετοχών της
ΕΥΑΘ Α.Ε. στο Χ.Α.Α.

Σύµβαση µε το Ελληνικό ∆ηµόσιο

Η Εταιρία, όπως προαναφέρθηκε έχει συνάψει Σύµβαση µε το ελληνικό δηµόσιο και την ΕΥΑΘ
Παγίων, µε την οποία της εκχωρείται το αποκλειστικό δικαίωµα παροχής υπηρεσιών ύδρευσης
και αποχέτευσης για 30 έτη.

Η Εταιρία αποκτά το αποκλειστικό δικαίωµα της παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης
στις γεωγραφικές περιοχές στις οποίες εκτείνεται η δραστηριότητα της και ειδικότερα το
αποκλειστικό δικαίωµα:

α) άντλησης, συλλογής, µεταφοράς, αποθηκεύσεως, επεξεργασίας, διανοµής, πωλήσεως και
διαχειρίσεως ύδατος πάσης χρήσεως και

β) της συλλογής, µεταφοράς, επεξεργασίας, αποθηκεύσεως, διαθέσεως, εκµεταλλεύσεως και
διαχειρίσεως αποβλήτων και άλλων λυµάτων, εξαιρουµένων των τοξικών.

Πιο συγκεκριµένα οι βασικότερες υποχρεώσεις των αντισυµβαλλοµένων µερών έχουν ως εξής:
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Υποχρεώσεις ΕΥΑΘ

i. Ποιοτικές προδιαγραφές και τηρούµενα, εκ µέρους της ΕΥΑΘ ΑΕ, στοιχεία.

Η ΕΥΑΘ ΑΕ, µέσω του άρθρου 7 της Σύµβασης, αναλαµβάνει την υποχρέωση τήρησης της
εκάστοτε ισχύουσας Ελληνικής και Κοινοτικής νοµοθεσία όσον αφορά τις ελάχιστες ποιοτικές
απαιτήσεις για τη ποιότητα του νερού και τη διαχείριση αστικών λυµάτων και βιοµηχανικών
αποβλήτων.

ii. Συµµόρφωση µε νοµικά και ρυθµιστικά πρότυπα.

Σύµφωνα µε το άρθρο 9 της Σύµβασης η ΕΥΑΘ ΑΕ καθώς και ΕΥΑΘ Παγίων υποχρεούνται να
συµµορφώνονται και να τηρούν τους όρους της Σύµβασης καθώς και τις υποχρεώσεις τους που
απορρέουν από το νόµο 2937/2001 και την κείµενη νοµοθεσία. Αντίστοιχα το ∆ηµόσιο διατηρεί το
δικαίωµα να παρακολουθεί τις δραστηριότητες της ΕΥΑΘ Α.Ε. και της ΕΥΑΘ Παγίων, να
επιθεωρεί και να ελέγχει τη λειτουργία τους και να εξασφαλίζει τη συµµόρφωσή τους µε τους
όρους της Σύµβασης, καθώς και µε οποιεσδήποτε άλλες νοµικές υποχρεώσεις αυτών.

iii. ∆οκιµές και µέτρηση

H ΕΥΑΘ ΑΕ αναλαµβάνει, µέσω του άρθρου 10 της Σύµβασης, δεσµεύσεις αναφορικά µε τον
έλεγχο, ανάλυση και τήρηση στοιχείων για το νερό που παραδίδει στους καταναλωτές ενώ επίσης
υποβάλλει σε ελέγχους και αναλύσεις τα λύµατα που επεξεργάζεται.

iv. ∆ιατάξεις περί καταναλωτών.

Στα άρθρα 11 έως και 15 της Σύµβασης σηµειώνεται το δικαίωµα του ∆ηµοσίου,  στα πλαίσια
άσκησης κοινωνικής πολιτικής, να ορίζει µονοµερώς (και πέραν τυχόν αντίστοιχων αποφάσεων
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας) τον τρόπο αντιµετώπισης ευπαθών οµάδων
καταναλωτών αναφορικά µε την ενδεχόµενη διακοπή της παροχής ύδατος ή της παροχής
υπηρεσιών αποχέτευσης. Στην περίπτωση αυτή και σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο
15 της Σύµβασης, το δηµόσιο αναλαµβάνει την υποχρέωση να αποζηµιώνει την ΕΥΑΘ Α.Ε. για
τα διαφυγόντα έσοδά της που απορρέουν από την άσκηση του ανωτέρω δικαιώµατός του.

Υποχρεώσεις και εγγυήσεις του ∆ηµοσίου και της ΕΥΑΘ Παγίων

Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 16 της Σύµβασης, το ∆ηµόσιο, µέσω και της ΕΥΑΘ
Παγίων, φροντίζει ούτως ώστε να παρέχονται επαρκείς ποσότητες ακατέργαστου ύδατος στην
ΕΥΑΘ Α.Ε., ώστε να εξασφαλίζεται η εύλογη κατανάλωση ύδατος εκ µέρους των καταναλωτών
της και να είναι σε θέση η Εταιρία να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών
ύδρευσης.

Στο πλαίσιο αυτό το ∆ηµόσιο και η ΕΥΑΘ Παγίων οφείλουν να κατασκευάζουν την απαραίτητη
υποδοµή και εγκαταστάσεις για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους αυτών, όπως
αναφέρεται σχετικά στο άρθρο 5 της Σύµβασης, µε την επιφύλαξη ότι η ΕΥΑΘ Α.Ε. είναι
αποκλειστικά υπεύθυνη για τη λειτουργία, συντήρηση και διαχείριση των εγκαταστάσεων
άντλησης, συλλογής, µεταφοράς και επεξεργασίας ύδατος µε έξοδα και δαπάνες της.
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Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες σχετικά µε την Παραγωγή και Εκµετάλλευση
Ιλύος και Ηλεκτρικής Ενέργειας

Στο άρθρο 17 της Σύµβασης προβλέπεται ότι µε ιδιαίτερη σύµβαση µεταξύ της ΕΥΑΘ Α.Ε. ή
θυγατρικής της επιχείρησης ή επιχείρησης συνδεόµενης προς αυτήν και της ΕΥΑΘ Παγίων,
δύναται να συµφωνείται η εγκατάσταση, διέλευση και εκµετάλλευση τηλεπικοινωνιακών δικτύων
µε οπτικές ίνες που διέρχονται από τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης. Με τη σύµβαση αυτή
θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι οι ανωτέρω δραστηριότητες δεν δηµιουργούν οποιαδήποτε
δυσλειτουργία ή πρόσθετη φθορά στα δίκτυα υδρεύσεως και αποχετεύσεως και θα πρέπει να
ορίζεται το σχετικό αντάλλαγµα, που θα αποδίδεται στην ΕΥΑΘ Παγίων, καθώς και ο τρόπος
καταβολής του.

Τίµηµα για την Προµήθεια Ακατέργαστου Ύδατος

Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 18 της Σύµβασης η ΕΥΑΘ Α.Ε. οφείλει να καταβάλλει
στην ΕΥΑΘ Παγίων, από το έτος 2002, τίµηµα για την προµήθεια σε αυτήν ακατέργαστου ύδατος.
Το τίµηµα αυτό για την πρώτη πενταετία ανέρχεται σε δραχµές 500 εκατ. κατ’ έτος και
καταβάλλεται δε σε δύο εξαµηνιαίες ισόποσες δόσεις. Επίσης, η Εταιρία αναλαµβάνει να
καταβάλλει στην ΕΥΑΘ Παγίων, από το έτος 2002, το κόστος της ετήσιας λειτουργίας της
(αµοιβές προσωπικού και έξοδα λειτουργίας της) µέχρι του ποσού των δραχµών 150 εκατ. κατ’
ανώτατο όριο.

Όσον αφορά στο τίµηµα για την πώληση του ακατέργαστου ύδατος µετά την πρώτη πενταετία,
αναπροσαρµόζεται µε έγγραφη συµφωνία των µερών, σε συνάρτηση µε την τιµολογιακή πολιτική,
τις παρεχόµενες στην ΕΥΑΘ Α.Ε. ποσότητες ύδατος και λαµβάνοντας υπ’ όψιν το ύψος των
επενδυτικών προγραµµάτων του άρθρου 5 της Σύµβασης που θα συµφωνούνται µεταξύ του
∆ηµοσίου, της ΕΥΑΘ Παγίων και της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Επιβολή κυρώσεων στην ΕΥΑΘ Α.Ε. για µη συµµόρφωση προς τα πρότυπα και δικαίωµα
καταγγελίας της Σύµβασης

Σύµφωνα µε το άρθρο 20 της Σύµβασης, στην περίπτωση κατά την οποία η ΕΥΑΘ ΑΕ δεν
συµµορφώνεται προς τα πρότυπα που επιβάλλονται από την Σύµβαση, επιβάλλονται οι
κυρώσεις που προβλέπονται στον Χάρτη Υποχρεώσεων προς τους Καταναλωτές, όπως
εκάστοτε ισχύει ή οι κυρώσεις των άρθρων 21 και 22 της Σύµβασης.

Το ∆ηµόσιο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 21 της εν λόγω σύµβασης, έχει δικαίωµα
να την καταγγείλει σε συγκεκριµένες µόνο περιπτώσεις και ειδικότερα:

• Λόγω επανειληµµένης ή συνεχιζόµενης υπαίτιας παράλειψης τήρησης των προτύπων
λειτουργίας, ασφάλειας και συντήρησης του συστήµατος ύδρευσης και αποχέτευσης, µε
συνέπεια την ευρείας έκτασης απορύθµισή του.

• Λόγω επανειληµµένης ή συνεχιζόµενης υπαίτιας αθέτηση των ουσιωδών υποχρεώσεων προς
το σύνολο ή µεγάλο µέρος των καταναλωτών.

• Λόγω αφερεγγυότητας.
• Λόγω εγκατάλειψης του συστήµατος ύδρευσης και αποχέτευσης ή µη υπαίτιας υλοποίησης

των επενδυτικών προγραµµάτων που αναλαµβάνει να υλοποιεί η ΕΥΑΘ Α.Ε..
 
 Σύµφωνα µε το ίδιο άρθρο 21, όποτε επέρχεται ένα από τα ανωτέρω γεγονότα και εφ’ όσον καµία
άλλη θεραπεία δεν παρέχει αποτελεσµατική αντιµετώπιση, το ∆ηµόσιο δύναται, να γνωστοποιεί
στην ΕΥΑΘ Α.Ε. την επέλευση του γεγονότος αυτού και να τάσσει εύλογη προθεσµία για την
θεραπεία αυτού. Εάν το γεγονός αυτό δεν θεραπευθεί εντός του ταχθέντος ευλόγου χρονικού
διαστήµατος, το ∆ηµόσιο δύναται να αποστείλει έγγραφη προειδοποίηση στην ΕΥΑΘ Α.Ε.
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αναγγέλλοντας την πρόθεσή του να καταγγείλει τη Σύµβαση. Εάν το εν λόγω γεγονός δεν
θεραπευθεί εντός 30 ηµερών από της γνωστοποιήσεως της προθέσεως καταγγελίας, το ∆ηµόσιο
δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση.

Σχετικά µε το ανωτέρω δικαίωµα καταγγελίας της Σύµβασης εκ µέρους του ∆ηµοσίου,
επισηµαίνεται ότι οι αναφερόµενοι λόγοι κρίνονται ως συνήθεις λαµβανοµένων υπ’ όψιν/σε
σύγκριση µε αντίστοιχους/συναφείς λόγους καταγγελίας που περιλαµβάνονται στο σύνολο των
συµβάσεως παραχώρησης που έχει συνοµολογήσει το Ελληνικό ∆ηµόσιο µε ιδιώτες επενδυτές,
οι οποίοι σε συνέχεια διενεργηθέντων διαγωνισµών ανέλαβαν την κατασκευή, χρηµατοδότηση και
εκµετάλλευση µεγάλων έργων υποδοµής (ιδέ σχετικά συµβάσεις παραχώρησης για το Νέο
∆ιεθνές Αεροδρόµιο Αθηνών στα Σπάτα, τη Μόνιµη Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου, τον περιφερειακό
∆ακτύλιο Αθηνών – Αττική Οδός κλπ). Στις ανωτέρω περιπτώσεις, τα κείµενα των σχετικών
συµβάσεων παραχώρησης διαµορφώθηκαν σε συνέχεια µακρών διαπραγµατεύσεων, το σύνολο
δε των ιδιωτών επενδυτών απεδέχθη αντίστοιχους/συναφείς λόγους ως εύλογους η δε επέλευση
των οποίων να δύναται να οδηγήσει σε καταγγελία των συµβάσεων παραχώρησης εις βάρος των
παραχωρησιούχων εταιριών.

Για περισσότερες πληροφορίες για τους όρους της εν λόγω Σύµβασης και τις υποχρεώσεις των
µερών βλέπε κεφ.V Θεσµικό Πλαίσιο.

Τιµολογιακή Πολιτική

Όσον αφορά στην τιµολογιακή πολιτική είναι γεγονός ότι τα τιµολόγια ύδρευσης και αποχέτευσης,
µε βάση τα προβλεπόµενα στο Ν. 2937/2001 ρυθµίζονται µε βάση Κοινή Υπουργική Απόφαση
των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Οικονοµικών και Μακεδονίας – Θράκης και ως εκ τούτου η
Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας δεν έχει καµία συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων για
την τιµολογιακή πολιτική και κατά συνέπεια του καθορισµού των εσόδων αυτής. Επισηµαίνεται ότι
για µεν την πρώτη πενταετία (2000 – 2006), από της εισαγωγής της Εταιρίας στο ΧΑΑ, τα
τιµολόγια έχουν ήδη αποφασισθεί (Κ.Υ.Α. 608/27.7.2001) µε συνέπεια να αίρεται, ο κίνδυνος στον
οποίο θα ήταν εκτεθειµένοι οι υποψήφιοι ιδιώτες µέτοχοι της Εταιρίας λόγω µη αναπροσαρµογής
των τιµολογίων. ∆εδοµένης της ύπαρξης της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, οι υποψήφιοι
ιδιώτες µέτοχοι δύνανται, µε σχετική ασφάλεια, να αξιολογήσουν το ενδεχόµενο συµµετοχής τους
στην Εταιρία.

Περαιτέρω επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 21
του Ν. 2937/2001, ο µηχανισµός της τιµολογιακής πολιτικής για κάθε επόµενη πενταετία µετά το
έτος 2006, καθορίζεται λαµβάνοντας υπ΄ όψιν τη διασφάλιση της εύλογης απόδοσης των
επενδύσεων της ΕΥΑΘ ΑΕ σύµφωνα και µε τις συµβατικές της δεσµεύσεις, βάσει της σύµβασης
µεταξύ αυτής, της ΕΥΑΘ Παγίων και του Ελληνικού ∆ηµοσίου και τη χρηµατοδότηση των
δραστηριοτήτων της µε ορθολογικό τρόπο.

Η διατύπωση της ανωτέρω παραγράφου, δεσµεύει -στο πλαίσιο του δυνατού- όπως το Ελληνικό
∆ηµόσιο καθορίσει την τιµολογιακή πολιτική για κάθε επόµενη πενταετία µετά το έτος 2006, κατά
τρόπο τέτοιο που θα διασφαλίζονται τα συµφέροντα των µετόχων.

Επιπλέον, σχετικά µε το θέµα της τιµολογιακής πολιτικής, αναφέρονται τα εξής: το Ελληνικό
∆ηµόσιο, σύµφωνα µε το Νόµο, είναι και θα παραµείνει µέτοχος πλειοψηφίας της Εταιρίας
και συνεπώς θα ελέγχει τα όργανα διοίκησής της. Ο Νόµος, για λόγους προστασίας των νέων
επενδυτών, δεσµεύει το ∆ηµόσιο να καθορίζει την τιµολογιακή πολιτική για 5ετείς περιόδους
(σαφές tariff path), µε αποτέλεσµα οι επενδυτές να δύνανται σε σηµαντικό βαθµό, να διαβλέψουν
την προοπτική των εσόδων της Εταιρίας. Το γεγονός αυτό συνιστά σε µεγάλο βαθµό, µέτρο
προστασίας των επενδυτών.
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Επισηµαίνεται ότι αντίστοιχες ή παρεµφερείς δεσµεύσεις όσον αφορά στην τιµολογιακή πολιτική
ισχύουν και στις περιπτώσεις χωρών όπου ο ιδιωτικός τοµέας συµµετέχει, σε µεγαλύτερο βαθµό,
στην παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης όπως στις περιπτώσεις της Γαλλίας και
Ηνωµένου Βασιλείου όπου υφίστανται είτε συµβάσεις παραχώρησης µεταξύ ιδιωτικών εταιριών
και των ΟΤΑ για την παροχή υπηρεσιών ύδρευσης – αποχέτευσης (Γαλλία) είτε έχουν πλήρως
ιδιωτικοποιηθεί οι εταιρίες ύδρευσης – αποχέτευσης (περίπτωση Ηνωµένου Βασιλείου). Και στις
δύο ανωτέρω χώρες ο ιδιωτικός τοµέας δεν έχει σηµαντικό βαθµό ελευθερίας όσον αφορά στην
τιµολογιακή πολιτική. Ιδιαίτερα επισηµαίνεται η περίπτωση του Ηνωµένου Βασιλείου, όπου στις
περιπτώσεις των, εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο του Λονδίνου, ιδιωτικοποιηµένων εταιριών
ύδρευσης–αποχέτευσης τα τιµολόγια ρυθµίζονται από ανεξάρτητη ελεγκτική/εποπτική αρχή που
τελεί υπό την εποπτεία του ∆ηµοσίου.

Γενικότερα ο, σε σχεδόν απόλυτο βαθµό, µονοπωλιακός χαρακτήρας του κλάδου σε συνδυασµό
µε την άρρηκτη σύνδεση του ύδατος µε την ύπαρξη αυτής της ίδιας της ζωής των καταναλωτών
επιβάλλει την ύπαρξη συγκεκριµένων περιορισµών και δεσµεύσεων στα τιµολόγια ύδρευσης και
αποχέτευσης που θα επιβάλλονται στους καταναλωτές. Το ανωτέρω γεγονός διαφοροποιεί το
συγκεκριµένο κλάδο, επιβάλλοντας την ανάγκη “ρύθµισης” των επιβαλλόµενων τιµολογίων. Το
ίδιο ισχύει σε διαφόρους κλάδους που αντιµετωπίζεται θέµα µονοπωλιακής θέσης εταιρίας.

Παροχή Επιδοτήσεων

Με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 25 του Ν. 2937/2001, τυπικά καταργείται, από του έτους
2002, το δικαίωµα της ΕΥΑΘ ΑΕ να εισπράττει, από το Ελληνικό ∆ηµόσιο, τα προβλεπόµενα,
από την παράγραφο 2 του άρθρου 43 (Καταργούµενες διατάξεις) του Ν. 2065/1992 (ΦΕΚ 113Α,
30-6-1992), ποσά. Ταυτόχρονα, η ιδία ανωτέρω παράγραφος του Ν. 2937/2001 και εις
αντιστάθµισµα/αντικατάσταση των καταργούµενων χορηγήσεων, προβλέπει την καταβολή
στην ΕΥΑΘ ΑΕ του ποσού των 6 δις. δρχ. εντός περιόδου τριών ετών.

Η ανωτέρω διάταξη συµπεριελήφθη µε σκοπό να υπάρξει ένα µεταβατικό διάστηµα κατά την
διάρκεια του οποίου να συνεχίσει, µε φθίνοντα ρυθµό, η καταβολή των ποσών της παραγράφου 2
του άρθρου 43 του Ν. 2065/1992 ώστε να µην διαταραχθεί η χρηµατοοικονοµική ισορροπία της
Εταιρίας, ιδιαίτερα σε µία περίοδο κατά την οποία είναι αναγκαία η υλοποίηση ενός σηµαντικού
επενδυτικού προγράµµατος, ύψους 26,8 δις δρχ. Παράλληλα, προβλέπεται -µέσω Κοινής
Υπουργικής Απόφασης για τον καθορισµό της τιµολογιακής πολιτικής- η σταδιακή αύξηση για την
επόµενη πενταετία των τελών αποχέτευσης, προκειµένου να αντισταθµισθεί το απολεσθέν αυτό
έσοδο µε οµαλό τρόπο.

Στο νοµικό έλεγχο της Εταιρία επισηµαίνονται τα ακόλουθα:

«Οι καταβολές αυτές προς την Εταιρία από το ελληνικό δηµόσιο δύναται να θεωρηθεί ότι
καταρχήν αποτελούν κρατική ενίσχυση για τους σκοπούς εφαρµογής του άρθρου 87 (πρώην 92)
της Συνθήκης ΕΚ. Βέβαια, οι ενισχύσεις αυτές θα είναι ασυµβίβαστες µε την κοινή αγορά µόνον
εφόσον κριθεί ότι νοθεύουν ή απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισµό µέσω ευνοϊκής
µεταχείρισης ορισµένων επιχειρήσεων ή κλάδων παραγωγής και στο βαθµό που επηρεάζουν τις
συναλλαγές µεταξύ των κρατών µελών, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 87
(πρώην 92) της Συνθήκης ΕΚ.»

Λόγω της φύσεως της δραστηριότητας της Εταιρίας (φυσικό µονοπώλειο) οι καταβολές αυτές δεν
εµπίπτουν στις παραπάνω περιπτώσεις κρατικών ενισχύσεων για τις οποίες θα µπορούσε να
εγερθεί θέµα αθέµιτου ανταγωνισµού. Όπως αναφέρεται µάλιστα στο νοµικό έλεγχο «έως σήµερα
δεν έχει τεθεί σε ισχύ το νοµοθετικό πλαίσιο για την απελευθέρωση της αγοράς του νερού σε
κοινοτικό ή εθνικό επίπεδο».
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Πέραν των ανωτέρω, τίθεται το ερώτηµα κατά πόσον οι προβλεπόµενες καταβολές, από την
παράγραφο 2 του άρθρου 43 του Ν. 2065/1992, αποτελούν επιχορηγήσεις που ενδέχεται να
έχουν, λόγω του κοινοτικού δικαίου, αρνητικές συνέπειες στην Εταιρία.

Επισηµαίνεται ότι στην παράγραφο 2 του άρθρου 43 του Ν. 2065/1992 αναφέρεται ότι
καταργούνται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου µόνου του ν.δ. 2916/1954 (ΦΕΚ
155Α), της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 1069/1980 (ΦΕΚ 191Α) καθώς και κάθε άλλης
σχετικής διάταξης που επιβάλλει, κατά περίπτωση, τέλη ύδρευσης, αποχέτευσης, στο εισόδηµα
από ακίνητα, του τέλους υδρεύσεως αντικαθιστάµενου από άλλο ισοδύναµο πόρο. Εάν µέχρι την
31.12.1992, δεν έχει νοµοθετηθεί ο πόρος αυτός, από του έτους 1993 εγγράφεται πίστωση στον
κρατικό προϋπολογισµό υπέρ των Οργανισµών Ύδρευσης και Αποχέτευσης και ∆ηµοτικών
Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (∆ΕΥΑ) που είναι δικαιούχοι, ίση προς τις εισπράξεις του
έτους 1992, αυξανόµενη κατά δέκα τοις εκατό (10%) ετησίως. Ο τρόπος καταβολής του ποσού
αυτού στους Οργανισµούς Ύδρευσης και Αποχέτευσης και ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης
Αποχέτευσης (∆ΕΥΑ) καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εσωτερικών.

Ως διαπιστώνεται, τα χορηγούµενα, µε βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 43 του Ν. 2065/1992,
αυτά ποσά και τα οποία καταργούνται σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 25 του Ν.
2937/2001 (αντικαθισταµένων µε το ποσό των 6 δις δρχ. το οποίο καταβάλλεται τµηµατικά) δεν
αποτελούν επιχορήγηση αλλά, ουσιαστικά, πόρο εκ της επιβολής φορολογίας. ∆εδοµένου ότι
µέχρι σήµερα, το Ελληνικό ∆ηµόσιο, δεν θέσπισε τον προβλεπόµενο ισοδύναµο πόρο, ενέγραφε
σχετική πίστωση στον κρατικό προϋπολογισµό και διένειµε τα σχετικά ποσά µεταξύ των εταιριών
ύδρευσης αποχέτευσης. Τα ποσά αυτά που χορηγούντο στην ΕΥΑΘ Α.Ε. ήταν επί της ουσίας
αποζηµίωση για υπηρεσίες και έργα που παρείχε και τα οποία, µετά την κατάργηση του τέλους
του 3%, δεν είχαν ανταποδοτικό χαρακτήρα.

Τέλος σηµειώνεται, ότι σε κάθε περίπτωση δύναται να υποστηριχθεί ακόµη ότι τα χορηγούµενα
αυτά ποσά δεν αποτελούν ανεπίτρεπτη κρατική ενίσχυση δεδοµένου ότι χορηγούνται εκ µέρους
του Ελληνικού ∆ηµοσίου, µε σκοπό να συµβάλλει στην υλοποίηση του επενδυτικού
προγράµµατος εκσυγχρονισµού, βελτίωσης και επέκτασης των υποδοµών της ΕΥΑΘ ΑΕ, µε
στόχο πάντοτε την παροχή βελτιωµένων υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, αδιατάρακτη και
συνεχή παροχή ικανοποιητικών ποσοτήτων νερού, µε ταυτόχρονη µείωση των απωλειών ύδατος
και συνεπώς µείωση των απολήψεων ακατέργαστου ύδατος. Οι υποδοµές αυτές παραµένουν
δηµόσιο αγαθό και είναι ανοικτές/διαθέσιµες προς χρήση, χωρίς διακρίσεις, προς το σύνολο των
κατοίκων της πόλεως της Θεσσαλονίκης. Σηµειώνεται ότι δεν προβλέπεται οποιοσδήποτε
περιορισµός της πρόσβασης των καταναλωτών στο σύστηµα ύδρευσης και αποχέτευσης, ο
οποίος να εισάγει την έννοια της δυσµενούς διάκρισης έναντι συγκεκριµένων καταναλωτών.

Εν κατακλείδι και σε ότι αφορά το ζήτηµα της καταβολής του πόρου σύµφωνα µε την παράγραφο
2 του άρθρου 43 του Ν. 2065/1992, ο Κύριος Ανάδοχος θεωρεί ότι αυτός αποτελεί τακτικό έσοδο
της Εταιρίας και συνεπώς δεν αποτελεί επιχορήγηση που ενδέχεται να έχει, λόγω του κοινοτικού
δικαίου, αρνητικές συνέπειες στην Εταιρία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την καταβολή του ως άνω πόρου, βλέπε κεφ. 8.1.
«∆ηµοσιευµένα Αποτελέσµατα Υπερδωδεκάµηνης Χρήσης», «Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης».

Αποπληρωµή ∆ανειακών Υποχρεώσεων
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Η απόφαση µεταβίβασης των παγίων στοιχείων χωρίς την ταυτόχρονη µεταβίβαση των δανείων
που κάλυψαν τη χρηµατοδότησή τους και της οικονοµικής υποχρέωσης αποπληρωµής αυτών
ελήφθη αφού συνεκτιµήθηκαν και αξιολογήθηκαν τα κατωτέρω:

• Το οικονοµικό βάρος που προκύπτει από την υποχρέωση αποπληρωµής, εκ µέρους της
ΕΥΑΘ ΑΕ, των ανωτέρω δανείων συνεκτιµήθηκε στον υπολογισµό του τιµήµατος το οποίο θα
έπρεπε να καταβάλλει η Εταιρία προς την ΕΥΑΘ Παγίων. Υπενθυµίζεται ότι στο άρθρο 18 της
σύµβασης µεταξύ ΕΥΑΘ ΑΕ, ΕΥΑΘ Παγίων και Ελληνικού ∆ηµοσίου ορίζεται το ποσό των
500.000.000 δρχ. κατ’ έτος ως τίµηµα για την προµήθεια από την ΕΥΑΘ Παγίων του
ακατέργαστου ύδατος που χρησιµοποιεί η Εταιρία. Το ποσό αυτό κρίνεται ότι είναι χαµηλό σε
σχέση µε τις ποσότητες αναλαµβανόµενου ακατέργαστου ύδατος ετησίως (πέραν των 90 εκατ.
κυβικών µέτρων ετησίως) και την αξία της υποδοµής τη χρήση της οποία έχει η ΕΥΑΘ ΑΕ.
Συνεπώς το συνολικό ποσό που καλείται, κατ’ έτος, να καταβάλλει η ΕΥΑΘ ΑΕ για την
αποπληρωµή των δανείων αφενός  και του ως άνω ετήσιου κόστους των 500 εκατ. δρχ.
αφετέρου θα µπορούσε να θεωρηθεί ως το εύλογο τίµηµα για το δικαίωµα χρήσης των
µεταβιβασθέντων παγίων. Υπενθυµίζεται ότι το σύνολο της οικονοµικής υποχρέωσης
εξόφλησης του µακροχρόνιου δανεισµού ανέρχεται σε ποσό 4,5 δις δρχ. περίπου, πληρωτέο
µέχρι και το 2006.

• Εναλλακτικά, θα ήταν δυνατή η “µεταβίβαση” των δανείων στην ΕΥΑΘ Παγίων και ταυτόχρονα
η αναπροσαρµογή, αυξητικά, του καταβαλλόµενου τιµήµατος σε ύψος τέτοιο, ώστε το τελικό
αποτέλεσµα να επηρέαζε κατά τον ίδιο τρόπο την οικονοµική κατάσταση και αποτελέσµατα
της ΕΥΑΘ ΑΕ.

Λογιστικός χειρισµός αναγνώρισης εσόδων
Όπως αναφέρει ο έκτακτος οικονοµικός ελεγκτής, ο κυριότερος λόγος για τον οποίο δεν είναι
δυνατή η τιµολόγηση (µε την έκδοση των αποδείξεων) της πραγµατοποιηθείσας κατανάλωσης
του ύδατος µέχρι της 31ης ∆εκεµβρίου κάθε έτους, συνίσταται στην εκ των πραγµάτων αδυναµία
της Εταιρίας να ολοκληρώσει την καταµέτρηση του συνόλου των ενδείξεων των υδροµέτρων και
ταυτόχρονα της έκδοσης των αντίστοιχων αποδείξεων µέχρι το πέρας της διαχειριστικής
περιόδου ή εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος.

Για λόγους ορθής απεικόνισης των πραγµατοποιηθέντων εσόδων εντός της διαχειριστικής
χρήσης στην οποία έχουν πραγµατοποιηθεί, η Εταιρία θα πρέπει να αναµορφώνει, στη ∆ήλωση
Φορολογίας Εισοδήµατος, τα λογιστικά έσοδα της κλειόµενης χρήσης µε αφαίρεση των εσόδων
του πρώτου τετραµήνου της χρήσης (επειδή αυτά είχαν φορολογηθεί στην προηγούµενη χρήση)
και ταυτόχρονα την πρόσθεση στα έσοδα προς φορολογία των αντιστοίχων εσόδων του πρώτου
τετραµήνου της εποµένης χρήσης. Ο ενδεικνυόµενος αυτός χειρισµός εξυπηρετεί εκτός από την
εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 1δ του άρθρου 43 του κ.ν. 2190/1920 και την αποφυγή της
επιβολής λογιστικών διαφορών, που προέρχονται από την ετεροχρονισµένη δήλωση των
εσόδων, από χρήση σε χρήση στις οικείες φορολογικές αρχές.

Με βάση όλα τα ανωτέρω αλλά και της σχετικής δήλωσης του Οικονοµικού ∆ιευθυντή της
Εταιρίας, ότι πλέον θα πραγµατοποιούνται αναµορφώσεις στη ∆ήλωση Φορολογίας Εισοδήµατος
των ανωτέρω εσόδων, ο Κύριος Ανάδοχος θεωρεί ότι δεν απαιτείται αναµόρφωση στα
αποτελέσµατα και την Καθαρή Θέση της υπερδωδεκάµηνης διαχειριστικής περιόδου της
Εκδότριας, όσο και στην αντίστοιχη pro-forma.

Εκκρεµείς ∆ικαστικές Υποθέσεις
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Οι σηµαντικότερες εκκρεµείς επίδικες απαιτήσεις τρίτων κατά της Εταιρίας έχουν ως εξής:

α) Αγωγή του ΟΤΕ ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης για ποσό 354.072 δρχ,

β) Αγωγή του ΟΛΘ ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για ποσό 18.753.710
δρχ,

γ) Αγωγή του ΟΣΕ ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για ποσό 501.105 δρχ,

δ) Αγωγή της Αλίκης Παπαδοπούλου ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για
ποσό  6.192.500 δρχ,

ε) Αγωγή του Νικολάου Σπανούδη ενώπιον του Αρείου Πάγου για ποσό 731.255 δρχ,

στ) Αγωγή του Ιωάννη Σταµατελάκη ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης για ποσό
10.827.625 δρχ,

ζ) Αγωγή της Ο.Ε. Αφοί Σπανίδη και Σία ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης
για ποσό   2.437.820 δρχ,

η) Αγωγή του ∆ηµητρίου Μελιδονιώτη ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για
ποσό 10.153.640 δρχ,

θ) Αγωγή του Γεωργίου Λιόδη ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για ποσό
9.211.116 δρχ,

ι) Αγωγή της NATIONALE MEDERLANDEN ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης. για ποσό
550.000δρχ,

ια) Αγωγή της NATIONALE ΝEDERLANDEN ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης. για
ποσό 529.000 δρχ,

ιβ) Αγωγή της Ο.Ε. Κ. Λασκαρίδης-Καραντζάς  ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου. Θεσσαλονίκης.
για ποσό 1.880.000 δρχ,

ιγ) Αγωγή της ∆ΕΗ  ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης. για ποσό 379.694
δρχ,

ιδ) Αγωγή της Ελένης ∆αλαµάγκα  ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης. για ποσό 464.094
δρχ,

ιε) Αγωγή της ∆ΕΗ  ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. για ποσό
110.511.062 δρχ, δικάσιµος της οποίας έχει προσδιοριστεί η 14.11.2001. Αφορά αποζηµίωση της
∆ΕΗ για διαφυγόντα κέρδη από βλάβη δικτύου, όπως επίσης για δαπάνη αποκατάστασης
βλάβης. Προβλέπεται ευδοκίµηση της αγωγής αυτής κατά την εκτίµηση του νοµικού συµβούλου
της Εταιρίας κ. Βάρφη, κατά ποσοστό 80% µετά των νοµίµων τόκων υπερηµερίας από την
24.10.2000, ηµεροµηνία επίδοσης της αγωγής.

ιστ) Αγωγή της ∆ΕΗ  ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. για ποσό
80.754.366 δρχ, η οποία εκδικάστηκε την 27.05.19999 και επί της οποίας εκδόθηκε η µε αρ.
2446/1999 προδικαστική απόφαση η οποία διατάσσει αποδείξεις. Αφορά αγωγή της ∆ΕΗ για
διεκδίκηση αποζηµίωσης συνεπεία κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που δεν χρεώθηκε λόγω
εσφαλµένης σύνδεσης των µετρητών της. Προβλέπεται ευδοκίµηση της αγωγής αυτής κατά την
εκτίµηση του νοµικού συµβούλου της Εταιρίας κ. Βάρφη, για κεφάλαιο 6.000.000 δρχ µετά των
νοµίµων τόκων υπερηµερίας από την 24.03.1998, ηµεροµηνία επίδοσης της αγωγής.

ιζ) Αγωγή του Πέτρου Μαυρουδή  ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης  για
ποσό 4.368.318 δρχ,

ιη) Αγωγή του Γ.Ο.Ε.Β. ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για ποσό
54.565.000 δρχ, η οποία εκδικάστηκε την 11.06.2001. Αφορά απαίτηση του Γ.Ο.Ε.Β. για
συµµετοχή της Εταιρίας στις δαπάνες λειτουργίας του αντλιοστασίου Καρυώτισσας µεταφοράς
νερού από τον Αλιάκµονα, σύµφωνα µε την µε αρ. 2657/1993 απόφαση των Νοµαρχών Πέλλας
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και Θεσσαλονίκης.  Προβλέπεται ευδοκίµηση της αγωγής αυτής, κατά την εκτίµηση του νοµικού
συµβούλου της Εταιρίας κ. Βάρφη, µετά των νοµίµων τόκων υπερηµερίας από την 09.05.2001,
ηµεροµηνία επίδοσης της αγωγής.

ιθ) Αγωγή της Ο.Ε. Κ. Αθανασιάδης και Σία  ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου
Θεσσαλονίκης. για ποσό 237.900 δρχ,

κ) Αγωγή της Α.Ε. Μιχαήλ Αµπατζής  ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για
ποσό 4.967.086 δρχ,

κα) Αγωγή της Ο.Ε. «Αφοί Λιόλιου» ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για
ποσό 28.263.736 δρχ,

κβ) Αγωγή των ΕΛ.ΤΑ.  ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για ποσό
86.400.000 δρχ, η οποία εκδικάστηκε την 14.06.2001. Αφορά αγωγή αποζηµίωσης  των ΕΛ.ΤΑ.
για διαφυγόντα κέρδη, συνεπεία ανάθεσης διανοµής των λογαριασµών κατανάλωσης ύδατος από
την Εταιρία σε ιδιώτη εργολάβο. Προβλέπεται, κατά την εκτίµηση του νοµικού συµβούλου της
Εταιρίας κ. Βάρφη, απόρριψη της αγωγής ως αβάσιµης.

κγ) Αγωγή του Μηνά Μαγκαφά ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για ποσό
7.457.000δρχ,

κδ) Αγωγή του Φιλαρέτου Παλληκαρόπουλου  ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών για ποσό
993.297 δρχ,

κε) Αγωγή της Μαρίας Σίντου Μαντέλα ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης για ποσό
496.000 δρχ,

κστ) Αγωγή της Ε.Ε. «Ε. Κατσώνης και Σία» (Υδροµελετητική) ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου
Θεσσαλονίκης για ποσό 83.893.869δρχ, δικάσιµος της οποίας έχει προσδιοριστεί η 24.09.2001.
Αφορά προσφυγή  για την καταβολή υπολοίπου αµοιβής για την κατάρτιση προκαταρκτικής
µελέτης. Προβλέπεται, κατά την εκτίµηση του νοµικού συµβούλου της Εταιρίας κ. Βάρφη,
ευδοκίµηση της προσφυγής για το ποσό των 60.000.000 δρχ.

κζ) Αγωγή των ΕΛ.ΤΑ. ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για ποσό
93.600.000 δρχ, δικάσιµος της οποίας έχει προσδιοριστεί η 12.12.2001. Αφορά αγωγή
αποζηµίωσης των ΕΛ.ΤΑ. για διαφυγόντα κέρδη συνεπεία ανάθεσης διανοµής των λογαριασµών
κατανάλωσης ύδατος από την Εταιρία σε ιδιώτη εργολάβο. Προβλέπεται, κατά την εκτίµηση του
νοµικού συµβούλου της Εταιρίας κ. Βάρφη, απόρριψη της αγωγής ως αβάσιµης.

Πρόσθετα, εκκρεµούν οι ακόλουθες αγωγές υπαλλήλων κατά της ΕΥΑΘ  Α.Ε.:

α) Αγωγή του υπαλλήλου της ΕΥΑΘ Α.Ε. Βασιλείου Σαραφιανού ενώπιον του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για ποσό  2.511.553δρχ.

β) Αγωγή του Ελευθερίου Χαλάτη και άλλων 27 υπάλληλων της ΕΥΑΘ Α.Ε. ενώπιον του
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης για ποσό  21.042.000 δρχ.

Σύµφωνα µε τις από 02.07.2001 και 18.07.2001 επιστολές του νοµικού συµβούλου της Εταιρίας
κ. Βύρωνα-Παναγιώτη Βάρφη, το σύνολο των επίδικων αξιώσεων υπαλλήλων της ΕΥΑΘ και
τρίτων κατά της Εταιρίας ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 695.123.480 δρχ. Στο ανωτέρω
ποσό δεν περιλαµβάνονται οι καταβληθησόµενοι δικονοµικοί τόκοι σε περίπτωση επιτυχίας των
αντιδίκων, που κατ’ εκτίµηση θα κυµαίνονται µεταξύ 45.000.000 έως 70.000.000 δρχ. Σύµφωνα
µε µέτριους υπολογισµούς, ο νοµικός σύµβουλος της Εταιρίας εκτιµά ότι η Εταιρία θα
υποχρεωθεί τελικά να καταβάλει συνολικά περί τα 213.000.000 δρχ.

Ο Ανεξάρτητος Ορκωτός Ελεγκτής που διενήργησε το Λογιστικό και Οικονοµικό Έλεγχο της
Εταιρίας, επισηµαίνει αναφορικά µε το θέµα των εκκρεµοδικιών: «Σύµφωνα µε τις επιστολές των
Νοµικών Συµβούλων της Εταιρίας κατά την 31.12.2000 εκκρεµούσαν αγωγές τρίτων εναντίον της
για συνολικό ύψος απαιτήσεων τους δρχ. 700 εκατ. περίπου. Για την πιθανή ζηµία η οποία
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ενδεχοµένως θα προκύψει όταν τελεσιδικήσουν αυτές οι αγωγές η Εταιρία έχει σχηµατίσει
πρόβλεψη ύψους δρχ. 213.093.235 η οποία κρίνεται από τον έλεγχο ως µη επαρκής.»

∆εδοµένου του ύψους των εκκρεµοδικιών της Εκδότριας (δρχ. 700 εκατ.) καθώς  και του χαµηλού
σχετικά ύψους της πρόβλεψης που έχει διαµορφωθεί από την Εταιρία, ο Κύριος Ανάδοχος εκτιµά
ότι θα πρέπει να αναµορφωθούν τόσο τα αποτελέσµατα όσο και η καθαρή θέση της Εταιρίας
κατά το ισόποσο της διαφοράς της διενεργηθείσας πρόβλεψης και του συνολικού ποσού των
εκκρεµοδικιών,  ήτοι κατά  487 εκατ. δρχ. περίπου (700 – 213 εκατ. δρχ.), αναµορφώσεις και στις
οποίες προέβη.

Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου

Λόγω του σχετικά βραχύ βίου της ως ενιαίας εταιρίας Ύδρευσης και Αποχέτευσης, η ΕΥΑΘ Α.Ε.
βρίσκεται ακόµα σε στάδιο αναδιοργάνωσης διαθέτοντας τις στοιχειώδεις διαδικασίες για την
εξασφάλιση του διαχειριστικού της ελέγχου. Οι επιπτώσεις από τη µη ύπαρξη επαρκούς
συστήµατος εσωτερικού ελέγχου µέχρι σήµερα δεν δύνανται να ποσοτικοποιηθούν από τον
Κύριο Ανάδοχο, ούτως ώστε να απεικονισθούν στα αποτελέσµατα, τα οικονοµικά στοιχεία και την
καθαρή θέση της Εταιρίας.

Με τη διαπίστωση σηµαντικών αδυναµιών κατά την αξιολόγηση του υφιστάµενου συστήµατος
εσωτερικού ελέγχου της Εκδότριας εταιρίας, βάσει της από 25.7.2001 συµφωνίας µεταξύ του
Ελληνικού ∆ηµοσίου και της Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε., ανατέθηκε στη δεύτερη το έργο της ανάπτυξης
πλήρους συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, το οποίο θα διασφαλίζει την ορθότητα της
παρακολούθησης των λειτουργιών της Εταιρίας. Σύµφωνα µε την εν λόγω συµφωνία, η ανάπτυξη
του συστήµατος θα έχει ολοκληρωθεί µέχρι την 31.10.2001 και η πλήρης λειτουργία του µέχρι την
30.11.2001.

Επιπλέον, η Εταιρία δεσµεύεται ότι θα εγκαταστήσει και θα λειτουργήσει επαρκές σύστηµα
εσωτερικού ελέγχου έως την 30.11.2001. Επισηµαίνεται ότι η Εταιρία αναλαµβάνει τη δέσµευση,
µε µέριµνα του Κυρίου Αναδόχου, ότι έως την 31.12.2001 θα προσκοµίσει βεβαίωση του
Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή ότι το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου της είναι αξιόπιστο. Για το σκοπό
αυτό, η Εταιρία και ο Κύριος Ανάδοχος αναλαµβάνουν τη δέσµευση να ενηµερώσουν  το ΧΑΑ και
την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τα παραπάνω.
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Βεβαιώσεις Κυρίου Αναδόχου

Ο Κύριος Ανάδοχος βεβαιώνει ότι:

Πληρούται για την Εταιρία η προϋπόθεση του φορολογικού ελέγχου όπως προβλέπεται από το
Π.∆ 350/1985.

Η οικονοµική κατάσταση, η περιουσιακή διάρθρωση και οι προϋποθέσεις εισαγωγής στο Χ.Α.Α
της Εταιρίας δεν µπορεί να επηρεαστεί: α) από γεγονότα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν
απεικονίζονται στις µέχρι σήµερα δηµοσιευµένες καταστάσεις της Εταιρίας, β) από τυχόν µη
ποσοτικοποιηµένες παρατηρήσεις των ορκωτών ελεγκτών και γ) από τυχόν επιπτώσεις που θα
υπάρξουν σε περίπτωση αρνητικής έκβασης των εκκρεµών δικαστικών υποθέσεων στις οποίες
εµπλέκεται η Εκδότρια Εταιρία.

∆εν προέκυψαν στοιχεία νοµικής φύσης, τα οποία δύνανται να επηρεάσουν ουσιωδώς την
οικονοµική κατάσταση της Εταιρίας.

Η νοµική κατάσταση της Εταιρίας είναι σύµφωνη µε τους νόµους και τους κανονισµούς στους
οποίους υπόκειται, όσον αφορά την ίδρυσή της και την καταστατική της λειτουργία,
λαµβανοµένων υπόψη και των διατάξεων των ειδικότερων νόµων που την διέπουν.

∆εν προέκυψε γεγονός ή άλλο στοιχείο που να εµποδίζει από νοµική άποψη την αιτούµενη
εισαγωγή των µετοχών της Εταιρίας στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών.

Η ΕΥΑΘ Α.Ε. εµπίπτει στη διάταξη του άρθρου 10 του Ν. 2744/1999 ως ∆ηµόσια Επιχείρηση
ανήκουσα άµεσα στο ∆ηµόσιο και υπαγόµενη στις διατάξεις του Ν. 2000/1991 εν όψει της
εισαγωγής της στο Χ.Α.Α. Περαιτέρω, έχει προβεί σε αναµόρφωση των οικονοµικών της
καταστάσεων, του µετοχικού της κεφαλαίου και των ιδίων κεφαλαίων της βάσει του Ν. 2937/2001.
Ως εκ τούτου, η ΕΥΑΘ Α.Ε. καλύπτει την προϋπόθεση εισαγωγής του Π∆ 350/1985, όπως ισχύει,
ως προς τη διάρκεια και τη µορφή της. Εν όψει της εισαγωγής της αρκεί συνεπώς η κατάρτιση
pro-forma οικονοµικών καταστάσεων για την τελευταία προ της εισαγωγής χρήση λειτουργίας της
µε τη µορφή ανώνυµης εταιρίας, χωρίς να απαιτείται η συµπλήρωση τριών χρήσεων για τις
οποίες να έχουν δηµοσιευθεί οικονοµικές καταστάσεις.

Σε εφαρµογή των όσων ορίζονται στο Ν. 2937/2001, η Εταιρία προέβη στη σύνταξη proforma
οικονοµικών καταστάσεων για την υπερδωδεκάµηνη χρήση που έληξε στις 31.12.2000, οι οποίες
στη συνέχεια ελέγχθηκαν από τους έκτακτους οικονοµικούς ελεγκτές – λογιστές του ελεγκτικού
οίκου SOL ERNST & YOUNG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. Ο Κύριος Ανάδοχος
βεβαιώνει ότι οι εν λόγω οικονοµικές καταστάσεις ενσωµατώνουν όλες τις αναµορφώσεις που
πραγµατοποιήθηκαν µε βάση τα προβλεπόµενα στο άρθρο 10 του Ν. 2744/1999.

Στο άρθρο 18 του Ν. 2937/2001, ενώ δε µνηµονεύεται ρητά η υπαγωγή της Εκδότριας στο Ν.
2414/1996, εντούτοις γίνονται έµµεσες αναφορές στον εν λόγω νόµο µέσω της υπαγωγής της
στους Ν. 2651/1998 και Ν. 2733/1999. Ειδικότερα, λόγω του σχεδόν µηδενικού µεσολαβούντος
χρονικού διαστήµατος µεταξύ δηµοσίευσης νόµου και εισαγωγής της Εταιρίας στο Χ.Α.Α., οπότε
και ισχύουν οι περιορισµοί στην εφαρµογή του Ν. 2414/96, κρίθηκε από το νοµοθέτη ότι αναφορά
στο Ν. 2414/96 θα δηµιουργούσε σύγχυση για το εάν ο νόµος αυτός θα ίσχυε στο σύνολό του, θα
ερµηνευόταν δηλαδή πιθανώς ως εξαίρεση από τη διάταξη του Ν. 2733/99, ή µερικώς, σύµφωνα
µε την τελευταία διάταξη.

Τέλος, ο Κύριος Ανάδοχος βεβαιώνει ότι τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο Ενηµερωτικό
∆ελτίο για την υπερδωδεκάµηνη χρήση που έκλεισε στις 31.12.2000, εµφανίζουν την πραγµατική
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περιουσιακή διάρθρωση και χρηµατοοικονοµική κατάσταση της Εκδότριας κατά την ηµεροµηνία
αυτή, δεδοµένων των αλλαγών που συντελέστηκαν και παρουσιάζονται στις pro-forma
οικονοµικές καταστάσεις για την υπερδωδεκάµηνη χρήση. Η παρουσίαση των pro-forma
οικονοµικών στοιχείων δίνει συγκρίσιµα στοιχεία όσον αφορά στην εξέλιξη των µεγεθών της
Εταιρίας για την τριετία 1998-2000, λαµβάνοντας υπόψη και τις µεταβολές που επήλθαν στα
οικονοµικά στοιχεία της Εταιρίας εν όψει της εισαγωγής της στο Χ.Α.Α. (βάσει του Ν. 2937/2001).

Επίσης, ο Κύριος Ανάδοχος δεσµεύεται ότι:

1. Στην Ανακοίνωση - Πρόσκληση του Επενδυτικού Κοινού θα περιλαµβάνεται το Ρ/Ε της
Εκδότριας µε βάση τα στοιχεία της τελευταίας pro-forma χρήσης (για το έτος 2000) και όχι µε
βάση τα δηµοσιευµένα απολογιστικά στοιχεία της τελευταίας απολογιστικής χρήσης, καθώς
αυτή είναι υπερδωδεκάµηνη και αφορά στην περίοδο 1.1.1999 έως 31.12.2000.

2. Στην Ανακοίνωση - Πρόσκληση στο Επενδυτικό Κοινό θα γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στα
άτοµα που µπορούν να προσµετρηθούν στον υπολογισµό της επαρκούς διασποράς µε
αναφορά στα όσα προβλέπονται στην απόφαση 25 του ∆.Σ. του Χ.Α.Α.

3. Θα τηρηθούν τα οριζόµενα στην απόφαση 25 του ∆.Σ. του Χ.Α.Α.

Σηµειώνεται ότι, σε περίπτωση που δεν εγκριθεί η εισαγωγή των µετοχών της Εταιρίας στο
Χ.Α.Α., οι Ανάδοχοι δεν αναλαµβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη για την ικανοποίηση των όρων περί
διασποράς των µετοχών που έχουν επιβληθεί σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, ούτε ως προς
τις συνέπειες από τυχόν µη ικανοποίηση των όρων αυτών.

Επισηµαίνεται πάντως ότι οι ενέργειες στις οποίες ενδεχόµενα θα προβεί ο Κύριος Ανάδοχος σε
περίπτωση µη ικανοποίησης του κριτηρίου της επαρκούς διασποράς, θα πραγµατοποιηθούν
αφού προηγουµένως ληφθούν υπόψη τα οριστικά στοιχεία των εγγραφών των επενδυτών, ο
αριθµός των τυχόν αδιάθετων µετοχών κλπ. της ∆ηµόσιας Εγγραφής. Σε κάθε περίπτωση, ο
Κύριος Ανάδοχος θα ενηµερώσει έγκαιρα το ∆.Σ. του Χ.Α.Α. ως προς τις εν λόγω ενέργειες.

Η έγκριση της εισαγωγής των µετοχών της Εταιρίας µε δεδοµένη τη διασπορά που έχει
επιτευχθεί, εναπόκειται στην κρίση του ∆.Σ. του Χ.Α.Α.

Τα κεφάλαια των επενδυτών θα παραµείνουν δεσµευµένα στους λογαριασµούς τους, εντόκως,
µέχρι τη λήψη της σχετικής έγκρισης.

Οι Ανάδοχοι δεν ευθύνονται, εάν εξ οιουδήποτε λόγου δεν καταστεί δυνατή η εισαγωγή των
µετοχών της Εταιρίας στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, είτε ο λόγος αφορά την Εταιρία είτε όχι.
Συνεπώς εάν δεν εγκριθεί η εισαγωγή µετοχών στο Χ.Α.Α., ενδεικτικά λόγω της µη επίτευξης του
κριτηρίου της διασποράς, οι Ανάδοχοι οφείλουν να αποδεσµεύσουν τα κεφάλαια των επενδυτών.
Στην περίπτωση αυτή αίρεται η εγγύηση κάλυψης τυχόν αδιάθετων µετοχών από τους
Αναδόχους.

Τέλος, ο Κύριος Ανάδοχος βεβαιώνει ότι δεν τίθεται θέµα ακυρότητας των αποφάσεων των
Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρίας, καθώς δυνάµει της από 6.7.2001 απόφασης της Έκτακτης
Γ.Σ. της ΕΥΑΘ Α.Ε., επικυρώθηκαν και επανεγκρίθηκαν όλες οι αποφάσεις που ελήφθησαν από
τις Γενικές Συνελεύσεις για τις οποίες είχε τεθεί θέµα ακυρότητας, µε αποτέλεσµα να ιαθεί
οποιαδήποτε τυχόν αµφισβήτηση ήθελε υπάρξει.

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στ Ενηµερωτικό ∆ελτίο για την υπερδωδεκάµηνη χρήση που
έκλεισε την 31.12.2000, δίνουν την πραγµατική οικονοµική κατάσταση της Εταιρίας και ότι η
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παρουσίαση των pro forma οικονοµικών καταστάσεων δίνει συγκρίσιµα στοιχεία όσον αφορά
στην εξέλιξη των µεγεθών της Εταιρίας για την τριετία 1998-2000.

Ετοιµότητα της Εταιρίας για το ΕΥΡΩ

Η Ε.Υ.Α.Θ ΑΕ έχει ήδη προσαρµόσει τα υπάρχοντα µηχανογραφικά της συστήµατα κατά τέτοιο
τρόπο, ώστε από 1.1.2001 είναι πλήρως συµµορφωµένη µε όσα ορίζει ο Ν. 2842/2000 περί
διπλής αναγραφής σε δραχµές και ΕΥΡΩ. Τέλος, σε περίπτωση εγκαταστάσεως νέων
συστηµάτων και εφαρµογών από 1.1.2002, οι τιµές θα αναφέρονται µόνο σε ΕΥΡΩ.
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Συνοπτικά Στοιχεία Προσφοράς

Με την παρούσα προσφορά θα διατεθούν 2.700.000 υφιστάµενες µετοχές κυριότητας Ελληνικού
∆ηµοσίου και 1.500.000 νέες µετοχές -προερχόµενες από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της
Εταιρίας, ήτοι συνολικά 4.200.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε
ποσοστό 25,45% του συνολικού αριθµού των µετοχών της Εταιρίας µετά την αύξηση του
µετοχικού της κεφαλαίου, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Π.∆. 350/85, όπως αυτό ισχύει. Η
απόφαση για την επάρκεια της διασποράς λαµβάνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του
Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών µετά τη διενέργεια της ∆ηµόσιας Εγγραφής και µε βάση τα
προσκοµισθέντα στοιχεία που απαιτούνται για τη λήψη της έγκρισης εισαγωγής των µετοχών της
ΕΥΑΘ Α.Ε. στο Χ.Α.Α.

Από τη συνολική προσφορά, 4.000.000 µετοχές θα διατεθούν µε ∆ηµόσια Εγγραφή και 200.000
µετοχές θα διατεθούν µε Ιδιωτική Τοποθέτηση στο προσωπικό και στα µέλη ∆.Σ. της Εταιρίας. Το
ποσοστό των µετοχών που θα διατεθεί µε Ιδιωτική Τοποθέτηση ανέρχεται σε 5%.

Η τιµή διάθεσης των µετοχών θα καθοριστεί µέσω της διαδικασίας Υποβολής Ανταγωνιστικών
Προσφορών (Βιβλίου Προσφορών – Bookbuilding) και θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές µε
εξαίρεση:

 τους συµµετέχοντες στην ιδιωτική τοποθέτηση, όπου οι µετοχές θα διατεθούν µε έκπτωση
20% επί της τιµής διάθεσης, και

 τους συµµετέχοντες στη ∆ηµόσια Εγγραφή κατόχους δραχµικών προµετόχων και
ευρωπροµετόχων, όπου οι µετοχές θα διατεθούν µε έκπτωση 5% επί της τιµής διάθεσης.

Το δεσµευτικό εύρος τιµών θα ανακοινωθεί το αργότερο την προηγούµενη της έναρξης της
∆ηµόσιας Εγγραφής και η ανώτατη τιµή του δεν µπορεί να υπερβαίνει την κατώτατη κατά
ποσοστό µεγαλύτερο του 10%. Η κατανοµή των µετοχών σε θεσµικούς και µη θεσµικούς
επενδυτές θα πραγµατοποιηθεί ανάλογα µε τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί από κάθε κατηγορία
επενδυτών. Ποσοστό 40% κατ’ ελάχιστον των µετοχών που θα διατεθούν µε ∆ηµόσια Εγγραφή,
θα κατανεµηθεί κατά προτεραιότητα σε επενδυτές κοµιστές προµετόχων (δραχµικών και ευρώ)
εφόσον υπάρχει επαρκής ζήτηση.

Οι θεσµικοί επενδυτές που θα λάβουν µετοχές, θα καταβάλλουν το αντίτιµο των µετοχών που θα
τους κατανεµηθούν εντός της προθεσµίας που θα καθορισθεί από τους Αναδόχους.

Σε περίπτωση που υπάρξουν µετοχές της ∆ηµόσιας Εγγραφής για τις οποίες δεν θα έχει
εκδηλωθεί ενδιαφέρον, οι Ανάδοχοι έχουν την υποχρέωση να αγοράσουν τις µετοχές.

Με την υπ’ αριθµ. 605/27.7.2001 απόφαση της ∆ιυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων
και την υπ’ αριθµ. 2/45424/0025/27.7.2001 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, παρέχεται
κίνητρο διακράτησης από τον Πωλητή µέτοχο (Ελληνικό ∆ηµόσιο) ως εξής:

Σε κάθε ιδιώτη (µη θεσµικό) επενδυτή, που θα αποκτήσει µετοχές της ΕΥΑΘ Α.Ε. κατά τη
δηµόσια εγγραφή ή και την ιδιωτική τοποθέτηση, υπό την προϋπόθεση ότι θα τις διακρατήσει για
χρονική περίοδο έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία καταχώρησης της µεταβίβασης των µετοχών
στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, το Ελληνικό ∆ηµόσιο θα παρέχει δύο (2) δωρεάν µετοχές για
κάθε δέκα (10) κατεχόµενες κατά τα ανωτέρω µετοχές και µέχρι διακόσιες (200) συνολικά δωρεάν
µετοχές ανά επενδυτή.

Επισηµαίνεται ότι τα αναλυτικά στοιχεία της παρούσας προσφοράς και η διαδικασία διάθεσης των
µετοχών αναφέρονται στο Κεφ.ΙΙ του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
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ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ

Πέραν των λοιπών πληροφοριών οι οποίες περιέχονται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο, οι
επενδυτές θα πρέπει να λάβουν υπ’ όψιν τους επενδυτικούς κινδύνους που αναφέρονται
κατωτέρω προτού λάβουν οποιαδήποτε απόφαση σχετικά µε πιθανή επένδυσή τους σε µετοχές
της Εταιρίας.

Κίνδυνοι σχετικά µε τον κλάδο που δραστηριοποιείται η Εταιρία

Πιθανότητα Μελλοντικής Απελευθέρωσης της Αγοράς σε σχέση µε Κοινοτικό ∆ίκαιο

Αναφορικά µε την πιθανότητα µελλοντικής απελευθέρωσης της αγοράς σε σχέση µε το κοινοτικό
δίκαιο και τις πιθανές επιπτώσεις στην Εταιρία αναφέρεται ότι λόγω της φύσεως της
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 εταιρίες (ή
Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης) χωρίς να είναι δυνατή η ανάπτυξη ανταγωνισµού εντός
των συγκεκριµένων γεωγραφικών ορίων εντός των οποίων οι εταιρίες 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 στο 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.

Επισηµαίνεται ότι µία τέτοια εξέλιξη θα έχει αντίστοιχες αρνητικές συνέπειες και για την ετέρα,
εισηγµένη στο ΧΑΑ, εταιρία ύδρευσης αποχέτευσης, ΕΥ∆ΑΠ, ενώ ενδεχοµένως θα τεθεί
αντίστοιχο θέµα και για τις δηµοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης αποχέτευσης (∆ΕΥΑ) οι οποίες σε
αντίστοιχη µονοπωλιακή/αποκλειστική βάση παρέχουν υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης
στην λοιπή χώρα.

Τέλος, υπενθυµίζεται, ότι το ενδεχόµενο θέσπισης κοινοτικής νοµοθεσίας στο πλαίσιο
απελευθέρωσης της αγοράς προς την ανωτέρω κατεύθυνση θα συναντήσει πιθανώς αντιδράσεις
και από τις λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες δεδοµένου ότι µία τέτοια νοµοθεσία θα έχει αντίστοιχες
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(αρνητικές) συνέπειες και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου κρατικές ή δηµοτικές
εταιρίες παρέχουν υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης  ενώ επίσης θα θιγούν χώρες, µε
σηµαντικά µεγαλύτερο βαθµό επιρροής στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίες έχουν
αναθέσει συµβάσεις παραχώρησης χωρίς να έχει προηγηθεί σχετική διαγωνιστική διαδικασία,
δεδοµένου ότι η συγκεκριµένη µορφή αποκρατικοποίησης δεν αποτελεί ελληνική πρωτοτυπία
αλλά ευρύτατα διαδεδοµένη ευρωπαϊκή πρακτική.

Επιπροσθέτως, στο νοµικό έλεγχο της Εταιρίας επισηµαίνονται τα ακόλουθα:

«Έως σήµερα δεν έχει τεθεί σε ισχύ το νοµοθετικό πλαίσιο για την απαλευθέρωση της αγοράς του
νερού σε κοινοτικό ή εθνικό επίπεδο. Όπως ειδικότερα προβλέπεται στο άρθρο 25 της σύµβασης
της ΕΥΑΘ ΑΕ µε την ΕΥΑΘ Παγίων και το ελληνικό δηµόσιο, αυτή τροποποιείται µε έγγραφη
συµφωνία σε περίπτωση συµµόρφωσης µε το κοινοτικό δίκαιο. Η επικείµενη απελευθέρωση της
αγοράς του νερού ενδεχοµένως θα επηρεάσει το αποκλειστικό δικαίωµα της Εταιρίας αναφορικά
µε την παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης στην περιοχή δραστηριοποίησής της.»

Εν κατακλείδι, για το ενδεχόµενο µελλοντικής απελευθέρωσης της αγοράς σε σχέση µε το
κοινοτικό δίκαιο, ο Κύριος Ανάδοχος δηλώνει ότι δεν είναι σε θέση να προβλέψει προς ποια
κατεύθυνση θα κινηθεί τυχόν µεταβολή της κοινοτικής νοµοθεσίας, καθώς και τις όποιες
επιπτώσεις της στην Εταιρία. Σε κάθε περίπτωση, επισηµαίνεται ότι η κοινοτική νοµοθεσία
υπερισχύει της αντίστοιχης εθνικής. Στη σύµβαση που έχει συναφθεί µεταξύ του Ελληνικού
∆ηµοσίου, της ΕΥΑΘ Παγίων και της ΕΥΑΘ Α.Ε., έχει προβλεφθεί η δυνατότητα τροποποίησής
της «…µε σκοπό τη συµµόρφωση µε Κανονισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή µε νόµο που
ενσωµατώνει Οδηγία ή µε άλλο κανόνα παραγώγου δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

Κίνδυνοι σχετικά µε την Εταιρία

Κίνδυνος αναφορικά µε το ενδεχόµενο µείωσης της κατανάλωσης ύδατος

Από τις αρχές του έτους 2001 αναπροσαρµόσθηκαν αυξητικά τα τιµολόγια της Εταιρίας ενώ
ταυτόχρονα µε Υπουργική Απόφαση που προβλέπεται στο Νόµο ορίζονται τα τιµολόγια
ύδρευσης – αποχέτευσης της Εταιρίας για την επόµενη πενταετία (2002-2006).  Ως συνέπεια των
αυξήσεων που προβλέπονται στα τιµολόγια ύδρευσης και αποχέτευσης υφίσταται το ενδεχόµενο
όπως οι καταναλωτές προβούν σε µείωση των καταναλισκόµενων ποσοτήτων ύδατος. Ως
αποτέλεσµα µίας τέτοιας εξέλιξης, θα επηρεασθούν, πέραν των εσόδων από την πώληση
ύδατος, τα έσοδα από την επιβολή τελών αποχέτευσης δεδοµένου ότι αυτά υπολογίζονται ως
ποσοστό του λογαριασµού ύδατος. Ιδιαίτερη επισήµανση θα πρέπει να γίνει για τις ποσότητες
ύδατος που καταναλώνουν ο βιοµηχανικοί πελάτες (πλην της ΕΚΟ ΕΛ∆Α ΑΕ) και οι οποίες
αντιπροσωπεύουν το 6% επί της τιµολογηµένης κατανάλωσης ύδατος (σε κυβικά) ή αντίστοιχα
7% των εσόδων από την τιµολογηµένη κατανάλωση ύδατος (στοιχεία έτους 2000). Οι πελάτες
αυτοί αντιδρώντας σε πιθανές αυξήσεις των τιµολογίων ενδέχεται να αναζητήσουν εναλλακτικές
πηγές ύδατος ή να εφαρµόσουν µέτρα για τον περιορισµό της κατανάλωσης. Το ενδεχόµενο αυτό
ισχύει ιδιαίτερα στην περίπτωση της βιοµηχανίας ΕΚΟ ΕΛ∆Α ΑΕ η οποία είναι, µακράν του
δεύτερου, ο µεγαλύτερος πελάτης της Εταιρίας καταναλώνοντας το 13% της  τιµολογηµένης
κατανάλωσης ύδατος (σε κυβικά) και συµβάλλοντας κατά 9% στα έσοδα ύδρευσης της Ε.Υ.Α.Θ
ΑΕ (στοιχεία έτους 2000).
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Ποιότητα ακατέργαστου ύδατος

Το σύνολο των αναλαµβανόµενων ποσοτήτων ακατέργαστου ύδατος (και µέχρι την ολοκλήρωση
των έργων του Αλιάκµονα) προέρχεται από γεωτρήσεις. Για ορισµένες από τις γεωτρήσεις αυτές
υφίσταται ο κίνδυνος όπως η Εταιρία αναγκασθεί να διακόψει την ανάληψη ύδατος από αυτές
λόγω µόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα.

Αντίστοιχος κίνδυνος υφίσταται και στην περίπτωση τυχαίας ή µη ρύπανσης των υδάτων του
Αλιάκµονα και συνεπώς του ακατέργαστου ύδατος που θα προµηθεύεται η Εταιρία από τον
ποταµό Αλιάκµονα όταν θα περατωθούν / ολοκληρωθούν τα σχετικά έργα.

Έγκαιρη ολοκλήρωση των έργων υδροληψίας από τον ποταµό Αλιάκµονα

Ήδη ευρίσκεται εν εξελίξει η κατασκευή µιας σειράς έργων τα οποία θα επιτρέψουν την ανάληψη
σηµαντικών ποσοτήτων ακατέργαστου ύδατος από τον ποταµό Αλιάκµονα. Μέσω των έργων
αυτών θα µεταφερθούν, σε πρώτη φάση, 150.000 κυβικά µέτρα  ακατέργαστου ύδατος κατ’ έτος,
τα οποία αφού υποστούν τη σχετική επεξεργασία (σε µονάδα επεξεργασίας νερού / διυλιστήριο
νερού) θα διοχετευθούν στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Περαιτέρω και µε σκοπό όπως καταστεί
δυνατή η διανοµή των συµπληρωµατικών αυτών ποσοτήτων κατεργασµένου ύδατος στους
καταναλωτές είναι απαραίτητη η υλοποίηση σειράς µεγάλων έργων υποδοµής. Η µη έγκαιρη
κατασκευή και θέση σε λειτουργία των ανωτέρω έργων θα έχει ως συνέπεια την αδυναµία της
Εταιρίας να εξασφαλίσει τις απαιτούµενες συµπληρωµατικές  ποσότητες κατεργασµένου ύδατος
ώστε αφ’ ενός µεν (i) να µειώσει/ελαχιστοποιήσει τα, υφιστάµενα σήµερα, προβλήµατα διακοπής
υδροδότησης συγκεκριµένων περιοχών  στη πόλη της Θεσσαλονίκης και (ii) να διευρύνει την
πελατειακή της βάση.

Κίνδυνοι λόγω εφαρµογής των διατάξεων του Ν. 2190/1994

Η Εταιρία υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 2190/1994 αναφορικά µε τις προσλήψεις προσωπικού.
Λαµβανοµένου υπ’ όψιν του µεγάλου µέσου όρου ηλικίας του προσωπικού και των κενών
οργανικών θέσεων που υφίστανται ενδέχεται όπως η εφαρµογή των σχετικών διατάξεων του Ν.
2190/1994 (i) επιφέρει καθυστερήσεις στη διαδικασία πρόσληψης νέου προσωπικού, ενώ (ii)
επίσης η Εταιρία δεν θα διαθέτει τη µέγιστη δυνατή ευελιξία στην επιλογή του προσωπικού.

Μηχανογραφικά συστήµατα της Εταιρίας - Εσωτερικός έλεγχος

Τα µηχανογραφικά συστήµατα της Eταιρίας, εκτός του ότι δεν είναι σε επαρκή βαθµό
ανεπτυγµένα για τη παροχή διοικητικής  πληροφόρησης, δεν έχουν και την ιδανική αµφίδροµη
σύνδεση µεταξύ τους µε αποτέλεσµα να καταναλώνεται σηµαντικός αριθµός ανθρωποωρών για
την άντληση ιστορικών στοιχείων από το υπάρχον σύστηµα.

Σηµειώνεται ότι κατά την παρούσα φάση γίνεται σηµαντική προσπάθεια εκπόνησης σχεδίου
προδιαγραφών για την εγκατάσταση ολοκληρωµένης µηχανοργάνωσης στις οικονοµικές
δραστηριότητες της εταιρίας.  Μέχρι την 31.8.2001 αναµένεται να υποβληθεί στο ∆.Σ. της Ε.Υ.Α.Θ
ΑΕ σχέδιο για την έναρξη της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου υλοποίησης του σχετικού
µηχανογραφικού πακέτου. Η Εταιρία δεσµεύεται ότι προ της 31.12.2001 θα υπάρξει αξιόπιστο και
πλήρες πρόγραµµα κάλυψης των αναγκών των αποθηκών, του πελατολογίου, της µισθοδοσίας,
του Μητρώου Παγίων  και της Γενικής και Αναλυτικής λογιστικής.

Η Εταιρία εµφανίζει σηµαντικές ελλείψεις όσον αφορά στο σύστηµα εσωτερικού ελέγχου αυτής.
Ως αναφέρεται και στο από 11.5.2001 πιστοποιητικό ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών
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της Εταιρίας, τα συστήµατα έκδοσης λογαριασµών, παρακολούθησης πελατών, διαχείρισης
εγγυήσεων και διαχείρισης και διακίνησης υλικών χρήζουν ουσιαστικών βελτιώσεων.

Προς το σκοπό αυτό, βάσει της από 25.7.2001 συµφωνίας µεταξύ του Ελληνικού ∆ηµοσίου και
της Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε., ανατέθηκε στη δεύτερη το έργο της ανάπτυξης πλήρους συστήµατος
εσωτερικού ελέγχου, το οποίο θα διασφαλίζει την ορθότητα της παρακολούθησης των
λειτουργιών της Εταιρίας. Σύµφωνα µε την εν λόγω συµφωνία, η ανάπτυξη του συστήµατος θα
έχει ολοκληρωθεί µέχρι την 31.10.2001 και η πλήρης λειτουργία του µέχρι την 30.11.2001.

Η Εταιρία δεσµεύεται ότι θα εγκαταστήσει και θα λειτουργήσει επαρκές σύστηµα εσωτερικού
ελέγχου έως την 30.11.2001. Επισηµαίνεται ότι η Εταιρία αναλαµβάνει τη δέσµευση, µε µέριµνα
του Κυρίου Αναδόχου, ότι έως την 31.12.2001 θα προσκοµίσει βεβαίωση του Τακτικού Ορκωτού
Ελεγκτή ότι το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου της είναι αξιόπιστο. Επιπρόσθετα, η Εταιρία και ο
Κύριος Ανάδοχος αναλαµβάνουν τη δέσµευση να ενηµερώσουν  το ΧΑΑ και την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς για τα παραπάνω.

Κίνδυνος λόγω µη έγκαιρης υλοποίησης του επενδυτικού προγράµµατος της ΕΥΑΘ

Η µη έγκαιρη υλοποίηση του επενδυτικού προγράµµατος της Ε.Υ.Α.Θ ΑΕ της περιόδου 2002-
2006 (βλέπε σχετικά κεφάλαιο Χ, Μακροχρόνιοι Στόχοι και Προοπτικές) ενδέχεται να
δηµιουργήσει αφ’ ενός µεν προβλήµατα στην εύρυθµη λειτουργία αυτής αλλά και αφ’ ετέρου να
έχει ως συνέπεια την αδυναµία τήρησης εκ µέρους της Ε.Υ.Α.Θ ΑΕ των υποχρεώσεών της µε
βάση την από 27.7.2001 σύµβαση µεταξύ αυτής, της ΕΥΑΘ Παγίων και του Ελληνικού ∆ηµοσίου.
Επισηµαίνεται ότι µε βάση την ανωτέρω σύµβαση δίδεται το δικαίωµα στο ∆ηµόσιο σε
περίπτωση µη τήρησης, εκ µέρους της Ε.Υ.Α.Θ ΑΕ, των υποχρεώσεων που περιλαµβάνονται
στη σύµβαση ή υπαίτιας µη υλοποίησης του επενδυτικού προγράµµατος της ΕΥΑΘ να
καταγγείλει τη σύµβαση.

Κίνδυνοι σχετιζόµενοι µε την τιµή της µετοχής

Η πορεία της τιµής της µετοχής της Εταιρίας στο Χ.Α.Α. µπορεί να επηρεαστεί από συγκυριακούς
και άλλους εξωγενείς παράγοντες που δεν έχουν καµία ουσιαστική σχέση µε τη δραστηριότητα
και τα αποτελέσµατά της. Τέτοιοι παράγοντες περιλαµβάνουν ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά,
τις γενικές οικονοµικές συνθήκες της αγοράς, γεγονότα που επηρεάζουν τους πελάτες της
Εταιρίας και την αγορά στην οποία δραστηριοποιείται. Οι επενδυτές πρέπει να γνωρίζουν ότι η
τιµή της µετοχής της Εταιρίας ενδέχεται να παρουσιάσει σηµαντικές διακυµάνσεις κατά τη
διαπραγµάτευσή της και σε καµία περίπτωση δεν είναι εξασφαλισµένοι απέναντι στον επενδυτικό
κίνδυνο της αξίας της επένδυσής τους.
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (1)

ΕΚ∆ΟΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ:   Ε.Υ.Α.Θ.  Α.Ε.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (2) 15.000.000 Κοινές ονοµαστικές

ΕΚ∆ΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Με ∆ηµόσια Εγγραφή 1.500.000 Κοινές ονοµαστικές

ΠΩΛΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ
Με Ιδιωτική Τοποθέτηση(3) 200.000 Κοινές ονοµαστικές
Με ∆ηµόσια Εγγραφή(4) 2.500.000 Κοινές ονοµαστικές
ΣΥΝΟΛΟ 2.700.000 Κοινές ονοµαστικές

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (5) 4.000.000 Κοινές ονοµαστικές

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗ 4.200.000 Κοινές ονοµαστικές

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Χ.Α.Α. 16.500.000 Κοινές ονοµαστικές

Ονοµαστική Αξία Μετοχής 340,75 ∆ρχ.  ( 1 €)
Λογιστική Αξία Μετοχής 31.12.2000 (6) 831,3 ∆ρχ.  ( 2,43 €)

Η τιµή διάθεσης θα καθοριστεί σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο κεφ. ΙΙ Περιγραφή Συνδυασµένης Προσφοράς και
∆ιαδικασία ∆ιάθεσης των Μετοχών και είναι σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Π.∆. 348/85 όπως ισχύει.

Οι νέες µετοχές δικαιούνται µέρισµα από τα κέρδη της χρήσης 2001.

Μονάδα διαπραγµάτευσης στο Χρηµατιστήριο Τίτλος 10 µετοχών

ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ                                         : ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ
ΛΟΙΠΟΙ ΑΝΑ∆ΟΧΟΙ                                           :

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ                                   : ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ

Σηµειώσεις:

(1) Η δοµή της συνδυασµένης προσφοράς αναφορικά µε την προσφορά υφισταµένων µετοχών κυριότητας
του ελληνικού δηµοσίου, την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, καθώς και οι όροι της
διάθεσης των µετοχών αυτών είναι σύµφωνη µε την από 27.7.2001  απόφαση της ∆ιυπουργικής
Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων.

(2) Όπως διαµορφώθηκε µετά την εφαρµογή του νόµου 2937/2001.
(3) Οι µετοχές που διατίθενται µέσω Ιδιωτικής Τοποθέτησης θα διατεθούν αποκλειστικά στο προσωπικό

και τα µέλη του ∆.Σ. της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. µε ποσοστό έκπτωσης 20% επί της τιµής διάθεσης. Σηµειώνεται
ότι τυχόν αδιάθετες µετοχές στην Ιδιωτική Τοποθέτηση µεταφέρονται προς διάθεση στη ∆ηµόσια
Εγγραφή µε τιµή διάθεσης χωρίς έκπτωση.

(4) Στη διάθεση µετοχών κυριότητας του ελληνικού δηµοσίου οι κάτοχοι Προµετόχων και Ευρωπροµετόχων
που θα ανταλλάξουν τους µετοχοποιήσιµους τίτλους τους µε µετοχές της Εταιρίας θα τύχουν
εκπτώσεως 5% επί της τιµής διάθεσης των µετοχών.

(5) Οι ιδιώτες επενδυτές της ∆ηµόσιας Εγγραφής, καθώς και οι ιδιώτες επενδυτές κοµιστές Προµετόχων και
Ευρωπροµετόχων, θα λάβουν 2 νέες µετοχές για κάθε 10 µετοχές που θα διακρατούν για περίοδο
τουλάχιστον  6 µηνών µε µέγιστο αριθµό δωρεάν µετοχών  ανά επενδυτή τις 200.

(6) Βάσει του υφιστάµενου αριθµού µετοχών της Εταιρίας όπως παρουσιάζονται στις εξωλογιστικές
(proforma) µετά την απόσχιση των παγίων οικονοµικές καταστάσεις που συνέταξε η Εταιρία σύµφωνα
µε τις προϋποθέσεις του νόµου 2937/2001.



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ                                                                                                                          Σελίδα 34

Το Ελληνικό ∆ηµόσιο ως µοναδικός µέτοχος της Εταιρίας έχει παραιτηθεί από το δικαίωµα προτίµησης στην
αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου. Οι µέτοχοι που θα αποκτήσουν µετοχές από την πώληση υφισταµένων
µετοχών δεν θα έχουν δικαίωµα προτίµησης για συµµετοχή στην αύξηση.

Για τον προορισµό των κεφαλαίων που θα προκύψουν από τη Συνδυασµένη Προσφορά βλ. κεφάλαιο ΙΙ,
υποκεφάλαιο 6 «Προορισµός των Νέων Κεφαλαίων»

Σηµειώνεται ότι από την 1.1.2001, η διαπραγµάτευση, η εκκαθάριση και ο διακανονισµός κινητών αξιών του
Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών γίνεται µόνο σε ΕΥΡΩ. Η τιµή εισαγωγής των νέων κινητών αξιών
εκφράζεται αποκλειστικά και µόνο σε ΕΥΡΩ, ως ακέραιο πολλαπλάσιο του δραχµικού ισοτίµου του ενός
ευρωλέπτου.
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΚ∆ΟΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

∆ηµοσιευµένα  (7) Pro forma οικονοµικά στοιχεία (8)

2000 1998 1999 2000  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (εκατ. δρχ.) (χιλ. €) (εκατ. δρχ.) (εκατ. δρχ.) (εκατ. δρχ.) (χιλ. €)
Κύκλος Εργασιών 20.215 59.324 9.990 10.044 10.171 29.848
 -Τοµέας ύδρευσης 15.477 45.421 7.690 7.820 7.658 22.473
 -Τοµέας αποχέτευσης 4.737 13.903 2.300 2.224 2.513 7.375
Μικτό Αποτέλεσµα (προ αποσβέσεων) 7.500 22.012 3.587 3.538 2.786 8.176
Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης (1) 6.589 19.337 2.880 3.300 3.289 9.654
Σύνολο 14.090 41.349 6.467 6.838 6.075 17.829
Λειτουργικό αποτέλεσµα (προ αποσβέσεων) (2) 8.925 26.191 4.083 4.936 3.989 11.705
Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων 8.549 25.090 4.337 4.793 3.757 11.025
Κέρδη προ Φόρων και Αποσβέσεων 8.909 26.145 4.308 5.044 3.865 11.342
Κέρδη προ φόρων 1.542 4.525 3.995 4.529 3.299 9.680
Κέρδη µετά από Φόρους χρήσης & Αµοιβές ∆.Σ. (3) 1.301 3.819 3.991 4.529 3.058 8.975
Κέρδη µετά από φόρους χρήσης, αµοιβές ∆.Σ. και
φόρους φορολογικού ελέγχου

1.301 3.819 3.991 4.529 3.058 8.975

Αναµορφωµένα Κέρδη προ φόρων 1.028 3.017 3.441 4.251 3.064 8.991
Αναµορφωµένα Κέρδη µετά από φόρους χρήσης
και αµοιβές ∆.Σ.

788 2.312 3.441 4.112 2.962 8.693

Αναµορφωµένα Κέρδη µετά από Φόρους χρήσης,
αµοιβές ∆.Σ. και Φόρους Φορολογικού Ελέγχου (4)

263 772 2.023 3.808 2.741 9342

Συνολικό Μέρισµα (καθαρό από φόρους) 227 665 - - - -
Αριθµός µετοχών τέλους χρήσης (4) 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
      
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (6) (σε δραχµές/ €)       
Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων 594 1,74 287 336 258 0,76
Κέρδη προ Φόρων 103 0,30 266 302 220 0,65
Κέρδη µετά από Φόρους χρήσης & Αµοιβές ∆.Σ. 87 0,25 266 302 204 0,60
Κέρδη µετά από φόρους χρήσης, αµοιβές ∆.Σ. και
φόρους φορολογικού ελέγχου στη χρήση που
αναλογούν

87 0,25 266 302 204 0,60

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΈΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (5),(6)

(σε δραχµές/ €)
Αναµορφωµένα Κέρδη προ φόρων 69 0,20 229 283 204 0,60
Αναµορφωµένα Κέρδη µετά από φόρους χρήσης και
αµοιβές ∆.Σ.

53 0,15 229 274 197 0,58

Αναµορφωµένα Κέρδη µετά από Φόρους
χρήσης,αµοιβές ∆.Σ. και Φόρους Φορολογικού
Ελέγχου στη χρήση που αναλογούν

18 0,05 135 254 183 0,54

Μέρισµα ανά µετοχή 15 0,04 - - - -

Σηµειώσεις

(1) Περιλαµβάνει κυρίως τα έσοδα από τον πόρο, ο οποίος -µε βάση τις διατάξεις του 43 του Ν. 2065/92-
αντικατέστησε τα τέλη ύδρευσης-αποχέτευσης που µέχρι τότε λογίζονταν ως ποσοστό 3% επί των
εισοδηµάτων εξ οικοδοµών.Σηµειώνεται ότι στο µέλλον, o πόρος αυτός θα αποδοθεί µε φθίνουσα τάση µέχρι το 2004,
ήτοι 3 δις. δρχ. το 2002,  2 δις. δρχ. το 2003, 1 δις. δρχ. το 2004 ενώ από τη 1.1.2005 καταργείται οριστικώς.

(2) Για τον υπολογισµό του λειτουργικού αποτελέσµατος έχουν αφαιρεθεί ανάλογα οι αποσβέσεις από το κόστος
πωληθέντων και τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης ως εξής:
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∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (PRO FORMA)
(σε εκατ. δρχ.) (σε χιλ. €)

1998 1999 2000 2000
Αποσβέσεις ενσωµατωµένες:
-στο κόστος πωληθέντων 277 88 130 383
-στα έξοδα διοίκησης 25 312 319 935
-στα έξοδα διάθεσης 11 115 117 344
Συνολικές Αποσβέσεις 313 515 566 1.662

(3) ∆εν υπάρχουν αµοιβές ∆.Σ. εκ των διανεµόµενων κερδών κατά τη διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου. Οι αµοιβές των
µελών του ∆.Σ. περιλαµβάνονται στα έξοδα διοίκησης.

(4) Μετά την αναµόρφωση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας βάσει του νόµου 2937/2001, ο νέος αριθµός µετοχών
λήφθηκε ως βάση υπολογισµού των ανά µετοχή µεγεθών για όλη την εξεταζόµενη περίοδο.

(5) Για την αναµόρφωση των εξωλογιστικών (pro forma) αποτελεσµάτων των χρήσεων 1998-2000 και της δηµοσιευµένης
οικονοµικής κατάστασης της 1ης υπερδωδεκάµηνης περιόδου 1.1.1999-31.12.2000 της Εταιρίας έχουν ληφθεί υπόψη:

A. Οι παρατηρήσεις του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή που διενήργησε τον Έκτακτο Οικονοµικό και Λογιστικό Έλεγχο της Εταιρίας
και αφορούν: ι) µη λογιστικοποιηθείσες αποσβέσεις, ιι) µη διενεργηθείσα πρόβλεψη για υποτίµηση ακινήτων και ακατάλληλων
αποθεµάτων και ιιι) µη διενεργηθείσα πρόβλεψη για την έκβαση δικαστικών εκκρεµοδικιών. Ειδικότερα στην έκθεση του
έκτακτου οικονοµικού και λογιστικού ελέγχου σηµειώνονται τα εξής:

i) Μη διενεργηθείσες αποσβέσεις:

Στους λογαριασµούς Ενεργητικού Β «Έξοδα Εγκαταστάσεως» και ΓΙ «Ασώµατες Ακινητοποιήσεις» δεν έχουν διενεργηθεί, στην
τριετία, τακτικές αποσβέσεις ύψους δρχ. 78 εκατ. περίπου µε συνέπεια τα αποτελέσµατα των χρήσεων 1998 – 2000 και τα Ίδια
Κεφάλαια της Εταιρίας να είναι ισόποσα αυξηµένα.

Το ως άνω ποσό επιβάρυνε την καθαρή θέση της 31.12.2000 στο σύνολό του, καθώς και τα αποτελέσµατα των ετών
1998 και 2000 κατά 23 εκατ. δρχ. και 68 εκατ. δρχ. αντίστοιχα, ενώ οφέλησε τα αποτελέσµατα του 1999 κατά 12 εκατ.
δρχ.

ii) Mη διενεργηθείσα πρόβλεψη για υποτίµηση ακινήτων και ακατάλληλων αποθεµάτων:

Η Εταιρία µολονότι δεν είχε υποχρέωση, για τις δύο πρώτες διαχειριστικές της χρήσεις, 1998 – 2000,  τηρήσεως θεωρηµένου
Βιβλίου Αποθήκης Υλικών και Βιβλίου Παραγωγής – Κοστολογίου, παρακολούθησε οικειοθελώς, τη διαχείριση των υλικών σε
αναλυτικές µερίδες αποθήκης. Από τον έλεγχο που πραγµατοποιήσαµε σ’ αυτές τις αναλυτικές µερίδες αποθήκης, διαπιστώσαµε
ότι στις 31-12-2000 υπήρχαν βραδείας κυκλοφορίας υλικά ή ακίνητα καθ’ όλη τη διάρκεια της διετίας, συνολικής αξίας δρχ. 600
εκατ. περίπου [για την ακρίβεια 603 εκατ. δρχ.] για τα οποία η Εταιρία έχει σχηµατίσει πρόβλεψη ύψους δρχ. 122 εκατ. περίπου.
Σηµειώνουµε ότι τα συστήµατα διακίνησης και διαχείρισης των υλικών χρήζουν ουσιαστικών βελτιώσεων προκειµένου  να
καταστεί εφικτός ο ασφαλής έλεγχος και η επαλήθευση του όλου κυκλώµατος των αγορών υλικών/ αναλώσεων/ αποθεµάτων
λήξεως και αποτίµησης αυτών.

Για το υπόλοιπο εκ δρχ. 481 εκατ. πραγµατοποιήθηκε αναµόρφωση των αποτελεσµάτων και της καθαρής θέσης. Πιο
συγκεκριµένα, το ως άνω ποσό επιβάρυνε τα αποτελέσµατα των ετών 1998, 1999 και 2000 κατά 337 εκατ. δρχ., 96 εκατ.
δρχ. και 48 εκατ. δρχ. αντίστοιχα και στο σύνολό του την καθαρή θέση της 31.12.2000.

iii) µη διενεργηθείσα πρόβλεψη για την έκβαση δικαστικών εκκρεµοδικιών:

Σύµφωνα µε τις επιστολές των Νοµικών Συµβούλων της Εταιρίας κατά την 31.12.2000 εκκρεµούσαν αγωγές τρίτων εναντίον της
για συνολικό ύψος απαιτήσεων τους δρχ. 700 εκατ. περίπου. Για την πιθανή ζηµία η οποία ενδεχοµένως θα προκύψει όταν
τελεσιδικήσουν αυτές οι αγωγές η Εταιρία έχει σχηµατίσει πρόβλεψη ύψους δρχ. 213.093.235 η οποία κρίνεται από τον έλεγχο
ως µη επαρκής.

∆εδοµένου του ύψους των εκκρεµοδικιών της Εκδότριας (δρχ. 700 εκατ.) καθώς  και του χαµηλού σχετικά ύψους της
πρόβλεψης που έχει διαµορφωθεί από την Εταιρία, ο Κύριος Ανάδοχος εκτιµά ότι θα πρέπει να αναµορφωθούν τόσο τα
αποτελέσµατα όσο και η καθαρή θέση της Εταιρίας κατά το ισόποσο της διαφοράς της διενεργηθείσας πρόβλεψης και του
συνολικού ποσού των εκκρεµοδικιών,  ήτοι κατά  487 εκατ. δρχ. περίπου (700 – 213 εκατ. δρχ.), αναµορφώσεις και στις
οποίες προέβη. Το ποσό των 487 εκατ. δρχ. επιβάρυνε τα αποτελέσµατα των χρήσεων 1998, 1999 και 2000 κατά 195
εκατ. δρχ., 195 εκατ. δρχ. και 97 εκατ. δρχ. αντίστοιχα, ενώ µείωσε κατά το σύνολό του την καθαρή θέση της 31.12.2000.

 B.    Tα αποτελέσµατα του φορολογικού ελέγχου που πραγµατοποιήθηκε ενόψει της εισαγωγής της Εταιρίας στο Χ.Α.Α. .
Ειδικότερα, η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά για την πρώτη εταιρική της χρήση που έληξε την 31.12.2000 από το Εθνικό
Ελεγκτικό Κέντρο. Επίσης, έχει ελεγχθεί φορολογικά η πρώτη εταιρική χρήση των εταιριών ΟΥΘ και ΟΑΘ που προϋπήρχαν και
κατόπιν συγχωνεύσεως σχηµάτισαν την ΕΥΑΘ Α.Ε. Ο φορολογικός έλεγχος αφορούσε όλα τα φορολογικά αντικείµενα (φόρος
εισοδήµατος, Φ.Π.Α., τελών χαρτοσήµου, φόρου µισθωτών υπηρεσιών κλπ.) Οι φόροι και οι προσαυξήσεις που προέκυψαν
από τον εν λόγω έλεγχο επιµερίσθηκαν στις χρήσεις που αφορούν και έχουν ως εξής:
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΕΣ  ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

ΧΡΗΣΕΙΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΙ  ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ
1998 (Ο.Υ.Θ) 1.541.131.214 655.335.719 328.620.588 983.956.307
1998 (Ο.Α.Θ) 629.431.912 285.782.906 148.081.353 433.864.259

1.1.1999-31.12.2000 1.210.943.144 497.499.003 27.219.233 524.718.236
ΣΥΝΟΛΟ 1.840.375.056 1.438.617.628 503.921.174 1.942.538.802

Σηµειώνεται ότι ο επιµερισµός των φόρων που προέκυψαν από το φορολογικό έλεγχο της Εταιρίας στις χρήσεις 1998,
1999 και 2000 πραγµατοποιήθηκε από τον Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή που διενήργησε τον έκτακτο οικονοµικό έλεγχο και
έχει ως ακολούθως: 1.418 εκατ. δρχ. στη χρήση 1998, 304 εκατ. δρχ. στη χρήση 1999 και 221 εκατ. δρχ. στη χρήση 2000.

Γ. Ο Κύριος ανάδοχος αναµόρφωσε τόσο τα αποτελέσµατα όσο και την καθαρή θέση της Εταιρίας µε το ποσό των 22 εκατ. δρχ.
για µη διενεργηθείσα πρόβλεψη επισφαλών πελατών.

∆. Επιπλέον, ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής που διενήργησε τον έκτακτο οικονοµικό έλεγχο σηµειώνει τα ακόλουθα:

• Τα αποτελέσµατα χρήσεως και τα Ίδια Κεφάλαια της υπό έλεγχο Εταιρίας ΕΥΑΘ Α.Ε. δεν έχουν επιβαρυνθεί µε το κόστος
κτήσεως του ύδατος και το κόστος χρήσεως των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης. Το κόστος αυτό έχει προσδιοριστεί µε
βάση τη σχετική  σύµβασης µεταξύ της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.  και της Εταιρίας Ε.Υ.Α.Θ. ΠΑΓΙΩΝ Α.Ε. στην οποία έχουν εισφερθεί
προς εκµετάλλευση τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται µε τις αντίστοιχες δραστηριότητες, σε δρχ. 650 εκατ.
ετησίως από τη χρήση 2002 και µετέπειτα. Λόγω του ότι το ποσό αυτό αντισταθµίζεται στη σύµβαση µε πρόσθετες παροχές,
όπως αύξηση των τιµολογίων κλπ. δεν είµαστε σε θέση να προσδιορίσουµε το ποσό που θα έπρεπε να επιβαρύνει τα
αποτελέσµατα των PRO FORMA οικονοµικών καταστάσεων. Για το λόγο αυτό δεν προβήκαµε σε ελεγκτική αναµόρφωση

Σηµειώνεται ότι ο Κύριος Ανάδοχος συµφωνεί µε τα ανωτέρω και ως εκ τούτου δεν προέβη σε αναµορφώσεις.

• Η Εταιρία κατά πάγια τακτική λογιστικοποιεί στα έσοδα της χρήσης τις καταναλώσεις ύδατος και τα δικαιώµατα χρήσης
υπονόµων για το οποία εκδίδει λογαριασµούς προς τους καταναλωτές µέχρι και την 31 ∆εκεµβρίου και όχι τα δεδουλευµένα
έσοδα που αναλογούν στη κατανάλωση ύδατος και στα δικαιώµατα χρήσης υπονόµων µέχρι και αυτή την ηµεροµηνία.
Επειδή και αυτή η τακτική ακολουθείτο παγίως ακόµη και από τους Οργανισµούς ΟΥΘ και ΟΑΘ ως Ν.Π.∆.∆ αλλά και λόγω
του πολυάριθµου των καταναλωτών ο έλεγχος µας δεν κατέστη εφικτό να προσδιορίσει τον ακριβή επηρεασµό των
αποτελεσµάτων από χρήση σε χρήση.

Σηµειώνεται ότι ο Κύριος Ανάδοχος δεν προέβη σε οποιεσδήποτε αναµορφώσεις, καθώς θεωρεί ακριβώς επειδή η
µετακύληση αυτή των εσόδων αποτελεί πάγια ετήσια τακτική, ο οποιοσδήποτε επιρρεασµός των εσόδων εκτιµάται ότι δεν
θα ήταν ιδιαίτερα σηµαντικός, καθώς µάλιστα τα τιµολόγια ύδρευσης είχαν παραµείνει σταθερά στη διάρκεια της περιόδου
1998-2000.

Ε. Τέλος, σύµφωνα µε το πιστοποιητικό του τακτικού ελέγχου της πρώτης υπερδωδεκάµηνης χρήσης 1.1.1999-31.12.2000:

• ∆εν διενεργήθηκαν στην ελεγχόµενη χρήση αποσβέσεις, ύψους δρχ. 218.500.000 σε Η/Μ εγκατάσταση Κέντρου Λυµάτων
(τουριστικών περιοχών), µε αντίστοιχο όφελος των αποτελεσµάτων της χρήσεως, διότι κατά την άποψη της ∆ιοίκησης της
Εταιρίας, τα συγκεκριµένα πάγια στοιχεία λειτούργησαν κατά τη διάρκεια της χρήσεως δοκιµαστικά και όχι µε την πλήρη
δυναµικότητά τους

Σηµειώνεται ότι ο Κύριος Ανάδοχος συµφωνεί µε τον ως άνω χειρισµό της Εταιρίας και ως εκ τούτου δεν προέβη σε
αναµορφώσεις. ∆εδοµένου δε ότι τα συγκεκριµένα πάγια έχουν µεταβιβαστεί στην ΕΥΑΘ Παγίων, η οποιαδήποτε
αναµόρφωση δεν θα αφορούσε στα pro forma αποτελέσµατα της χρήσης αυτής.

• Ο λογαριασµός του Ενεργητικού «∆-ΙΙ-1 Πελάτες», εκ δρχ. 2.756.096.322 είναι µεγαλύτερος από το σύνολο της αντίστοιχης
αναλυτικής κατάστασης υπολοίπων της 31.12.2000 κατά δρχ. 115.000.000 περίπου. ∆εν κατέστη δυνατό, στα πλαίσια του
ελέγχου µας να επαληθεύσουµε που οφείλεται η ανωτέρω διαφορά. Με αφορµή την ανωτέρω αδιευκρίνιστη διαφορά
σηµειώνουµε επιπρόσθετα ότι, τα συστήµατα έκδοσης λογαριασµών- παρακολούθησης πελατών – διαχείρισης εγγυήσεων
και διαχείρισης και διακίνησης υλικών χρήζουν ουσιαστικών βελτιώσεων προκειµένου να καταστούν εφικτά: α) η αναλυτική
παρακολούθηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων από και προς τους πελάτες της εταιρίας και β) ο ασφαλής έλεγχος και η
επαλήθευση του όλου κυκλώµατος αγορών- αναλώσεων- αποθεµάτων και αποτίµησης αυτών.

Σηµειώνεται ότι ο Κύριος Ανάδοχος συµπεριέλαβε στο ακέραιο το εν λόγω κονδύλι στις απαιτήσεις εκείνες της Εταιρίας
που κρίνει ως επισφαλείς, συνολικού υπολοίπου δρχ. 652 εκατ. (την 31.12.2000). Η Εταιρία έχει ήδη σχηµατίσει
προβλέψεις ύψους 630 εκατ. δρχ. για τις επισφαλείς απαιτήσεις και ο Κύριος Ανάδοχος προέβη σε αναµόρφωση της
καθαρής θέσης και των αποτελεσµάτων κατά το ποσό των 22 εκατ. δρχ.



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ                                                                                                                          Σελίδα 38

Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, τα εξωλογιστικά (pro forma) µετά την απόσχιση των παγίων
αποτελέσµατα των ετών 1998, 1999 και 2000, καθώς και τα δηµοσιευµένα οικονοµικά αποτελέσµατα
της Εταιρίας της περιόδου 1.1.1999-31.12.2000, διαµορφώνονται ως εξής:

 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ηµοσιευµένα

Pro forma οικονοµικά
στοιχεία (µετά την απόσχιση

των παγίων)
(σε εκατ. δρχ.) 2000 (χιλ. €) 1998 1999 2000 (χιλ. €)

Κέρδη προ φόρων 1.542 4.525 3.995 4.529 3.299 9.680
Μείον:    

Μη διενεργηθείσες αποσβέσεις εξόδων πολυετούς απόσβεσης -55 -162 -23 12 -68 -198
 Μη διενεργηθείσα πρόβλεψη  για υποτίµηση ακινήτων &
ακατάλληλων αποθεµάτων -144 -423 -337 -96 -48 -141
Μη διενεργηθείσα πρόβλεψη για ενδεχόµενες υποχρεώσεις από
εκκρεµείς δικαστικές αποφάσεις -292 -858 -194,8 -194,8 -97,4 -286

Μη διενεργηθείσα πρόβλεψη για επισφαλείς πελάτες -22 -65 0 0 -22 -65

Σύνολο αναµορφώσεων -514 -1.507 -554 -279 -235 -690
Αναµορφωµένα κέρδη προ φόρων 1.028 3.017 3.441 4.251 3.064 8.991
Μείον:    
Φόροι χρήσης -240 -705 0 -139 -101 -297
Αναµορφωµένα κέρδη µετά από φόρους χρήσης και αµοιβές
∆.Σ 788 2.312 3.441 4.112 2.962 8.693
Μείον:    
Φόροι φορολογικού ελέγχου -525 -1.540 -1.418 -304 -221 -649
Αναµορφωµένα κέρδη µετά από φόρους    
και φόρους φορολογικού ελέγχου 263 772 2.023 3.808 2.741 9.342

(6) Με βάση τον αριθµό των µετοχών όπως αυτός προέκυψε από την αναµόρφωση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
βάσει του νόµου  2937/2001.

(7) Η Εταιρία έκλεισε την πρώτη υπερδωδεκάµηνη χρήση της την 31.12.2000. Τα στοιχεία για την εν λόγω χρήση
παρατίθενται για λόγους συγκρισιµότητας και αφορούν την περίοδο 1.1.1999-31.12.2000.

(8) Η σύνταξη εξωλογιστικών (pro forma) µετά την απόσχιση των παγίων λογαριασµών αποτελεσµάτων χρήσεως καθώς και
εξωλογιστικών (pro forma) ισολογισµών έγινε µε την παραδοχή των όσων αναφέρονται στο νόµο 2937/2001 περί
µεταβίβασης των παγίων  στο νεοσυσταθέν ΝΠ∆∆, ΕΥΑΘ Παγίων. Οι εν λόγω οικονοµικές καταστάσεις αποτέλεσαν
αντικείµενο ελέγχου των ανεξάρτητου οικονοµικού ελέγχου. Η ευθύνη της σύνταξης των pro forma οικονοµικών
καταστάσεων ανήκει στη ∆ιοίκηση της Εταιρείας. Αναλυτική παρουσίαση των εξωλογιστικών (pro forma) οικονοµικών
καταστάσεων της Εταιρίας και των ρυθµίσεων βάσει των οποίων διενεργήθηκαν οι σχετικές αναµορφώσεις παρατίθενται
στο κεφάλαιο VΙ «Απολογιστικά Στοιχεία ∆ραστηριότητας».
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∆ηµοσιευµένα Pro forma οικονοµικά στοιχεία
31.12.00 1998 1999 2000

(εκατ. δρχ.) (χιλ. €) (εκατ. δρχ.) (εκατ. δρχ.) (εκατ. δρχ.) (χιλ. €)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΑ ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤ/ΣΗΣ 270 792 101 146 270 792
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΑ ΑΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ 394 1.155 254 265 394 1.155
Ενσώµατα Πάγια 116.040 340.544 10.393 13.755 12.373 36.312
ΜΕΙΟΝ: Αποσβέσεις 7.113 20.875 247 388 827 2.427
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ 108.927 319.669 10.146 13.367 11.547 33.886
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 4 10 1 3 4 10
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 11.041 32.402 15.899 12.995 11.041 32.402
ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0 0 286 0 0 0
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 120.635 354.029 26.687 26.775 23.255 68.245

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 109.850 322.378 13.930 16.006 12.469 36.594
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 658 1.930 720 460 658 1.930
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 7.292 21.399 9.462 8.152 7.292 21.399
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 2.835 8.321 2.504 2.157 2.835 8.321
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 10.127 29.721 11.966 10.309 10.127 29.721
ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 0 0 70 0 0 0
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 120.635 354.029 26.687 26.775 23.255 68.245
Λογιστική αξία µετοχής (δρχ./€) (*) 7.323 21,49 929 1.067 831 2,44

(*) Για τον υπολογισµό της λογιστικής αξίας ανά µετοχή έχει ληφθεί υπ’ όψιν ο αριθµός των µετοχών της
Εταιρίας, όπως αυτός προέκυψε από την αναµόρφωση του µετοχικού της κεφαλαίου βάσει του νόµου
2937/2001.

Η εξωλογιστική (pro forma) και η καθαρή θέση  της Εταιρίας των χρήσεων  1998-2000 και της
υπερδωδεκάµηνης χρήσης (1.1.1999-31.12.2000) αναµορφώθηκαν µε βάση τις παρατηρήσεις
των οικονοµικών ελεγκτών – λογιστών, που διενήργησαν τον ανεξάρτητο οικονοµικό έλεγχο της
Εταιρίας ως εξής:

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ PRO FORMA ΚΑΘΑΡΗΣ
ΘΕΣΗΣ ∆ηµοσιευµένα

Pro forma οικονοµικά στοιχεία (µετά την
απόσχιση των παγίων)

(σε εκατ. δρχ.) 2000 (χιλ. €) 1998 1999 2000 (σε χιλ. €)

Ίδια κεφάλαια ισολογισµού 109.850 36.594 13.930 16.006 12.469 36.594
Μείον:   
Μη διενεργηθείσα πρόβλεψη για µη
λογιστικοποιηθείσες αποσβέσεις εξόδων
πολυετούς απόσβεσης -55 -162 -23 -10 -78 -229

 Μη διενεργηθείσα πρόβλεψη  για υποτίµηση
ακινήτων & ακατάλληλων αποθεµάτων -481 -1.411 -337 -433 -481 -1.411
Μη διενεργηθείσα πρόβλεψη για επισφαλείς
πελάτες -22 -65 0 0 -22 -65
Μη διενεργηθείσα πρόβλεψη υποχρεώσεων
από δικαστικές αποφάσεις -487 -1.429 -195 -389,6 -487 -1.429
Φόροι φορολογικού ελέγχου -1.943 -5.701 -1.418 -1.721 -1.943 -5.701

Σύνολο αναµορφώσεων -2.988 -8.768 -1.972 -2.554 -3.010 -8.835
Αναµορφωµένη καθαρή θέση 106.863 28.826 11.958 13.452 9.459 27.759
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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ηµοσιευµένα
Pro forma οικονοµικά στοιχεία

(µετά την απόσχιση των παγίων)
2000 1998 1999 2000

   
∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ   
Κύκλου Εργασιών - - 0,5% 1,3%
Κερδών προ φόρων - - 13,4% -27,2%
Κερδών µετά από Φόρους και Αµοιβές ∆.Σ. - 13,4% -32,5%
Ενσώµατων Παγίων (σε αξία κτήσης) - - 32,3% -10,0%
Συνολικών Απασχολουµένων Κεφαλαίων - - 0,3% -13,1%
   
∆ΕΙΚΤΕΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΕΡ∆ΟΥΣ   
Μικτού Κέρδους (προ αποσβέσεων) 31,3% 36% 35% 27%
Καθαρού Κέρδους (προ φόρων) 7,6% 40% 45% 32%
   
∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (προ φόρων)   
Μ.Ο. Ιδίων Κεφαλαίων - - 30,3% 23,2%
Μ.Ο Συνολικών Απασχολ. Κεφαλαίων - - 12,7% 10,4%
   
∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ηµέρες)   
Απαιτήσεων 38 66 50 76
Προµηθευτών 268 151 54 268
Αποθεµάτων 47 97 96 89
   
∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (1:1)   
Ξένα/Ιδια Κεφάλαια 9% 0,9 0,6 0,8
Τραπεζικές Υποχρεώσεις/Ιδια Κεφάλαια 6% 0,6 0,4 0,4
Λειτουργική Ταµειακή Ροή/Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 10 - 18,5 0,7
Λειτουργική Ταµειακή Ροή/Σύνολο Φόρων 1,5 - - 1,5
   
∆ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (1:1)   
Γενική Ρευστότητα 3,9 6,3 6,0 3,9
Άµεση Ρευστότητα 3,3 5,6 5,2 3,3
   
∆ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ   
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα/Μικτό Κέρδος 16,9% 19,4% 15,7% 18,5%
Χρηµατ/κά Εξοδα/ Κέρδη προ Χρεωστικών Τόκων & Φόρων 41,0% 14,9% 10,9% 13,5%
(*) Οι δείκτες υπολογίσθηκαν µε βάσει τα εξωλογιστικά (pro forma) µετά την απόσχιση των παγίων οικονοµικά
στοιχεία.
(-) Λόγω της µη ύπαρξης δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων για την προηγούµενη περίοδο δεν κατέστη
δυνατός ο υπολογισµός των συγκεκριµένων δεικτών. Η Εταιρία έκλεισε την πρώτη υπερδωδεκάµηνη χρήση της την
31.12.2000. Τα στοιχεία για την εν λόγω χρήση παρατίθενται για λόγους συγκρισιµότητας και αφορούν την περίοδο 1.1.1999-
31.12.2000.
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ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ηµοσιευµένα
Pro forma οικονοµικά στοιχεία

(µετά την απόσχιση των παγίων)
2000 1998 1999 2000

   
∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ   
Κερδών προ φόρων - - 23,5% -27,4%
Κερδών µετά από Φόρους και Αµοιβές ∆.Σ. - - 19,5% -27,4%
Κερδών µετά από Φόρους, Αµοιβές ∆.Σ.και φόρους
φορολογικού ελέγχου - - 88,2% -27,4%
   
∆ΕΙΚΤΕΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΕΡ∆ΟΥΣ   
Καθαρού Κέρδους (προ φόρων) 5% 34% 42% 30%
   
∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (προ φόρων)   
Μ.Ο. Ιδίων Κεφαλαίων - - 31,3% 25,9%
Μ.Ο Συνολικών Απασχολ. Κεφαλαίων - - 4,5% 3,6%
   
∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (1:1)   
Ξένα/Ιδια Κεφάλαια 0,1 0,9 0,7 1,1
Τραπεζικές Υποχρεώσεις/Ιδια Κεφάλαια 0,1 0,6 0,4 0,6
   
∆ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ   
Χρηµατ/κά Εξοδα/ Κέρδη προ Χρεωστικών Τόκων & Φόρων 50,5%16,8% 11,6% 14,3%
(-) Λόγω της µη ύπαρξης δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων για την προηγούµενη περίοδο δεν κατεστη
δυνατός ο υπολογισµός των συγκεκριµένων δεικτών.
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I. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία που
είναι απαραίτητα για τη σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης,
των αποτελεσµάτων και των προοπτικών της εταιρίας “ΕΤΑΙΡΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ” (εφεξής η “Εταιρία” ή “Ε.Υ.Α.Θ ΑΕ”) από τους επενδυτές και
τους συµβούλους επί των επενδύσεών τους.

Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα µπορούν να απευθύνονται τις
εργάσιµες µέρες και ώρες:

 Στα γραφεία του Κυρίου Αναδόχου και Συµβούλου Έκδοσης, ΕΤΕΒΑ, Λ. Αµαλίας 12-14, 102
36, Αθήνα, (υπεύθυνοι: κα. Π. Χαρίτου, τηλ. 32.96.213 και κ. Ι. Καµαρινός, τηλ. 32.96.526).

 Στα γραφεία της Εταιρίας, Εγνατίας 127, 546 35 Θεσσαλονίκη, τηλ. 031-26.22.36 και 031-
23.30.24 (υπεύθυνοι: κ. Χρ. Τσόγκας, κ. Σ. Παπαβασιλείου και κ. Λ. Καρίκας).

Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της
ισχύουσας νοµοθεσίας. Τα ∆ιοικητικά Συµβούλια του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών και της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκριναν  το περιεχόµενο του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου όσον
αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού όπως αυτές
καθορίζονται από τις διατάξεις του Π.∆. 348/1985.

Υπεύθυνοι για τη σύνταξή του και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι:
• κ. Χρήστος Τσόγκας, Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ΕΥΑΘ Α.Ε., Εγνατίας 127,

546 35 Θεσσαλονίκη
• κ. Βασίλειος Παπαβασιλείου, ∆ιευθυντής Οικονοµικού της ΕΥΑΘ Α.Ε., Τσιµισκή 98, 546 22

Θεσσαλονίκη

Με επιστολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας, δηλώνεται ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει
γνώση του περιεχοµένου του Ενηµερωτικού ∆ελτίου και ότι όλα, πλην δύο µελών -εκπροσώπων
των εργαζοµένων- συµφωνούν µε το περιεχόµενό του.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας µαζί µε τους συντάκτες του παρόντος ∆ελτίου βεβαιώνουν
υπεύθυνα ότι:

i. Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή.
ii. ∆εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή
παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των
στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο.
iii. ∆εν εκκρεµούν σε βάρος της Εταιρίας δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα
µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική της κατάσταση πλην αυτών που
αναφέρονται κατωτέρω.

Ο Κύριος Ανάδοχος της παρούσας προσφοράς, δηλώνει υπεύθυνα ότι, µετά από πρόσφατους
και προσηκόντως επιµελείς ελέγχους (νοµικό, λογιστικό και οικονοµικό έλεγχο), που
διενεργήθηκαν µε δική του πρωτοβουλία από νοµικούς και ορκωτούς ελεγκτές που δεν
συνδέονται µε την Εταιρία, οι δηλώσεις και τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν Ενηµερωτικό
∆ελτίο είναι πλήρη και ακριβή. Παρατηρήσεις οι οποίες προέκυψαν από τους παραπάνω
ελέγχους έχουν περιληφθεί στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο κατά αξιολόγηση του Κυρίου Αναδόχου.
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Οι εκθέσεις του Νοµικού και του Λογιστικού-Οικονοµικού Ελέγχου βρίσκονται στα γραφεία των
αναδόχων και είναι διαθέσιµες στο ενδιαφερόµενο επενδυτικό κοινό.

Η τιµή διάθεσης των µετοχών πρόκειται να προσδιοριστεί µέσω της διαδικασίας Υποβολής
Ανταγωνιστικών Προσφορών (Βιβλίο Προσφορών-Bookbuilding) που θα εφαρµοστεί στο µέρος
της ∆ηµόσιας Εγγραφής που αφορά στους θεσµικούς επενδυτές.

Η Τιµή ∆ιάθεσης θα βρίσκεται εντός ενός δεσµευτικού εύρους τιµών, η ανώτατη τιµή του οποίου
δεν µπορεί να υπερβαίνει την κατώτατη κατά ποσοστό µεγαλύτερο του 10%. Το εύρος τιµών θα
προσδιοριστεί το αργότερο την προηγούµενη της έναρξης της ∆ηµόσιας Εγγραφής και θα
ανακοινωθεί µέσω των ΜΜΕ. Σε κάθε περίπτωση, η τιµή διάθεσης θα βρίσκεται µεταξύ του
ανώτατου ορίου του προαναγγελθέντος εύρους και του κατώτατου ορίου αυτού. Ο
προσδιορισµός της τιµής πώλησης των µετοχών, που θα είναι κοινή για όλους τους
συµµετέχοντες στη διαδικασία, καθώς και η κατανοµή των µετοχών στους επενδυτές, θα
πραγµατοποιηθεί το διήµερο µετά το πέρας της ∆ηµόσιας Εγγραφής και θα αναγγελθεί το
αργότερο την επόµενη εργάσιµη ηµέρα. Τα ανωτέρω είναι σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Π.∆.
348/85, όπως ισχύει.

Οι ευθύνες των αναδόχων των µετοχών της Εταιρίας που διατέθηκαν µε ∆ηµόσια Εγγραφή έναντι
αυτών που τις απέκτησαν, αναφέρονται στο άρθρο 3α του Π.∆. 350/1985, όπως προστέθηκε µε
το άρθρο 11 του Ν.2324/1995 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του νόµου 2651/1998.

Νοµικός Έλεγχος

Ο νοµικός Έλεγχος της Εταιρίας διενεργήθηκε από το δικηγορικό γραφείο «ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ
ΗΛΙΑ∆ΟΥ», Πολυτεχνείου 4 54 626 Θεσσαλονίκη, τηλ. 031-51.28.16. Ο νοµικός έλεγχος κατέληξε
στο συµπέρασµα ότι α) δεν προέκυψαν στοιχεία τα οποία να επηρεάζουν ουσιωδώς την
οικονοµική κατάσταση της Εταιρίας, β) η νοµική κατάσταση της Εταιρίας είναι σύµφωνη προς
τους νόµους και τους κανονισµούς στους οποίους υπόκειται όσον αφορά την ίδρυση της και την
καταστατική της λειτουργία και γ) ότι δεν προέκυψε γεγονός ή άλλο στοιχείο που να εµποδίζει
από νοµική άποψη την αιτούµενη εισαγωγή των µετοχών της στη Κύρια Αγορά του
Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών.

Σχετικά µε τις εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις, ο νοµικός έλεγχος παρατηρεί ότι µε βάση σχετικές
επιστολές του Νοµικού Συµβούλου τις Εταιρίας υφίστανται 36 αγωγές τρίτων κατά της Εταιρίας,
συνολικού ύψους 695 εκατ. δρχ. περίπου, αναλυτική παρουσίαση των οποίων παρατίθεται στο
παράρτηµα του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.

Οι σηµαντικότερες εκκρεµείς επίδικες απαιτήσεις τρίτων κατά της Εταιρίας έχουν ως εξής:

α) Αγωγή του ΟΤΕ ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης για ποσό 354.072 δρχ,
β) Αγωγή του ΟΛΘ ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για ποσό
18.753.710 δρχ,
γ) Αγωγή του ΟΣΕ ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για ποσό
501.105 δρχ,
δ) Αγωγή της Αλίκης Παπαδοπούλου ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου
Θεσσαλονίκης για ποσό  6.192.500 δρχ,
ε) Αγωγή του Νικολάου Σπανούδη ενώπιον του Αρείου Πάγου για ποσό 731.255 δρχ,
στ) Αγωγή του Ιωάννη Σταµατελάκη ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης για
ποσό   10.827.625 δρχ,
ζ) Αγωγή της Ο.Ε. Αφοί Σπανίδη και Σία ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου
Θεσσαλονίκης για ποσό   2.437.820 δρχ,
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η) Αγωγή του ∆ηµητρίου Μελιδονιώτη ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου
Θεσσαλονίκης για ποσό 10.153.640 δρχ,
θ) Αγωγή του Γεωργίου Λιόδη ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για
ποσό 9.211.116 δρχ,
ι) Αγωγή της NATIONALE MEDERLANDEN ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης.
για ποσό 550.000δρχ,
ια) Αγωγή της NATIONALE ΝEDERLANDEN ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης.
για ποσό 529.000 δρχ,
ιβ) Αγωγή της Ο.Ε. Κ. Λασκαρίδης-Καραντζάς  ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου.
Θεσσαλονίκης. για ποσό 1.880.000 δρχ,
ιγ) Αγωγή της ∆ΕΗ  ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης. για ποσό
379.694 δρχ,
ιδ) Αγωγή της Ελένης ∆αλαµάγκα  ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης. για ποσό
464.094 δρχ,
ιε) Αγωγή της ∆ΕΗ  ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. για ποσό
110.511.062 δρχ, δικάσιµος της οποίας έχει προσδιοριστεί η 14.11.2001. Αφορά
αποζηµίωση της ∆ΕΗ για διαφυγόντα κέρδη από βλάβη δικτύου, όπως επίσης για
δαπάνη αποκατάστασης βλάβης. Προβλέπεται ευδοκίµηση της αγωγής αυτής κατά την
εκτίµηση του νοµικού συµβούλου της Εταιρίας κ. Βάρφη, κατά ποσοστό 80% µετά των
νοµίµων τόκων υπερηµερίας από την 24.10.2000, ηµεροµηνία επίδοσης της αγωγής.
ιστ) Αγωγή της ∆ΕΗ  ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. για ποσό
80.754.366 δρχ, η οποία εκδικάστηκε την 27.05.19999 και επί της οποίας εκδόθηκε η µε
αρ. 2446/1999 προδικαστική απόφαση η οποία διατάσσει αποδείξεις. Αφορά αγωγή της
∆ΕΗ για διεκδίκηση αποζηµίωσης συνεπεία κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που δεν
χρεώθηκε λόγω εσφαλµένης σύνδεσης των µετρητών της. Προβλέπεται ευδοκίµηση της
αγωγής αυτής κατά την εκτίµηση του νοµικού συµβούλου της Εταιρίας κ. Βάρφη, για
κεφάλαιο 6.000.000 δρχ µετά των νοµίµων τόκων υπερηµερίας από την 24.03.1998,
ηµεροµηνία επίδοσης της αγωγής.
ιζ) Αγωγή του Πέτρου Μαυρουδή  ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης
για ποσό 4.368.318 δρχ,
ιη) Αγωγή του Γ.Ο.Ε.Β. ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για ποσό
54.565.000 δρχ, η οποία εκδικάστηκε την 11.06.2001. Αφορά απαίτηση του Γ.Ο.Ε.Β. για
συµµετοχή της Εταιρίας στις δαπάνες λειτουργίας του αντλιοστασίου Καρυώτισσας
µεταφοράς νερού από τον Αλιάκµονα, σύµφωνα µε την µε αρ. 2657/1993 απόφαση των
Νοµαρχών Πέλλας και Θεσσαλονίκης.  Προβλέπεται ευδοκίµηση της αγωγής αυτής, κατά
την εκτίµηση του νοµικού συµβούλου της Εταιρίας κ. Βάρφη, µετά των νοµίµων τόκων
υπερηµερίας από την 09.05.2001, ηµεροµηνία επίδοσης της αγωγής.
ιθ) Αγωγή της Ο.Ε. Κ. Αθανασιάδης και Σία  ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου
Θεσσαλονίκης. για ποσό 237.900 δρχ,
κ) Αγωγή της Α.Ε. Μιχαήλ Αµπατζής  ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου
Θεσσαλονίκης για ποσό 4.967.086 δρχ,
κα) Αγωγή της Ο.Ε. «Αφοί Λιόλιου» ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου
Θεσσαλονίκης για ποσό 28.263.736 δρχ,
κβ) Αγωγή των ΕΛ.ΤΑ.  ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για ποσό
86.400.000 δρχ, η οποία εκδικάστηκε την 14.06.2001. Αφορά αγωγή αποζηµίωσης  των
ΕΛ.ΤΑ. για διαφυγόντα κέρδη, συνεπεία ανάθεσης διανοµής των λογαριασµών
κατανάλωσης ύδατος από την Εταιρία σε ιδιώτη εργολάβο. Προβλέπεται, κατά την
εκτίµηση του νοµικού συµβούλου της Εταιρίας κ. Βάρφη, απόρριψη της αγωγής ως
αβάσιµης.
κγ) Αγωγή του Μηνά Μαγκαφά ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για
ποσό 7.457.000δρχ,
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κδ) Αγωγή του Φιλαρέτου Παλληκαρόπουλου  ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών για
ποσό 993.297 δρχ,
κε) Αγωγή της Μαρίας Σίντου Μαντέλα ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης για
ποσό 496.000 δρχ,
κστ) Αγωγή της Ε.Ε. «Ε. Κατσώνης και Σία» (Υδροµελετητική) ενώπιον του ∆ιοικητικού
Εφετείου Θεσσαλονίκης για ποσό 83.893.869δρχ, δικάσιµος της οποίας έχει
προσδιοριστεί η 24.09.2001. Αφορά προσφυγή  για την καταβολή υπολοίπου αµοιβής για
την κατάρτιση προκαταρκτικής µελέτης. Προβλέπεται, κατά την εκτίµηση του νοµικού
συµβούλου της Εταιρίας κ. Βάρφη, ευδοκίµηση της προσφυγής για το ποσό των
60.000.000 δρχ.
κζ) Αγωγή των ΕΛ.ΤΑ. ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για ποσό
93.600.000 δρχ, δικάσιµος της οποίας έχει προσδιοριστεί η 12.12.2001. Αφορά αγωγή
αποζηµίωσης των ΕΛ.ΤΑ. για διαφυγόντα κέρδη συνεπεία ανάθεσης διανοµής των
λογαριασµών κατανάλωσης ύδατος από την Εταιρία σε ιδιώτη εργολάβο. Προβλέπεται,
κατά την εκτίµηση του νοµικού συµβούλου της Εταιρίας κ. Βάρφη, απόρριψη της αγωγής
ως αβάσιµης.

Επιπροσθέτως, κατά της ΕΥΑΘ  Α.Ε εκκρεµούν οι ακόλουθες αγωγές υπαλλήλων:
α) Αγωγή του υπαλλήλου της ΕΥΑΘ Α.Ε. Βασιλείου Σαραφιανού ενώπιον του
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για ποσό  2.511.553δρχ.
β) Αγωγή του Ελευθερίου Χαλάτη και άλλων 27 υπάλληλων της ΕΥΑΘ Α.Ε. ενώπιον του
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης για ποσό  21.042.000 δρχ.
Τέλος, η έκθεση του νοµικού ελέγχου επισηµαίνει ότι:
«Από τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη µας, προκύπτει ότι σηµαντικές απαιτήσεις εργαζοµένων για
το επίδοµα (bonus) παραγωγικότητας (ανερχόµενες συνολικά στο ποσό των 892.314.339 δρχ.)
και το επίδοµα που προβλέπεται σύµφωνα µε τον Νόµο 2300/1998 για τους εργαζοµένους του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων (συνολικού ποσού 345.144.211)
έχουν διευθετηθεί. Ο νοµικός σύµβουλος του πρώην ΟΥΘ (σε επιστολή προς τους Ελεγκτές της
9ης Φεβρουαρίου 1999) επιβεβαιώνει ότι κατόπιν σχετικής απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
της ΕΥΑΘ, η Εταιρία κατέβαλε  σε όλους τους εργαζοµένους του πρώην ΟΥΘ το επίδοµα (bonus)
παραγωγικότητας,  υπό τον όρο ότι θα παραιτηθούν από το δικαίωµα να απαιτήσουν το επίδοµα
που προβλέπεται από τον Νόµο 2300/1998 για τους εργαζοµένους του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων. Κατά συνέπεια, ουδεµία σχετική απαίτηση
υφίσταται πλέον.»

 Σύµφωνα µε τις από 02.07.2001 και 18.07.2001 επιστολές του νοµικού συµβούλου της Εταιρίας
κ. Βύρωνα-Παναγιώτη Βάρφη, το σύνολο των επίδικων αξιώσεων υπαλλήλων της ΕΥΑΘ και
τρίτων κατά της Εταιρίας ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 695.123.480 δρχ. Στο ανωτέρω
ποσό δεν περιλαµβάνονται οι καταβληθησόµενοι δικονοµικοί τόκοι σε περίπτωση επιτυχίας των
αντιδίκων, που κατ’ εκτίµηση θα κυµαίνονται µεταξύ 45.000.000 έως 70.000.000 δρχ. Σύµφωνα
µε µέτριους υπολογισµούς, ο νοµικός σύµβουλος της Εταιρίας εκτιµά ότι η Εταιρία θα
υποχρεωθεί τελικά να καταβάλει συνολικά περί τα 213.000.000 δρχ.

Ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής που διενήργησε το Έκτακτο Λογιστικό και Οικονοµικό Έλεγχο της
Εταιρίας, επισηµαίνει αναφορικά µε το θέµα των εκκρεµοδικιών: «Σύµφωνα µε τις επιστολές των
Νοµικών Συµβούλων της Εταιρίας κατά την 31.12.2000 εκκρεµούσαν αγωγές τρίτων εναντίον της
για συνολικό ύψος απαιτήσεων τους δρχ. 700 εκατ. περίπου. Για την πιθανή ζηµία η οποία
ενδεχοµένως θα προκύψει όταν τελεσιδικήσουν αυτές οι αγωγές η Εταιρία έχει σχηµατίσει
πρόβλεψη ύψους δρχ. 213.093.235 η οποία κρίνεται από τον έλεγχο ως µη επαρκής.»

∆εδοµένου του ύψους των εκκρεµοδικιών της Εκδότριας (δρχ. 700 εκατ.) καθώς  και του χαµηλού
σχετικά ύψους της πρόβλεψης που έχει διαµορφωθεί από την Εταιρία, ο Κύριος Ανάδοχος εκτιµά
ότι θα πρέπει να γίνει αναµόρφωση τόσο των αποτελεσµάτων όσο και της καθαρής θέσης της
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Εταιρίας κατά το ισόποσο της διαφοράς της διενεργηθείσας πρόβλεψης και του συνολικού ποσού
των εκκρεµοδικιών,  ήτοι κατά  487 εκατ. δρχ. περίπου (700 εκατ. δρχ. – 213 εκατ. δρχ.),
αναµόρφωση και στην οποία προέβη.

Οικονοµικός Έλεγχος

Ο Λογιστικός και Οικονοµικός Έλεγχος των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας διενεργήθηκε
από τους Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές κκ. Χριστόδουλο Σεφέρη (ΑΜ ΣΟΕΛ 23431) και
Γεώργιο Σκαµπαβίρια (ΑΜ ΣΟΕΛ 14661) της ελεγκτικής εταιρίας SOL  ERNST & YOUNG
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
Η Εταιρία σε εφαρµογή των διατάξεων του νόµου 2937/2001 που προβλέπει την απόσχιση των
παγίων, κατάρτισε εξωλογιστικές (pro forma) οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2000, καθώς
και για τις χρήσεις 1998 και 1999 για λόγους συγκρισιµότητας. Επίσης κατήρτησε εξωλογιστικές
λογιστικές καταστάσεις (pro forma) και για την περίοδο 1.1-30.6.2001. Η ευθύνη της σύνταξης
των αναµορφωµένων εξωλογιστικών (pro forma) οικονοµικών καταστάσεων ανήκει στη ∆ιοίκηση
της Εταιρίας, οι οποίες στη συνέχεια αποτέλεσαν αντικείµενο ελέγχου από το ελεγκτικό οίκο SOL
ERNST & YOUNG.

Οι ως άνω ελεγκτές ήλεγξαν επίσης την πρώτη υπερδωδεκάµηνη δηµοσιευµένη οικονοµική
κατάσταση της Εταιρίας καθώς και την εξωλογιστική (pro forma) υπερδωδεκάµηνη οικονοµική
κατάσταση, την οποία κατήρτησε η Εταιρία για λόγους συγκρισιµότητας µε την παραδοχή της
αποσχίσεως των παγίων.

Ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής που διενήργησε το Έκτακτο Λογιστικό και Οικονοµικό Έλεγχο της
Εταιρίας, επισηµαίνει τα ακόλουθα:

• Τα αποτελέσµατα χρήσεως και τα Ίδια Κεφάλαια της υπό έλεγχο Εταιρίας ΕΥΑΘ Α.Ε. δεν
έχουν επιβαρυνθεί µε το κόστος κτήσεως του ύδατος και το κόστος χρήσεως των δικτύων
ύδρευσης και αποχέτευσης. Το κόστος αυτό έχει προσδιοριστεί µε βάση τη σχετική
σύµβασης µεταξύ της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.  και της Εταιρίας Ε.Υ.Α.Θ. ΠΑΓΙΩΝ Α.Ε. στην οποία
έχουν εισφερθεί προς εκµετάλλευση τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται µε τις
αντίστοιχες δραστηριότητες, σε δρχ. 650 εκατ. ετησίως από τη χρήση 2002 και µετέπειτα.
Λόγω του ότι το ποσό αυτό αντισταθµίζεται στη σύµβαση µε πρόσθετες παροχές, όπως
αύξηση των τιµολογίων κλπ. δεν είµαστε σε θέση να προσδιορίσουµε το ποσό που θα
έπρεπε να επιβαρύνει τα αποτελέσµατα των PRO FORMA οικονοµικών καταστάσεων. Για
το λόγο αυτό δεν προβήκαµε σε ελεγκτική αναµόρφωση.

• Στους λογαριασµούς Ενεργητικού Β «Έξοδα Εγκαταστάσεως» και ΓΙ «Ασώµατες
Ακινητοποιήσεις» δεν έχουν διενεργηθεί, στην τριετία, τακτικές αποσβέσεις ύψους δρχ. 78
εκατ. περίπου µε συνέπεια τα αποτελέσµατα των χρήσεων 1998 – 2000 και τα Ίδια
Κεφάλαια της Εταιρίας να είναι ισόποσα αυξηµένα.

• Οι Pro Forma Οικονοµικές Καταστάσεις µε 31.12.2000 συντάχθηκαν ως να είχε λάβει
χώρα η απόσχιση παγίων περιουσιακών στοιχείων συνολικής αξίας κτήσεως δρχ.
100.528.842.064 επιχορηγηθέντων κατά δρχ. 13.081.656.962 και ∆ιαφορών
αναπροσαρµογής δρχ. 44.799.700 µε αποτέλεσµα τη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου
κατά δρχ. 89.888.750.000.  Η προκύψασα διαφορά εκ δρχ. 2.486.364.598 καταχωρήθηκε
στο προβλεπόµενο ειδικό αποθεµατικό. Οι αποσβέσεις της χρήσης 2000 υπολογίσθηκαν
στα παραµένοντα στην Εταιρία περιουσιακά στοιχεία και είναι µικρότερες από τις αρχικά
λογισθείσες κατά δρχ. 3.148.002.312 µε ισόποσο όφελος των αποτελεσµάτων της
χρήσης.

• Η Εταιρία µολονότι δεν είχε υποχρέωση, για τις δύο πρώτες διαχειριστικές της χρήσεις,
1998 – 2000,  τηρήσεως θεωρηµένου Βιβλίου Αποθήκης Υλικών και Βιβλίου Παραγωγής
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– Κοστολογίου, παρακολούθησε οικειοθελώς, τη διαχείριση των υλικών σε αναλυτικές
µερίδες αποθήκης. Από τον έλεγχο που πραγµατοποιήσαµε σ’ αυτές τις αναλυτικές
µερίδες αποθήκης, διαπιστώσαµε ότι στις 31-12-2000 υπήρχαν βραδείας κυκλοφορίας
υλικά ή ακίνητα καθ’ όλη τη διάρκεια της διετίας, συνολικής αξίας δρχ. 600 εκατ. περίπου
για τα οποία η Εταιρία έχει σχηµατίσει πρόβλεψη ύψους δρχ. 122 εκατ. περίπου.
Σηµειώνουµε ότι τα συστήµατα διακίνησης και διαχείρισης των υλικών χρήζουν
ουσιαστικών βελτιώσεων προκειµένου  να καταστεί εφικτός ο ασφαλής έλεγχος και η
επαλήθευση του όλου κυκλώµατος των αγορών υλικών/ αναλώσεων/ αποθεµάτων λήξεως
και αποτίµησης αυτών.

• Στον λογαριασµό του Ενεργητικού ∆ ΙΙ 1 “Πελάτες” περιλαµβάνονται ακίνητα και
ενδεχοµένως επισφαλή υπόλοιπα απαιτήσεων συνολικού ύψους δρχ. 630 εκατ. περίπου
για τα οποία έχει σχηµατισθεί ισόποση πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων, η οποία κατά
την άποψη του ελέγχου µας κρίνεται επαρκής. Σηµειώνουµε ωστόσο ότι τα συστήµατα
έκδοσης των αποδείξεων λογαριασµών/ παρακολούθησης πελατών και διαχείρισης των
εγγυήσεων χρήζουν ουσιαστικών βελτιώσεων προκειµένου να καταστεί εφικτή η αναλυτική
παρακολούθηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων από και προς τους πελάτες της Εταιρίας.

• Η Εταιρία κατά πάγια τακτική λογιστικοποιεί στα έσοδα της χρήσης τις καταναλώσεις
ύδατος και τα δικαιώµατα χρήσης υπονόµων για το οποία εκδίδει λογαριασµούς προς
τους καταναλωτές µέχρι και την 31 ∆εκεµβρίου και όχι τα δεδουλευµένα έσοδα που
αναλογούν στη κατανάλωση ύδατος και στα δικαιώµατα χρήσης υπονόµων µέχρι και αυτή
την ηµεροµηνία. Επειδή και αυτή η τακτική ακολουθείτο παγίως ακόµη και από τους
Οργανισµούς ΟΥΘ και ΟΑΘ ως Ν.Π.∆.∆ αλλά και λόγω του πολυάριθµου των
καταναλωτών ο έλεγχος µας δεν κατέστη εφικτό να προσδιορίσει τον ακριβή επηρεασµό
των αποτελεσµάτων από χρήση σε χρήση.

• Σύµφωνα µε τις επιστολές των Νοµικών Συµβούλων της Εταιρίας κατά την 31.12.2000
εκκρεµούσαν αγωγές τρίτων εναντίον της για συνολικό ύψος απαιτήσεων τους δρχ. 700
εκατ. περίπου. Για την πιθανή ζηµία η οποία ενδεχοµένως θα προκύψει όταν
τελεσιδικήσουν αυτές οι αγωγές η Εταιρία έχει σχηµατίσει πρόβλεψη ύψους δρχ.
213.093.235 η οποία κρίνεται από τον έλεγχο ως µη επαρκής.

• Στον λογαριασµό “Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως” της Κατάστασης Λογαριασµού
Αποτελεσµάτων χρήσεων περιλαµβάνεται και κονδύλι ύψους δρχ. 3.138.000.000 το οποίο
αφορά το εισπραχθέν στη χρήση 2000 “ισοδύναµο πόρο” ο οποίος προβλεπόταν
σύµφωνα µε το άρθρο 43 του Ν.2065/1992 να αντικαταστήσει όλες τις διατάξεις που
επέβαλαν τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης 3% στο εισόδηµα από ακίνητα. Σύµφωνα µε το
νόµο 787/1970 ο πόρος αυτός προορίζετο να καλύψει δαπάνες για την εκτέλεση έργων
αποχέτευσης, αλλά µετά την απόσχιση των παγίων και την εισφορά τους στην Εταιρία
ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ ΑΕ η εταιρία δεν έχει υποχρέωση πραγµατοποιήσεως τέτοιων
επενδύσεων και κατά συνέπεια οι ανωτέρω επιχορηγήσεις ορθά λογίσθηκαν στα έσοδα
της Εταιρίας. Το τέλος αυτό θα συνεχίσει να καταβάλλεται στην ΕΥΑΘ ΑΕ και στις
επόµενες χρήσεις και φθίνοντας θα σταµατήσει το έτος 2004.
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Τακτικός Οικονοµικός Έλεγχος

Η Εταιρία ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές. Τον έλεγχο της πρώτης υπερδωδεκάµηνης
χρήσης που έληξε την 31.12.2000 και των εξωλογιστικών (pro forma) οικονοµικών καταστάσεων
διενήργησαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές κ.κ. Νικόλαος Γεωργιάδης (Α.Μ.Σ.Ο.Ε. 12941) και Ιωάννα
Γκόγκου (Α.Μ.Σ.Ο.Ε. 13041 ) του Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε., Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα, τηλ. 86.91.100. Οι
Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές της Εταιρίας της τελευταίας χρήσης βεβαιώνουν ότι:
α) Το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου που διαθέτει η Εταιρία χρήζει σηµαντικών βελτιώσεων και
β) δεν  υπήρξαν διαφωνίες µε τη ∆ιοίκηση της Εταιρίας, σε θέµατα που σχετίζονται µε τον έλεγχο
των οικονοµικών καταστάσεων αυτής
Το πιστοποιητικό του ελέγχου παρατίθενται στο συνηµµένο Παράρτηµα µαζί µε το δηµοσιευµένο
Ισολογισµό και τα Αποτελέσµατα Χρήσεως.

Στο πιστοποιητικό ελέγχου της 1ης υπερδωδεκάµηνης χρήσης  που έληξε στις 31.12.2000 της
Εταιρίας επισηµαίνονται τα ακόλουθα:

1. Με βάση τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 έγινε στη χρήση 2000 αναπροσαρµογή της αξίας
κτήσεως των γηπέδων (ακινήτων) τα οποία βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως εξαιτίας της
οποίας αυξήθηκε η αξία κτήσεως των γηπέδων κατά δρχ. 68.472.200, και προέκυψε
ισόποση διαφορά αναπροσαρµογής, που καταχωρήθηκε στο λογαριασµό του Παθητικού
«Α-ΙΙΙ-2 ∆ιαφορές από αναπροσαρµογή της αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων».

2. ∆εν διενεργήθηκαν στην ελεγχόµενη χρήση αποσβέσεις, ύψους δρχ. 218.500.000 σε Η/Μ
εγκατάσταση Κέντρου Λυµάτων (τουριστικών περιοχών), µε αντίστοιχο όφελος των
αποτελεσµάτων της χρήσεως, διότι κατά την άποψη της ∆ιοίκησης της Εταιρίας, τα
συγκεκριµένα πάγια στοιχεία λειτούργησαν κατά τη διάρκεια της χρήσεως δοκιµαστικά και
όχι µε την πλήρη δυναµικότητά τους.

3. Ο λογαριασµός του Ενεργητικού «∆-ΙΙ-1 Πελάτες», εκ δρχ. 2.756.096.322 είναι
µεγαλύτερος από το σύνολο της αντίστοιχης αναλυτικής κατάστασης υπολοίπων της
31.12.2000 κατά δρχ. 115.000.000 περίπου. ∆εν κατέστη δυνατό, στα πλαίσια του
ελέγχου µας να επαληθεύσουµε που οφείλεται η ανωτέρω διαφορά. Με αφορµή την
ανωτέρω αδιευκρίνιστη διαφορά σηµειώνουµε επιπρόσθετα ότι, τα συστήµατα έκδοσης
λογαριασµών- παρακολούθησης πελατών – διαχείρισης εγγυήσεων και διαχείρισης και
διακίνησης υλικών χρήζουν ουσιαστικών βελτιώσεων προκειµένου να καταστούν εφικτά:
α) η αναλυτική παρακολούθηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων από και προς τους
πελάτες της εταιρίας και β) ο ασφαλής έλεγχος και η επαλήθευση του όλου κυκλώµατος
αγορών- αναλώσεων- αποθεµάτων και αποτίµησης αυτών.

4. Στα έσοδα της κλειόµενης χρήσεως έχουν λογιστικοποιηθεί οι καταναλώσεις ύδατος και τα
δικαιώµατα χρήσεως υπονόµων, για τα οποία έχουν εκδοθεί λογαριασµοί προς τους
καταναλωτές για την περίοδο 1.1.1999-31.12.2000, τακτική την οποία ακολουθούσαν
παγίως οι δύο Οργανισµοί (ΟΥΘ και ΟΑΘ) και ως ΝΠ∆∆ και ως Ανώνυµες Εταιρίες, και
όχι τα δεδουλευµένα έσοδα που αναλογούσαν στην κατανάλωση ύδατος και στα
δικαιώµατα χρήσεως υπονόµων κατά την ανωτέρω περίοδο. Λόγω του πολυάριθµου των
καταναλωτών, ο έλεγχός µας αδυνατεί να προσδιορίσει τον επηρεασµό των
αποτελεσµάτων της ελεγχόµενης χρήσεως από την ανωτέρω ενέργεια.

5. Στο λογαριασµό των αποτελεσµάτων χρήσεως «Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης»
περιλαµβάνεται και το ποσό των δρχ. 6.276.000.000 που προέρχεται από βεβαιωθέν και
εισπραχθέν στη χρήση «ειδικό πόρο», ο οποίος αντικατέστησε (µε το άρθρο 43 του
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Ν.2065/1992) το τέλος 3% επί του εισοδήµατος ο εξ’ οικοδοµών  και προορίζεται να
καλύψει δαπάνες για την εκτέλεση των έργων αποχετεύσεως, σύµφωνα µε το Ν. ∆.
787/1970. Κατά την άποψή µας, ποσό δρχ. 5.493.769.571 έπρεπε να καταχωρηθεί στα
Ίδια Κεφάλαια της εταιρίας µε αντίστοιχη επίδραση των  αποτελεσµάτων χρήσης.

6. Σύµφωνα µε τις από 28.2.2001 και 23.4.2000 επιστολές της Νοµικής Υπηρεσίας της
εταιρίας την 31.12.2000 εκκρεµούν αγωγές τρίτων εναντίον της, µε συνολικό ύψος
απαιτήσεων δρχ. 580.000.000 περίπου. Για τη ζηµιά που ενδεχοµένως θα προκύψει από
αυτές υφίσταται πρόβλεψη ύψους δρχ. 213.093.235. Ο έλεγχός µας αδυνατεί να
προσδιορίσει την τελική επιβάρυνση των αποτελεσµάτων και της καθαρής θέσης
αντίστοιχα, όταν οι ανωτέρω υποθέσεις τελεσιδικήσουν.

7. Η προτεινόµενη διανοµή µερίσµατος, µικρότερη του πρώτου υποχρεωτικού, τελεί υπό την
έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων µε την προβλεπόµενη αυξηµένη
πλειοψηφία.

Επιπλέον, στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας χρήσεως 2000, αναφέρονται οι ακόλουθες
σηµειώσεις:

• Η εταιρία προήλθε από τη συγχώνευση των Ανωνύµων Εταιριών «Οργανισµός Ύδρευσης
Θεσσαλονίκης Α.Ε.» και «Οργανισµός Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.», σύµφωνα µε το
Ν.2651/3.11.1998 (ΦΕΚ 248/Τεύχος Α΄/2.11.1998). Η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε την 1η

Ιανουαρίου 1999 και έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2000. Το Μετοχικό Κεφάλαιο ορίστηκε σε δρχ.
95.000.000.000, µε την υπ’ αριθµ. 219/27.6.2000 απόφαση του ∆.Σ., µετά από το πέρας της
εκτίµησης, όπως προβλέπεται από το άρθρο 2 του Καταστατικού της εταιρίας.

• Επί των ακινήτων της εταιρίας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη.

• Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού την 31.12.2000 ανέρχεται σε 609 άτοµα.

• Η ανάλυση του Κύκλου Εργασιών κατά κατηγορία ΣΤΑΚΟ∆ 91 είναι 410.0 «Ύδρευση –
Πωλήσεις» δρχ. 20.195.108.532 (στο ποσό αυτό συµπεριλαµβάνονται οι πωλήσεις
αποχέτευσης ύψους δρχ. 4.737.378.653).

Στο πιστοποιητικό ελέγχου της χρήσης 1998 του Ο.Υ.Θ επισηµαίνονται τα ακόλουθα:

1. Η Εταιρία λογιστικοποίησε στα έσοδα της χρήσεως τις καταναλώσεις ύδατος για τις οποίες
έχουν εκδοθεί λογαριασµοί προς τους καταναλωτές για την περίοδο 1.4.1998-31.12.1998,
ενέργεια την οποία ακολουθούσε κατά πάγια τακτική και ως Ν.Π.∆.∆., και όχι τα έσοδα
που αναλογούσαν στην κατανάλωση ύδατος κατά την ανωτέρω περίοδο. Λόγω του
πολυάριθµου των καταναλωτών, δεν είµαστε σε θέση να προσδιορίσουµε τον επηρεασµό
των αποτελεσµάτων της ελεγχόµενης χρήσεως από την ανωτέρω ενέργεια.

2. Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας, µετά από εξώδικο συµβιβασµό µε
εργαζοµένους που διεκδικούσαν δικαστικώς αναδροµικά πριµ παραγωγικότητας,
καταβλήθηκε στην επόµενη (τρέχουσα) χρήση, ποσό δρχ. 551.083.638,από το οποίο δρχ.
327.658.754 καλύφθηκαν από υφισταµένη εξ΄ απογραφής, πρόβλεψη, ενώ το υπόλοιπο
από δραχµές 223.424.884 βάρυνε τα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσεως.

3. Τα συστήµατα, έκδοσης λογαριασµών-παρακολούθησης πελατών-διαχείρισης εγγυήσεων
και διαχείρισης και διακίνησης υλικών, χρήζουν ουσιαστικών βελτιώσεων, προκειµένου να
καταστούν εφικτά: α) Η αναλυτική παρακολούθηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων από και
προς τους πελάτες της εταιρίας και β) Ο ασφαλής έλεγχος και η επαλήθευση του όλου
κυκλώµατος αγορών-αναλώσεων-αποθεµάτων και αποτίµησης αυτών.»
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Επιπλέον, στις οικονοµικές καταστάσεις του Ο.Υ.Θ της χρήσεως 1998, αναφέρονται οι ακόλουθες
σηµειώσεις:

1. Η Εταιρία, προήλθε από µετατροπή του Ν.Π.∆.∆. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Υ∆ΡΕΥΣΕΩΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», σύµφωνα µε το Π.∆. 156/25.6.1997 (Φ.Ε.Κ. 132/25.6.1997 Τεύχος Α΄)
και έκλεισε την πρώτη διαχειριστική της χρήση ως Ανώνυµος Εταιρία την 31.12.1998.
Ήδη, µε τον Ν. 2651/3.11.1998 (Φ.Ε.Κ.248/3.11.1998 Τεύχος Α΄), από 1.1.1999
συγχωνεύεται µε την Ανώνυµη Εταιρία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.» σε νέα Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία «ΕΤΑΙΡΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.»

2. Οι αποσβέσεις της χρήσεως υπολογίσθηκαν µε τους συντελεστές που προβλέπονται από
το Π.∆. 100/1998.

Στο πιστοποιητικό ελέγχου της χρήσης 1998 του Ο.Α.Θ επισηµαίνονται τα ακόλουθα:

1. Η εταιρία λογιστικοποίησε στα έσοδα της χρήσης τα δικαιώµατα χρήσεως υπονόµων, για
τα οποία έχουν εκδοθεί λογαριασµοί, µέσω της «Ο.Υ.Θ. Α.Ε.» προς τους καταναλωτές για
την περίοδο 1.1.1998-31.12.1998, ενέργεια την οποία ακολουθούσε κατά την πάγια
τακτική και ως Ν.Π.∆.∆., και όχι τα έσοδα που αναλογούσαν για δικαιώµατα χρήσεως
υπονόµων κατά την ανωτέρω περίοδο.

2.  Στο λογαριασµό των αποτελεσµάτων χρήσεως «Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως»
περιλαµβάνεται και ποσό δρχ. 2.853.000.000 που προέρχεται από βεβαιωθέν, στη χρήση,
«ειδικό» πόρο, ο οποίος αντικατέστησε (µε το άρθρο 43 του Ν. 2065/92) το τέλος 3% επί
του εισοδήµατος εξ΄ οικοδοµών και προορίζεται να καλύψει δαπάνες για την εκτέλεση
έργων αποχετεύσεως, σύµφωνα µε το Ν∆. 787/1970. Κατά την άποψή µας, ποσό δρχ.
2.323.223.339 έπρεπε να καταχωρηθεί στα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας µε αντίστοιχη
επίδραση στα αποτελέσµατα χρήσεως.

3.  Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας επήλθε εξώδικος συµβιβασµός µε
εργαζοµένους που διεκδικούσαν δικαστικώς αναδροµικά «πριµ παραγωγικότητας» και
καταβλήθηκε στην ελεγχόµενη χρήση, ποσό δρχ. 285.082.623 που καλύφθηκε από
υφιστάµενη εξ΄ απογραφής, πρόβλεψη.

Επιπλέον, στις οικονοµικές καταστάσεις του Ο.Α.Θ της χρήσεως 1998, αναφέρονται οι ακόλουθες
σηµειώσεις:

1. Η Εταιρία, προήλθε από µετατροπή του Ν.Π.∆.∆. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Υ∆ΡΕΥΣΕΩΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», σύµφωνα µε το Π.∆. 156/25.6.1997 (Φ.Ε.Κ. 132/25.6.1997 Τεύχος Α΄)
και έκλεισε την πρώτη διαχειριστική της χρήση ως Ανώνυµος Εταιρία την 31.12.1998.
Ήδη, µε τον Ν. 2651/3.11.1998 (Φ.Ε.Κ.248/3.11.1998 Τεύχος Α΄), από 1.1.1999
συγχωνεύεται µε την Ανώνυµη Εταιρία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.» σε νέα Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία «ΕΤΑΙΡΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.»

2. Οι αποσβέσεις της χρήσεως υπολογίσθηκαν µε τους συντελεστές που προβλέπονται από
το Π.∆. 100/1998.

3. Η µη διανοµή µερίσµατος τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
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Φορολογικός Έλεγχος

Η εκδότρια Εταιρία έχει ελεγχθεί µε τακτικό φορολογικό έλεγχο για το σύνολο των φορολογικών
αντικειµένων (φόρος εισοδήµατος, ΦΠΑ, ΦΜΥ και φόρο ελευθέρων επαγγελµατιών) για την
περίοδο 1.1.1999-31.12.2000 περιλαµβανοµένων και των εταιριών Ο.Υ.Θ και Ο.Α.Θ για τη χρήση
1998, τα δε οικονοµικά της στοιχεία κρίθηκαν οριστικά, ειλικρινή και ακριβή.

Συγκεκριµένα, από το φορολογικό έλεγχο που διενήργηθηκε  εντός του 2001 από το Εθνικό
Ελεγκτικό Κέντρο (Ε.Θ.Ε.Κ ) και αφορούσε τις χρήσεις 1999 – 2000 προέκυψαν, σύµφωνα µε τα
φύλλα ελέγχου που επιδόθηκαν στην Εταιρία, λογιστικές διαφορές ποσού 1,84 δις δρχ. και
αναλογούντες φόροι και προσαυξήσεις, µετά από συµβιβασµό, ύψους 1,94 εκατ. δρχ οι οποίοι θα
λογιστικοποιηθούν στη χρήση 2001 µε επιβάρυνση των προς  διάθεση  αποτελεσµάτων της ίδιας
χρήσης.

Από το ως άνω τελικό ποσό φόρων και προσαυξήσεων, ύψους δρχ. 1,94 δις (€ 5,7 εκατ.) έχει
ήδη προκαταβληθεί ποσό ύψους 280 εκατ. δρχ., το δε υπόλοιπο θα εξοφληθεί σε 24 µηνιαίες
ισόποσες δόσεις, ύψους 70 εκατ. δρχ. περίπου εκάστη, αρχής γενοµένης από το Σεπτέµβριο του
2001.

Αναλυτικά, οι λογιστικές διαφορές, οι φόροι και οι προσαυξήσεις που προέκυψαν από τους
φορολογικούς ελέγχους των χρήσεων 1998 – 2000 έχουν ως εξής:

    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΕΣ  ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

ΧΡΗΣΕΙΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΙ  ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ
1998 (Ο.Υ.Θ) 1.541.131.214 655.335.719 328.620.588 983.956.307
1998 (Ο.Α.Θ) 629.431.912 285.782.906 148.081.353 433.864.259

1.1.1999-31.12.2000 1.210.943.144 497.499.003 27.219.233 524.718.236
ΣΥΝΟΛΟ 1.840.375.056 1.438.617.628 503.921.174 1.942.538.802

Η διαφορά του φορολογικού ελέγχου προκύπτει από το γεγονός της ασυµφωνίας µεταξύ
λογιστικού και φορολογικού χειρισµού των εσόδων της Εταιρίας. Πιο συγκεκριµένα, το πρόβληµα
προκύπτει από την αδυναµία της Εταιρίας να τιµολογήσει µε τη λήξη του εκάστοτε οικονοµικού
έτους το σύνολο των δεδουλευµένων εσόδων (πραγµατοποιηθείσα κατανάλωση). Ως
αποτέλεσµα αυτού, το δεδουλευµένο έσοδο του τελευταίου τετραµήνου της εκάστοτε χρήσης
αποτελεί ουσιαστικά το πρώτο τιµολογηθέν τετράµηνο της εποµένης. Ο φορολογικός έλεγχος
αντιµετώπισε το δεδουλευµένο έσοδο ως φορολογητέα ύλη της χρήσης στην οποία
πραγµατοποιήθηκε. Το πρόβληµα αυτό είναι κυλιόµενο και επαναλαµβανόµενο.

Ως εκ τούτου, η Εταιρία στο µέλλον στη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος, θα κάνει την
αντίστοιχη αναπροσαρµογή προκειµένου να αίρεται κάθε φορά η ασυµφωνία. Πιο συγκεκριµένα,
προς επίλυση του προβλήµατος η Εταιρία θα αφαιρέσει το ποσό της διαφοράς όταν θα ελεγχθεί
φορολογικά η χρήση 2001 και θα προσθέσει τα έσοδα του τελευταίου τετραµήνου του 2001, τα
οποία θα λογιστικοποιηθούν εντός του 2002.

Σηµειώνεται ότι ο µερισµός των διαφορών φορολογικού ελέγχου της υπερδωδεκάµηνης χρήσης
1.1.1999-31.12.2000 πραγµατοποιήθηκε στη βάση των καθαρών εξωλογιστικών (pro forma)
αποτελεσµάτων των χρήσεων 1999 και 2000. Η ανάλυση της αναλογίας των φόρων φορολογικού
ελέγχου της υπερδωδεκάµηνης χρήσης 1.1.1999-31.12.2000 ύψους δρχ. 524 εκατ. παρατίθεται
στον πίνακα που ακολουθεί:
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Χρήση
Κέρδη προ
φόρων

Κέρδη προ φόρων ως
ποσοστό επί του Συνόλου

Αναλογία φόρου
φορολογικού ελέγχου

1999 4.529 57,9% 304
2000 3.299 42,1% 221

ΣΥΝΟΛΟ 7.828 100,0% 525
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II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Γενικά

Η ∆ιυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων (∆.Ε.Α.) µε τις από 563/17.10.2000  και
605/27.7.2001 αποφάσεις της, αποφάσισε της εισαγωγή της εταιρίας «Εταιρία Ύδρευσης και
Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.» στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών η οποία θα
πραγµατοποιηθεί µε την πώληση µετοχών που θα προέλθουν από την αύξηση του µετοχικού της
κεφαλαίου και την πώληση υφισταµένων µετοχών κυριότητας του ελληνικού δηµοσίου, το οποίο
ήταν και ο αποκλειστικός µέτοχος έως τώρα.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Ε.Υ.Α.Θ. της 27.7.2001 αποφάσισε οµόφωνα την
αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου και την εισαγωγή των µετοχών της στην Κύρια Αγορά του
Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Για το σκοπό αυτό αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:

 Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας 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 αντιπροσωπεύουν ποσοστό 10% του
µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

 Παραίτηση του παλαιού µετόχου (Ελληνικό ∆ηµόσιο) από το δικαίωµα προτίµησης επί της
αύξησης του κεφαλαίου.

 Οι νέες µετοχές θα έχουν δικαίωµα απόληψης µερίσµατος από τα κέρδη της χρήσης 2001.

Οι Προσφερόµενες Νέες Μετοχές θα διατεθούν µε ∆ηµόσια Εγγραφή στο ευρύ επενδυτικό κοινό
(ιδιώτες και θεσµικούς επενδυτές) σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆.350/1985 όπως ισχύει.

Παράλληλα το Ελληνικό ∆ηµόσιο, µοναδικός µέτοχος της Εταιρίας, 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 αντιπροσωπεύουν ποσοστό 16,36% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, όπως
αυτό διαµορφώθηκε µετά την παρόυσα αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου.

Από το σύνολο των 2.700.000 µετοχών κυριότητας του ελληνικού δηµοσίου, οι 2.500.000 µετοχές
θα διατεθούν στο ευρύ επενδυτικό κοινό (ιδιώτες και θεσµικούς επενδυτές) µε ∆ηµόσια Εγγραφή,
ενώ οι υπόλοιπες 200.000 µετοχές θα διατεθούν µε Ιδιωτική Τοποθέτηση στο προσωπικό µε
σύµβαση αορίστου χρόνου και στα µέλη ∆.Σ. της Εταιρίας, σε τιµή κατά 20% χαµηλότερη από την
τιµή διάθεσης των µετοχών της ∆ηµόσιας Εγγραφής που θα καθοριστεί µε τη διαδικασία του
Βιβλίου Προσφορών.

Ο αριθµός των µετοχών που θα διατεθούν µε Ιδιωτική Τοποθέτηση (200.000 µετοχές) αντιστοιχεί
στο 5% του συνόλου των µετοχών που θα διατεθούν 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 Αξιών Αθηνών θα γίνει πριν την έναρξη της
∆ηµόσιας Εγγραφής σύµφωνα το άρθρο 3 του Π.∆ 350/1985 όπως αυτό ισχύει, ενώ τυχόν
αδιάθετες µετοχές στην Ιδιωτική Τοποθέτηση θα µεταφερθούν προς διάθεση στη ∆ηµόσια
Εγγραφή.

Οι µετοχές που θα διατεθούν µε ∆ηµόσια Εγγραφή (νέες και υφιστάµενες) και µε Ιδιωτική
Τοποθέτηση (4.200.000 µετοχές) αντιστοιχούν στο 25,45% του συνολικού αριθµού των µετοχών
της Εταιρίας που προκύπτει µετά την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, σύµφωνα µε το άρθρο 3
του Π.∆. 350/1985 όπως αυτό ισχύει.
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Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας εξουσιοδοτήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων,
ενεργώντας προς το συµφέρον της Εταιρίας, να προβεί σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες
σχετικά µε την εισαγωγή των µετοχών της στην Κύρια αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών.

Η τιµή διάθεσης των µετοχών της Έκδοσης πρόκειται να καθοριστεί από τον Κύριο Ανάδοχο της
Έκδοσης µέσω της διαδικασίας Υποβολής Ανταγωνιστικών Προσφορών (Βιβλίου Προσφορών –
Bookbuilding), που θα εφαρµοστεί στο µέρος της ∆ηµόσιας Εγγραφής που αφορά τους
θεσµικούς επενδυτές.

Η Τιµή ∆ιάθεσης θα βρίσκεται εντός ενός δεσµευτικού εύρους τιµών, η ανώτατη τιµή του οποίου
δεν µπορεί να υπερβαίνει την κατώτατη κατά ποσοστό µεγαλύτερο του 10%. Το εύρος τιµών θα
προσδιοριστεί το αργότερο την προηγούµενη της έναρξης της ∆ηµόσιας Εγγραφής και θα
ανακοινωθεί µέσω των ΜΜΕ. Σε κάθε περίπτωση, η τιµή διάθεσης θα βρίσκεται µεταξύ του
ανώτατου ορίου του προαναγγελθέντος εύρους και του κατώτατου ορίου αυτού. Ο
προσδιορισµός της τιµής πώλησης των µετοχών, που θα είναι κοινή για όλους τους
συµµετέχοντες στη διαδικασία, καθώς και η κατανοµή των µετοχών στους επενδυτές, θα
πραγµατοποιηθεί το διήµερο µετά το πέρας της ∆ηµόσιας Εγγραφής και θα αναγγελθεί το
αργότερο την επόµενη εργάσιµη ηµέρα. Τα ανωτέρω είναι σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Π.∆.
348/85, όπως ισχύει.

Η διαφορά που θα προκύψει από την έκδοση των νέων µετοχών υπέρ το άρτιο, θα αχθεί σε
πίστωση του λογαριασµού «Αποθεµατικό από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο».

Οι νέες καθώς και οι υφιστάµενες µετοχές της Εταιρίας θα καταχωρηθούν στους λογαριασµούς
των δικαιούχων στο Σύστηµα Αϋλων Τίτλων του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και θα εισαχθούν
για διαπραγµάτευση στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.Α. µετά τη λήξη της περιόδου εγγραφών και µετά
την οριστική καταχώρηση των µετοχών στους Λογαριασµούς των δικαιούχων.

Προ της παρούσας προσφοράς το Ελληνικό ∆ηµόσιο κατείχε το 100% του µετοχικού κεφαλαίου
της Εταιρίας. Μετά τη Συνδυασµένη Προσφορά το ποσοστό συµµετοχής του ελληνικού δηµοσίου
θα διαµορφωθεί σε  74,55%.

Μετά την παραπάνω αύξηση, ο αριθµός των µετοχών της Εταιρίας διαµορφώνεται ως εξής:

 Υφιστάµενες µετοχές
 (κοινές ονοµαστικές, ονοµαστικής αξίας   340,75 δρχ. / 1 €)

 
 15.000.000

 Έκδοση νέων µετοχών
 (κοινές ονοµαστικές, ονοµαστικής αξίας   340,75 δρχ. / 1€)

 

 - Με ∆ηµόσια Εγγραφή  1.500.000
 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ
 (κοινές ονοµαστικές, ονοµαστικής αξίας   δρχ. / €)

 
 16.500.000

 Πώληση υφισταµένων µετοχών
 (κοινές ονοµαστικές, ονοµαστικής αξίας   340,75 δρχ. / 1€)

 

 - Με ∆ηµόσια Εγγραφή  2.500.000
 - Με Ιδιωτική Τοποθέτηση  200.000
 Σύνολο προσφεροµένων µετοχών
 (κοινές ονοµαστικές, ονοµαστικής αξίας   340,75 δρχ. / 1€)

 
 4.200.000

Σηµειώνεται ότι η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (καθώς και η έγκριση εισαγωγής
των µετοχών) τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της Νοµαρχίας.
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Τέλος, µε την υπ’ αριθµ. 605/27.7.2001 απόφαση της ∆ιυπουργικής Επιτροπής
Αποκρατικοποιήσεων και την υπ’ αριθµ. 2/45424/0025/27.7.2001 απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών, παρέχεται κίνητρο διακράτησης από τον Πωλητή µέτοχο (Ελληνικό ∆ηµόσιο) ως
εξής:

Σε κάθε ιδιώτη (µη θεσµικό) επενδυτή, που θα αποκτήσει µετοχές της ΕΥΑΘ Α.Ε. κατά τη
δηµόσια εγγραφή ή και την ιδιωτική τοποθέτηση, υπό την προϋπόθεση ότι θα τις διακρατήσει για
χρονική περίοδο έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία καταχώρησης της µεταβίβασης των µετοχών
στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, το Ελληνικό ∆ηµόσιο θα παρέχει δύο (2) δωρεάν µετοχές για
κάθε δέκα (10) κατεχόµενες κατά τα ανωτέρω µετοχές και µέχρι διακόσιες (200) συνολικά δωρεάν
µετοχές ανά επενδυτή.

2. ∆ιαδικασία Τιµολόγησης, ∆ιάθεσης και Κατανοµής των Προσφεροµένων Μετοχών

 Τιµή ∆ιάθεσης
 

Η Τιµή ∆ιάθεσης θα καθοριστεί σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, από τον Κύριο Ανάδοχο,
σε συνεργασία µε την Εκδότρια της Εταιρίας και τον Πωλητή Μέτοχο κατά την ηµεροµηνία λήξης
της Συνδυασµένης Προσφοράς και θα ανακοινωθεί µέσω των ΜΜΕ την επόµενη. Ταυτόχρονα µε
τον καθορισµό της τιµής διάθεσης θα αποφασιστεί και η οριστική κατανοµή των µετοχών.

 
Η Τιµή ∆ιάθεσης θα είναι κοινή για όλους τους συµµετέχοντες στη Συνδυασµένη Προσφορά, µε
εξαίρεση την Ιδιωτική Τοποθέτηση στο προσωπικό και στα µέλη του ∆.Σ. της Εταιρίας, όπου οι
µετοχές θα διατεθούν µε έκπτωση 20% επί της Τιµής ∆ιάθεσης, καθώς και τους κοµιστές
Προµετόχων και Ευρωπροµετόχων (βλ. υποκεφ. 3 περί Μετοχοποιήσιµων Τίτλων), στους
οποίους µετοχές θα διατεθούν µε έκπτωση 5% επί της Τιµής ∆ιάθεσης.

Η Τιµή ∆ιάθεσης θα προσδιοριστεί µε βάση τις ανταγωνιστικές προσφορές που θα υποβάλλουν
οι θεσµικοί επενδυτές (διαδικασία «Βιβλίου Προσφορών» ή «Bookbuilding»). Η εν λόγω
διαδικασία υποβολής προσφορών θα ακολουθηθεί για το µέρος της ∆ηµόσιας Εγγραφής που
αφορά τους θεσµικούς επενδυτές.

Οι θεσµικοί επενδυτές θα υποβάλουν τις προσφορές τους µέσω των Αναδόχων για µετοχές της
Εταιρίας εντός δεσµευτικού εύρους τιµών που θα οριστεί από τον Κύριο Ανάδοχο, µε τη σύµφωνη
γνώµη της Εταιρίας και του ελληνικού δηµοσίου, το αργότερο την προτεραία της έναρξης της
περιόδου των εγγραφών και θα γνωστοποιηθεί µέσω των Μ.Μ.Ε. Η ανώτατη τιµή του
δεσµευτικού εύρους δεν θα είναι µεγαλύτερη από 10%  από την κατώτατη τιµή του εύρους.

Σηµειώνεται ότι για τον προσδιορισµό του εύρους των τιµών θα ακολουθηθεί η διαδικασία του Pre
Marketing σε συνδυασµό µε την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους λοιπούς αναδόχους
συνεκτιµώντας τόσο τη χρηµατιστηριακή συγκυρία όσο και την οικονοµική θέση και προοπτικές
της Εταιρίας.
 
 Η τιµή διάθεσης θα ανακοινωθεί το αργότερο την επόµενη µέρα µετά την ολοκλήρωση της
∆ηµόσιας Εγγραφής και πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χ.Α.Α σύµφωνα µε το άρθρο 4
του Π.∆ 350/1985.

Σε κάθε περίπτωση η τιµή διάθεσης των προσφερόµενων µε δηµόσια εγγραφή µετοχών θα
ορισθεί µεταξύ του  ανώτατου και κατώτατου ορίου του προαναγγελθέντος εύρους τιµών.
 
Η διαδικασία υποβολής των προσφορών θα διαρκέσει από την πρώτη µέχρι και την τελευταία
ηµέρα της ∆ηµόσιας Εγγραφής.
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Οι προσφορές των θεσµικών επενδυτών µπορούν να περιλαµβάνουν εναλλακτικά:
• Τον αριθµό των µετοχών που επιθυµεί να αποκτήσει ο επενδυτής στην τιµή έκδοσης ανά

µετοχή που θα προκύψει από την διαδικασία,
• Τη συνολική αξία των µετοχών που επιθυµεί να αποκτήσει ανεξαρτήτως τιµής διάθεσης ανά

µετοχή που θα προκύπτει από τη διαδικασία,
• Τον αριθµό µετοχών ή τη συνολική αξία και την ανώτατη τιµή που επιθυµεί να καταβάλει ανά

µετοχή

Επιπροσθέτως, σηµειώνεται ότι οι θεσµικοί επενδυτές κάτοχοι Προµετόχων και
Ευρωπροµετόχων µπορούν να υποβάλλουν προσφορές µε έναν από τους παραπάνω τρόπους
και µέσω αίτησης-δήλωσης πρόθεσης ανταλλαγής Προµετόχων και Ευρωπροµετόχων σε τιµές
και αξίες που προκύπτουν πριν από την αφαίρεση της έκπτωσης 5% που παρέχεται ως δικαίωµα
ανταλλαγής των προαναφερθέντων µετοχοποιήσιµων τίτλων.

Οι προσφορές που θα υποβάλλουν οι θεσµικοί επενδυτές θα συγκεντρώνονται κατά τη διάρκεια
της διαδικασίας στο Βιβλίο Προσφορών που θα διαχειρίζεται ο Κύριος Ανάδοχος της
Συνδυασµένης Προσφοράς, για το σκοπό του προσδιορισµού της ζητούµενης ποσότητας σε
εναλλακτικές τιµές καθώς και του συνολικού αριθµού ζητούµενων µετοχών.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του Βιβλίου Προσφορών, οι επενδυτές θα µπορούν να
τροποποιήσουν τις προσφορές τους. Οι ενδιαφερόµενοι θεσµικοί επενδυτές µπορούν να πάρουν
σχετικές πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής και τροποποίησης προσφορών από τους
Αναδόχους.

Το Βιβλίο Προσφορών θα κλείσει την τελευταία ηµέρα της περιόδου της ∆ηµόσιας Εγγραφής
(15:00), οπότε όλες οι προσφορές, όπως ισχύουν εκείνη τη στιγµή, θεωρούνται οριστικές.

Την επόµενη µέρα της λήξης της ∆ηµόσιας Εγγραφής θα γίνει ο προσδιορισµός της τιµής
διάθεσης των µετοχών που θα είναι κοινή για όλους τους συµµετέχοντες στη διαδικασία, µε
εξαίρεση τους εργαζόµενους και τα µέλη του ∆.Σ. της Εταιρίας (έκπτωση 20%) και τους κοµιστές
Προµετόχων και Ευρωπροµετόχων (βλ. υποκεφ. 3 περί Μετοχοποιήσιµων Τίτλων).

∆ηµόσια Εγγραφή

Για εγγραφή µέσω του δικτύου των καταστηµάτων των αναδόχων µπορούν να συµµετάσχουν
µόνο οι µη θεσµικοί επενδυτές. Οι θεσµικοί επενδυτές θα συµµετέχουν στην παραπάνω
προσφορά µέσω της διαδικασίας υποβολής ανταγωνιστικών προσφορών.

Για να επιτευχθεί η επιθυµητή ευρεία διασπορά των µετοχών που διατίθενται µε ∆ηµόσια
Εγγραφή, θα ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υπ αριθµ’
9/201/10.10.2000 (ΦΕΚ 1419/22.11.00) απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει.

 
Μονάδα διαπραγµάτευσης στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών θα αποτελεί ο τίτλος δέκα (10)
µετοχών. Κάθε επενδυτής µπορεί να εγγράφεται για µία (1) τουλάχιστον µονάδα
διαπραγµάτευσης (δηλαδή για 10 µετοχές) ή για ακέραιο αριθµό µονάδων διαπραγµάτευσης
(δηλαδή για 10, 20, 30, 40, κλπ µετοχές). Ανώτατο όριο εγγραφής για κάθε επενδυτή είναι το
σύνολο της έκδοσης µε ∆ηµόσια Εγγραφή (δηλαδή 4.000.000 µετοχές επί την ανώτατη τιµή του
δεσµευτικού εύρους τιµών).
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Οι επενδυτές για να συµµετάσχουν στη ∆ηµόσια Εγγραφή πρέπει να τηρούν ενεργό Μερίδα
Επενδυτή και Λογαριασµό Αξιών στο Σύστηµα Αϋλων Τίτλων προκειµένου να καταχωρηθούν οι
µετοχές που θα αποκτήσουν. Ο κωδικός αριθµός της Μερίδας Επενδυτή και ο αριθµός του
Λογαριασµού Αξιών θα αναγράφονται στη σχετική αίτηση εγγραφής. Επίσης, οι επενδυτές πρέπει
να ορίζουν το Χειριστή που επιθυµούν για τις µετοχές που θα τους κατανεµηθούν,
συµπληρώνοντας τον κωδικό τους αριθµό στην αίτηση εγγραφής. Στην περίπτωση κατά την
οποία ο επενδυτής δεν επιθυµεί να ορίσει Χειριστή, στην αίτηση εγγραφής πρέπει να
αναγράφεται ο κωδικός αριθµός του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (999), προκειµένου οι µετοχές
του να µεταφερθούν στον Ειδικό Λογαριασµό της Μερίδας του, του οποίου χειριστής είναι το
Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών. Συνιστάται πάντως στους επενδυτές να ορίζουν Χειριστή στην
αίτηση εγγραφής και να αποφεύγουν τη µεταφορά των µετοχών τους στον Ειδικό Λογαριασµό,
προκειµένου να µπορούν, αµέσως µετά την έναρξη της διαπραγµάτευσης, να διενεργούν πράξεις
επί των µετοχών που θα τους κατανεµηθούν. Εφιστάται η προσοχή στους επενδυτές ότι αν δεν
αναγράφονται στην αίτηση εγγραφής ο Κωδικός Αριθµός της Μερίδας Επενδυτή, ο Αριθµός του
Λογαριασµού Αξιών και ο Κωδικός Αριθµός του Χειριστή, ή αν ο αναγραφόµενος αριθµός είναι
λανθασµένος, ο επενδυτής θα αποκλείεται από την κατανοµή των µετοχών.

Οι ενδιαφερόµενοι θεσµικοί επενδυτές θα εγγράφονται υποβάλλοντας αιτήσεις συµµετοχής στο
Βιβλίο Προσφορών µέσω των Αναδόχων εντός εύρους τιµών που θα καθοριστεί από τον Κύριο
Ανάδοχο µε τη σύµφωνη γνώµη της Εταιρίας και του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Από τα καταστήµατα
των Αναδόχων και από τα γραφεία του Χ.Α.Α. θα γίνεται και η διάθεση του Ενηµερωτικού
∆ελτίου. Οι ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης των εγγραφών, καθώς και τα συγκεκριµένα
καταστήµατα των Αναδόχων που θα δέχονται τις αιτήσεις εγγραφής, θα ανακοινωθούν εγκαίρως
µε ανακοίνωση µέσω του Τύπου.

Οι µη θεσµικοί επενδυτές θα εγγράφονται στην ανώτατη τιµή του δεσµευτικού εύρους τιµών µε
εξαίρεση τους κατόχους Προµετόχων και Ευρωπροµετόχων οι οποίοι θα εγγράφονται στην
ανώτατη τιµή του εύρους µειωµένη κατά 5%.

Αιτήσεις εγγραφής γίνονται δεκτές εφόσον είτε έχει καταβληθεί στους αναδόχους σε µετρητά ή µε
τραπεζική επιταγή το ισόποσο της συµµετοχής, είτε έχει δεσµευθεί το ισόποσο της συµµετοχής
σε πάσης φύσεως τραπεζικούς λογαριασµούς καταθέσεων του επενδυτή ή σε λογαριασµούς του
άυλων τίτλων οµολόγων ή εντόκων γραµµατίων κεντρικών κυβερνήσεων χωρών της Ζώνης Α,
όπως αυτή ορίζεται στην Π∆ΤΕ/2054/1992 (εφεξής «Ζώνη Α»), είτε, τέλος, έχει δεσµευθεί το
προϊόν συµφωνίας επαναγοράς φυσικών τίτλων (reverse repo) κεντρικών κυβερνήσεων της
Ζώνης Α. Η αξία της συµµετοχής για τους ιδιώτες επενδυτές ορίζεται ως ο αριθµός των
αιτούµενων µετοχών επί την ανώτατη τιµή του ανακοινωθέντος εύρους τιµών. Η αξία της
συµµετοχής για τους θεσµικούς επενδυτές εξαρτάται από το είδος της προσφοράς που
υποβάλλουν στο Βιβλίο Προσφορών (βλ. παραπάνω). Συγκεκριµένα, σε προσφορές που
περιέχουν αριθµό µετοχών, ως αξία συµµετοχής νοείται το γινόµενο των αιτούµενων µετοχών επί
την ανώτατη τιµή της προσφοράς, ή, αν δεν υπάρχει τέτοια, επί την ανώτατη τιµή του
ανακοινωθέντος εύρους τιµών.  Σε προσφορές που περιέχουν συνολική αξία µετοχών, µε ή χωρίς
ανώτατη τιµή, ως αξία συµµετοχής νοείται η συνολική αξία των µετοχών.

Η συµµετοχή στη ∆ηµόσια Εγγραφή δεν µπορεί να γίνει µε προσωπική επιταγή, ή µε τη
δέσµευση άλλων αξιογράφων ή αξιών όπως µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων, ή µε την παροχή
οποιασδήποτε άλλης µορφής εξασφάλισης, όπως εγγυητικής επιστολής, ενεχύρου επί
αξιογράφων, εκχώρησης απαιτήσεων κλπ. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές µόνο εφόσον οι
επενδυτές είναι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι των λογαριασµών βάσει των οποίων εγγράφονται.

Μετά την οριστικοποίηση του αριθµού των µετοχών που δικαιούται να αποκτήσει κάθε επενδυτής
και της τιµής διάθεσης, θα αποδίδεται στο δικαιούχο το τυχόν καταβληθέν επιπλέον ποσό
µετρητών και θα αποδεσµεύονται τα ποσά καταθέσεων ή οι άυλοι τίτλοι µε ταυτόχρονη χρέωση
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του λογαριασµού καταθέσεων ή µε ταυτόχρονη καταβολή του ισόποσου της αξίας των µετοχών
που κατανεµήθηκαν στον επενδυτή κατά περίπτωση, από τα ίδια καταστήµατα των Αναδόχων
στα οποία είχε υποβληθεί η αίτηση εγγραφής. Τα δεσµευθέντα ποσά καταθέσεων υπόκεινται
στους όρους της αρχικής κατάθεσης (προθεσµία, επιτόκιο κλπ.), καθώς επίσης και η επιστροφή
του τυχόν καταβληθέντος επιπλέον ποσού µετρητών θα γίνεται εντόκως (σύµφωνα µε τα
ισχύοντα επιτόκια ανά τράπεζα και κατηγορία καταθέσεων).

Εάν µετά το πέρας της ∆ηµόσιας Εγγραφής διαπιστωθούν περισσότερες της µίας εγγραφές του
ίδιου προσώπου, το σύνολο των εγγραφών αυτών θα αντιµετωπίζεται µε ευθύνη του Κυρίου
Αναδόχου ως ενιαία εγγραφή.
 
 Η Εταιρία και ο Κύριος Ανάδοχος δεσµεύονται ότι στην Ιδιωτική Τοποθέτηση και τη ∆ηµόσια
Εγγραφή θα τηρηθεί η απόφαση 25 του ∆.Σ του Χ.Α.Α..
 

 Γενικά Στοιχεία Κατανοµής της ∆ηµόσιας Εγγραφής

Η κατανοµή των µετοχών της ∆ηµόσιας Εγγραφής, θα πραγµατοποιηθεί ως εξής:

• Ποσοστό 30% των µετοχών, ήτοι 1.200.000 µετοχές, θα διατεθεί για την ικανοποίηση των
εγγραφών ηµεδαπών και αλλοδαπών θεσµικών επενδυτών, όπως αυτοί ορίζονται στην
παραπάνω απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

• Ποσοστό 70% των µετοχών, ήτοι 2.800.000 µετοχές, θα διατεθεί για την ικανοποίηση των
εγγραφών φυσικών και νοµικών προσώπων τα οποία δεν είναι θεσµικοί επενδυτές.

 
Αν η ζήτηση σε µια από τις δύο κατηγορίες επενδυτών (θεσµικοί επενδυτές – φυσικά και λοιπά
νοµικά πρόσωπα) υπολείπεται της αντίστοιχης προσφοράς και δεν έχει ικανοποιηθεί πλήρως η
ζήτηση στην άλλη κατηγορία οι πλεονάζουσες µετοχές µεταφέρονται στην άλλη κατηγορία µε την
ανικανοποίητη ζήτηση.

Σηµειώνεται ότι τυχόν αδιάθετες µετοχές στην Ιδιωτική Τοποθέτηση µεταφέρονται προς διάθεση
στη ∆ηµόσια Εγγραφή χωρίς έκπτωση από την Τιµή ∆ιάθεσης.

 
Στην περίπτωση που δεν καλυφθεί πλήρως ο αριθµός µετοχών που προσφέρονται µε ∆ηµόσια
Εγγραφή, ήτοι 4.000.000 µετοχές, οι Ανάδοχοι υποχρεούνται να αγοράσουν τις αδιάθετες µετοχές
στην Τιµή ∆ιάθεσης.

Η «παράδοση» των µετοχών συντελείται µε την οριστική καταχώρησή τους στο Λογαριασµό
Αξιών των δικαιούχων. Η καταχώρηση των µετοχών στους Λογαριασµούς Αξιών των δικαιούχων
θα γίνει αµέσως µετά την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών και θα ανακοινωθεί έγκαιρα µε
δηµοσίευση στον Τύπο. Ο αριθµός µετοχών που θα κατανεµηθεί σε κάθε επενδυτή θα αντιστοιχεί
σε ακέραιο αριθµό µονάδων διαπραγµάτευσης.

Λοιπές τυχόν λεπτοµέρειες της διαδικασίας εγγραφής θα περιληφθούν στην ανακοίνωση µέσω
του Τύπου.
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 Κατανοµή Μετοχών στους Θεσµικούς Επενδυτές
 

Η τιµολόγηση και κατανοµή των προσφεροµένων µετοχών θα αποφασιστεί από τον Κύριο
Ανάδοχο, µε τη σύµφωνη γνώµη της Εταιρίας και του ελληνικού δηµοσίου, µε τη συνεκτίµηση
διαφόρων παραγόντων, οι κυριότεροι των οποίων είναι το µέγεθος της ζήτησης των µετοχών και
η επιθυµία για ικανοποιητική χρηµατιστηριακή πορεία της µετοχής της Εταιρίας.

Για την κατανοµή των µετοχών στους θεσµικούς επενδυτές που θα συµµετάσχουν στη διαδικασία
του Βιβλίου Προσφορών, θα πραγµατοποιηθεί αξιολόγηση των υποβληθεισοµένων προσφορών,
κατά την οποία θα  συνεκτιµηθούν τα εξής ενδεικτικά κριτήρια:

 το είδος του θεσµικού επενδυτή,
 ο χρόνος υποβολής της προσφοράς,
 το µέγεθος της προσφοράς,
 η προσφερόµενη τιµή και ειδικότερα η συµβολή των προσφορών ενός θεσµικού επενδυτή

στη διαµόρφωση της τελικής τιµής,
 η χρηµατιστηριακή συµπεριφορά σε προηγούµενες περιπτώσεις διάθεσης µετοχών και η

εκτιµώµενη συµπεριφορά µετά τη διάθεση.

Επισηµαίνεται ότι δεν υπάρχει καµία υποχρέωση αναλογικής ή άλλου είδους ικανοποίησης των
υποβληθεισοµένων προσφορών.

Από την κατανοµή των µετοχών εξαιρούνται οι Ανάδοχοι και οι χρηµατοοικονοµικοί σύµβουλοι,
καθώς και οι συνδεδεµένες µε αυτούς επιχειρήσεις, εξαιρουµένων των Ανωνύµων Εταιριών
Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και των Ανωνύµων Εταιριών ∆ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων,
εφόσον οι τελευταίες εγγράφονται για λογαριασµό των αµοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζονται.

 Κατανοµή Μετοχών στους Ιδιώτες Επενδυτές
 

Κατά την κατανοµή των µετοχών στα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που δεν είναι θεσµικοί επενδυτές,
θα δοθεί προτεραιότητα σε όλες τις αιτήσεις για το τµήµα τους που αφορά µέχρι 560 µετοχές.

Αν οι διαθέσιµες µετοχές δεν επαρκούν για την ικανοποίηση κατά προτεραιότητα όλων των
αιτήσεων εγγραφής σύµφωνα µε τα παραπάνω, η ικανοποίηση των αιτήσεων εγγραφής µέχρι το
όριο των 560 µετοχών θα γίνει αναλογικά µε βάση το συντελεστή ικανοποίησης για ακέραιες
µονάδες διαπραγµάτευσης παραλειποµένου του τυχόν κλάσµατος µονάδας διαπραγµάτευσης. Ο
συντελεστής ικανοποίησης θα υπολογίζεται µε βάση τη ζήτηση που προκύπτει µετά τον περιορισµό
των αιτήσεων στο όριο των 560 µετοχών. Στην περίπτωση που µετά την πρώτη κατά τα
προαναφερθέντα κατανοµή αποµείνουν αδιάθετες µετοχές, θα κατανεµηθεί από µία µονάδα
διαπραγµάτευσης στους επενδυτές που είχαν τα µεγαλύτερα παραληφθέντα κλάσµατα µονάδας
διαπραγµάτευσης, αν δε οι διαθέσιµες µετοχές δεν επαρκούν για την ικανοποίηση όλων των
αιτήσεων που είχαν το ίδιο κλάσµα µονάδας διαπραγµάτευσης, θα διενεργηθεί κλήρωση
προκειµένου να κατανεµηθεί σε κάθε επενδυτή που θα κληρωθεί µία µονάδα διαπραγµάτευσης.

Αν µετά την ικανοποίηση κατά προτεραιότητα των εγγραφών για το µέχρι 560 µετοχές τµήµα τους
παραµένουν αδιάθετες µετοχές, αυτές θα κατανεµηθούν στους επενδυτές που ενεγράφησαν για
µεγαλύτερο αριθµό µετοχών, αναλογικά µε βάση το µη ικανοποιηθέν τµήµα της εγγραφής τους.
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 ∆ιάθεση Μετοχών µε Ιδιωτική Τοποθέτηση
 

Η ∆ιυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων κατά την 27.7.2001 αποφάσισε τη διάθεση
200.000 υφισταµένων µετοχών της Εταιρίας κυριότητας του ελληνικού δηµοσίου µε Ιδιωτική
Τοποθέτηση στο προσωπικό και στα µέλη ∆.Σ. της Εταιρίας.

Οι εν λόγω µετοχές θα διατεθούν στο προσωπικό και στα µέλη ∆.Σ. της Εταιρίας µε έκπτωση
20% επί της Τιµής ∆ιάθεσης στη ∆ηµόσια Εγγραφή, ενώ τυχόν αδιάθετες µετοχές στην Ιδιωτική
Τοποθέτηση θα µεταφερθούν προς διάθεση στη ∆ηµόσια Εγγραφή µε τιµή διάθεσης χωρίς
έκπτωση.

Όσον αφορά στην Ιδιωτική Τοποθέτηση, σηµειώνεται ότι ο ακριβής αριθµός µετοχών που θα
µπορεί να λάβει κάθε δικαιούχος, καθώς και τα ειδικότερα σε σχέση µε αυτήν θέµατα, θα
καθοριστούν µε απόφαση του ∆.Σ. της Εταιρίας.

Όλοι οι µετέχοντες στην Ιδιωτική Τοποθέτηση θα εγγραφούν καταβάλλοντας την κατώτερη τιµή
του δεσµευτικού εύρους τιµών στη διαδικασία του Βιβλίου Προσφορών και η διαφορά θα τους
επιστραφεί κατά την εκκαθάριση.

Η διάθεση του συνόλου της Ιδιωτικής Τοποθέτησης καθώς και η καταβολή του αντίστοιχου ποσού
και  η γνωστοποίηση των ανωτέρω προς το Χρηµατιστήριο θα γίνουν πριν την έναρξη της
∆ηµόσιας Εγγραφής, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Π.∆ 350/1985 όπως αυτό ισχύει.

Η οριστικοποίηση της αξίας των µετοχών θα γίνει µετά το πέρας της ∆ηµόσιας Εγγραφής και την
ολοκλήρωση της διαδικασίας του Βιβλίου Προσφορών και του καθορισµού της Τιµής ∆ιάθεσης.

Τέλος σηµειώνεται ότι οι εργαζόµενοι και τα µέλη του ∆.Σ. της Εταιρίας µπορούν να
συµµετάσχουν και στη ∆ηµόσια Εγγραφή µε τους ίδιους όρους των λοιπών επενδυτών.

3. Μετοχοποιήσιµοι Τίτλοι (Προµέτοχα)

Τον Οκτώβριο του 1998, το Ελληνικό ∆ηµόσιο διέθεσε µετοχοποιήσιµους τίτλους (Προµέτοχα)
στο ευρύ κοινό στην Ελλάδα (ύψους 170 δις δρχ.) και σε θεσµικούς επενδυτές του εξωτερικού
(ύψους 500 εκατ. Ευρώ). Τα Προµέτοχα παρέχουν το δικαίωµα ανταλλαγής µε µετοχές εταιρειών,
οι οποίες ανήκουν στο Ελληνικό ∆ηµόσιο ή στη ∆.Ε.Κ.Α. Στην παρούσα Προσφορά παρέχεται το
δικαίωµα ανταλλαγής των Προµετόχων µε Μετοχές της Εταιρίας (κυριότητας του Ελληνικού
∆ηµοσίου ή ∆.Ε.Κ.Α.) µε 5% έκπτωση από την Τιµή ∆ιάθεσης. Σύµφωνα µε τους όρους και
προϋποθέσεις των Προµετόχων, κατ’ ελάχιστον το 40% των προσφερόµενων Μετοχών από το
Ελληνικό ∆ηµόσιο στη ∆ηµόσια Εγγραφή στην Ελλάδα θα κατανεµηθεί, εφόσον υπάρχει επαρκής
ζήτηση σε ιδιώτες επενδυτές κοµιστές Προµετόχων σε συνδυασµό µε θεσµικούς επενδυτές
(κοµιστές Προµετόχων ∆ραχµικών και σε Ευρώ).

Οι κοµιστές Προµετόχων (δραχµικών και ευρωπροµετόχων), οι οποίοι αποκτούν Μετοχές
Ιδιωτικοποίησης στη ∆ηµόσια Εγγραφή σύµφωνα µε τους όρους έκδοσης και διάθεσης, ως
συνέπεια της άσκησης του δικαιώµατος ανταλλαγής αναφορικά µε τα προµέτοχά τους, θα έχουν
τα ίδια τουλάχιστον δικαιώµατα και οφέλη που θα έχει κάθε άλλος αγοραστής µετοχών της ίδιας
κατηγορίας στο πλαίσιο της ίδιας ∆ηµόσιας Εγγραφής και οι Μετοχές Ιδιωτικοποίησης που θα
αποκτούν οι κοµιστές αυτοί κατά τα ανωτέρω θα τυγχάνουν της ίδιας µεταχείρισης από κάθε
άποψη µε τις λοιπές µετοχές που διατίθενται µέσω της ίδιας ∆ηµόσιας Εγγραφής.
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∆ραχµικά Προµέτοχα

Ο  αριθµός των Μετοχών της Εταιρίας που θα δικαιούται κατ΄ ανώτατο όριο να αποκτήσει ο
Κοµιστής ∆ραχµικών Προµετόχων σε ανταλλαγή του κάθε ∆ραχµικού Προµετόχου του,
υπολογίζεται µε βάση τον ακόλουθο τρόπο:

Τρέχουσα Αξία ∆ραχµικού Προµετόχου
Τιµή ∆ιάθεσης Μετοχής-΄Εκπτωση

΄Οπου:

Τρέχουσα Αξία ∆ραχµικού Προµετόχου είναι η αξία του ∆ραχµικού Προµετόχου κατά την
τελευταία ηµεροµηνία της περιόδου ∆ηµόσιας Εγγραφής ήτοι την [•] και είναι ίση µε την Τιµή
∆ιάθεσης του ∆ραχµικού Προµετόχου πλέον των δεδουλευµένων προσόδων µέχρι και την
προαναφερθείσα ηµεροµηνία.  Οι δεδουλευµένες πρόσοδοι θα υπολογίζονται στη βάση έτους 360
ηµερών αποτελούµενου από 12 µήνες των 30 ηµερών εκάστου.

 Η Τρέχουσα Αξία του ∆ραχµικού Προµετόχου για τους σκοπούς της παρούσας έκδοσης,
όπως γνωστοποιήθηκε µέσω του Τύπου από το Ελληνικό ∆ηµόσιο στους Κοµιστές
∆ραχµικών Προµετόχων την [•], ορίστηκε σε  [•] ∆ρχ. την [•].

 Τιµή ∆ιάθεσης Μετοχής είναι η τιµή όπως ορίζεται στο Κεφ. ΧΙ, στην οποία ο Κοµιστής
∆ραχµικού Προµετόχου, εξασκώντας τα δικαιώµατα που απορρέουν από την κατοχή του
∆ραχµικού του Προµετόχου, έχει δικαίωµα να εγγραφεί για την απόκτηση των µετοχών.

 ΄Εκπτωση είναι το ποσό το οποίο θα αφαιρείται από την εκάστοτε Τιµή ∆ιάθεσης Μετοχής και
η οποία ως ποσοστό θα ανέρχεται σε 5% επ’ αυτής.

Σε περίπτωση που η συνολική αξία των Μετοχών που θα κατανεµηθούν στον Κοµιστή
∆ραχµικών Προµετόχων είναι µικρότερη από την αξία των ∆ραχµικών Προµετόχων που
δεσµεύονται µε σκοπό την ανταλλαγή, το Ελληνικό ∆ηµόσιο αναλαµβάνει την υποχρέωση εντός
δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία της τελικής κατανοµής, να αποδεσµεύσει υπέρ
του δικαιούχου τα ακέραια µη ανταλλαγέντα Προµέτοχα, σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στο
Ενηµερωτικό ∆ελτίο ∆ιάθεσης των Προµετόχων.

Οι Κοµιστές ∆ραχµικών Προµετόχων, εκτός από την άσκηση του δικαιώµατός τους, λόγω αυτής
τους της ιδιότητας, για συµµετοχή τους στη ∆ηµόσια Εγγραφή µε σκοπό την απόκτηση Μετοχών,
µπορούν επιπροσθέτως να συµµετέχουν στη ∆ηµόσια Εγγραφή και ως απλοί επενδυτές (µη
κάτοχοι Προµετόχων), χωρίς ενοποίηση των εγγραφών τις οποίες υποβάλλουν µε και χωρίς
Προµέτοχα.

Ευρωπροµέτοχα

Σύµφωνα µε το αντίστοιχο ενηµερωτικό δελτίο διάθεσης των ευρωπροµετόχων, στη
συγκεκριµένη έκδοση, ο αριθµός των µετοχών της Εταιρίας που δικαιούται να αποκτήσει ο
κοµιστής ευρωπροµετόχων µε ανταλλαγή κάθε ευρωπροµετόχου, υπολογίζεται µε βάση τον
ακόλουθο τύπο:

Τρέχουσα Αξία Ευρωπροµετόχου σε ∆ραχµές
Τιµή ∆ιάθεσης Μετοχής-΄Εκπτωση

Όπου η Τρέχουσα Αξία του Ευρωπροµετόχου σε δραχµές υπολογίζεται ως ακολούθως:

IP + I + [(DSI * (RA-IP))/TND], όπου
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• ΙΡ είναι το δραχµικό ισότιµο της ονοµαστικής αξίας του προµετόχου
• Ι είναι το ποσό των συσσωρευθέντων δεδουλευµένων και µη καταβληθέντων τόκων
• DSI είναι ο αριθµός των ηµερών σε βάση 30/360 συµπεριλαµβανοµένης της ηµεροµηνίας

εκδόσεως των ευρωπροµετόχων
• TND είναι ο αριθµός των ηµερών σε βάση 30/360 συµπεριλαµβανοµένης της ηµεροµηνίας

εκδόσεως των ευρωπροµετόχων και εξαιρουµένης της ηµεροµηνίας λήξης και
• RA είναι το ποσό κατά τη λήξη.

4. Κίνητρα ∆ιακράτησης

Με την υπ’ αριθµ. 605/27.7.2001 απόφαση της ∆ιυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων
και την υπ’ αριθµ. 2/45424/0025/27.7.2001 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, παρέχεται
κίνητρο διακράτησης από τον Πωλητή µέτοχο (Ελληνικό ∆ηµόσιο) ως εξής:

Σε κάθε ιδιώτη (µη θεσµικό) επενδυτή, που θα αποκτήσει µετοχές της ΕΥΑΘ Α.Ε. κατά τη
δηµόσια εγγραφή ή και την ιδιωτική τοποθέτηση, υπό την προϋπόθεση ότι θα τις διακρατήσει για
χρονική περίοδο έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία καταχώρησης της µεταβίβασης των µετοχών
στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, το Ελληνικό ∆ηµόσιο θα παρέχει δύο (2) δωρεάν µετοχές για
κάθε δέκα (10) κατεχόµενες κατά τα ανωτέρω µετοχές και µέχρι διακόσιες (200) συνολικά δωρεάν
µετοχές ανά επενδυτή.

5. Σύµβουλος, Ανάδοχοι και ∆απάνες Προσφοράς

Χρηµατοοικονοµικός Σύµβουλος και Κύριος Ανάδοχος της Συνδυασµένης Προσφοράς είναι η
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ (ΕΤΕΒΑ), σύµφωνα µε την
από 15.5.2000 σύµβαση αναδοχής.

Λοιποί ανάδοχοι είναι οι: ……..

Οι Ανάδοχοι έχουν αναλάβει την κάλυψη στην τιµή έκδοσης όλων των µετοχών που τυχόν δε θα
αγοραστούν από το επενδυτικό κοινό. Η υποχρέωση αυτή των αναδόχων είναι διαιρετή και όχι εις
ολόκληρο και κάθε ανάδοχος θα ευθύνεται έναντι της Εταιρίας για το ποσό που έχει αναλάβει.

∆εν προβλέπεται η διενέργεια πράξεων σταθεροποίησης στην τιµή της µετοχής.

Οι Ανάδοχοι διατηρούν το δικαίωµα καταγγελίας της σύµβασης αναδοχής στην περίπτωση:
 που συµβούν στην Εταιρία ή γενικότερα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, γεγονότα οικονοµικής
ή άλλης φύσεως συµπεριλαµβανοµένης και της απεργίας ή στάσης εργασίας των τραπεζών,
που κατά τη δίκαια κρίση τους µπορεί να επηρεάσουν ουσιαστικά ή αρνητικά την επιτυχία της
∆ηµόσιας Εγγραφής,

 άλλων γεγονότων ανωτέρας βίας,
 διακοπής συναλλαγών γενικά στο Χ.Α.Α.,
 που οποιαδήποτε από τις δηλώσεις, εγγυήσεις και υποχρεώσεις της Εταιρίας ή του µετόχου
της, που περιλαµβάνονται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο και τη Σύµβαση Αναδοχής
αποδειχθούν ανακριβείς ή δεν εκπληρωθούν στο ακέραιο.

Οι ανάδοχοι δεν λαµβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη για την ικανοποίηση των όρων περί διασποράς
των µετοχών που έχουν επιβληθεί σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, ούτε ως προς τις
συνέπειες από τυχόν µη ικανοποίηση των όρων αυτών.
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Εάν δεν καλυφθούν οι µετοχές της ∆ηµόσιας Εγγραφής, η Εταιρία δικαιούται, βάσει της
Σύµβασης Αναδοχής, να ζητήσει από τους Αναδόχους την κάλυψη των αδιάθετων µετοχών.

Ο Κύριος Ανάδοχος θα υποβάλλει προς το ∆.Σ. του Χ.Α.Α., στο συντοµότερο δυνατό χρόνο µετά
τη λήξη της ∆ηµόσιας Εγγραφής, όλη την πληροφόρηση σχετικά µε τα αποτελέσµατα της
∆ηµόσιας Εγγραφής και τη διασπορά που έχει επιτευχθεί µετά την κάλυψη των αδιάθετων
µετοχών από τους Αναδόχους.

Η έγκριση της εισαγωγής των µετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α.Α. µε δεδοµένη τη διασπορά που
έχει επιτευχθεί, εναπόκειται στην κρίση του ∆.Σ. του Χ.Α.Α.

Τα κεφάλαια των επενδυτών θα παραµείνουν δεσµευµένα στους λογαριασµούς τους εντόκως
µέχρι τη λήψη της σχετικής έγκρισης.

Οι Ανάδοχοι δεν ευθύνονται, εάν εξ οιουδήποτε λόγου δεν καταστεί δυνατή η εισαγωγή των
µετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α.Α., είτε ο λόγος αφορά την Εταιρία είτε όχι.

Συνεπώς, εάν δεν εγκριθεί η εισαγωγή των µετοχών στο Χ.Α.Α., οι Ανάδοχοι οφείλουν να
αποδεσµεύσουν τα κεφάλαια των επενδυτών. Στην περίπτωση αυτή αίρεται η εγγύηση κάλυψης
των αδιάθετων µετοχών από τους Αναδόχους.

Οι δαπάνες έκδοσης και διάθεσης (έκτακτος οικονοµικός-λογιστικός και νοµικός έλεγχος,
προµήθειες αναδόχων, αµοιβές συµβούλων έκδοσης, εκτύπωση και διανοµή ενηµερωτικού
δελτίου, ανακοινώσεις στον Τύπο, κλπ.) εκτιµάται ότι θα ανέλθουν σε 600 εκατ. δρχ. περίπου και
θα βαρύνουν τον Πωλητή-Μέτοχο και την Εκδότρια εταιρία αναλογικά µε τον αριθµό των µετοχών
που θα διαθέσουν, πλην αυτών που αφορούν σε δικαιώµατα και τέλη εισαγωγής υπέρ της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών που θα καλυφθούν
αποκλειστικά από την Εταιρία και τις προµήθειες µεταβίβασης υφισταµένων µετοχών που θα
βαρύνουν αποκλειστικά τον Πωλητή µέτοχο.

6. Προορισµός των Νέων Κεφαλαίων

Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας µετά
την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης που αναλογούν στην Εταιρία, θα διατεθούν για τη
χρηµατοδότηση των επενδύσεων της περιόδου 2002-2003 που προβλέπονται στο επενδυτικό
πρόγραµµα της περιόδου 2002 – 2006.

Το συνολικό ύψος του επενδυτικού αυτού προγράµµατος της περιόδου 2002-2006, το οποίο
παρουσιάζεται αναλυτικότερα στο κεφάλαιο Χ. «ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»
ανέρχεται σε 26,8 δις. δρχ. και η χρηµατοδότησή του προβλέπεται να καλυφθεί από ίδια
διαθέσιµα της Εταιρίας και µε τραπεζικό δανεισµό.
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Ειδικότερα προβλέπονται τα εξής:

1.          Ποσοστό ..% ήτοι 1.600 εκατ. δρχ. (4.695 χιλ. €),  θα διατεθεί για την κατασκευή κτιρίου
στην περιοχή Τούµπας Θεσσαλονίκης. Η εν λόγω  επένδυση αποσκοπεί στην στέγαση
των Τεχνικών Υπηρεσιών της Εταιρίας και το  επακόλουθο οικονοµικό όφελος ύψους  100
εκατ. ετησίως από την ενοικίαση του κτιρίου της οδού Τσιµισκή.

2.  Ποσοστό ..% ήτοι 350 εκατ. δρχ. (1.027 χιλ. €),  θα διατεθεί για αγορά ειδικών οχηµάτων
(βυτίων). Η εν λόγω  επένδυση αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των τρεχουσών αναγκών
της Εταιρίας ένεκα αδυναµίας των υφισταµένων µεταφορικών µέσων για την κάλυψη
τους.

3 Ποσοστό ..% ήτοι 250 εκατ. δρχ. (733,5 χιλ. €),  θα διατεθεί για την αγορά και
εγκατάσταση µηχανογραφικών εφαρµογών. Η εν λόγω επένδυση, αναµένεται ότι θα
οδηγήσει στη δηµιουργία καλύτερων συνθηκών πληροφόρησης και στην άνοδο της
παραγωγικότητας µέσω της εξοικονόµησης  ανθρωποωρών εργασίας.

4 Ποσοστό ..% ήτοι 200 εκατ. δρχ. (586,9 χιλ. €),  θα διατεθεί για την αγορά
µηχανογραφικού εξοπλισµού γραφείων. Η εν λόγω επένδυση αποσκοπεί στον
εκσυγχρονισµό και τη ανάπτυξη των εσωτερικών λειτουργιών της εταιρίας και την
δηµιουργία καλύτερων συνθηκών πληροφόρησης και την εξοικονόµηση χρόνου εργασίας.

Σηµειώνεται ότι για την ολοκλήρωση όµως του επενδυτικού προγράµµατος της Εταιρίας θα
απαιτηθούν και άλλοι πόροι οι οποίοι εκτιµάται ότι θα προέλθουν από τη δραστηριότητα της
Εταιρίας αφού η νέα τιµολογιακή πολιτική φαίνεται να επιβεβαιώνει τις προσδοκίες για
ικανοποιητική κερδοφορία στις επόµενες χρήσεις.
Σε περίπτωση που τα έσοδα της έκδοσης δεν επαρκέσουν για την ολοκλήρωση των επενδύσεων
το υπόλοιπο ποσό θα χρηµατοδοτηθεί από τα αποθεµατικά κεφάλαια της Εταιρίας και των
οικονοµικών αποτελεσµάτων των επόµενων χρήσεων.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η κατανοµή των επενδύσεων για την περίοδο 2002-2003,
το σύνολο των οποίων εκτιµάται ότι θα ανέλθει στο ύψος των 2,4 δις. δρχ. περίπου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2002 2003 ΣΥΝΟΛΟ € 000
σε εκατ. δρχ. α’ εξάµηνο β’ εξάµηνοα’ εξάµηνο β’ εξάµηνο   
ΚΤΙΡΙΑ - ΓΗΠΕ∆Α 400 400 400 400 1.600 4.696
ΜΕΤΑΦ. ΜΕΣΑ 75 75 100 100 350 1.027
ΜΗΧ/ΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 50 50 50 50 200 587
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΗΧ/ΣΗΣ 50 50 50 50 200 587
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  1.150  1.250 2.400 7.043

Το προϊόν της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου -έως την πλήρη διάθεσή του- θα επενδυθεί σε
βραχυπρόθεσµες τοποθετήσεις χαµηλού κινδύνου, όπως προθεσµιακές καταθέσεις, repos,
οµόλογα δηµοσίου.

Σε περίπτωση που τα συνολικά έσοδα έκδοσης δεν επαρκέσουν  για την κάλυψη του ως άνω
επενδυτικού προγράµµατος, η Εταιρία θα καλύψει κατά προτεραιότητα τις επενδύσεις του
παραπάνω πίνακα µε τη σειρά που παρατίθενται, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί µε
ίδια κεφάλαια της Εταιρίας.
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Η ∆ιοίκηση της Εταιρίας αναλαµβάνει την υποχρέωση ενηµέρωσης ανά τρίµηνο του ∆.Σ. του
Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του επενδυτικού κοινού
σχετικά µε τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων σύµφωνα µε την απόφαση 58/28.12.2000 του
∆.Σ του Χ.Α.Α. όπως εκάστοτε ισχύει. Επιπλέον, η ∆ιοίκηση της Εταιρίας δεσµεύεται ότι για
οποιαδήποτε τροποποίηση του προορισµού των κεφαλαίων, καθώς και για κάθε επιπρόσθετη
σχετική πληροφορία, θα ενηµερώνει το επενδυτικό κοινό, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το
∆.Σ. του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών.

Επιπλέον ο Κύριος Ανάδοχος: α) δεσµεύεται ότι µετά το πέρας της ∆ηµόσιας Εγγραφής θα
ενηµερωθεί το επενδυτικό κοινό, το Χ.Α.Α. και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά µε τη
διαµόρφωση του προορισµού των κεφαλαίων µε βάση τα πραγµατοποιηθέντα έσοδα της
έκδοσης, και β) βεβαιώνει ότι οι επενδύσεις που θα πραγµατοποιηθούν είναι σύµφωνες µε τα
προβλεπόµενα στη σύµβαση µεταξύ της ΕΥΑΘ ΑΕ, της ΕΥΑΘ Παγίων και του ελληνικού
δηµοσίου.

7. Προορισµός Καθαρού Προϊόντος από Πώληση Υφισταµένων Μετοχών

Η Εταιρία δεν έχει έσοδα από την πώληση υφισταµένων µετοχών. Τα έσοδα από τη διάθεση των
εν λόγω µετοχών θα εισπραχθούν από το Ελληνικό ∆ηµόσιο µετά την αφαίρεση των σχετικών
εξόδων.
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III. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Γενικά

Η Ε.Υ.Α.Θ ΑΕ µετά την εισαγωγή των µετοχών της στο ΧΑΑ θα εξακολουθήσει να διέπεται
από τις διατάξεις του Ν. 2937/2001, ο οποίος αποτελεί το ειδικό θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας
της αλλά και από τον κ.ν. 2190/20 όπως ισχύει, ως προς τα θέµατα µε τα οποία δεν υπάρχει
ειδική ρύθµιση. Οι διαφορές µεταξύ του εταιρικού καθεστώτος της Ε.Υ.Α.Θ ΑΕ σε σχέση µε
τις διατάξεις του νόµου 2190/1920 παρατίθενται και αναλύονται στο κεφάλαιο ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ.

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, το οποίο οριστικοποιήθηκε µετά από εκτίµηση των
περιουσιακών της στοιχείων που προβλέπεται στο άρθρο 5 του Καταστατικού της, όπως
ενσωµατώνεται στο άρθρο 18 παρ. 7 του νόµου 2937/2001 και κατόπιν της απόφασης της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 27.7.2001 ανέρχεται σε δρχ. 5.111.250.000 και διαιρείται σε
15.000.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 340,75 δρχ. (€ 1) η κάθε µία
Τα δικαιώµατα που απορρέουν από τις µετοχές της Εταιρίας σύµφωνα µε τον Κ.Ν. 2190/20 και το
Καταστατικό της Εταιρίας περιλαµβάνουν τα εξής:

Οι µετοχές της Εταιρίας είναι στο σύνολο τους κοινές ονοµαστικές. ∆εν υφίστανται διαφορετικές
κατηγορίες µετοχών, προνοµιούχες µετοχές ή κοινοί ή εξαιρετικοί ιδρυτικοί τίτλοι.

Κάθε µετοχή της Εταιρίας ενσωµατώνει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται
από το Νόµο και το Καταστατικό της Εταιρίας, το οποίο όµως δεν περιέχει διατάξεις περισσότερο
περιοριστικές από αυτές που προβλέπει ο Νόµος.

 Η κατοχή του τίτλου της µετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή από τον κύριο αυτής του
καταστατικού της Εταιρίας και των νοµίµων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων,
έστω και αν δεν έλαβαν µέρος σε αυτές οι µέτοχοι.

Το καταστατικό της Εταιρίας δεν περιέχει ειδικά δικαιώµατα υπέρ συγκεκριµένων µετόχων.

Οι µετοχές της Εταιρίας είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες. Μονάδα διαπραγµάτευσης αποτελεί ο
άυλος τίτλος των δέκα µετοχών. Κάθε µετοχή παρέχει δικαίωµα µίας ψήφου.

Η ευθύνη των µετόχων περιορίζεται στην ονοµαστική αξία των µετοχών που κατέχουν. Οι µέτοχοι
συµµετέχουν στη διοίκηση και τα κέρδη της Εταιρίας σύµφωνα µε το Νόµο και τις διατάξεις του
Καταστατικού. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε µετοχή
παρακολουθούν αυτή σε οποιονδήποτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του µέτοχου.

Οι µέτοχοι ενασκούν τα δικαιώµατά τους σε σχέση µε τη διοίκηση της Εταιρίας µόνο µέσω των
Γενικών Συνελεύσεων.

Οι µέτοχοι έχουν προνόµιο προτίµησης σε κάθε µελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της
Εταιρίας, ανάλογα µε τη συµµετοχή τους στο υφιστάµενο µετοχικό κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο
άρθρο 13, παράγραφος 5 του κωδικοποιηµένου Νόµου 2190/1920.

Οι δανειστές του µέτοχου και οι διάδοχοί τους σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να προκαλέσουν
την κατάσχεση ή τη σφράγιση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή των βιβλίων της Εταιρίας,
ούτε να ζητήσουν τη διανοµή ή εκκαθάρισή της, ούτε να αναµιχθούν κατά οποιοδήποτε τρόπο
στη διοίκηση ή τη διαχείρισή της.
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Κάθε µέτοχος, οπουδήποτε και να κατοικεί, λογίζεται ότι έχει νόµιµη κατοικία την έδρα της
Εταιρίας ως προς τις σχέσεις του µε αυτήν και υπόκειται στην ελληνική νοµοθεσία. Κάθε διαφορά
µεταξύ της Εταιρίας αφ’ ενός και των µετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφ’ ετέρου, υπάγεται στην
αποκλειστική αρµοδιότητα των τακτικών δικαστηρίων, η δε Εταιρία ενάγεται µόνον ενώπιον των
δικαστηρίων της έδρας της.

Συγκύριοι µετοχής για να έχουν δικαίωµα ψήφου πρέπει να υποδείξουν στην Εταιρία εγγράφως
ένα κοινό εκπρόσωπο για τη µετοχή αυτή, ο οποίος θα τους εκπροσωπήσει στη Γενική
Συνέλευση, µέχρι δε τον καθορισµό αυτόν αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωµάτων τους.

Κάθε µέτοχος δικαιούται να µετέχει στη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας είτε
αυτοπροσώπως είτε µέσω πληρεξουσίου. Για να µετάσχει µέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει
να καταθέσει τις µετοχές του στο Ταµείο της Εταιρίας ή στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων
ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν την ορισθείσα για τη
συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ηµεροµηνία. Μέσα στην ίδια προθεσµία πρέπει να
κατατίθενται στην Εταιρία οι αποδείξεις κατάθεσης των µετοχών και τα έγγραφα εκπροσώπησης
και να δίνεται στο µέτοχο απόδειξη για την είσοδό του στη Γενική Συνέλευση. Μέτοχοι που δε
συµµορφώνονται µε τα παραπάνω θα µετέχουν στη Γενική Συνέλευση µόνο µε την άδειά της.

Κάθε µέτοχος µπορεί να ζητήσει, δέκα (10) ηµέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, τις
ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των
Ελεγκτών της Εκδότριας Εταιρίας.

2. Ιδιαίτερα ∆ικαιώµατα Μετόχων ή Τρίτων

2.1 Ελληνικό ∆ηµόσιο

Όπως επισηµαίνεται και στη συµπληρωµατική επιστολή του νοµικού ελεγκτή, δεν
περιλαµβάνεται στο καταστατικό της Εταιρίας ή στον νόµο 2937/2001 διάταξη περί
χορήγησης ιδιαίτερων δικαιωµάτων στο Ελληνικό ∆ηµόσιο υπό την ιδιότητα αυτού ως
µετόχου της Εταιρίας.

2.2 Τρίτοι

Σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Καταστατικού της Ε.Υ.Α.Θ ΑΕ, τα ακόλουθα πρόσωπα καίτοι
δεν είναι µέτοχοι, έχουν δικαίωµα διορισµού µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ε.Υ.Α.Θ
ΑΕ, ως εξής:

• δύο (2) εκπροσώπους των εργαζοµένων στην Εταιρία εκλέγονται (µε τους
αναπληρωµατικούς τους) µε άµεση και καθολική ψηφοφορία, σύµφωνα µε τις παραγράφους
2 και 3 του άρθρου 6 του Ν. 2414/1996,

• έναν (1) εκπρόσωπο υποδεικνύεται από την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.)
και ορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 3 του ν. 2414/1996,

3. ∆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 Εταιρίας. Ανάλογα µε το ποσό που συγκεντρώνεται, γίνεται λόγος για δικαιώµατα
της «µικρής» µειοψηφίας (ελάχιστο απαιτούµενο ποσοστό 5% επί του µετοχικού κεφαλαίου) και
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για δικαιώµατα της «µεγάλης» µειοψηφίας  (ελάχιστο απαιτούµενο ποσοστό 33,3% επί του
µετοχικού κεφαλαίου) κατά τα ειδικότερα εκτιθέµενα στη συνέχεια:

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 5% του καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου:
i. έχουν δικαίωµα να ζητήσουν από το Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας τον έλεγχο της

Εταιρίας σύµφωνα µε τα άρθρα 40, 40ε του Ν. 2190/1920, και
ii. µπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. Το ∆ιοικητικό

Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο να συγκαλέσει τη Συνέλευση µέσα σε χρονικό διάστηµα όχι
µεγαλύτερο από τριάντα (30) ηµέρες από την ηµέρα κατάθεσης της αίτησης στον Πρόεδρο του
∆ιοικητικού Συµβουλίου. Στην αίτηση, οι αιτούντες µέτοχοι οφείλουν να αναφέρουν τα θέµατα,
για τα οποία θα πρέπει να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

ιιι) να ζητήσουν  την αναβολή για µία µόνο φορά της λήψης οποιασδήποτε απόφασης σχετικά µε
κάποια ή µε όλα τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και
να ορισθεί ηµέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη αποφάσεων εκείνη η οποία ορίζεται
στην αίτηση των µετόχων, η οποία όµως δεν µπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30)
ηµέρες από την ηµέρα της αναβολής.

Ιv) να ζητήσουν από  το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µε αίτηση που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5)

πλήρεις ηµέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση:

α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που µέσα στην τελευταία διετία
καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία στα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου ή στους ∆ιευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, όπως και κάθε άλλη παροχή
στα πρόσωπα αυτά ή οποιαδήποτε σύµβαση της Εταιρίας µε αυτούς για οποιαδήποτε
αιτία.
β) Να παρέχει τις συγκεκριµένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της
Εταιρίας, στο µέτρο που αυτές είναι χρήσιµες για την πραγµατική εκτίµηση των θεµάτων
της ηµερήσιας διάταξης.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται
για αποχρώντα λόγο. Στην περίπτωση αυτή η αιτιολογία πρέπει να αναγράφεται στα
πρακτικά.

v) να ζητήσουν τη λήψη απόφασης για κάποιο θέµα της ηµερήσιας διάταξης της Γενικής
Συνέλευσης µε ονοµαστική κλήση.

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 33,3% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωµα:

 α) εφόσον δεν εκπροσωπούνται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µε αίτηση τους που υποβάλλεται στην
Εταιρία πέντε (5) πλήρεις ηµέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου να ζητούν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να παράσχει προς αυτούς κατά τη Γενική
Συνέλευση, ή αν προτιµά πριν από αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά µε την πορεία
των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας.

β) εφόσον δεν εκπροσωπούνται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, να ζητήσουν από το Πρωτοδικείο της
έδρας της Εταιρίας, τον έλεγχο της Εταιρίας σύµφωνα µε το άρθρο 40 παρ. 1 του Κ.Ν 2190/1920,
όπως ισχύει, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η
διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.
Η άσκηση των δικαιωµάτων µειοψηφίας χωρεί κατά τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και υπό τον
όρο ότι έχουν προκατατεθεί οι µετοχές των µειοψηφούντων µετόχων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο Άρθρο 28 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει.
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4. Είσπραξη µερίσµατος

To µέρισµα κάθε µετοχής πληρώνεται εντός δύο µηνών από την ηµεροµηνία της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Ο τρόπος και ο τόπος καταβολής
θα ανακοινώνεται µε δηµοσιεύσεις στον Τύπο. Tα µερίσµατα τα οποία δεν έχουν ζητηθεί για µια
πενταετία αφότου κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται υπέρ του ∆ηµοσίου.

Οι µέτοχοι που αµελούν  να ζητήσουν την πληρωµή των µερισµάτων που δικαιούνται να
εισπράξουν δεν έχουν αξίωση για τόκους. Η αξίωση για απόληψη µερισµάτων παραγράφεται σε
διάστηµα πέντε ετών από το τέλος του έτους εντός του οποίου τα µερίσµατα κατέστησαν
απαιτητά.

Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία κατάθεσης των µετοχών προκειµένου να συµµετέχει ο µέτοχος στις
Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων της Εταιρίας και τη διαδικασία πληρωµής του µερίσµατος θα
εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στον Κανονισµό Λειτουργίας και Εκκαθάρισης του Συστήµατος
Αϋλων Τίτλων του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

5. Φορολογία Μερισµάτων

Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (Ν. 2238/94, άρθρο 109), οι εταιρίες των οποίων οι µετοχές
είναι εισηγµένες στο Χ.Α.Α. (πλην των τραπεζών) βαρύνονται µε φόρο 35% επί των
φορολογητέων κερδών τους πριν από οποιαδήποτε διανοµή. Έτσι τα µερίσµατα διανέµονται από
τα ήδη φορολογηθέντα στο νοµικό πρόσωπο κέρδη και εποµένως ο µέτοχος δεν έχει καµία
φορολογική υποχρέωση επί του ποσού των µερισµάτων που εισπράττει.

Ως χρόνος απόκτησης του εισοδήµατος από τα µερίσµατα, λογίζεται η ηµεροµηνία έγκρισης του
Ισολογισµού από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας.
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IV. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

1. Γενικές Πληροφορίες

Η Εταιρία µε την επωνυµία “ΕΤΑΙΡΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ” και το
διακριτικό τίτλο “Ε.Υ.Α.Θ.” (εφεξής η “Εταιρία” ή “Ε.Υ.Α.Θ. ΑΕ”) ιδρύθηκε το 1998 (Νόµος υπ’
αριθµ. 2651/3.11.1998 (Φ.Ε.Κ. Α’ 248/2.11.1998).  ∆ιέπεται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920
(Φ.Ε.Κ. 37 Α΄), του Ν. 2937/2001 (Φ.Ε.Κ. 169 Α), του Α.Ν.1563/39 (Φ.Ε.Κ. 14 Α΄), του Ν.∆.
787/70 (Φ.Ε.Κ. 292 Α΄), των Π.∆. 156/97 (Φ.Ε.Κ. 132 Α΄) και 157/97 (Φ.Ε.Κ. 133 Α΄) και του
άρθρου 20 του Ν. 2651/98 και τελεί υπό την εποπτεία των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και
Μακεδονίας -Θράκης.

Η Εταιρία είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών (Μ.Α.Ε.) µε αριθµό
41913/62/Β/98/264, η δε διάρκειά της ορίσθηκε σε ενενηνταεννέα (99) έτη από την 3η Νοεµβρίου
1998, δηλ. µέχρι την 3η Νοεµβρίου 2097.

Η έδρα της Εταιρίας είναι ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης και η διοίκησή της στεγάζεται σε ιδιόκτητες
εγκαταστάσεις επί της οδού Μελενίκου και Εγνατίας 127.

Στους σκοπούς της Εταιρίας, όπως περιγράφονται στο άρθρο 4 του καταστατικού της,
περιλαµβάνονται:

(α) Η παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, η 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
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 αποχετεύσεως.
(β) Η πραγµατοποίηση επενδύσεων σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 4 του
καταστατικού.
(γ)Η παροχή πάσης φύσεως τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ιδίως µέσω των δικτύων υδρεύσεως
ή αποχετεύσεως.
(δ) Η παραγωγή, ιδίως µε την εκµετάλλευση του ύδατος που προέρχεται από πηγές, φράγµατα,
υδραγωγεία και αγωγούς και µε την εκµετάλλευση των προϊόντων της επεξεργασίας λυµάτων
(βιοαερίου), καθώς και η πώληση ηλεκτρικής ενεργείας.

Για την πραγµατοποίηση των σκοπών της η Εταιρία δύναται ιδίως:

(α) Να συνάπτει παντός είδους συµβάσεις.
(β)  Να συνιστά εταιρίες ή κοινοπραξίες ή να συµµετέχει σε επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εντός ή
εκτός Ελλάδος.
(γ)  Να παρέχει τεχνικές ή συµβουλευτικές υπηρεσίες προς φυσικά ή νοµικά πρόσωπα.
(δ)  Να συνάπτει δάνεια ή να λαµβάνει και να χορηγεί πιστώσεις κάθε µορφής, καθώς και να
συνάπτει συµβάσεις επί παραγώγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων αποκλειστικώς προς το
σκοπό της κάλυψης συναλλαγµατικών ή άλλων συναφών κινδύνων. Για την παροχή ασφάλειας
προς το σκοπό της σύναψης των συµβάσεων της παραγράφου αυτής, η Εταιρία δύναται να
εκχωρεί, να ενεχυριάζει ή να µεταβιβάζει τις πάσης φύσεως απαιτήσεις της κατά φυσικών ή
νοµικών προσώπων ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου, ως και κατά του ∆ηµοσίου ή να παρέχει
παντός είδους ασφάλειες, µε τους περιορισµούς της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.
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(ε)  Να αναλαµβάνει κάθε άλλη εµπορική ή άλλη δραστηριότητα ή να διενεργεί κάθε άλλη υλική
πράξη ή δικαιοπραξία άµεσα ή έµµεσα συνδεόµενη µε το σκοπό της.
στ) Να διενεργεί πράξεις  εµπορικής  αντιπροσωπείας ή πρακτορείας οίκων του εσωτερικού ή του
εξωτερικού σε αντικείµενα ή δραστηριότητες που σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε τους σκοπούς
της Εταιρίας.

Η Εταιρία δεν δύναται:

(α) Να αναλαµβάνει δραστηριότητες στην Ελλάδα εκτός της οριζόµενης στο άρθρο 26 του νόµου
2937/2001 περιοχής ή στο εξωτερικό. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει εφ' όσον οι παραπάνω
δραστηριότητες ασκούνται µέσω συνδεδεµένων επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 42ε΄
του κ.ν. 2190/1920 ή κεφαλαιουχικών εταιριών, στο κεφάλαιο των οποίων συµµετέχει µε
οποιοδήποτε ποσοστό ή µέσω κοινοπραξιών των ανωτέρω επιχειρήσεων και εταιριών µε άλλες
εταιρίες ή φορείς, µε τους περιορισµούς της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, ή εφ' όσον
πρόκειται για δραστηριότητες σχετικές µε την πώληση συµπληρωµατικών ποσοτήτων ύδατος
για την υδροδότηση των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης (ενίσχυση δικτύων ΟΤΑ).
(β) Να συνάπτει συµβάσεις µε τις ως άνω επιχειρήσεις, εταιρίες ή κοινοπραξίες, µε όρους που
θα έχουν ως αποτέλεσµα τη διακριτική ή προνοµιακή µεταχείριση των επιχειρήσεων αυτών από
την ίδια.

Ο ως άνω σκοπός της Εταιρίας περιλαµβάνεται στο καταστατικό της όπως αυτό καταρτίσθηκε µε
την από 606/26.7.2001 κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και
Μακεδονίας- Θράκης και έκτοτε, δεν έχει λάβει χώρα άλλη αλλαγή του σκοπού της Εταιρίας.

Σηµειώνεται ότι µετά τη µεταβίβαση των παγίων και εγκαταστάσεων της Ε.Υ.Α.Θ ΑΕ στο ν.π.δ.δ.
µε την επωνυµία «ΕΥΑΘ Παγίων», οµοίως µεταβιβάζεται στο τελευταίο και η υποχρέωση για την
έκδοση αδειών λειτουργίας, το δε ν.π.δ.δ. µε την επωνυµία «ΕΥΑΘ Παγίων», ως πρόσωπο
ελεγχόµενο αποκλειστικά από το ∆ηµόσιο απαλλάσσεται από την υποχρέωση  έκδοσης αδειών
λειτουργίας.

Οι βασικές µεταβολές του σκοπού της Εταιρίας που έλαβαν χώρα από την ίδρυση της είναι οι
ακόλουθοι:

Κατά την µετατροπή του Οργανισµού Ύδρευσης Θεσσαλονίκης σε ανώνυµη εταιρία δυνάµει του
π.δ. 156/1997, ως κύριος σκοπός της συνιστώµενης εταιρίας ορίστηκε η παροχή ύδατος στις
περιοχές αρµοδιότητες αυτής. Κατά δε την µετατροπή του Οργανισµού Αποχέτευσης
Θεσσαλονίκης σε ανώνυµη εταιρία δυνάµει του π.δ. 157/1997, ως κύριος σκοπός της
συνιστώµενης εταιρίας ορίστηκε η κατασκευή, συντήρηση και εκµετάλλευση του δικτύου
αποχέτευσης λυµάτων και οµβρίων. Κατά τη σύσταση της Ε.Υ.Α.Θ. ΑΕ µε συγχώνευση των
προαναφεροµένων ανωνύµων εταιριών δυνάµει του άρθρο 20 του νόµου  2651/1998, ως κύριος
σκοπός της συνιστώµενης εταιρίας ορίστηκε η ύδρευση, αποχέτευση και αντιπληµµυρική
προστασία της περιοχής αρµοδιότητας της και η παροχή οµοίων ή συναφούς φύσης υπηρεσιών
πέραν των ορίων αρµοδιότητας της καθώς και κάθε άλλη συναφής εργασία στα πλαίσια του
πλήρους κύκλου εκµετάλλευσης του νερού.

Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 18 παρ. 2 του νόµου 2937/2001 καθώς και στο άρθρο 4 του
καταστατικού της Εταιρίας, ο σκοπός της εταιρίας έχει πλέον επεκταθεί πέραν της του τοµέα
παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης και περιλαµβάνει πλέον και τους ακόλουθους
τοµείς δραστηριότητας: α) εκµετάλλευση των προϊόντων που προέρχονται από την επεξεργασία
λυµάτων, β) παροχή πάσης φύσης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, γ) παραγωγή και πώληση
ηλεκτρικής ενέργειας και δ) πραγµατοποίηση επενδύσεων.
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Η  Εταιρία δεν διαθέτει άδειες λειτουργίας για τα αντλιοστάσια ύδρευσης και αποχέτευσης καθώς
εµφανίζεται ως επιχείρηση κοινής ωφελείας ελεγχόµενη αποκλειστικά από το δηµόσιο.
Σηµειώνεται ότι µετά τη µεταβίβαση των παγίων και εγκαταστάσεων της Ε.Υ.Α.Θ ΑΕ στο ν.π.δ.δ.
µε την επωνυµία «ΕΥΑΘ Παγίων», οµοίως µεταβιβάζεται στο τελευταίο και η υποχρέωση για την
έκδοση αδειών λειτουργίας, το δε ν.π.δ.δ. µε την επωνυµία «ΕΥΑΘ Παγίων», ως νοµικό
πρόσωπο ελεγχόµενο αποκλειστικά από το ∆ηµόσιο, απαλλάσσεται από την υποχρέωση
έκδοσης αδειών λειτουργίας.

Οι κωδικοί µε τους οποίους οι δραστηριότητες της Εταιρίας 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.

1.1. Περιοχή ∆ραστηριότητας

Η περιοχή δραστηριότητας της Ε.Υ.Α.Θ. καθορίζεται από το νόµου  2937/2001 (άρθρο 26).

Το δίκτυο ύδρευσης εξυπηρετεί τις περιοχές των δήµων Θεσσαλονίκης, Καλαµαριάς,
Αµπελοκήπων, Νεάπολης Συκεών, Αγίου Παύλου, Πολίχνης, Ευόσµου Σταυρούπολης,
Μενεµένης, Ελευθερίου – Κορδελιού, Τριανδρίας, Πανοράµατος, Ρεντζικίου, Πυλαίας και της
Βιοµηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης.

Το δίκτυο αποχέτευσης εξυπηρετεί τις περιοχές των δήµων Θεσσαλονίκης, Καλαµαριάς,
Αµπελοκήπων, Νεάπολης Σταυρούπολης, Συκεών, Αγίου Παύλου, Πολίχνης, Μενεµένης,
Τριανδρίας, Πυλαίας, Ιωνίας, Ευόσµου, Ελευθερίου – Κορδελιού, Πανοράµατος, Ωραιοκάστρου,
Ευκαρπίας, Μηχανιώνας Καλοχωρίου, Θέρµης και Φιλύρου.

Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε Κεφ. V «Θεσµικό Πλαίσιο»

2. Ιστορικό

Η δεκαετία 1990-2000 χαρακτηρίζεται ως περίοδος απόκτησης σηµαντικών υποδοµών ύδρευσης
και αποχέτευσης που αναβάθµισαν την ποιότητα διαβίωσης, καθώς και παραγωγής αξιοζήλευτου
επιστηµονικού και ερευνητικού έργου που προήγε τη δυνατότητα προσφοράς νέων καλύτερων
υπηρεσιών στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης και ανέδειξε το ρόλο της Εταιρίας στη Βόρεια
Ελλάδα και την περιοχή των Βαλκανίων.

2.1. Ύδρευση (Οργανισµός Ύδρευσης Θεσσαλονίκης)

Κατά την εποχή της Τουρκοκρατίας υπήρχε δίκτυο ύδρευσης της πόλης της Θεσσαλονίκης το
οποίο ετροφοδοτείτο από τις πηγές Χορτιάτη, Ρεντζικίου (Πεύκων) και Λεµπέτ (Σταυρούπολη). Το
1888, η υδροδότηση του κέντρου της πόλης παραχωρήθηκε µε αυτοκρατορική διαταγή στον
Τούρκο επιχειρηµατία Χαµδή Εφέντη, ο οποίος µε Βελγικά κεφάλαια ίδρυσε εταιρεία µε τίτλο
"Οθωµανική Εταιρία Υδάτων Θεσσαλονίκης", η οποία λειτούργησε παράλληλα µε την ύδρευση
της πόλης από το ∆ήµο Θεσσαλονίκης µέχρι το 1939.

Κατά τον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο στη Θεσσαλονίκη είχαν στρατοπεδεύσει τα συµµαχικά
στρατεύµατα και για να αντιµετωπίσουν την έλλειψη νερού κατασκεύασαν γεωτρήσεις στην
περιοχή της πόλης. Το 1917 κατασκευάστηκε από Γάλλους µηχανικούς το "Υδραγωγείο
Χαριλάου" για να καλύψει τις ανάγκες ύδρευσης των γαλλικών στρατιωτικών µονάδων και ανήκε
µέχρι το 1975 στην "Πρώτη Οικοδοµική Εταιρεία Χαριλάου" οπότε και αγοράσθηκε από τον
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Ο.Υ.Θ. πλην των εγκαταστάσεων υδροµάστευσης. Η µεγάλη πυρκαγιά του 1917 κατέστρεψε όχι
µόνο µεγάλο µέρος της πόλης αλλά και το δίκτυο ύδρευσης.

Για πρώτη φορά το 1919 ο ∆ήµος αποφάσισε την χλωρίωση του νερού των προαναφερθέντων
υδραγωγείων.

Έλλειψη νερού παρουσιάστηκε µε τον ερχοµό των προσφύγων το 1922, µε αποτέλεσµα να
ανακαινισθεί το δίκτυο, να εκτελεσθούν έργα πορισµού νέων ποσοτήτων νερού (Γεωτρήσεις) και
να συντηρηθούν τα τρία υδραγωγεία. Συνολικά, την περίοδο αυτή (1913-1939) κατασκευάστηκαν
δεξαµενές και γεωτρήσεις στις περιοχές Καλαµαριάς, Ντεπώ, Χαριλάου, Τούµπας, Χίρς, Εξοχών,
Μαλακοπής, Αγ. Φανουρίου, Καλοχωρίου.

Μέχρι το 1939 και µε ευθύνη της Βελγικής εταιρίας κατασκευάσθηκε το εσωτερικό δίκτυο
ύδρευσης της πόλης χρησιµοποιώντας χυτοσιδήρους σωλήνες διαµέτρου 60 έως 100 χιλιοστών.

Το 1939 µε τον Α.Ν.1563/1939 συστάθηκε ο Οργανισµός Ύδρευσης Θεσσαλονίκης (Ο.Υ.Θ.), ο
οποίος εξαγόρασε την "Οθωµανική Εταιρεία Ύδρευσης Θεσσαλονίκης" και στην συνέχεια
ανέλαβε τις εγκαταστάσεις ύδρευσης (δίκτυα, δεξαµενές κ.λ.π.) και το αντίστοιχο προσωπικό από
το ∆ήµο Θεσσαλονίκης. Η περίοδος του ∆ευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου ήταν µια πολύ δύσκολη
περίοδος για τον Ο.Υ.Θ.. Μετά τον πόλεµο από το 1945 άρχισε µια τιτάνια προσπάθεια
βελτίωσης των εγκαταστάσεων (δίκτυα, δεξαµενές, αντλιοστάσια, κ.λ.π.) του Ο.Υ.Θ. για την
υδροδότηση των κατοίκων της πόλης. Η αστυφιλία δηµιούργησε τεράστια προβλήµατα µια και
κατασκευάζονταν δίκτυα κλπ. πρόχειρα χωρίς µελέτες για την άµεση υδροδότηση των
οικογενειών που εγκαθίσταντο στην πόλη.

Στη συνέχεια προγραµµατίστηκαν και εκτελέσθηκαν τα µεγάλα έργα υδροδότησης της πόλης που
σε γενικές γραµµές από το 1950 µέχρι σήµερα είναι:

• Προµήθεια ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού (αντλητικά συγκροτήµατα, ηλεκτροκινητήρες
κλπ.)

• Προµήθεια αγωγών διαφόρων διαµέτρων και υλικών (κυρίως χυτοσιδήρων αγωγών)
υδροµέτρων.

• Ανακαίνιση του υδραγωγείου Καλοχωρίου (1953).
• Μελέτη και ανακαίνιση του εσωτερικού δικτύου της πόλης.
• Κατασκευή του κτιστού υδραγωγείου Καλοχωρίου-∆ενδροποτάµου (λειτουργεί από το 1954).
• Κατασκευή του αντλιοστασίου Καλοχωρίου.
• Επέκταση υδραγωγείου Καλοχωρίου στην περιοχή Σίνδου µε την κατασκευή γεωτρήσεων και

αγωγού µεταφοράς του νερού (περίοδος 1965-1974). Η µέση ηµερήσια παροχή µέσα στο
χρόνο είναι 35.000 κ.µ.

• Κατασκευή υδραγωγείου περιοχής "Νάρρες" (στην κοίτη του Γαλλικού ποταµού).
Μεταβαλλόµενη ηµερήσια παροχή µέσα σε ένα χρόνο ανάλογα µε τις χιονοπτώσεις από
5.000 µέχρι 45.000 κ.µ.

• Κατασκευή υδραγωγείου περιοχής Ελεούσας ποταµού Αξιού (1976). Από τις 14 γεωτρήσεις
σήµερα λειτουργούν µόνο 6.

• Κατασκευή υδραγωγείου πηγών Αραβησσού. Λειτουργεί από το 1978 µε µεταβαλλόµενη
παροχή (ανάλογα µε τις χιονοπτώσεις και βροχοπτώσεις) της τάξεως των 90.000 µέχρι
145.000 κ.µ. την ηµέρα.

• Προγραµµατίστηκε η ύδρευση από τα νερά του ποταµού Αλιάκµονα: συντάχθηκε η σχετική
µελέτη η οποία και εγκρίθηκε το 1978. Η δηµοπράτηση και έναρξη κατασκευής του έργου από
το ΥΠΕΧΩ∆Ε έγινε το 1990.
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• Προγραµµατίσθηκε η συντήρηση και επέκταση του δικτύου διανοµής και το 1994 ανατέθηκε η
εκπόνηση της σχετικής µελέτης µε τίτλο «Βασικά Έργα Ύδρευσης Θεσσαλονίκης». Η
προµελέτη βρίσκεται υπό τη διαδικασία της έγκρισης.

• Για την µείωση των απωλειών στο δίκτυο εκτελέσθηκε πιλοτικό πρόγραµµα εντοπισµού των
διαρροών και εκτελείται από το 2000 σχετικό πρόγραµµα εντοπισµού και αποκατάσταση των
διαρροών σε ολόκληρο το δίκτυο της πόλης.

• Κατασκευή γεωτρήσεων περιοχής ποταµού Αξιού και Νέας Χαλκηδόνας, οι οποίες
λειτουργούν από το 1987, ενώ ακόµη γίνονται γεωτρήσεις στην περιοχή.

Το 1997 ο Ο.Υ.Θ. από Ν.Π.∆.∆. µετατρέπεται σε Ανώνυµη Εταιρία µε το Π.∆. 156/25-6-1997.

Σήµερα, η µέση ηµερήσια παραγωγή νερού των υφιστάµενων υδροληψιών είναι της τάξεως
250.000 κ.µ.  Εντούτοις, η παραγωγή νερού κατά τους µήνες Ιούνιο και Σεπτέµβριο  βρίσκεται σε
οριακό σηµείο σε σχέση µε την ζήτηση µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται προβλήµατα
λειψυδρίας σε περίπτωση εκτάκτων γεγονότων (παρατεταµένος καύσωνας σε συνάρτηση µε
αυξηµένο πληθυσµιακό φόρτο, διακοπή ρεύµατος ∆.Ε.Η.). Η µακροχρόνια λύση του
προβλήµατος ύδρευσης της ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης εστιάζεται στην έλευση του νερού
του Αλιάκµονα, υδραγωγείο το οποίο κατασκευάζεται από το ΥΠΕΧΩ∆Ε µε ορίζοντα
ολοκλήρωσης το 2002.

2.2. Αποχέτευση (Οργανισµός Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης)

Από την ενσωµάτωση της πόλης της Θεσσαλονίκης στο Ελληνικό Κράτος και σχεδόν παράλληλα
µε τα έργα υδροδότησης άρχισαν να υλοποιούνται αποχετευτικά έργα στο πολεοδοµικό
συγκρότηµα. Η πρώτη συστηµατική κατασκευή υπονόµων µετά την καταστροφική πυρκαγιά του
1917 προέβλεπε παντορροϊκό σύστηµα σύµφωνα µε τη συνήθη πρακτική σε όλες τις ευρωπαϊκές
πόλεις. Την δεκαετία 1928-1938 κατασκευάσθηκε κεντρικός παντορροϊκός αγωγός στην οδό
Αλεξάνδρου Σβώλου (τότε Πρίγκηπος Νικολάου) και υποβρύχιος αγωγός διάθεσης στο Λευκό
Πύργο µήκους 800 µέτρων µε εκβολή σε βάθος 12 µέτρων.

Σταδιακά το παντορροϊκό δίκτυο της πυρίκαυστης ζώνης επεκτάθηκε προς την Άνω Πόλη και τις
δυτικές συνοικίες ενώ προβλέφθηκε η κατασκευή χωριστού συστήµατος για το τµήµα της πόλης
ανατολικά του Λευκού Πύργου που αναπτύχθηκε ραγδαία ιδιαίτερα στις δεκαετίες του ‘60 και ‘70.

Ο Οργανισµός Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Θ.) συστάθηκε µε το Ν.∆. 787/1970 και µε το
Π.∆. 157/97 µετατράπηκε σε Ανώνυµη Εταιρεία. Ο Ο.Α.Θ. παρέλαβε από διαφόρους δήµους και
Κοινότητες της εξυπηρετούµενης περιοχής δίκτυο µήκους 640 χιλιοµέτρων περίπου.

Τις βάσεις για τις νεώτερες επεµβάσεις στο αποχετευτικό δίκτυο έθεσε η εκπόνηση της Οριστικής
Μελέτης Έργων Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Θεσσαλονίκης το 1977 µε βασικό αντικείµενο
την κατασκευή του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού (ΚΑΑ). Οι αγωγοί και οι επεκτάσεις αγωγών
που έγιναν από το 1976 έως το 1996 είναι συνολικού µήκους 497 χιλιοµέτρων.

Στις βασικότερες υποδοµές που κατασκευάστηκαν και συνθέτουν το σύστηµα αποχέτευσης
συγκαταλέγονται:
• Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός (Κ.Α.Α.) µήκους 15.800 µέτρων που αποτελεί έργο βαριάς

υποδοµής και στο οποίο από τον ∆εκέµβριο του 1990 συνδέεται όλο το υφιστάµενο,
παντορροϊκό και χωριστικό δίκτυο υπονόµων της πόλης.

• Παραλιακοί συνδετήρες του ΚΑΑ
• ∆ίκτυο αποχέτευσης χαµηλών περιοχών δυτικού τµήµατος Θεσσαλονίκης
• Καταθλιπτικός αγωγός Αξιού - Γαλλικού
• Αντιπληµµυρικά έργα ∆ενδροποτάµου
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• Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων Σίνδου
• Επέκταση Κ.Α.Α. έως τη Θέρµη
• Συλλεκτήριος αγωγός τουριστικών περιοχών (Κ.Α.Α. Περαίας)
• Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων Μηχανιώνας.

Κατά την τελευταία εικοσαετία, παράλληλα µε την ολοένα µεγαλύτερη σύνδεση τµήµατος της
λεκάνης απορροής της Θεσσαλονίκης στον Κ.Α.Α., σηµειώθηκε ραγδαία επέκταση και πύκνωση
του αποχετευτικού συστήµατος, σταδιακή ανάληψη της ευθύνης διαχείρισης των δηµοτικών
δικτύων αποχέτευσης σε προαστιακούς ∆ήµους από τον ΟΑΘ καθώς και ολοκλήρωση των
έργων κατασκευής και έναρξη της λειτουργίας των Α’ και Β’ Φάσεων της Εγκατάστασης
Επεξεργασίας Λυµάτων στη Σίνδο.

2.3. Σύσταση Ε.Υ.Α.Θ.

Γενικά

Η Εταιρία προήλθε από τη συγχώνευση των Ανωνύµων Εταιριών «Οργανισµός Ύδρευσης
Θεσσαλονίκης Α.Ε.» και «Οργανισµός Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.», σύµφωνα µε το
Ν.2651/3.11.1998 (ΦΕΚ 248/Τεύχος Α΄/2.11.1998). Η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε την 1η

Ιανουαρίου 1999 και έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2000. Το Μετοχικό Κεφάλαιο ορίστηκε σε δρχ.
95.000.000.000, µε την υπ’ αριθµ. 219/27.6.2000 απόφαση του ∆.Σ., µετά από το πέρας της
εκτίµησης, όπως προβλέπεται από το άρθρο 2 του Καταστατικού της εταιρίας.

Κύριος αντικειµενικός σκοπός του νέου φορέα, που “προικοδοτήθηκε” µε όλα τα περιουσιακά
στοιχεία των  Ο.Α.Θ. και του Ο.Α.Θ.  ήταν η άσκηση µίας ενιαίας και ολοκληρωµένης πολιτικής
στο κύκλο υδροδότησης - αποχέτευσης - αντιρρύπανσης µέσα από την αποτελεσµατικότερη
διαχείριση και ορθολογικότερη ανάπτυξη των δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης προς όφελος των
καταναλωτών της και γενικότερα του κοινωνικού συνόλου.

Εν όψει της εισαγωγής των µετοχών της Εταιρίας στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, το Ελληνικό
∆ηµόσιο, αποκλειστικός µέτοχος της Εταιρίας, αποφάσισε:

(i) να διατηρήσει υπό τον έλεγχό του τα στρατηγικής σηµασίας πάγια περιουσιακά στοιχεία της
Ε.Υ.Α.Θ. ΑΕ. Στο πλαίσιο αυτό, ο νόµος 2937/2001 (άρθρο 22) προβλέπει τη σύσταση
νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.∆.∆.) µε την επωνυµία “ Ε.Υ.Α.Θ. ΠΑΓΙΩΝ” και
σκοπό τη διαχείριση, συντήρηση και λειτουργία των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων (πάγια)
της Ε.Υ.Α.Θ. που θα µεταβιβασθούν σε αυτό στη λογιστική τους αξία, άνευ ανταλλάγµατος. Το
Ν.Π.∆.∆. τελεί υπό την εποπτεία των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Μακεδονίας -
Θράκης, και

(ii) να προχωρήσει στη σύναψη σύµβασης µε την Εταιρία στην οποία ορίζονται τα δικαιώµατα και
υποχρεώσεις των αντισυµβαλλοµένων σε σχέση µε το χορηγούµενο στην Ε.Υ.Α.Θ.
αποκλειστικό δικαίωµα παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης. Η Σύµβαση αυτή
υπεγράφη την 27.7.2001, έχει ισχύ για τριάντα (30) έτη µετά τη δηµοσίευση του Ν. 2937/2001
στο Φ.Ε.Κ. ήτοι την 26.7.2001 και δύναται να ανανεώνεται.

Σηµειώνεται ότι το ως άνω αναφερόµενο νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου ΕΥΑΘ Παγίων
συστάθηκε την  26.7.2001 µε τη δηµοσίευση του νόµου 2937/2001.
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2.3.2 Ιστορικό

Η συνένωση των εταιριών ΟΥΘ και ΟΑΘ έγινε µε γνώµονα τη συγκέντρωση των δραστηριοτήτων
των δύο εταιριών σε έναν ενιαίο φορέα σύµφωνα µε τη σύγχρονη διεθνή πρακτική προκειµένου
να υπάρχει µία κοινή αντιµετώπιση της διαχείρισης και λειτουργίας ενός ολοκληρωµένου
καθετοποιηµένου δικτύου (άντλησης, καθαρισµού, µεταφοράς, απόληψης, επεξεργασίας και
αποβολής) ύδρευσης και αποχέτευσης.  Οι συνέργιες της κοινής αντιµετώπισης του
ολοκληρωµένου και καθετοποιηµένου δικτύου είναι προφανείς δεδοµένου ότι η φυσική ροή του
ύδατος από τις πηγές άντλησης έως και την αποβολή των ακάθαρτων στο τελικό τους
προορισµό, είναι ουσιαστικά ενιαία και αδιάκοπη, καθώς και το ότι ο πελάτης/καταναλωτής είναι ο
ίδιος και για τις δύο υπηρεσίες (ύδρευση-αποχέτευση).  Τα προγράµµατα επενδύσεων, η
συντήρηση του δικτύου και τέλος η ευθύνη για τις παρεχόµενες υπηρεσίες, την ποιότητα του
ύδατος προς κατανάλωση και την καταλληλότητα των αποβαλόµενων λυµάτων δεν
αντιµετωπίζονται αποσπασµατικά. Οι δε πελάτες/καταναλωτές, αντιµετωπίζουν έναν µοναδικό
φορέα/προµηθευτή υπηρεσιών και τιµολογούνται πιο αντικειµενικά βάσει της χρήσης την οποία
και κάνουν.

Σηµειώνεται ότι στο παρελθόν οι δύο ανεξάρτητες εταιρίες και κυρίως ο ΟΑΘ, ήταν σε µεγάλο
βαθµό επιφορτισµένες µε το έργο της δηµιουργίας υποδοµών µε την έννοια της κατασκευής των
απαραίτητων εγκαταστάσεων και δικτύων.  Με την ολοκλήρωση του µεγαλύτερου όγκου της
δηµιουργίας υποδοµών, το κέντρο βάρους στη φυσιογνωµία των εταιριών µετατοπίσθηκε από την
κατασκευή στη διαχείριση του υφιστάµενου δικτύου και στην εξυπηρέτηση των
πελατών/καταναλωτών.  Η αλλαγή αυτή σηµατοδότησε και την ανάγκη µεταβολής του
καθεστώτος ανεξαρτησίας των εταιριών ΟΥΘ και ΟΑΘ.

Η συνένωση των δύο εταιριών, όπως ήταν φυσικό, δηµιούργησε και ανάγκες προσαρµογής.  Τα
ζητήµατα που προέκυψαν ήταν αυτά της οµογενοποίησης του προσωπικού σε ένα ενιαίο σώµα,
η αλλαγή της φυσιογνωµίας από κατασκευαστή σε διαχειριστή, η έµφαση στην πελατοκεντρική
αντίληψη και τέλος η εγκατάσταση σύγχρονων και ενοποιηµένων συστηµάτων παρακολούθησης
και ελέγχου των δραστηριοτήτων.  Όλα τα ζητήµατα αντιµετωπίσθηκαν και στο βαθµό που
συνεχίζουν να υφίστανται, αντιµετωπίζονται µε επιτυχία από τη σηµερινή διοίκηση της ΕΥΑΘ.  Τα
όποια προβλήµατα παρουσιάστηκαν εκτιµώνται ως απολύτως φυσικά και ο ρυθµός επίλυσης
τους ικανοποιητικός. Η εισαγωγή της ΕΥΑΘ στο Χ.Α.Α. θα λειτουργήσει και αυτή ευεργετικά προς
την κατεύθυνσης της πλήρους προσαρµογής της εταιρίας στο νέο της καθεστώς και ρόλο.

Η απόσχιση από την ΕΥΑΘ Α.Ε. του µεγαλύτερου µέρους των παγίων της και η σύσταση του
ΝΠ∆∆ Παγίων προωθεί ακόµη περισσότερο την προαναφερθείσα µετατροπή της φυσιογνωµίας
της ΕΥΑΘ Α.Ε.  Στόχος της διαδικασίας αυτής είναι η δηµιουργία µιας σύγχρονης διαχειριστικής
εταιρίας (operating company) προσηλωµένη στη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του δικτύου και
στις παρεχόµενες προς τους πελάτες/καταναλωτές υπηρεσίες.  Οι επεκτάσεις του δικτύου καθώς
και τα µεγάλα έργα υποδοµής γίνονται ευθύνη της ΕΥΑΘ Παγίων αφήνοντας κατ΄ αυτόν τον
τρόπο τη δυνατότητα στην ΕΥΑΘ Α.Ε. να επικεντρωθεί στην επίτευξη του προαναφερόµενου
στόχου της.

Οι εκατέρωθεν υποχρεώσεις και απαιτήσεις των δύο εταιριών εµπεριέχονται σε σύµβαση µε την
οποία και συνηβλήθη και το ∆ηµόσιο ως υπεύθυνος για την παροχή ακατέργαστου ύδατος.  Η
σύµβαση αυτή επιµερίζει τους τοµείς ευθύνης και τις επενδυτικές υποχρεώσεις των µερών.

Η διατήρηση του µονοπωλιακού χαρακτήρα της δραστηριότητος (πρόκειται περί φυσικού
µονοπωλίου) σε συνδυασµό µε την αύξηση της αποτελεσµατικότητας στη διαχείριση και
εκµετάλλευση του δικτύου παρέχουν πολύ καλές προοπτικές για την Εταιρία.
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Ειδικότερα για τις προοπτικές της Εταιρίας µετά τη θέση σε ισχύ του Ν. 2937 µπορούν να
σηµειωθούν και τα ακόλουθα:

 Η κατάργηση του Ειδικού Πόρου θα στερήσει από την εταιρία ένα τακτικό έσοδο από το οποίο
εξαρτάτο σε µεγάλο βαθµό στο παρελθόν, το οποίο όµως σταδιακά από τη χρήση 2001 µέσω
της τµηµατικής αύξησης των τιµολογίων αποχέτευσης θα αναπληρωθεί στο ακέραιο.
Τονίζεται ότι για τη µεταβατική περίοδο κατά την οποία και τµηµατικά αυξάνεται το σχετικό
τιµολόγιο, συνεχίζεται να καταβάλλεται από το ∆ηµόσιο ένας πόρος µε φθίνουσα τάση
προκειµένου τα αποτελέσµατα της εταιρίας να µην διαταραχθούν.

 Η αύξηση των τιµολογίων ύδρευσης, ιδίως κατά την αναπροσαρµογή που έγινε στις 1.5.2001,
καθώς και οι προβλεπόµενες µέσω της ΚΥΑ για την περίοδο µέχρι το έτος 2006,
εξασφαλίζουν πολύ ικανοποιητική κερδοφορία στην εταιρία.  Τονίζεται ότι η µεσοσταθµική
αύξηση των τιµολογίων που έγινε το 2001 υπολογίζεται σε περίπου 60% µε 70%.

Η µείωση των αποσβέσεων της Εταιρίας λόγω της µεταφοράς των παγίων (το σηµαντικότερο
µέρος των στοιχείων που εµφανίζονται στο δηµοσιευµένο ισολογισµό της 31.12.2000) θα
µειώσουν δραστικά το λειτουργικό κόστος της Εταιρίας.

Πέρα των ανωτέρω παρατίθενται ακολούθως τα σηµαντικότερα  ιστορικά γεγονότα που έλαβαν
χώρα κατά την τελευταία δεκαετία έχουν ως εξής:

 Tο 1990 σηµατοδότησε τη δηµοπράτηση και έναρξη κατασκευής από το ΥΠΕΧΩ∆Ε του
έργου µεταφοράς των νερών του ποταµού Αλιάκµονα το οποίο αναµένεται να επιλύσει
οριστικά το χρόνιο πρόβληµα υδροδότησης της Θεσσαλονίκης. Το έργο πέρα από τη
κατασκευή αγωγού µεταφοράς και διανοµής νερού, περιλαµβάνει την κατασκευή σύγχρονων
εγκαταστάσεων επεξεργασίας (διυλιστήριο) πόσιµου νερού για βελτίωση της ποιότητας του.

 Το ίδιο έτος ολοκληρώθηκε η κατασκευή του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού (Κ.Α.Α.)
µήκους 15.800 µέτρων και στο οποίο από τον ∆εκέµβριο του 1990 συνδέθηκε όλο το
υφιστάµενο, παντορροϊκό και χωριστικό δίκτυο υπονόµων της πόλης. Παράλληλα,
συνεχίστηκαν τα έργα επέκτασης του Κ.Α.Α. στις περιοχές της Καλαµαριάς, της Θέρµης και
του αεροδροµίου.

 Το 1992, τέθηκε σε λειτουργία το Στάδιο Ι της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων (Ε.Ε.Λ.)
της Σίνδου, µε δυνατότητα επεξεργασίας 40.000 κυβικών µέτρων λυµάτων ηµερησίως που
αποτελεί περίπου το 1/3 των αστικών λυµάτων της Θεσσαλονίκης.

 Το 1997 εγκαινιάστηκε η λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων Τουριστικών
Περιοχών µε την ονοµασία «ΑΙΝΕΙΑ» στη Νέα Μηχανιώνα, η οποία επιδρά καθοριστικά στην
αντιρρύπανση του ανατολικού τµήµατος του Θερµαϊκού Κόλπου.

 Το 1997 άρχισε να κατασκευάζεται το Στάδιο ΙΙ της Ε.Ε.Λ. Σίνδου µε προοπτική αύξησης της
ποσότητας επεξεργασίας λυµάτων σε 300.000 κυβικά µέτρα ηµερησίως.

 Στις αρχές του 2000 ολοκληρώθηκε η κατασκευή του Σταδίου ΙΙ και το Νοέµβριο του ίδιου
έτους ξεκίνησε η συγκέντρωση και επεξεργασία του συνόλου των λυµάτων της Θεσσαλονίκης
στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων της Σίνδου, παρέχοντας πλέον πλήρη
αντιρρυπαντική προστασία στο δυτικό τµήµα του Θερµαϊκού Κόλπου.
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Πέρα από τις ως άνω πρώτης γραµµής δραστηριότητες της ΕΥΑΘ (πρώην ΟΥΘ & ΟΑΘ) την ίδια
περίοδο υλοποιήθηκαν µια σειρά από ερευνητικά και πιλοτικά προγράµµατα που διεύρυναν την
τεχνογνωσία της Εταιρίας και αναβάθµισαν τη δυνατότητα διαχείρισης φυσικών πόρων. Στα
πλαίσια των προγραµµάτων αυτών, η Εταιρία συνεργάζεται µε το Α.Π.Θ., το ΤΕΙΘ, το Εθνικό
Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΚΘΕ), το ΕΘΙΑΓΕ, το ΙΓΜΕ, κ.λπ.

 Ειδικότερα:
 Σε ετήσια βάση, εξετάζονται στο Εργαστήριο Ύδρευσης της Ε.ΥΑ.Θ ΑΕ για ηµερήσιες χηµικές

και µικροβιολογικές αναλύσεις περίπου 1700-1800 δείγµατα πόσιµου νερού ώστε να
διαπιστώνεται η υγιεινότητα και καταλληλότητα του. Παράλληλα, εκτελείται έρευνα ειδικής
εργαστηριακής µικροβιολογικής εξέτασης σε δείγµατα νερού από το Εργαστήριο Υγιεινής της
Ιατρικής του Α.Π.Θ.

 Το Εργαστήριο Ύδρευσης ελέγχει, επίσης, καθηµερινά το υπόλειµµα ελεύθερου χλωρίου,
που χρησιµοποιείται στην απολύµανση, σε περίπου 60-70 σηµεία του δικτύου διανοµής
νερού του πολεοδοµικού συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης.

 Σε εξέλιξη βρίσκεται ερευνητικό πρόγραµµα παρακολούθησης του επιφανειακού νερού από
τη θέση υδροληψίας Ρουφράκτης στο ποταµό Αλιάκµονα, ως προς την περιεκτικότητα σε ίνες
αµιάντου µε τη συνεργασία του Α.Π.Θ. και του ΙΓΜΕ.

 Το 1997 ανατέθηκε από τον (τότε) ΟΑΘ στο Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας του ΕΚΘΕ
πρόγραµµα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων και πυθµένα του Θερµαϊκού σε
µηνιαία βάση.

 Με την ψήφιση του νόµου 2651/3.11.1998 η Ε.Υ.Α.Θ ΑΕ έγινε πλέον ενιαίος φορέας που έχει
την ευθύνη της υδροδότησης της περιοχής Θεσσαλονίκης αλλά και της συλλογής και
µεταφοράς των λυµάτων στους σταθµούς επεξεργασίας.

   Το 1999 στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LIFE η ΕΥΑΘ συµµετέχει σε πιλοτικό
πρόγραµµα εφαρµογής των µεθόδων της άρδευσης και της υπόγειας διάθεσης
επεξεργασµένων λυµάτων από την ΕΕΛ Σίνδου σε υδροφορείς, µε σκοπό την αντιµετώπιση
του φαινοµένου της διείσδυσης του θαλάσσιου νερού και της καθίζησης του εδάφους.

 Το 2000 η ΕΥΑΘ ξεκίνησε µια συνεργασία µε το Εργαστήριο Σαρωτικού Μικροσκοπίου του
Α.Π.Θ. για την δηµιουργία βάσης δεδοµένων σχετικά µε τα χαρακτηριστικά ποιότητας των
υλικών κατασκευής των σωλήνων ύδρευσης που χρησιµοποιεί και προµηθεύεται ως
απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση της δηµόσιας υγείας.

 Το Σεπτέµβριο του 2000 υπογράφθηκε το ιδρυτικό καταστατικό της Ένωσης Εταιριών
Ύδρευσης Αποχέτευσης Βαλκανικών Χωρών από εκπροσώπους της ΕΥΑΘ, της VIK Skopje
από την ΠΓ∆Μ, της Vodovod από την Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας και τη
VIK Sofia από τη Βουλγαρία. Σκοπός της Ένωσης, µη κυβερνητικής και µη κερδοσκοπικής
οργάνωσης µε έδρα τη Θεσσαλονίκη, είναι η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων
στις συµµετέχουσες χώρες και η ανάπτυξη ενός διαβαλκανικού δικτύου επικοινωνίας και
συνεργασίας µεταξύ των µελών της.
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3. ∆ραστηριότητα Εταιρίας

3.1. Αντικείµενο δραστηριότητoς

Όπως προκύπτει από την περιγραφή του καταστατικού σκοπού της Εταιρίας, η Ε.Υ.Α.Θ. έχει τις
εξής τρεις κύριες λειτουργίες:

i. την παροχή υπηρεσιών ύδρευσης προς τους καταναλωτές της µέσω του δικτύου
ύδρευσης,

ii. την παροχή υπηρεσιών αποχέτευσης ακαθάρτων µέσω του δικτύου αποχέτευσης, και
iii. την 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. Το έργο αυτό πραγµατοποιείται 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, µεταφορά, καθαρισµό και διάθεση
στο φυσικό περιβάλλον των υγρών αστικών αποβλήτων της µείζονος περιοχής πρωτευούσης. Το
έργο αυτό επιτυγχάνεται από το δίκτυο υπονόµων της πόλης και τα κέντρα επεξεργασίας
λυµάτων.

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.

Σηµειώνεται ότι, µε βάση το άρθρο 20 του νόµου 2937/2001, έχει χορηγηθεί στην Ε.Υ.Α.Θ. το
αποκλειστικό δικαίωµα παροχής ύδρευσης και αποχέτευσης στη γεωγραφική περιοχή
αρµοδιότητάς της για περίοδο 30 ετών, η οποία ξεκινά από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του
παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι την 26.7.2001.  Περαιτέρω, επισηµαίνεται ότι
οι δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, λόγω της φύσης της
εγκατεστηµένης υποδοµής (υπόγεια δίκτυα αγωγών), αποτελούν φυσικό µονοπώλιο.

Η Εταιρία συλλέγει το σύνολο των απαιτούµενων ποσοτήτων ακατέργαστου ύδατος από υπόγειες
πηγές που βρίσκονται στα δυτικά και βόρεια της πόλης. Οι κυριότερες υπόγειες πηγές βρίσκονται
στο Καλοχώρι, Σίνδο, Νάρρες, Αξιό και Αρραβησσό όπου βρίσκονται οι πηγές που δίδουν τις
µεγαλύτερες ποσότητες νερού, ενώ το νερό εισέρχεται στο δίκτυο διανοµής µέσω των
αντλιοστασίων ∆ενδροποτάµου και ∆ιαβατών.

Για την υδροδότηση των κατοίκων της πόλεως της Θεσσαλονίκης η ΕΥΑΘ έχει διαθέσιµη
ποσότητα υδάτων από 90 περίπου γεωτρήσεις. Αυτές οι ποσότητες νερού αποθηκεύονται σε 12
δεξαµενές και διοχετεύονται στους καταναλωτές µέσω ενός δικτύου σωληνώσεων µήκους 1.300
χιλιοµέτρων περίπου εκ των οποίων 1.000 περίπου χιλιόµετρα αφορούν στο δίκτυο διανοµής και
τα υπόλοιπα σε αγωγούς µεταφοράς και ώθησης.
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Η δυνατότητα παροχής φθάνει, κατά µέγιστο, τα 280.000 κυβικά µέτρα νερό ηµερησίως και κατ’
ελάχιστον τα 240.000 κυβικά µέτρα νερό ηµερησίως.

Οι εξυπηρετούµενοι πελάτες ανέρχονται σε 420.000 περίπου ενώ ο υδρευόµενος πληθυσµός σε
1.000.000 άτοµα. Το 99% των καταναλωτών είναι οικιακοί χρήστες. Η εξυπηρετούµενη, από το
δίκτυο ύδρευσης, περιοχή έχει έκταση 55 τετραγωνικά χιλιόµετρα.

Οι υδρευόµενες περιοχές έχουν υψόµετρο από 0 έως 380 µέτρα, ενώ η πίεση νερού στο δίκτυο
κυµαίνεται µεταξύ 2 και 5 bar.

Συµβάσεις µε τρίτους

Η Εταιρία έχει συνάψει συµβάσεις µε τρίτους για την κατασκευή έργων και την προµήθεια υλικών
καθώς και για την ανάθεση του έργου επίδοσης τιµολογίων στους καταναλωτές. Οι
σηµαντικότερες συµβάσεις που έχει συνάψει η Εταιρία µε τρίτους είναι οι εξής:

1. Συµβάσεις έργων
Οι σηµαντικότερες συµβάσεις των υπό εκτέλεση έργων που έχει συνάψει η Εταιρία και οι
βασικοί τους όροι, παρουσιάζονται ακολούθως:

Αποχέτευση Ακαθάρτων Τουριστικής Περιοχής Θεσσαλονίκης

Σύµφωνα µε την από 12.12.1997 σύµβασης µεταξύ της Εταιρίας και της ανώνυµης εταιρίας «Κ.
Μεσάικος ΑΤΕΒΕ» (ο «ανάδοχος») που τέθηκε υπόψη µας, ανατέθηκε στον ανάδοχο η εκτέλεση
του έργου «Αποχέτευση Ακαθάρτων Τουριστικής Περιοχής Θεσσαλονίκης- Τµήµα 2ο:
Συλλεκτήρες και Αντλιοστάσια από Μηχανιώνα µέχρι Αγία Τριάδα, Ν. Επιβάται και Περαία», αντί
του ποσού των 1.506.697.625 δρχ πλέον ΦΠΑ. Η προθεσµία αποπεράτωσης του έργου ορίστηκε
σε 24 µήνες, για τη δε καλή εκτέλεση του έργου, ο ανάδοχος κατέθεσε εγγυητικές επιστολές
συνολικού ύψους 150.000.000 δρχ.

Συλλεκτήρες Ακαθάρτων και Αντλιοστάσια Περιοχής Θέρµης-Καλαµαριάς

∆υνάµει της από 21.10.1998 σύµβασης µεταξύ της Εταιρίας και της ανώνυµης εταιρίας «Ν.
ΚΑΜΑΤΑΚΗΣ ΑΤΕΕ» (ο «ανάδοχος») που τέθηκε υπόψη µας, ανατέθηκε στον ανάδοχο η
εκτέλεση του έργου «Συλλεκτήρες Ακαθάρτων και Αντλιοστάσια Περιοχής Θέρµης
Θεσσαλονίκης», αντί του ποσού των 2.840.000.000 δρχ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Η
προθεσµία αποπεράτωσης του έργου ορίστηκε µέχρι την 20.10.2000, για τη δε καλή εκτέλεση
του έργου, ο ανάδοχος κατέθεσε εγγυητικές επιστολές συνολικού ύψους 250.000.000 δρχ.

Κατασκευή ∆ικτύου Οµβρίων και Ακαθάρτων Υδάτων Ιωνίας ∆ήµου Εχεδώρου

∆υνάµει της από 30.12.1999 σύµβασης µεταξύ της Εταιρίας και της ανώνυµης εταιρίας
«Ο∆ΟΣΗΜΑΝΣΗ ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ» (ο «ανάδοχος») που τέθηκε υπόψη µας, ανατέθηκε στον
ανάδοχο η εκτέλεση του έργου «Κατασκευή ∆ικτύου Οµβρίων και Ακαθάρτων Υδάτων Ιωνίας
∆ήµου Εχεδώρου», αντί του ποσού των 867.294.504 δρχ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Η
προθεσµία αποπεράτωσης του έργου ορίστηκε σε 10 µήνες, για τη δε καλή εκτέλεση του έργου, ο
ανάδοχος κατέθεσε εγγυητικές επιστολές συνολικού ύψους 100.000.000 δρχ.



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ                                                                                                                          Σελίδα 81

Επεκτάσεις ∆ικτύου Υπονόµων µε Επίσπευση και Συµµετοχή Τρίτων στη ∆απάνη έτους 2000

∆υνάµει της από 17.07.2000 σύµβασης µεταξύ της Εταιρίας και του κ. Βασιλείου Κοντζόπουλου
(ο «ανάδοχος») που τέθηκε υπόψη µας, ανατέθηκε στον ανάδοχο η εκτέλεση του έργου
«Επεκτάσεις ∆ικτύου Υπονόµων µε Επίσπευση και Συµµετοχή Τρίτων», αντί του ποσού των
150.423.729 δρχ πλέον ΦΠΑ. Η προθεσµία αποπεράτωσης του έργου ορίστηκε σε 12 µήνες, για
τη δε καλή εκτέλεση του έργου, ο ανάδοχος κατέθεσε εγγυητικές επιστολές συνολικού ύψους
10.600.000 δρχ.

Κατασκευή Ιδιωτικών ∆ιακλαδώσεων για τη Σύνδεση Ακινήτων µε το ∆ίκτυο Υπονόµων σε
Περιοχές Ανατολικού Τµήµατος Θεσσαλονίκης Τ.Π. 2000
∆υνάµει της από 05.12.2000 σύµβασης µεταξύ της Εταιρίας και του κ. Παντελή Καλαντζωνάκη (ο
«ανάδοχος») που τέθηκε υπόψη µας, ανατέθηκε στον ανάδοχο η εκτέλεση του έργου
«Κατασκευή Ιδιωτικών ∆ιακλαδώσεων για τη Σύνδεση Ακινήτων µε το ∆ίκτυο Υπονόµων σε
Περιοχές Ανατολικού Τµήµατος Θεσσαλονίκης», αντί του ποσού των 75.000.000 δρχ πλέον ΦΠΑ.
Η προθεσµία αποπεράτωσης του έργου ορίστηκε σε 12 µήνες, για τη δε καλή εκτέλεση του
έργου, ο ανάδοχος κατέθεσε εγγυητικές επιστολές συνολικού ύψους 6.360.000 δρχ.

Κατασκευή Ιδιωτικών ∆ιακλαδώσεων για τη Σύνδεση Ακινήτων µε το ∆ίκτυο Υπονόµων σε
Περιοχές ∆υτικού τµήµατος Θεσσαλονίκης Τ.Π. 2000

∆υνάµει της από 08.12.2000 σύµβασης µεταξύ της Εταιρίας και του κ. Θεόδωρου Τζάµου (ο
«ανάδοχος») που τέθηκε υπόψη µας, ανατέθηκε στον ανάδοχο η εκτέλεση του έργου
«Κατασκευή Ιδιωτικών ∆ιακλαδώσεων για τη Σύνδεση Ακινήτων µε το ∆ίκτυο Υπονόµων σε
Περιοχές ∆υτικού Τµήµατος Θεσσαλονίκης», αντί του ποσού των 125.423.728 δρχ πλέον ΦΠΑ. Η
προθεσµία αποπεράτωσης του έργου ορίστηκε σε 12 µήνες, για τη δε καλή εκτέλεση του έργου, ο
ανάδοχος κατέθεσε εγγυητικές επιστολές συνολικού ύψους 8.475.000 δρχ.

Επισκευές και Συντηρήσεις Αγωγών Αποχέτευσης στην Περιοχή Αρµοδιότητας της ΕΥΑΘ
έτους2000 (Β’ Φάση)

∆υνάµει της από 18.12.2000 σύµβασης µεταξύ της Εταιρίας και του κ. Γεωργίου Γκόλια (ο
«ανάδοχος») που τέθηκε υπόψη µας, ανατέθηκε στον ανάδοχο η εκτέλεση του έργου «Επισκευές
και Συντηρήσεις Αγωγών Αποχέτευσης στην Περιοχή Αρµοδιότητας της ΕΥΑΘ έτους 2000 (Β’
Φάση)», αντί του ποσού των  133.474.576 δρχ πλέον ΦΠΑ. Η προθεσµία αποπεράτωσης του
έργου ορίστηκε σε 12 µήνες, για τη δε καλή εκτέλεση του έργου, ο ανάδοχος κατέθεσε εγγυητικές
επιστολές συνολικού ύψους  10.600.000 δρχ.

∆’ Οµάδα Επειγόντων Έργων Αποχέτευσης Τ.Π. 2000

∆υνάµει της από15.12.2000 σύµβασης µεταξύ της Εταιρίας και της ανώνυµης εταιρίας «ΦΕΙ∆ΙΑΣ
ΑΤΕΒΕ» (ο «ανάδοχος») που τέθηκε υπόψη µας, ανατέθηκε στον ανάδοχο η εκτέλεση του έργου
«∆΄ Οµάδα Επειγόντων Έργων Αποχέτευσης Τ.Π. 2000», αντί του ποσού των  185.593.200 δρχ
πλέον ΦΠΑ. Η προθεσµία αποπεράτωσης του έργου ορίστηκε σε 10 µήνες, για τη δε καλή
εκτέλεση του έργου, ο ανάδοχος κατέθεσε εγγυητικές επιστολές συνολικού ύψους  12.712.000
δρχ.
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Κατασκευή Κεντρικού Συλλεκτήρα –Καταθλιπτικού Αγωγού και ∆ικτύων Ακαθάρτων Υδάτων
Οικισµών Θέρµης (Γ’ Φάση) και Ν. Ρυσίου ∆ήµου Θέρµης Θεσσαλονίκης

∆υνάµει της από 16.03.2001 σύµβασης µεταξύ της Εταιρίας και της ανώνυµης εταιρίας «Λ.
ΡΗΓΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» (ο «ανάδοχος») που τέθηκε υπόψη µας, ανατέθηκε στον ανάδοχο η
εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Κεντρικού Συλλεκτήρα –Καταθλιπτικού Αγωγού και ∆ικτύων
Ακαθάρτων Υδάτων Οικισµών Θέρµης (Γ’ Φάση) και Ν. Ρυσίου ∆ήµου Θέρµης Θεσσαλονίκης»,
αντί του ποσού των 421.515.562 δρχ πλέον ΦΠΑ. Η προθεσµία αποπεράτωσης του έργου
ορίστηκε σε 12 µήνες, για τη δε καλή εκτέλεση του έργου, ο ανάδοχος κατέθεσε εγγυητικές
επιστολές συνολικού ύψους  32.000.000 δρχ.

Επεκτάσεις ∆ικτύου Υπονόµων µε Επίσπευση και Συµµετοχή Τρίτων στη ∆απάνη έτους 2001

∆υνάµει της από 08.05.2001 σύµβασης µεταξύ της Εταιρίας και του κ. Ευάγγελου
Παπαοικονόµου (ο «ανάδοχος») που τέθηκε υπόψη µας, ανατέθηκε στον ανάδοχο η εκτέλεση
του έργου «Επεκτάσεις ∆ικτύου Υπονόµων µε Επίσπευση και Συµµετοχή Τρίτων στη ∆απάνη
έτους 2001», αντί του ποσού των 236.440.678 δρχ πλέον ΦΠΑ. Η προθεσµία αποπεράτωσης
του έργου ορίστηκε σε 12 µήνες, για τη δε καλή εκτέλεση του έργου, ο ανάδοχος κατέθεσε
εγγυητικές επιστολές συνολικού ύψους 19.070.000 δρχ.

Υπολειπόµενες Εργασίας Έργου:Αποχέτευση Ακαθάρτων Υδάτων ΒΙ.ΠΕ.Θ.

∆υνάµει της από 22.06.2001 σύµβασης µεταξύ της Εταιρίας και της ανώνυµης εταιρίας
«ΜΑΓΚΑΦΙΝΗΣ Α∆ΑΜ Α.Ε.» (ο «ανάδοχος») που τέθηκε υπόψη µας, ανατέθηκε στον ανάδοχο η
εκτέλεση του έργου «Υπολειπόµενες Εργασίες του Έργου: Αποχέτευση Ακαθάρτων Υδάτων
ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου-Αγχιάλου προς Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας λυµάτων Θεσσαλονίκης στο
Γαλλικό Ποταµό», αντί του ποσού των 511.020.381 δρχ πλέον ΦΠΑ. Η προθεσµία
αποπεράτωσης του έργου ορίστηκε σε 8 µήνες, για τη δε καλή εκτέλεση του έργου, ο ανάδοχος
κατέθεσε εγγυητικές επιστολές συνολικού ύψους 38.136.000 δρχ.

2. Συµβάσεις προµήθειας

• Η από 08.05.2001 ετήσια σύµβαση, η οποία έχει συναφθεί στα πλαίσια της από 08.12.1997
Προγραµµατικής Συµφωνίας,  δυνάµει της οποίας η εταιρία περιορισµένης ευθύνης
«Αχαϊκή Ορειχαλκουργία Αδαµόπουλος Ε.Π.Ε.» έχει αναλάβει να προµηθεύσει στην
Εταιρία 80.000 Υδροµετρητές συνολικής αξίας 375.712.000 δρχ

• Η από 25.05.2001 ετήσια σύµβαση, η οποία έχει συναφθεί στα πλαίσια της από 01.12.1997
Προγραµµατικής Συµφωνίας,  δυνάµει της οποίας η ανώνυµη εταιρία «Χυτήρια Μακεδονίας
ΑΒΕΕ» έχει αναλάβει να προµηθεύσει στην Εταιρία 1.500 χυτοσιδηρές δικλείδες σύρτου
αξίας 66.611.000 δρχ.

• Η από 15.06.2001 σύµβαση, δυνάµει της οποίας η ανώνυµη εταιρία «LOBBE TZILALIS
NORTH Α.Ε.» ανέλαβε την φόρτωση και µεταφορά έως 50.000 τόνων αφυδατωµένης ιλύος
(µε πιθανή αυξοµείωση 30%) από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων του ποταµού
Γαλλικού έως τη χωµατερή Ταγαράδων κατά το χρονικό διάστηµα έως την 31.12.2001, αντί
του των 1.735 δρχ ανά τόνο µεταφοράς και του συνολικού ποσού των 86.750.000 δρχ
πλέον ΦΠΑ.

Η από 09.02.2001 σύµβαση, δυνάµει της οποίας η ανώνυµη εταιρία «ΑΣΠΑ ΧΗΜΙΚΑ ΑΕΒΕ»
ανέλαβε την προµήθεια 720 τόνων διαλύµατος χλωριώδους νατρίου (µε πιθανή αυξοµείωση
30%) αντί του ποσό των 196 δρχ ανά κιλό πλέον ΦΠΑ 18%.



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ                                                                                                                          Σελίδα 83

Σηµειώνεται ότι, εκτεταµένη αναφορά στο σύνολο των συµβάσεων που έχει υπογράψει η Εταιρία
µε τρίτους και οι όροι αυτών γίνεται στο παράρτηµα του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.

3.2. Κύκλος Εργασιών

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας ανά δραστηριότητα, για την περίοδο 1998-2000, παρουσιάζεται
στον παρακάτω πίνακα:

Κύκλος εργασιών ανά κατηγορία δραστηριότητας

(ποσά σε εκατ. δρχ.) 1998 1999 2000
2000

(σε € 000) (%)
Έσοδα Ύδρευσης
Πωλήσεις νερού 6.307 6.540 6.353 18.643 62,5%
Λοιπά τέλη ύδρευσης 1.384 1.279 1.305 3.830 12,8%
A. Σύνολο 7.690 7.819 7.658 22.473 75,3%

Έσοδα Αποχέτευσης
∆ικαίωµα χρήσης υπονόµου 1.924 1.830 2.076 6.093 20,4%
Λοιπά τέλη αποχέτευσης 376 395 437 1.281 4,3%
Β. Σύνολο 2.300 2.225 2.513 7.375 24,7%
Γενικό Σύνολο (Α+Β) 9.990 10.044 10.171 29.848 100,0%

Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα το 62,5% περίπου του συνολικού κύκλου εργασιών
του 2000 προέρχεται από την είσπραξη τιµολογίων που αφορούν την κατανάλωση νερού, ενώ το
20,4% προέρχεται από την είσπραξη τιµολογίων που αφορούν τον τοµέα αποχέτευσης.
Σηµειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της εξεταζόµενης τριετίας τα έσοδα από τη χρήση υπονόµων
αποτελούν το 30% περίπου των εσόδων από την κατανάλωση νερού.

Τα λοιπά έσοδα και στους δύο τοµείς αντιπροσωπεύουν περίπου το 17% του κύκλου εργασιών
και περιλαµβάνουν κυρίως τέλη σύνδεσης, έσοδα από νέες παροχές και εργασίες κλπ.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι πελάτες στον τοµέα της ύδρευσης ανέρχονται σε 420.000  συνδέσεις
περίπου ενώ στον τοµέα της αποχέτευσης το αντίστοιχο νούµερο προσεγγίζει τις 33.000
συνδέσεις οι οποίες όµως αφορούν µία σύνδεση ανά κτίριο και αντιστοιχούν στο ίδιο περίπου
πλήθος εξυπηρετούµενων πολιτών µε αυτό της ύδρευσης.

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η κατανάλωση νερού ανά κατηγορία πελάτη, καθώς και οι
µη τιµολογηµένες ποσότητες κατά την περίοδο 1996-2000:



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ                                                                                                                          Σελίδα 84

Κατανάλωση Νερού (σε χιλ. κυβικά µέτρα)
Α. Τιµολογηµένη
Κατανάλωση 1996 1997 1998 1999 2000

2000
(% επί του συνόλου)

Κοινοί καταναλωτές 44.499 45.961 44.800 45.676 45.058 47%
Υπάλληλοι ΟΥΘ 5 3 2 7 3 0%
Πολύτεκνοι 435 438 430 441 437 0%
∆ηµόσιο 3.864 3.769 3.285 3.381 2.786 3%
Ο.Τ.Α. 3.639 3.326 3.292 3.126 3.404 4%
Βιοµηχανίες 6.872 5.711 5.664 5.429 5.309 6%
ΕΚΟ ΕΛ∆Α Α.Ε. 9.150 9.125 9.150 9.125 9.150 10%
Επαγγελµατίες 314 698 844 873 1.044 1%
Ειδ. Τιµολόγηση 61 53 580 681 509 1%
Σύνολο 68.838 69.083 68.047 68.739 67.700 71%
  
Β. Μη Τιµολογηµένη

Κατανάλωση 24.355 22.613 23.455 24.939 27.287 29%
Γενικό Σύνολο (Α+Β) 93.193 91.696 91.502 93.678 94.987 100%

Η µη τιµολογηµένη κατανάλωση είναι η διαφορά µεταξύ των αποληφθέντων ποσοτήτων ύδατος
και των τιµολογηθέντων ποσοτήτων ύδατος. Ουσιαστικά προκύπτει από διαρροές και απώλειες
ύδατος στο δίκτυο µεταφοράς τους.

Όσον αφορά την κατανάλωση νερού, ο µεγαλύτερος πελάτης της ΕΥΑΘ είναι η εταιρία ΕΚΟ-
ΕΛ∆Α Α.Ε., η οποία καταναλώνει το 13% της τιµολογηµένης κατανάλωσης ύδατος.

Σηµειώνεται ότι η τιµολόγηση του νερού γίνεται µε καθυστέρηση έως και 4 µήνες από τη λήψη της
ένδειξης γεγονός που επηρεάζει αρνητικά τα έσοδα της Εταιρίας. Προς επίλυση του προβλήµατος
της καθυστερηµένης τιµολόγησης επιχειρείται, η βαθµιαία αποκατάσταση της  δυσλειτουργίας του
συστήµατος µε σκοπό την αποφυγή απότοµων διακυµάνσεων στα έσοδα από τετράµηνο σε
τετράµηνο.

Σηµαντικό ρόλο στη βελτίωση του συστήµατος παίζει  η ολοκλήρωση της αντικατάστασης των
παλαιών υδροµετρητών γεγονός που θα συµβάλει στη αυτοµατοποίηση της λήψης ενδείξεων.
Επιπλέον, η δροµολόγηση πρόσληψης εξειδικευµένου προσωπικού αναµένεται ότι θα
συνεισφέρει στην οµαλή διαδοχή και την πληρέστερη εξυπηρέτηση των τρεχουσών αναγκών.

Η διάρθρωση των πωλήσεων της Εταιρίας στον τοµέα της ύδρευσης κατά κατηγορία πελάτη για
την περίοδο 1998-2000 παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.

Κατανάλωση Νερού (σε εκατ. δρχ.)

1998 1999 2000 2000 (000 €)
2000
(%)

Κοινοί καταναλωτές 4.576 4.812 4.639 13.613 73%
Πολύτεκνοι- Υπάλληλοι ΟΥΘ 32 33 33 97 1%
∆ηµόσιο - ΟΤΑ 493 498 464 1.363 7%
Βιοµηχανίες 442 423 414 1.215 7%
ΕΚΟ ΕΛ∆Α Α.Ε. 567 566 567 1.665 9%
Επαγγελµατίες 175 181 216 634 3%
Ειδ. Τιµολόγηση 23 27 20 57 0%
Σύνολο 6.307 6.540 6.353 18.643 100%
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Σηµειώνεται ότι παρά το µεγάλο αριθµό των πελατών της Εταιρίας, η κατανάλωση της ΕΚΟ –
ΕΛ∆Α ΑΒΕΕ αντιπροσωπεύει το 9% περίπου των εσόδων από την κατανάλωση ύδατος και το
5,6% του κύκλου εργασιών της Εταιρίας. Πέραν αυτού δεν υπάρχει εξάρτηση από άλλο µεγάλο
πελάτη.

3.3 Τιµολογιακή Πολιτική

Τα τιµολόγια των τέως Οργανισµών (ΝΠ∆∆) ΟΥΘ και ΟΑΘ καθορίζονταν µε αποφάσεις των
εκάστοτε Υπουργών Μακεδονίας- Θράκης.

Σύµφωνα µε το άρθρο 21 του νόµου 2937/2001 µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής
Οικονοµίας και Μακεδονίας – Θράκης, µετά από εισήγηση του ∆.Σ. της Εταιρίας, θα καθοριστούν
µε µία κοινή υπουργική απόφαση για την περίοδο από το έτος 2002 έως και το  2006 τα τιµολόγια
των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης στις διάφορες κατηγορίες καταναλωτών και χρηστών
στα πλαίσια της κυβερνητικής πολιτικής. Με όµοια απόφαση θα καθορίζεται για κάθε επόµενη
πενταετία µετά το 2006 ο µηχανισµός της τιµολογιακής πολιτικής, ώστε να διασφαλίζεται η εύλογη
απόδοση των επενδύσεων της ΕΥΑΘ και η χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων της µε
ορθολογικό τρόπο.

Σηµειώνεται ότι µέχρι το 2000, δεν υπήρχε σύνδεση της τιµής του νερού και των τελών χρήσης
υπονόµων.  Ύστερα από την 5276/26-7-2000 Υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής
Οικονοµίας και Μακεδονίας – Θράκης αναπροσαρµόστηκε η πολιτική χρέωσης δικαιώµατος
χρήσης υπονόµων σε ποσοστό 50% επί της αξίας του τιµολογίου ύδρευσης.

Οι πελάτες της ύδρευσης είναι σχεδόν οι ίδιοι µε τους πελάτες της αποχέτευσης και η διαδικασία
έκδοσης λογαριασµών είναι κοινή και για τις δύο λειτουργίες.

3.3.1. Τιµολόγιο Ύδρευσης

Από το 1998 µέχρι το Μάιο του 2001 οπότε έγινε και αναπροσαρµογή των τιµολογίων της
Ε.Υ.Α.Θ ΑΕ, ήταν σε ισχύ η απόφαση του Υπουργού Μακεδονίας Θράκης υπ’ αριθ.
4980/7.9.1998, η οποία όριζε τις τιµές µε τις οποίες η ΕΥΑΘ χρέωνε του πελάτες της. Στον
πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι βασικοί παράµετροι του εν λόγω τιµολογίου:

Τιµολόγια Νερού

 Είδος
∆ιάρκεια

Κατανάλωσης Κατανάλωση Χρέωση/µ3

1 Οικιακό Τιµολόγιο    
  4 µήνες 0-20 µ3 77 δρχ.
  4 µήνες 21-60 µ3 118 δρχ.
  4 µήνες 61-120 µ3 191 δρχ.
  4 µήνες 121-200 µ3 259 δρχ.
  4 µήνες 201-400 µ3 362 δρχ.
  4 µήνες 401 µ3 και άνω 518 δρχ.
2 ∆ηµόσιο - ΟΤΑ: Χρέωση µέχρι την τρίτη κλίµακα
3 Βιοµηχανικό : 78 δρχ/ µ³ ανεξαρτήτως κατανάλωσης
4 Επαγγελµατικό : 207 δρχ./ µ³ ανεξαρτήτως κατανάλωσης
5 Ενίσχυση ∆ικτύων ΟΤΑ: 38,5 δρχ./ µ³
6 Πολύτεκνοι:  Η χρέωση γίνεται στο 50% της κατανάλωσης
7 ΕΚΟ-ΕΛ∆Α Α.Ε. 62 δρχ/ µ³
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Με την 1008/9-2-2001 Κοινή Υπουργική Απόφαση Μακεδονίας - Θράκης - ΥΠΕΘΟ προβλέπονται
σηµαντικές αλλαγές τόσο στη τιµολόγηση του νερού αλλά κυρίως στη αναδιάταξη των βαθµίδων
κλιµάκων κατανάλωσης µε στόχο την περιστολή της σπατάλης του νερού στο πλαίσιο της
συντηρητικής  και ορθολογιστικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων που είναι σε ανεπάρκεια.
Έτσι µε την νέα απόφαση τα τιµολόγια νερού έχουν ως εξής:

Τιµολόγια Νερού

 Είδος
∆ιάρκεια
Κατανάλωσης Κατανάλωση Χρέωση/µ3

1 Οικιακό Τιµολόγιο    
  4 µήνες 0-10 µ3 75 δρχ.
  4 µήνες 11-30 µ3 120 δρχ.
  4 µήνες 31-60 µ3 150 δρχ.
  4 µήνες 121-180 µ3 300 δρχ.
  4 µήνες 180 µ3 600 δρχ.
  4 µήνες 180 µ3 και άνω 1200 δρχ.
2 Κοινόχρηστα Υδρόµετρα πολυκατοικιών 250 δρχ. ανεξαρτήτως κατανάλωσης
3 ∆ηµόσιο - ΟΤΑ: 150 δρχ. ανεξαρτήτως κατανάλωσης
4 Βιοµηχανικό : 0-500 µ3 150 δρχ.
 501 µ3 και άνω 250 δρχ.
5 Επαγγελµατικό : 250 δρχ. ανεξαρτήτως κατανάλωσης
6 Ενίσχυση ∆ικτύων ΟΤΑ: 75 δρχ.
7 ΕΚΟ (15% συνολικής κατανάλωσης) 120 δρχ. ανεξαρτήτως κατανάλωσης
8 ΟΛΘ 300 δρχ. ανεξαρτήτως κατανάλωσης
9 Πολύτεκνοι:  Η χρέωση γίνεται στο 50% της κατανάλωσης

3.3.2. Τιµολόγιο Αποχέτευσης

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση 5276/26-7-2000 (ΦΕΚ 990Β/30.7.2001) των Υπουργών
Μακεδονίας-Θράκης και Εθνικής Οικονοµίας η τιµολόγηση των υπηρεσιών αποχέτευσης
καθορίστηκε σε ποσοστό 50% επί της  εκάστοτε τιµολογηµένης κατανάλωσης νερού (αρχής
γενόµενης από 1/9/2000) και µε προοπτική το ποσοστό αυτό να αναπροσαρµόζεται σταδιακά
ώστε να ανέλθει στο 60% µέχρι το έτος 2005.

Σηµειώνεται ότι µέχρι το 2000 η ΕΥΑΘ τιµολογούσε τις υπηρεσίες αποχέτευσης µε 34 δρχ. ανά µ³
καταναλισκοµένου νερού. Η εν λόγω τιµολόγηση αντιστοιχούσε στο 27% περίπου της
τιµολογηµένης κατανάλωσης νερού.

3.3.3. Πάγια Τέλη

Μέχρι σήµερα η ΕΥΑΘ δεν χρέωνε πάγια τέλη στα τιµολόγια της ύδρευσης.  Με την τελευταία
όµως απόφαση 1008/9-2-2001 των Υπουργών Μακεδονίας-Θράκης και Εθνικής Οικονοµίας
ορίσθηκε πάγιο τέλος ανάλογα µε τη διατοµή των υδροµέτρων (ίντσες), αλλά και τη µηνιαία
κατανάλωση. Έτσι τα πάγια τέλη ύδρευσης έχουν από 1/5/2001 ως εξής:
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Πάγια Τέλη Ύδρευσης

Παροχή Μηνιαία Χρέωση/µ3

1. Παροχές υδροδότησης 1/2" και 3/4"  
α) Μηνιαία κατανάλωση  0-10 µ³ 170,5
β) Μηνιαία κατανάλωση  10 µ³< άνω 341
2. Παροχές υδροδότησης  1" 681
3. Παροχές υδροδότησης  11/2" 1.022
4. Παροχές υδροδότησης  2" 2.045
5. Παροχές υδροδότησης  3" 3.048
6. Παροχές υδροδότησης  4" 5.111

3.3.4. Τιµολόγια περιόδου 2002-2006

Με βάση την κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθµ. 608/27.7.2001 των Υπουργών Εθνικής
Οικονοµίας και Μακεδονίας – Θράκης τα τιµολόγια παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και
αποχέτευσης που θα ισχύσουν για την περίοδο 2002-2006 καθορίζεται να διαµορφώνονται ως
εξής:

Όσον αφορά την ύδρευση θα πραγµατοποιηθούν µεσοσταθµικές αυξήσεις των τιµολογίων
ύδρευσης ως εξής:

Έτος 2002 2003 2004 2005 2006
Αύξηση την 1η Ιανουαρίου εκάστου
έτους 3% 4% 5% 5% 5%

Όσον αφορά την αποχέτευση, το τέλος χρήσης υπονόµου για τους κοινούς καταναλωτές θα
αυξάνεται σταδιακά (1.1.2003: 55% και 1.1.2005: 58%) µέχρι την 1.1.2006 ώστε στην
ηµεροµηνία αυτή να ανέρχεται στο 60% επί της τιµής του καταναλισκόµενου ύδατος.

3.3.5. ∆ίκτυο Είσπραξης Λογαριασµών

Η έκδοση των λογαριασµών υδροληψίας γίνεται στα γραφεία της εταιρίας από το ειδικό Τµήµα
Βεβαίωσης και Έκδοσης.

Ενώ µέχρι τον Ιούνιο του 1998 η διανοµή των λογαριασµών γινόταν µέσω ιδιωτών µε τίµηµα που
δε ξεπέρασε τις 15 δρχ ανά λογαριασµό, η τότε ∆ιοίκηση του τέως ΟΥΘ ΑΕ υπέγραψε σύµβαση
µε τα ΕΛΤΑ, τα οποία ανέλαβαν την παράδοση των λογαριασµών αντί 58 δρχ το φάκελο.

Από την 1η Ιανουαρίου 2000 διεκόπη η συνεργασία µε τα ΕΛΤΑ και ανετέθη η διαδικασία αυτή
και πάλι σε ιδιωτικά γραφεία µε αποτέλεσµα το τίµηµα σήµερα να ανέρχεται σε 22 δρχ ανά
φάκελο και η ΕΥΑΘ να έχει ετήσια οφέλη της τάξεως των 100.000.000 δρχ περίπου, καθώς
εκδίδει περίπου 1.300.000 λογαριασµούς ετησίως.

Η είσπραξη των λογαριασµών διενεργείται κυρίως στα ταµεία της Εταιρίας στο κτίριο της Οδού
Εγνατίας 127 από 6 ταµίες που εισπράττουν περίπου το 50% των συνολικών απαιτήσεων. Το
υπόλοιπο 50% εισπράττεται µέσω 219 συνεργαζόµενων πρακτορείων (119 πρακτορειών ΠΡΟ-
ΠΟ, 55 φαρµακειών, 45 διάφορα καταστηµάτων) επιλεγµένων µε γεωγραφικά κριτήρια, σ' όλη
την περιοχή αρµοδιότητας της ΕΥΑΘ έπειτα από απόφαση του ∆.Σ. Τα πρακτορεία εντός τριών
ηµερών από την ηµεροµηνία είσπραξης, καταθέτουν στον αρµόδιο υπάλληλο της ΕΥΑΘ τα
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αποκόµµατα των λογαριασµών και το αντίτιµο τους. Ακολούθως γίνεται η καταχώρηση των
λογαριασµών από το τµήµα παρακολούθησης λογαριασµών στους Η\Υ και γίνεται ο έλεγχος.

Η εξόφληση λογαριασµών γίνεται και µε τραπεζική επιταγή. Στην περίπτωση αυτή γίνεται έλεγχος
των αναγραφόµενων στοιχείων στην τραπεζική επιταγή σύµφωνα µε τα στοιχεία του αρχείου της
Ε.Υ.Α.Θ. και ανάλογα γίνεται η καταχώρηση-εξόφληση. Ο αριθµός των λογαριασµών που
εξοφλούνται µε αυτόν τον τρόπο είναι πολύ µικρός.

4. Περιγραφή υποδοµής και διαδικασίας

Η λειτουργία της υποδοµής και της διαδικασίας που ακολουθείται στην άσκηση των δύο
δραστηριοτήτων της Ε.Υ.Α.Θ ΑΕ ήτοι της ύδρευσης και της αποχέτευσης έχει ως εξής:

4.1. Τοµέας Ύδρευσης

Οι εγκαταστάσεις που διαθέτει ή διαχειρίζεται βάσει της από 27.7.2001 Σύµβασης µε το Ελληνικό
∆ηµόσιο η Εταιρία για το σκοπό αυτό 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.

4.1.α Υδροφορείς τους οποίους εκµεταλλεύεται η ΕΥΑΘ για την υδροδότηση
µείζονος περιοχής Θεσσαλονίκης

1. Υδροφορέας Πάικου

Η Ε.Υ.Α.Θ. για την υδροδότηση της Θεσσαλονίκης χρησιµοποιεί το καρστικό σύστηµα του
υδροφορέα του όρους Πάικου και συγκεκριµένα την θέση εκφόρτισης αυτού στον χώρο των
πηγών Αραβησσού. Η υδροληψία των πηγών Αραβησσού περιλαµβάνει δύο φρέατα
τροφοδοσίας µε φυσική ροή ένα φρέαρ (πηγάδα) τροφοδοσίας µε άντληση και 10
υδρογεωτρήσεις εκµεταλλεύσεως, οι οποίες µε άντληση, µέσω αγωγών συνδέσεως, τροφοδοτούν
το υδραγωγείο Αραβησσού. Η λαµβανόµενη παροχή από τις υδροληψίες περιοχής πηγών
Αραβησσού κυµαίνεται µεταξύ 16.000 – 100.000 m3/ηµέρα και εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από
τις χιονοπτώσεις και βροχοπτώσεις κάθε έτους.

2. Υδροφόρα Συστήµατα Πεδινής Περιοχής ∆υτικά της Θεσσαλονίκης

 Υδροφορέας Καλοχωρίου

Η ποσότητα νερού που λαµβάνεται σήµερα από τον υδροφορέα Καλοχωρίου είναι πολύ µικρή
λόγω του µεγάλου υποβιβασµού της στάθµης του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα και του
φαινοµένου των καθιζήσεων του εδάφους. Η ποσότητα νερού που αντλείται σήµερα από την
περιοχή Καλοχωρίου µέσω επτά (7) υδρογεωτρήσεων έχει ρυθµιστικό µόνο ρόλο στην λειτουργία
του αντλιοστασίου Καλοχωρίου.

 Υδροφορέας Σίνδου

Η ποσότητα νερού που λαµβάνεται από τον υδροφορέα περιοχής Σίνδου µέσω 26
υδρογεωτρήσεων είναι της τάξεως των 45.000 m3 ηµερησίως. Το νερό µέσω του υδραγωγείου
Σίνδου φθάνει στο αντλιοστάσιο Καλοχωρίου αφού προηγουµένως περάσει από την δεξαµενή
καθιζήσεως.
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 Υδροφορέας περιοχής Αξιού

Στην ευρύτερη περιοχή Αξιού (περιοχές Γέφυρας, Ν. Χαλκηδόνας και Ελεούσας) υπάρχουν
συνολικά 45 υδρογεωτρήσεις εκµεταλλεύσεως και η συνολικά λαµβανόµενη παροχή είναι της
τάξεως των 90.000 m3  ηµερησίως . Συγκεκριµένα στην περιοχή Αξιού έχουν ανορυχθεί 18
υδρογεωτρήσεις και στην περιοχή Ν. Χαλκηδόνας 21. Όσον αφορά την περιοχή Ελεούσας
υπάρχουν 6 υδρογεωτρήσεις από τις οποίες αντλείται η περιορισµένη παροχή των βαθέων
υδροφόρων στρωµάτων τα οποία δίδουν νερό κατάλληλο για ύδρευση χωρίς να περιέχουν
σίδηρο και µαγγάνιο. Τα ανώτερα υδροφόρα στρώµατα µπορούν να αποδώσουν επί πλέον
ποσότητα νερού της τάξεως των 40.000m3 ηµερησίως είναι όµως απαραίτητη η αποµάκρυνση
µέσω διυλιστηρίου των περιεχοµένων ποσοτήτων σιδήρου και µαγγανίου.

3. 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 επτά (7)
κατακόρυφες αβαθείς υδρογεωτρήσεις. Στην περιοχή Κοινότητας Μεσαίου ανορύχθηκε και µία
υδρογεώτρηση µεγάλου βάθους η οποία όµως δεν απέδωσε µεγάλη παροχή και χρησιµοποιείται
για τον εµπλουτισµό της επιφανειακής παροχής µε αγωγό που κατασκευάστηκε από την
γεώτρηση µέχρι την περιοχή υδροληψίας.

Η παροχή που λαµβάνεται από την υδροληψία Νάρρες µεταβάλλεται από 5.000 m3/ηµέρα έως
50.000 m3/ηµέρα αναλόγως των βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων που σηµειώνονται κάθε
χρονιά.

4. Υδροληψία Πηγών Αγίας Παρασκευής Χορτιάτη

Η παροχή των πηγών της Αγίας Παρασκευής στο Χορτιάτη χρησιµοποιείται αποκλειστικά για την
υδροδότηση του Νοσοκοµείου Γ. Παπανικολάου και των στρατοπέδων περιοχής Χορτιάτη.

5. Υδροληψία Χαριλάου Περιοχής Χορτιάτη

Πρόκειται για έργο υδροληψίας που ανήκει στην παλαιά εταιρία «Χαριλάου» το οποίο µισθώνει
σήµερα η Ε.Υ.Α.Θ. και λαµβάνει παροχή που κυµαίνεται µεταξύ 400 m3/ηµέρα - 1.500 m3/ηµέρα
αναλόγως των βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων που σηµειώνονται στην περιοχή. Η ως άνω
παροχή χρησιµοποιείται για την υδροδότηση το Πανοράµατος (µέσω αντλιοστασίου και αγωγού
ωθήσεως ενισχύεται η δεξαµενή Τούµπας Πανοράµατος χωρητικότητας 400m3).

6. Υδροληψία Πεδινής Περιοχής Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Στην πεδινή περιοχή ανατολικά της Θεσσαλονίκης (Περιοχές Μίκρας – Ρυσίου) υπάρχουν
συνολικά 6 υδρογεωτρήσεις οι οποίες αποδίδουν συνολικά παροχή 4.500 m3 ανά ηµέρα. Η
παροχή αυτή χρησιµοποιείται για την ενίσχυση της δεξαµενής Καλαµαριάς.
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4.1.β Γεωτρήσεις – Εγκαταστάσεις υδροληψίας

Η ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης και η Βιοµηχανική της περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.Θ.) υδροδοτούνται
σήµερα από τα υδραγωγεία Αραβησσού-Αξιού, Νάρρες, Σίνδου και Καλοχωρίου. Στη συνέχεια
δίδεται σύντοµη περιγραφή των υδραγωγείων αυτών καθώς και των διασυνδέσεών τους:

1. Υδραγωγεία Αραβησσού - Αξιού

Το Υδραγωγείο Αραβησσού έχει µήκος 56 χλµ. περίπου και µεταφέρει µε βαρύτητα το νερό του
υδροφορέα περιοχής Πάϊκου στη Θεσσαλονίκη. Όπως προαναφέρθηκε, η συλλογή του νερού
γίνεται µε άντληση µέσω δέκα (10) γεωτρήσεων και σε περίπτωση µεγάλης παροχής του
υδροφορέα η παροχή ενισχύεται 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.
Ενδιάµεσα το υδραγωγείο Αραβησσού υδροδοτεί και τη Βιοµηχανική Περιοχή Σίνδου (ΒΙΠΕΘ)
καθώς και τη ∆εξαµενή ∆ιαβατών µέσω χαλύβδινου αγωγού και αντλιοστασίου ωθήσεως
Booster.

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 Ελεούσας και
περιοχής Γέφυρας Θεσσαλονίκης και λειτουργεί σε µήκος 13.840 µ. παράλληλα µε τον αγωγό της
Αραβησσού ενισχύοντας τη διοχετευτικότητα του υδραγωγείου Αραβησσού.

Στα υδραγωγεία Αραβησσού-Αξιού καταλήγει και το νερό των υδρογεωτρήσεων περιοχών Ν.
Χαλκηδόνας, Αξιού, Γέφυρας και Αγ. Αθανασίου µέσω αγωγών συνδέσεως.

2. 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 ένδεκα (11) γεωτρήσεις εκ των οποίων η µία έγινε
στην περιοχή κοινότητας Μεσαίου.

Το υδραγωγείο Νάρρες λειτουργεί µε βαρύτητα και τροφοδοτεί την δεξαµενή ∆ιαβατών από την
οποία υδροδοτείται τµήµα της ∆υτικής Θεσσαλονίκης και οι εγκαταστάσεις της ΕΚΟ.

3. 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
καθιζήσεως και καταλήγει στο αντλιοστάσιο Καλοχωρίου από το οποίο µπορεί µε ώθηση να
ενισχύσει την δεξαµενή ∆ιαβατών ή το αντλιοστάσιο ∆ενδροποτάµου.
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4. 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 την δεξαµενή ∆ιαβατών ή το αντλιοστάσιο ∆ενδροποτάµου.

4.1.γ Μεταφορά νερού προς τις δεξαµενές

Με τα εξωτερικά υδραγωγεία που περιγράφονται ανωτέρω το νερό τελικά καταλήγει:
α) στο αντλιοστάσιο ∆ενδροποτάµου και στη συνέχεια προς την πόλη της Θεσσαλονίκης µετά
από χλωρίωση.
β) στην δεξαµενή ∆ιαβατών όπου χλωριώνεται και µέσω του αντλιοστασίου ∆ιαβατών υδροδοτεί
τις ∆υτικές περιοχές της πόλης και
γ) Στην δεξαµενή ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου όπου µετά από χλωρίωση µέσω αντλιοστασίου υδροδοτεί την
Βιοµηχανική περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Στη συνέχεια περιγράφονται οι εγκαταστάσεις των αντλιοστασίων ∆ενδροποτάµου και ∆ιαβατών,
τα οποία προωθούν το νερό προς τις δεξαµενές της πόλεως.

1. Αντλιοστάσιο ∆ενδροποτάµου

Το νερό από το αντλιοστάσιο ∆ενδροποτάµου µέσω του χαλύβδινου αγωγού υψηλής πιέσεως
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 και υψηλών περιοχών Άνω Τούµπας.

Το αντλιοστάσιο ∆ενδροποτάµου µέσω του χαλύβδινου αγωγού χαµηλής πιέσεως υδροδοτεί
επίσης ολόκληρη ην Ανατολική Θεσσαλονίκη, καθώς και τµήµα των ∆υτικών Περιοχών ως εξής:

α) 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
την δεξαµενή Τούµπας µέσω αντλιοστασίου και ωθητικού αγωγού το νερό ωθείται στην 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 την δεξαµενή
Καλαµαριάς η οποία τροφοδοτείται µε βαρύτητα από τη δεξαµενή Τούµπας µέσω χαλύβδινου
αγωγού.

β) ∆υτικές περιοχές της Θεσσαλονίκης
Το αντλιοστάσιο ∆ενδροποτάµου µέσω του αγωγού χαµηλής πιέσεως τροφοδοτεί επίσης και την
δεξαµενή Καλλιθέας από την οποία µέσω αντλιοστασίου υδροδοτούνται οι δεξαµενές Καυκάσου,
Νεαπολέως και Συκεών. Από τη δεξαµενή Συκεών µέσω αντλιοστασίου ωθήσεως τροφοδοτείται η
δεξαµενή Επταπυργίου από την οποία υδροδοτείται η περιοχή Αγίου Παύλου. Επίσης σήµερα
µέσω αντλιοστασίου ωθήσεως από την δεξαµενή Συκεών ενισχύεται και η περιοχή Μετεώρων.
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2. Αντλιοστάσιο ∆ιαβατών

Το αντλιοστάσιο ∆ιαβατών µέσω του χαλύβδινου ωθητικού αγωγού ∆ιαβατών Ευόσµου
τροφοδοτεί την δεξαµενή χαµηλών περιοχών Ευόσµου. Από την ∆εξαµενή Ευόσµου µέσω µιας
αντλίας τροφοδοτείται η δεξαµενή Πολίχνης µέσω ωθητικού αγωγού. Στη ∆εξαµενή Πολίχνης
υπάρχει εγκατεστηµένο αντλητικό συγκρότηµα για την τροφοδότηση της ∆εξαµενής Μετεώρων.

4.1.δ Επεξεργασία Νερού

Με εξαίρεση το ακατέργαστο νερό που συλλέγεται από τις γεωτρήσεις περιοχής Σίνδου, η
επεξεργασία του ακατέργαστου νερού περιορίζεται στη χλωρίωση πριν από την εισαγωγή του
νερού στο σύστηµα διανοµής. Μονάδες επεξεργασίας υφίστανται στα αντλιοστάσια
∆ενδροποτάµου, ∆ιαβατών και Βιοµηχανικής Περιοχής Θεσ/νικης. Επίσης υφίστανται µονάδες
προ-χλωρίωσης στη (sedimentation) δεξαµενή Σίνδου και στις γεωτρήσεις της περιοχής Νάρρες.

4.1.ε ∆ίκτυο Ύδρευσης

Ως δίκτυο ύδρευσης νοείται το σύνολο των αγωγών µεταφοράς νερού από τα αντλιοστάσια µέχρι
τους υδροµετρητές των καταναλωτών συµπεριλαµβανοµένων των δεξαµενών αποθήκευσης
νερού κατά µήκος του δικτύου.

1. ∆εξαµενές

Το δίκτυο ύδρευσης της Θεσσαλονίκης και της Βιοµηχανικής Περιοχής εξυπηρετείται από είκοσι
(20)  δεξαµενές, οι οποίες λειτουργούν σήµερα και έχουν συνολική χωρητικότητα 91.900 κ.µ.  Στις
δεξαµενές αυτές δε περιλαµβάνεται η δεξαµενή καθίζησης Καλοχωρίου χωρητικότητας 8.000 κ.µ.
και οι δεξαµενές πυροπροστασίας του δάσους-πάρκου Θεσσαλονίκης συνολικής χωρητικότητας
2.100 κ.µ.  Η µεγαλύτερη από τις δεξαµενές που λειτουργούν σήµερα είναι εκείνη της Τούµπας µε
χωρητικότητα 10.000 κ.µ. Σύντοµα ολοκληρώνεται και ο δεύτερος θάλαµος της δεξαµενής αυτής
και έτσι ο συνολικός της όγκος θα ανέλθει σε 20.000 κ.µ.  Επίσης, σύντοµα ολοκληρώνεται και ο
δεύτερος θάλαµος της δεξαµενής υψηλής ζώνης Ευόσµου (∆2), η οποία όταν τεθεί σε λειτουργία,
θα έχει και αυτή χωρητικότητα 20.000 κ.µ. για την υποδοχή του νερού του υδραγωγείου του
Αλιάκµονα.

2. Αγωγοί Ωθήσεως

Το προς διάθεση νερό µε τη χρήση των αντλιοστασίων και µέσω ωθητικών αγωγών οδηγείται σε
διάφορες περιοχές και στάθµες. Οι ωθητικοί αγωγοί είναι, κυρίως, χαλύβδινοι και έχουν µήκος
περί τα 71 χιλιόµετρα.
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3. ∆ίκτυο διανοµής

Η κατασκευή του δικτύου διανοµής ξεκίνησε την δεκαετία του 1940 ενώ υφίστανται κάποια
ιδιωτικά τοπικά δίκτυα όπως αυτό της Εταιρίας Υδάτων Χαριλάου που κατασκευάσθηκαν από το
1917. Το µήκος του δικτύου αυτού είναι περίπου 1.284,1 χιλιόµετρα και το µεγαλύτερο τµήµα του
είναι κατασκευασµένο από σωλήνες αµιαντοτσιµέντου (συνολικό µήκος 770 χλµ ή ποσοστό
60%). Το τµήµα του δικτύου που είναι κατασκευασµένο από σωλήνες χάλυβα ή χυτοσιδηρούς
αποτελεί το 23% του δικτύου (300 χλµ.) ενώ το υπόλοιπο δίκτυο αποτελείται από σωλήνες PVC
(ποσοστό 17% ή 215 χλµ.).

4. Υδρόµετρα

Στο δίκτυο χρησιµοποιούνται τρεις τύποι υδροµέτρων: (i) συνήθη υδρόµετρα µικρής διατοµής
(420.000 υδρόµετρα περίπου), (ii) υδρόµετρα µεγάλης διατοµής (2.800 υδρόµετρα) και (iii)
σύνθετα υδρόµετρα µεγάλης διατοµής (20 υδρόµετρα).

4.2. Τοµέας αποχέτευσης

Το δίκτυο ακαθάρτων και οµβρίων είναι ως επί το πλείστον φυσικής ροής και ως εκ τούτου η
διαχείρισή του απαιτεί διαφορετικές συνθήκες και µεθόδους.

Το δίκτυο αποχέτευσης του (ευρύτερου) πολεοδοµικού συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης
αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία: ανοικτούς αγωγούς και τάφρους, µικρούς κλειστούς
αγωγούς, µεγάλους κλειστούς αγωγούς, αντλιοστάσια, εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισµού,
έργα διευθέτησης χειµάρρων, έργα αντιρρύπανσης και συστήµατα εγχύσεως οξυγόνου.

Μέσω του δικτύου αποχέτευσης εξυπηρετούνται περίπου 200.000 κάτοικοι µε 33.000 συνδέσεις
περίπου. Το συνολικό µήκος των αγωγών αποχέτευσης υπολογίζεται σε 1.250 χιλιόµετρα
περίπου. Η επιφάνεια που εξυπηρετείται από το δίκτυο αποχέτευσης έχει έκταση περί τα 80
τετραγωνικά χιλιόµετρα.

1. Αγωγοί

Τα σηµαντικότερα έργα συλλογής λυµάτων έχουν ως εξής:

Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός (Κ.Α.Α.).

Ο αγωγός έχει µήκος 15.800 µέτρα και αποτελεί έργο βαρείας υποδοµής της ΕΥΑΘ. Το έργο
εκτείνεται από το Φρεάτιο 36 (στο σταθµό επεξεργασίας λυµάτων στο Γαλλικό ποταµό) µέχρι το
φρεάτιο 98 στη συµβολή των οδών Σόλωνος και Μπότσαρη. ∆ιασχίζεται µε µία µέση διατοµή
διαµέτρου 270m και σε βάθος που κυµαίνεται από 10 m έως 30 m περίπου.

Με τον Κ.Α.Α. συνδέεται όλο το υφιστάµενο, παντορροικό και χωριστικό δίκτυο αποχέτευσης της
πόλης. Επιπλέον συνδέεται και ο αγωγός της εταιρίας ΕΚΟ. Όλες οι συνδέσεις γίνονται µε ειδικές
διατάξεις που επιτρέπουν την εκτροπή της ροής των συνδεόµενων δικτύων από τον Κ.Α.Α. προς
την θάλασσα µέσω των υφιστάµενων αγωγών. Οι εκτροπές αυτές γίνονται µε το χειρισµό
ορισµένων θυροφραγµάτων που έχουν τοποθετηθεί  σε ειδικά, προς το σκοπό αυτό, φρεάτια.

Οι συµβολές, προς τον Κ.Α.Α., που έχουν κατασκευασθεί είναι 18 και είναι κατανεµηµένες καθ’
όλο το µήκος του αγωγού.
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Το έργο αυτό κατασκευάσθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων
Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.) και παραδόθηκε στην ΕΥΑΘ στα τέλη της δεκαετίας του 1980.  Σήµερα ο
αγωγός αυτός µε χρηµατοδότηση της ΕΥΑΘ και της Ευρωπαϊκής  Ένωσης επεκτάθηκε µέχρι τον
∆ήµο Θέρµης και ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2001.

Παραλιακοί Συλλεκτήρες Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης.

Το δίκτυο των παραλιακών συλλεκτήρων αποτελούν:

 Οι αγωγοί 4 παραλιακών ζωνών (Σοφούλη, Ανάληψης, Αρχαιολογικού Μουσείου και Λευκού
Πύργου και Λιµένος). Οι αγωγοί περιλαµβάνουν τους κύριους συλλεκτήρες και τα συναφή
τεχνικά έργα φρεατίων, θαλάµων συµβολής και εκτροπής.

 Αντλιοστάσια (Σοφούλη, Ανάληψης, Αρχαιολογικού Μουσείου, Λευκού Πύργου και Λιµένος)
στις 4 παραλιακές ζώνες, µετά των καταθλιπτικών αγωγών και αγωγών συµβολής προς τον
Κεντρικό Αποχετευτικό Αγωγό (Κ.Α.Α.).

Έχουν επίσης κατασκευασθεί αγωγοί κατακράτησης και αγωγός υπερχείλισης που εκβάλει
υποθαλάσσια.

∆ίκτυο Αποχέτευσης Χαµηλών Περιοχών ∆υτικού Τµήµατος Θεσσαλονίκης.

Ο αγωγός του δικτύου αποχέτευσης των χαµηλών περιοχών του δυτικού τµήµατος της
Θεσσαλονίκης συµβάλλει στον Κ.Α.Α. Το δίκτυο αυτό αποτελείται από τον αγωγό µήκους 10.866
µέτρων και από τέσσερα αντλιοστάσια.

Καταθλιπτικός Αγωγός Αξιού – Γαλλικού.

Ο αγωγός αυτό είναι δίδυµος από το σταθµό επεξεργασίας και µέχρι το φρεάτιο εξόδου στον Αξιό
ποταµό, σε µήκος 12.297 µέτρα.  Από το φρεάτιο εξόδου και µέχρι τον Αξιό ποταµό έχει ανοικτή
διατοµή (επενδεδυµένη τάφρος) σε µήκος χιλίων µέτρων.

∆ίκτυο Αποχέτευσης κατασκευασθέν την περίοδο 1950 - 1975.

Το δίκτυο αυτό µήκους 640 χιλιοµέτρων περίπου παρελήφθη από τον Οργανισµό Αποχετεύσεως
Θεσσαλονίκης από διάφορους δήµους και κοινότητες της εξυπηρετούµενης περιοχής, σύµφωνα
µε την ιδρυτική νοµοθεσία του ΟΑΘ (Ν.∆. 787/1970). Το δίκτυο αυτό κατασκευάσθηκε στην
περίοδο 1950-1975.

2. Επεξεργασία λυµάτων

Σύµφωνα µε τον Γενικό Σχεδιασµό που εκπονήθηκε στα τέλη του 70 και που  υλοποιήθηκε εν τω
µεταξύ, η ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης διαιρέθηκε σε δύο ζώνες συλλογής αποβλήτων:

• 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 της Σίνδου .

• Τα λύµατα από τις ανατολικές (τουριστικές)  περιοχές συλλέγονται και µεταφέρονται σε άλλη
Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων  στην περιοχή ΑΙΝΕΙΑ του ∆ήµου Μηχανιώνας.
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Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ)

Με τις σηµερινές συνθήκες λειτουργίας στην ΕΕΛΘ σε καθηµερινή βάση επεξεργάζονται 160.000
έως 180.000 m3 την ηµέρα παροχή που αντιστοιχεί στο 95% των αστικών λυµάτων της
Θεσσαλονίκης.

Το στάδιο Ι των έργων της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης  (ΕΕΛΘ)
προϋπολογισµού 3.5 δις. δρχ. ξεκίνησε το 1983 και τελείωσε στις 31.5.89. Η λειτουργία της
εγκατάστασης  άρχισε το Φεβρουάριο του 1992 από τον κατασκευαστή.

Το στάδιο ΙΙ της επέκτασης της ΕΕΛΘ  ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 1995 µε προϋπολογισµό 11.3
δις.  δρχ. Το κόστος του δεύτερου σταδίου της ΕΕΛ και του αγωγού διάθεσης (70 εκατ. €)
χρηµατοδοτείται από το Ταµείο Συνοχής (85%) και το Π∆Ε του ΥΠΕΧΩ∆Ε.

Αποδέκτης των επεξεργασµένων λυµάτων είναι ο Θερµαϊκός κόλπος. Λόγω όµως της πολύ
καλής ποιότητας τους αλλά και στο πλαίσιο  της προβλεπόµενης µείωσης της επάρκειας νερού
,σε παγκόσµιο  και σε τοπικό επίπεδο,     διερευνάται από την  ΕΥΑΘ, σε συνεργασία µε το
Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας ,  η δυνατότητα χρησιµοποίησης των επεξεργασµένων
λυµάτων για άρδευση αγροτικών εκτάσεων κοντά στην Ε.Ε.Λ.Θεσσαλονίκης. Η
επαναχρησιµοποίηση αυτή θα µπορούσε έµµεσα να  οδηγήσει σε µείωση των λιπασµάτων  στην
περιοχή και εποµένως σε µείωση των φορτίων θρεπτικών αλάτων που  καταλήγουν στον
Θερµαϊκό κόλπο µέσω των επιφανειακών απορροών των γεωργικών εκτάσεων. Τα φορτία αυτά
αποτελούν σήµερα ένα σηµαντικό ποσοστό των  συνολικών θρεπτικών αλάτων  προς τον
Θερµαϊκό.

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων Τουριστικών Περιοχών Θεσσαλονίκης (ΑΙΝΕΙΑ)

Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων Τουριστικών Περιοχών µε την ονοµασία “ΑΙΝΕΙΑ”, η
οποία εγκαινιάσθηκε το 1997, µπορεί να επεξεργάζεται κατά το πρώτο στάδιο, 29.000 κυβικά
µέτρα λυµάτων ηµερησίως. Προς το παρόν επεξεργάζεται µικρές ποσότητες λυµάτων, από τη
Μηχανιώνα και το Αγγελοχώρι και κυρίως βοθρολύµατα, τα οποία οδηγούνται εκεί µε βυτιοφόρα
οχήµατα. Σηµειώνεται ότι έχει ήδη ετοιµασθεί ο κεντρικός αποχετευτικός αγωγός των τουριστικών
περιοχών καθώς και το αποχετευτικό δίκτυο των άνω της οδού Θεσσαλονίκης – Μηχανιώνας
περιοχών του ∆ήµου Θερµαϊκού, τα λύµατα των οποίων σύντοµα θα οδηγηθούν στην
Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων Τουριστικών Περιοχών προς επεξεργασία. Επίσης,
προβλέπεται ότι θα κατασκευασθεί άµεσα και το δίκτυο των υπολοίπων περιοχών που έχει
προταθεί προς χρηµατοδότηση από το Ταµείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4.3. Έργα  υπό κατασκευή

1.   Ύδρευση

 Έργο  Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Νερού  από ποταµό Αλιάκµονα  (∆ιυλιστήριο)

Στο διυλιστήριο των υδάτων του Αλιάκµονα θα πραγµατοποιείται διαύγαση του νερού και
αποµάκρυνση ινών αµιάντου, φυτοφαρµάκων, οργανικού φορτίου, κλπ. Η παροχή σχεδιασµού
της εγκατάστασης είναι 600.000 m3/ηµέρα,  ενώ στο παρόν 1ο στάδιο της Α φάσης των έργων το
διυλιστήριο έχει τη δυνατότητα επεξεργασίας 150.000 m3/ηµέρα.

Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού καταλαµβάνουν έκταση  περίπου 250 στρεµµάτων που
απαλλοτριώθηκε για το σκοπό αυτό προ ετών από τον πρώην Ο.Υ.Θ. σε έκταση του ∆ήµου Ν.
Ιωνίας. Ο χώρος των εγκαταστάσεων επεξεργασίας του νερού βρίσκεται 2 χλµ  περίπου Βόρεια
της ΒΙΠΕΘ και σε απόσταση 11 km  περίπου από την πόλη της Θεσσαλονίκης.
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Η µέση ετήσια ποσότητα απόληψης για την ύδρευση, για τα έργα Α΄ Φάσης, θα είναι 85 εκατοµ.
m3 ή 2,7 m3/s, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 3,4% της µέσης ετήσιας παροχής του ποταµού
Αλιάκµονα. Επιπλέον, οι υφιστάµενες πηγές υδροδότησης της ΕΥΑΘ προσφέρουν την
απαραίτητη ευελιξία στο σύστηµα ώστε οι απολήψεις για το Υδραγωγείο Αλιάκµονα να
προσαρµόζονται στις λοιπές ανάγκες ρύθµισης/διαχείρισης υδάτων (παραγωγή ενέργειας,
άρδευση, οικοσύστηµα).

Η εγκατάσταση επεξεργασίας νερού θα περιλαµβάνει κροκίδωση σε ταχεία ανάµιξη µε προσθήκη
θειικού οξέος και θειικού αργιλίου, προσθήκη κροκιδωτικού σε βραδεία ανάµιξη για την
κροκίδωση της θολερότητας καθώς και εφαρµογή πολυηλεκτρολύτη για συσσωµάτωση ινών
αµιάντου, καθίζηση του χηµικά κατεργασµένου νερού σε διαυγαστήρα και ταχεία διύλιση
βαρύτητας σε κλίνες άµµου για φυσική και χηµική αποµάκρυνση αιωρουµένων και κολλοειδών
στερεών. Στις διαδικασίες συσσωµάτωσης, κροκίδωσης, καθίζησης και διύλισης γίνεται
ουσιαστική µείωση των ινών αµιάντου.

Για την αποµάκρυνση των βιοκτόνων ακολουθεί η µονάδα του βιολογικά ενεργού άνθρακα (BAC)
που περιλαµβάνει οζονισµό και διύλιση σε κοκκώδη ενεργό άνθρακα (GAC). Προβλέπεται επίσης
και µονάδα αναγέννησης κοκκώδους ενεργού άνθρακα. Τέλος γίνεται διόρθωση pH  µε
προσθήκη ασβέστου και απολύµανση του νερού µε χλώριο ανάντη της δεξαµενής αποθήκευσης
νερού ∆3. Όσον αφορά στη λάσπη προβλέπεται µονάδα πάχυνσης και αφυδάτωσης µε
ταινιοφιλτρόπρεσσες.

Εκτός από τη γραµµή επεξεργασίας του νερού, η εγκατάσταση περιλαµβάνει και βοηθητικές
µονάδες όπως µονάδα αναγέννησης του ενεργού άνθρακα, µονάδα επεξεργασίας ιλύος, µονάδα
παραγωγής χηµικών και κροκιδωτικών, µονάδα αποθήκευσης και δοσοµέτρησης υδράσβεστου
και µονάδα χλωρίωσης.

Το έργο προϋπολογισµού 35 δις. δρχ. χρηµατοδοτείται εξολοκλήρου από το Πρόγραµµα
∆ηµοσίων Επενδύσεων και επιβλέπεται από το ΥΠΕΧΩ∆Ε. Αναµένεται να ολοκληρωθεί στο
τέλος του 2002, ενώ η λειτουργία του θα περιέλθει στην ΕΥΑΘ Α.Ε. στα µέσα του 2004 καθώς θα
τεθεί σε δοκιµαστική λειτουργία από τον εργολάβο για 14 µήνες.

Σηµειώνεται ότι η κυριότητα των εγκαταστάσεων µετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα
περιέλθει στην ΕΥΑΘ Παγίων.

2.   Αποχέτευση

Έργα στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ)

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 Εγκατάσταση Ε.Λ.Θ. Το έργο αυτό συγχρηµατοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή ένωση.

 Εγκατάσταση υποδοχής & προεπεξεργασίας βοθρολυµάτων
 Επεξεργασία και διαχείριση ιλύος
 Κατασκευή πλήρως εξοπλισµένου Εργαστηρίου Χηµικών και Μικροβιολογικών αναλύσεων.
 Αξιοποίηση βιοαερίου για παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος που θα καλύπτει σηµαντικό
ποσοστό της ηλεκτρικής κατανάλωσης της εγκατάστασης

Τα παραπάνω έργα χρηµατοδοτούνται κυρίως από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων και
από το Ταµείο Συνοχής και το κόστος τους εκτιµάται σε 2 δις. δρχ. περίπου.
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Τα ως άνω έργα αναµένεται να ολοκληρωθούν σταδιακά έως το 2002 και θα περιέλθουν στην
κυριότητα της ΕΥΑΘ Παγίων

Έργα στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων Τουριστικών Περιοχών Θεσσαλονίκης (ΕΕΛ

ΑΙΝΕΙΑ)

Τα  υπολειπόµενα έργα για την πλήρη λειτουργία των εγκαταστάσεων αφορούν τους
συλλεκτήρες, τµήµα δικτύου ακαθάρτων και αντλιοστάσια τουριστικών περιοχών (Περαία, Ν.
Επιβάτες, Αγία Τριάδα) και έχουν συνολικό κόστος 2,1 δις., δρχ., το οποίο καλύπτεται από το
Ταµείο Συνοχής.  Τα εν λόγω έργα αναµένεται να έχουν ολοκληρωθεί το 2001 και θα περιέλθουν
στην κυριότητα της ΕΥΑΘ Παγίων.

Σηµειώνεται ότι προκειµένου να πραγµατοποιηθεί πλήρης εκµετάλλευση των εγκαταστάσεων
(δυναµικότητα εξυπηρέτησης 200.000 κατοίκων) θα πρέπει να ολοκληρωθούν τα έργα
εσωτερικών δικτύων των ωφελουµένων περιοχών της Μηχανιώνας, της Επανωµής και του
Θερµαϊκού. Τα έργα αυτά αναµένεται να ολοκληρωθούν σε τρία χρόνια, και χρηµατοδοτούνται
από το 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.

4.4. Άδειες Λειτουργίας Εγκαταστάσεων

Η ΕΥΑΘ ΑΕ δεν διαθέτει άδεια λειτουργίας για τα αντλιοστάσια ύδρευσης και αποχέτευσης όπως
αυτή εκδίδεται από τις Αρµόδιες Αρχές (Υπουργείο Ανάπτυξης) ως επιχείρηση κοινής ωφελείας
ελεγχόµενη αποκλειστικά από το δηµόσιο.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τους Βιολογικούς Σταθµούς έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την
έκδοση αδειών λειτουργίας στους κάτωθι σταθµούς:

α.  Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης
• ∆ιαθέτει οριστική άδεια διάθεσης λυµάτων µε αποδέκτη τον κόλπο του Θερµαϊκού.

Απόφαση Νοµάρχη Θεσσαλονίκης ∆Υ/14267/93.
• Επίσης, διαθέτει Περιβαλλοντική Αδειοδότηση- Μελέτη περιβαλλοντικών Επιπτώσεων-

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων- από την Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του
ΥΠΕΧΩ∆Ε. ΚΥΑ 15022/93 για την Έγκριση Περιβαλλοντικών από ΥΠΕΧΩ∆Ε και
107468/1999 σχετικό έγγραφο ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩ∆Ε.

β. Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων ΑΙΝΕΙΑ
• ∆ιαθέτει Περιβαλλοντική Αδειοδότηση- Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων- Έγκριση

Περιβαλλοντικών Όρων- από την Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του
ΥΠΕΧΩ∆Ε. ΚΥΑ 13059/1992 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων από ΥΠΕΧΩ∆ και
107468/1999 έγγραφο ΕΥΠΕ και  ΥΠΕΧΩ∆Ε

Σηµειώνεται ότι µετά τη µεταβίβαση των παγίων και εγκαταστάσεων της Ε.Υ.Α.Θ ΑΕ στο ν.π.δ.δ.
µε την επωνυµία «ΕΥΑΘ Παγίων», οµοίως µεταβιβάζεται στο τελευταίο και η υποχρέωση για την
έκδοση αδειών λειτουργίας, το δε ν.π.δ.δ. µε την επωνυµία «ΕΥΑΘ Παγίων», ως νοµικό
πρόσωπο ελεγχόµενο αποκλειστικά από το ∆ηµόσιο, απαλλάσσεται από την υποχρέωση
έκδοσης αδειών λειτουργίας.
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2.5. Πολιτική Ελέγχου Ποιότητας Νερού

Σε ότι αφορά την ποιότητα του παρεχόµενου στην κατανάλωση πόσιµου νερού, η ΕΥΑΘ
ακολουθεί τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής  Κοινότητας και όλοι οι ποιοτικοί της δείκτες
εναρµονίζονται µε τις απαιτήσεις της κείµενης εθνικής και ευρωπαϊκής νοµοθεσίας.

Φυσικοχηµικός έλεγχος

Ο έλεγχος της ποιότητας του πόσιµου νερού γίνεται στο Εργαστήριο Ύδρευσης της ΕΥΑΘ,
σύµφωνα µε την ισχύουσα  υγειονοµική νοµοθεσία Α5/288/23.1.86 σε συµµόρφωση προς την
80/778 οδηγία του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «περί της ποιότητας του πόσιµου
νερού».

Ο ποιοτικός έλεγχος του νερού γίνεται ως προς τις Οργανοληπτικές, Φυσικο-Χηµικές, Τοξικές
παραµέτρους και τις παραµέτρους που αφορούν τις Ανεπιθύµητες ουσίες και τις Μικροβιολογικές
παραµέτρους, σύµφωνα µε  τις αναλυτικές  µεθόδους αναφοράς που ορίζονται.

Για την αποτελεσµατικότερη προστασία της ∆ηµόσιας Υγείας ο έλεγχος  της ποιότητας του νερού
πραγµατοποιείται µέσω της συλλογής δειγµάτων από  όλο το υδρευτικό σύστηµα.  Κατά τον
ποιοτικό έλεγχο του νερού εξετάζονται στο Εργαστήριο σε ηµερήσια βάση και καθόλη τη διάρκεια
του έτους  δείγµατα από τις πηγές υδροληψίας και το δίκτυο  διανοµής,  ως προς παραµέτρους
όπως η οσµή, η γεύση, η θολότητα, η θερµοκρασία, τα νιτρώδη, η αµµωνία, τα χλωριούχα και τα
µικρόβια.

Ο συνεχής έλεγχος της ποιότητας του νερού συµπληρώνεται µε τις αναλύσεις “ρουτίνας” που
εκτελούνται κάθε εβδοµάδα και περιλαµβάνουν επιπλέον προσδιορισµούς ως προς τις
παραµέτρους  Αγωγιµότητα, Νιτρικά Σίδηρο, Μαγγάνιο,  Ολική Σκληρότητα και  pH.

Σε ετήσιο πρόγραµµα εκτελείται ο «περιοδικός ή πλήρης έλεγχος» του νερού. Μεταξύ άλλων,
εξετάζονται οι παράµετροι που αφορούν τις τοξικές ουσίες-βαρέα µέταλλα. Πλήρεις αναλύσεις
εκτελούνται σε περίπου 120 δείγµατα ετησίως που προέρχονται από τις πηγές υδροληψίας
(πηγές Αραβησσού, γεωτρήσεις)  και  το δίκτυο διανοµής.

Υγιεινολογικός έλεγχος-Μικροβιολογική εξέταση

Το πόσιµο νερό δεν πρέπει να περιέχει παθογόνους µικροοργανισµούς και ειδικότερα
µικροοργανισµούς που είναι δείκτες παρουσίας παθογόνων. Σηµαντικό παράγοντα για την
καταλληλότητα του πόσιµου νερού, αποτελεί το γεγονός ότι το πόσιµο νερό δεν πρέπει να
περιέχει, µεταξύ άλλων, και παθογόνους µικροοργανισµούς. Για το λόγο αυτό εκτελούνται
συστηµατικοί υγειονοµικοί έλεγχοι και αναγνωρίσεις στις πηγές υδροληψίας και στο δίκτυο
διανοµής.

Στο Εργαστήριο εκτελούνται περίπου 2.000 µικροβιολογικές αναλύσεις ετησίως που
περιλαµβάνουν την εξέταση ως προς ολικά βακτήρια στους 37οC, ως προς τον πιθανό αριθµό
κολοβακτηριοειδών. Τα δείγµατα προέρχονται από σηµεία του δικτύου διανοµής και από τα
σηµεία που τίθεται το νερό στη διάθεση του καταναλωτή.

Για την αποτελεσµατικότερη προστασία της ποιότητας του νερού από µικροβιολογικής άποψης,
γίνεται αυτόµατη απολύµανση µε άνυδρο υγρό χλώριο  στα σηµεία που τίθεται το νερό στη
διάθεση του καταναλωτή σε 24ώρη βάση. Καθηµερινά εκτελείται επιτόπιος έλεγχος του
υπολειµµατικού χλωρίου  σε δείγµατα από διάφορα σηµεία του δικτύου διανοµής µε παράλληλες
υγειονοµικές επιθεωρήσεις.
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2.6. Έλεγχος Αποβλήτων

Οι βιοµηχανίες µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία, είναι υποχρεωµένες να κατασκευάζουν και να
λειτουργούν εγκαταστάσεις προεπεξεργασίας των υγρών αποβλήτων τους, ώστε η ποιότητα τους
να είναι σύµφωνη µε τα οριζόµενα στις ισχύουσες νοµοθετικές προδιαγραφές εκροών υγρών
αποβλήτων, αλλά και στις οδηγίες της ευρωπαϊκής κοινότητας.

Παρακολούθηση και έλεγχος βιοµηχανιών

Το  Πολεοδοµικό συγκρότηµα της Θεσσαλονίκης θεωρείται η δεύτερη σε µέγεθος βιοµηχανική
περιοχή της χώρας µε βιοµηχανικές µονάδες µεγάλες σε µέγεθος, όπως, διυλιστήριο
πετρελαιοειδών, µονάδα παραγωγής χηµικών λιπασµάτων, χαλυβουργεία ζυθοποιεία κλπ.
Επίσης υπάρχουν βιοµηχανίες τροφίµων, βαφεία, βυρσοδεψεία, χηµικές βιοµηχανίες µεσαίας
δυναµικότητας ενώ υπάρχουν πολλές δραστηριότητες όπως επινικελωτήρια, µονάδες
φυτοφαρµάκων, πρατήρια πετρελαιοειδών, πλυντήρια κλπ που χαρακτηρίζονται µικρής
δυναµικότητος που όµως είναι δυνατόν να έχουν επιβαρηµένα  υγρά απόβλητα.

Στο σύνολό τους όλες οι µονάδες προεπεξεργάζονται τα υγρά απόβλητά τους πριν τα διαθέσουν
σε δίκτυο αποχέτευσης.  Τα υγρά λύµατα όπως και τα επεξεργασµένα απόβλητα µέσω  του
δικτύου αποχέτευσης της ΕΥΑΘ οδηγούνται στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων
Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ) και στην συνέχεια επεξεργασµένα στον τελικό αποδέκτη  που είναι ο
Θερµαϊκός.

Για την λειτουργία αυτών των µονάδων απαιτείται έγκριση της µελέτης, όπως και οριστική άδεια
για  την διάθεση των υγρών αποβλήτων τους. Αυτό τον ρόλο της αδειοδότησης  ύστερα από
απόφαση της Νοµαρχίας Θεσσαλονίκης, για τις περιπτώσεις που τα απόβλητα καταλήγουν στην
ΕΕΛΘ και ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ,  τον έχει αναλάβει ΕΥΑΘ.

Ο αριθµός των ελεγχοµένων µονάδων  σύντοµα θα αυξηθεί σηµαντικά µετά τη σύνδεση µε την
ΕΕΛΘ όλων των βιοµηχανιών - βιοτεχνιών κλπ  που είναι εγκατεστηµένες , στην Βιοµηχανική
Περιοχής Θεσσαλονίκης  (ΒΙ.ΠΕ.Θ) , στο Καλοχώρι , στην Θέρµη , στο βιοµηχανικό  συγκρότηµα
∆ιαβατών των βυρσοδεψείων κλπ .

5. Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία - Εγκαταστάσεις

5.1. Γενικά

Με το άρθρο 22 του νόµου 2937/2001 ιδρύεται Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την
επωνυµία ΕΥΑΘ Παγίων, στο οποίο µεταβιβάζεται το σύνολο σχεδόν των οικοπεδικών εκτάσεων,
αγροτεµαχίων και αστικών ακινήτων της ΕΥΑΘ, καθώς αυτά φιλοξενούν πάγιες εγκαταστάσεις
µηχανολογικού εξοπλισµού και λοιπών τεχνικών έργων, τα οποία µεταφέρονται στο ΝΠ∆∆.  Η
συνολική αξία κτήσης των παγίων που µεταβιβάζονται στην ΕΥΑΘ Παγίων ανέρχεται σε 103,7
δις. δρχ.

Στο πλαίσιο της µετεξέλιξης της ΕΥΑΘ Α.Ε. σε αµιγή εταιρία διαχείρισης τα πάγια που
παραµένουν είναι περιορισµένα και σχετίζονται µε τις λειτουργικές ανάγκες της.  Έτσι το σύνολο
των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης µαζί µε τους σταθµούς επεξεργασίας λυµάτων και τις
εγκαταστάσεις υδροληψίας, οι δεξαµενές, τα αντλιοστάσια, οι αγωγοί µεταφοράς και
αποθήκευσης νερού καθώς και ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης µεταφέρονται στην κυριότητα
του ως άνω ΝΠ∆∆.

Οι ακινητοποιήσεις που παραµένουν στην κυριότητα της ΕΥΑΘ ΑΕ, καθώς και η αξία εκάστης
σύµφωνα µε τη µελέτη αποτίµησης περιουσιακών στοιχείων του Σώµατος Ορκωτών Εκτιµητών
παρουσιάζονται συνοπτικά ως εξής:
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Ακινητοποιήσεις Αναπόσβεστη Αξία την 31.12.2000
  (ποσά σε εκατ. δρχ.)

Ασώµατες Ακινητοποιήσεις 393,6
Γήπεδα - Οικόπεδα 3.252,4
Κτίρια 1.865,0
Μηχανήµατα – Μηχ/κός Εξοπλισµός 1.441,9
Μεταφορικά Μέσα 334,7
Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισµός 247,6
Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 4.405,0
ΣΥΝΟΛΟ 11.913,2

Ασώµατες Ακινητοποιήσεις

Η Εταιρία έχει κατοχυρώσει µε την υπ’ αρ. 2523/2000 απόφαση της ∆ιοικητικής Επιτροπής
Σηµάτων (Φ.Ε.Κ 4/21.8.2000) σήµα µε την επωνυµία «ΕΥΑΘ Ποιότητα Ζωής», λεκτικό και
απεικόνιση µε ορισµένη έγχρωµη σύνθεση για τα προϊόντα και υπηρεσίες που παρουσιάζονται
στον ακόλουθο πίνακα:

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις

• Γήπεδα

Τα γήπεδα που παραµένουν στην κυριότητα της ΕΥΑΘ είναι τα εξής:

α)

Οικόπεδο Γραφείων ∆/σης επί της Οδού Εγνατίας 127, 254

τ.µ. αξίας 835,7 εκατ. δρχ.

β) Οικόπεδο κεντρικής αποθήκης Καλοχωρίου, 39.070 τ.µ. αξίας 500,8 εκατ. δρχ.

γ)
Οικόπεδο δεξαµενών Τούµπας, 6.463 τ.µ., όπου θα ανεγερθεί
ιδιόκτητο κτίριο της ΕΥΑΘ ΑΕ αξίας 710,9 εκατ. δρχ.

δ)
Οικόπεδο γενικών συνεργείων ΦΙΞ και Μουσείου Ύδρευσης
8.435,7 τ.µ. αξίας 1.181,0 εκατ. δρχ.

ε) Οικόπεδο συνεργείου Σταυρούπολης 120,46 τ.µ. αξίας 24,0 εκατ. δρχ.

Σύνολο αξίας οικοπέδων – γηπέδων 3.252,4 εκατ. δρχ.

Σηµειώνεται ότι η Εταιρία εκµεταλλεύεται όλα τα γήπεδα τα οποία είναι στην κυριότητα της για την
εξυπηρέτηση της δραστηριότητάς της.

• Κτιριακές Εγκαταστάσεις

Με τη νέα µορφή της ΕΥΑΘ ΑΕ το πλήθος των γηπέδων και οικοπέδων εκτάσεων περιέρχεται
στην ΕΥΑΘ Παγίων, ενώ στην Ανώνυµη Εταιρία παραµένουν µόνο τα 5 οικόπεδα τα οποία
φιλοξενούν το κτίριο των γραφείων, τα συνεργεία και την κεντρική αποθήκη Καλοχωρίου.

Κλάση Περιγραφή
35 Οργάνωση, επιµέλεια της λειτουργίας διοικήσεως εκµεταλλεύσεως των ανωτέρω έργων και

γενικότερα των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης στην περιοχή αρµοδιότητας της.
37 Κατασκευή, συντήρηση, επέκταση και ανανέωση όλων των απαραίτητων για την εξασφάλιση της

ύδρευσης στην περιοχή κατασκευή, συντήρηση, επέκταση, ανανέωση έργων αποχέτευσης,
ακαθάρτων και οµβρίων υδάτων και αντλιοστασίων, έργα διευθετήσεως χειµάρρων,
αντιπληµµυρικής προστασίας, συντήρησης της περιφερειακής τάφρου της πόλεως Θεσσαλονίκης
και των σταθµών επεξεργασίας λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων.

42 Επιστηµονικές έρευνες και µελέτες για κατασκευή, συντήρηση, επέκταση και ανανέωση όλων των
απαραίτητων για την εξασφάλιση της ύδρευσης στην περιοχή Θεσσαλονίκης.
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Οι κτιριακές εγκαταστάσεις που παραµένουν στην κυριότητα της ΕΥΑΘ είναι τα εξής:

α)
Κτίριο γραφείων ∆ιοίκησης, 1.907 τ.µ.   (έτος κατασκευής
1972) αξίας 1.612,8 εκατ. δρχ.

β) Αποθήκη Καλοχωρίου, 2.100 τ.µ. (έτος κατασκευής 1978) αξίας 176,7 εκατ. δρχ.

γ)
Κτίριο γενικών συνεργείων ΦΙΞ και Μουσείου Ύδρευσης
320 τ.µ. (έτος κατασκευής 1995) αξίας 35,0 εκατ. δρχ.

δ)

Κτίριο συνεργείου Σταυρούπολης 298,1 τ.µ. (έτος

κατασκευής 1987) αξίας 40,5 εκατ. δρχ.

Σύνολο αξίας κτιρίων 1.865,0 εκατ. δρχ.

• Μηχανήµατα και Τεχνικές Εγκαταστάσεις

Ο µηχανολογικός εξοπλισµός της Εταιρίας, προ της αποσχίσεως των παγίων της, αποτελείτο
κυρίως από αντλιοστάσια, αντλικά συγκροτήµατα, λοιπές τεχνικές εγκαταστάσεις, υδρόµετρα
καθώς και διάφορα εργαλεία και φορητά µηχανήµατα.  Ο εξοπλισµός αυτός είναι ελληνικής αλλά
και ευρωπαϊκής προελεύσεως (Γερµανία, Σουηδία).  Η ηλικία του εξοπλισµού αυτού ποικίλει από
1 έως 30 χρόνια γεγονός που σηµαίνει ότι το κριτήριο αντικατάστασης του δεν είναι η λογιστική
ωφέλιµη ζωή αλλά η χρονική απαξίωση από τον χρήστη αφού είναι γνωστό ότι ο νόµος
προβλέπει ωφέλιµη ζωή το πολύ 10 χρόνια για τέτοιου είδους πάγια.

Όπως προαναφέρθηκε, όλα τα δίκτυα ύδρευσης αποχέτευσης µεταφέρονται στο ΝΠ∆∆ και έτσι
παραµένουν στην ΕΥΑΘ ΑΕ µόνο ο λοιπός εξοπλισµός που είναι απαραίτητος για την λειτουργία
και συντήρηση των τεχνικών εγκαταστάσεων και εν γένει την επίτευξη των στόχων της ΕΥΑΘ στο
πλαίσιο της παροχής νερού και επεξεργασίας των λυµάτων. Έτσι, ουσιαστικά η ΕΥΑΘ
παρακρατεί την κυριότητα των τοποθετούµενων υδροµετρητών και κάποιων εργαλείων:

α) Τοποθετηµένοι υδροµετρητές αξίας 1.204,4 εκατ. δρχ.

β) Εργαλεία και λοιπός εξοπλισµός αξίας 237,5 εκατ. δρχ.

Σύνολο αξίας µηχανηµάτων 1.441,9 εκατ. δρχ.

Οι εγκατεστηµένοι υδροµετρητές εξακολουθούν να παραµένουν στην κυριότητα της ΕΥΑΘ ΑΕ
αφού εκτός του ότι συνιστούν τον κύριο µοχλό βεβαίωσης και άντλησης εσόδων της Εταιρίας,
ουσιαστικά η αξία τους αντισταθµίζεται στο σκέλος του παθητικού µε τις ληφθείσες εγγυήσεις από
τους πελάτες της Εταιρίας.

Στις 31.12.2000 το σύνολο των υδροµετρητών όλων των διατοµών είναι 418.974 και θα πρέπει
να σηµειωθεί ότι αρκετά µεγάλος αριθµός από αυτούς θεωρείται λογιστικά και τεχνολογικά
απαξιωµένος. Ήδη η Εταιρία έχει καταρτίσει πρόγραµµα αντικατάστασης όλων των
υδροµετρητών µε χρόνο ωφέλιµης ζωής πέραν της 10ετίας µε στόχο στο άµεσο µέλλον να
υπάρχει σταθερό χρονοδιάγραµµα αντικατάστασης του 10% -12% του συνόλου των
υδροµετρητών σε ετήσια βάση.

• Μεταφορικά Μέσα

Η ΕΥΑΘ ΑΕ λόγω της φύσεως των παρεχόµενων υπηρεσιών της και της κάλυψης των αναγκών
µιας µεγάλης γεωγραφικής περιοχής, διαθέτει σηµαντικό αριθµό αυτοκινήτων για τη µεταφορά
του προσωπικού στους χώρους εργασίας, αλλά και µία πλειάδα οχηµάτων ειδικών χρήσεων,
όπως φορτηγά, γερανοφόρα και ειδικά βυτία µεταφοράς λυµάτων.
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Επειδή η ΕΥΑΘ ΑΕ παρά του ότι δεν κατέχει κατά κυριότητα τα πάγια εξακολουθεί να έχει της
ευθύνη λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και όλων των εγκαταστάσεων, διατηρεί την κυριότητα
της όλα τα µεταφορικά µέσα µε την αξία απόσβεσης τους την 31.12.2000, η οποία ανήλθε  στο
ποσό του 334.681.468 δραχµών.

Ο παρακάτω πίνακας εµφανίζει τα υφιστάµενα µεταφορικά µέσα κατά την 31.12.2000:

Περιγραφή Τεµάχια
Αναπόσβεστη
Αξία 31.12.2000

(εκατ. δρχ.)
 VITARA 4*4 ΤΖΙΠΑΚΙΑ 9 37
 COROLA ST 4 14
ST. VAGON 3 7
ΛΟΙΠΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 9 18
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΑΠΟΧΕΤ. 2 5
ΕΠΙΒΑΤ. ΚΑΡΑΒΑΝ ΑΠΟΧΕΤ. 6 8
ΛΟΠΙΑ ΕΠΙΒΑΤ. ΑΠΟΧΕΤ. 2 12
ΑΥΤΟΚ. ΕΙ∆. ΧΡΗΣΕΩΝ RENAULT 5 7
ΑΥΤΟΚ. ΕΙ∆. ΧΡΗΣΕΩΝ RENAULT 8 15
ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 2 29
Υ∆ΡΑΥΛ. ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΤΥΠΟΥ  ΕΛΝ 100 2 3
ΡΟΝΥ 3 1
ΦΟΡΤΗΓΑΚΙΑ RENAULT 3 12
DAF ΦΟΡΤΗΓΟ 1 5
HANOMAG 2 0
ΦΟΡΤΗΓΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ Υ∆ΑΤΟΣ 4 46
ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΑ 4 32
ΦΟΡΤΗΓΑ ΚΛΕΙΣΤΑ 3 22
ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΝΟΙΧΤΑ 4 5
ΦΟΡΤΗΓΑ ΒΥΤ. ΕΚΚΕΝΏΣΕΩΣ 7 53
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ 1 2
DESTA – ΚΛΑΡΚ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 2 0
ΜΟΤΟ-ΤΜ703 1 1
ΣΥΝΟΛΟ 87 335

• Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισµός

Το σύνολο των επίπλων και σκευών, των µηχανογραφικών συσκευών και συγκροτηµάτων καθώς
κάθε είδος επιστηµονικών οργάνων παραµένουν κατά κυριότητα στην Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. αφού
εξυπηρετούν καθολικά όλες τις υπηρεσίες λειτουργίας της Εταιρίας. Η αναπόσβεστη αξία τους την
31/12/2000 ανέρχεται στο ποσό των 247.565.613 δραχµών.

Απ' αυτά τα 132.650.128 δραχµές αφορούν την αναπόσβεστη αξία των ηλεκτρονικών
συγκροτηµάτων και τα υπόλοιπα 114.915.485 δρχ. την αξία των επίπλων, σκευών και διαφόρων
επιστηµονικών οργάνων των Χηµικών εργαστηρίων και των τοπογραφικών συνεργείων.

Σε ότι αφορά τα συστήµατα Η/Υ η εταιρία διαθέτει 2 κεντρικές µονάδες, 5 servers, 216
υπολογιστές και 113 εκτυπωτές.
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• Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση

Στις 31/12/2000 το συνολικό ποσό του λογαριασµού "Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση" ανέρχεται
στο ποσό των 15.727.038.930 δρχ και περιλαµβάνει το σύνολο των έργων ύδρευσης  και
αποχέτευσης, εκτός από τα µεγάλα έργα του Αλιάκµονα και η Β' φάση του Σταθµού
Επεξεργασίας Λυµάτων της Σίνδου, τα οποία χρηµατοδοτούνται εξολοκλήρου από τρίτους (Π∆Ε
και ΕΥ∆Ε).

Από τα εν λόγω έργα στην ΕΥΑΘ θα παραµείνουν έργα που δεν αφορούν επεκτάσεις
υφιστάµενων δικτύων συνολικού ύψους 4.405 εκατ. δρχ. Τα εν λόγω έργα αφορούν κυρίως
συντήρηση και διαµόρφωση χώρων και κτιρίων της ΕΥΑΘ.

Μισθωµένα ακίνητα

Η Εταιρία µισθώνει τα ακόλουθα ακίνητα:

Περιγραφή Τοποθεσία µισθίου Χρήση Λήξη συµβολαίου Μίσθωµα

Ακίνητο 3.060 τ.µ. Πυλαία Θεσ/νίκης Στέγαση
Εργοταξίου Μάιος 2001 (1) 16,8 εκατ. δρχ.

ετησίως
Οκταώροφο κτίριο
2.000 τ.µ.

Οδός Τσιµισκή 98,
Θεσ/νίκη

Στέγαση
υπηρεσιών Μάρτιος 2003 80 εκατ. δρχ.

ετησίως
Χώρος γραφείων
4ου ορόφου 210
τ.µ.

Οδός Πλουτάρχου
8, Θεσ/νίκη

Στέγαση
εργαστηρίου Φεβρουάριος 2002 362.000

µηνιαίως

Χώρος γραφείων
2ου ορόφου 210
τ.µ.

Οδός Πλουτάρχου
8, Θεσ/νίκη

Στέγαση
εργαστηρίου Φεβρουάριος 2002 362.000

µηνιαίως
(1) Σύµφωνα µε την Εταιρία η διάρκεια της µίσθωσης παρατείνεται σιωπηρά, ενώ έχει ήδη ληφθεί η από 7.6.01
απόφαση ∆.Σ. για τον καθορισµό ετήσιου µισθώµατος στο ποσό των 18,8 εκατ. δρχ. και επίκειται η υπογραφή του
σχετικού συµφωνητικού.

Κατά δήλωση του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου της Εταιρίας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί
των ακινήτων ούτε διεκδικήσεις πλην αυτών που αναφέρονται στο Νοµικό Έλεγχο και έχουν ήδη
αναφερθεί στο οικείο τµήµα «Σηµαντικές Παρατηρήσεις Νοµικού Ελέγχου».

Επιπλέον η Εταιρία προτίθεται να ασφαλίσει τα εναποµείναντα µετά την απόσχιση πάγια άµεσα.
Οµοίως, θα υπάρξει ασφαλιστική κάλυψη όλων των επίπλων και λοιπού εξοπλισµού των γραφείων
που υπάρχουν στα κτίρια της Εγνατίας 128 και Τσιµισκή 98 καθώς και των υλικών και αποθεµάτων
που διατηρούνται ως παρακαταθήκη στην κεντρική αποθήκη του Καλοχωρίου και στα λοιπά
συνεργεία.

 Ήδη αναµένονται προσφορές από 5 µεγάλες ασφαλιστικές εταιρίες και εκτιµάται ότι η διαδικασία
θα περατωθεί το πολύ έως 31.8.2001.  Το ασφαλιστικό αντικείµενο εκτιµάται οριακά σε δρχ. 4 δις
ενώ τα συνολικά ασφάλιστρα δεν αναµένεται να υπερβούν τις δρχ.  8 εκατ. ετησίως.
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5.2. Αξία Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων

Στον πίνακα που ακολουθεί εµφανίζεται η εξέλιξη της λογιστικής αξίας των παγίων βάσει του
δηµοσιευµένου ισολογισµού της 31.12.2000:

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ (σε εκατ. δρχ.)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΓΙΟΥ
ΑΞΙΑ

ΚΤΗΣΕΩΣ
31.12.1998

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
(ΜΕΙΩΣΕΙΣ)

1.1.1999 έως
31.12.2000

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ

31.12.2000

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
1.1.1999 έως
31.12.2000

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ
ΑΞΙΑ 31.12.2000

Α. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Γήπεδα – Οικόπεδα (*) 13.821 15 13.836 - 13.836
Κτίρια και τεχνικά έργα 4.305 26 4.331 559 3.771
Μηχανήµατα και τεχνικές
εγκαταστάσεις

80 200 279 42 238

Τοποθετηµένοι
υδροµετρητές

998 426 1.424 220 1.204

Αγωγοί και τεχνικές
εγκαταστάσεις δικτύου
ύδρευσης

31.138 1.385 32.523 3.469 29.054

Αγωγοί και τεχνικές
εγκαταστάσεις δικτύου
αποχέτευσης

42.654 4.325 46.979 2.464 44.515

Μεταφορικά µέσα 429 98 527 192 335
Έπιπλα και λοιπός
εξοπλισµός

263 151 414 167 248

Ακινητοποιήσεις υπό
εκτέλεση

15.139 588 15.727 - 15.727

ΣΥΝΟΛΟ 108.827 7.213 116.040 7.113 108.927
Β. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Έξοδα ερευνών και
ανάπτυξης

254 301 554 161 394

ΣΥΝΟΛΟ 254 301 554 161 394

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 109.081 7.514 116.595 7.274 109.321

(*) Σηµειώνεται ότι η αξία των γηπέδων – οικοπέδων αναπροσαρµόστηκε κατά το ποσό των 68,5
εκατ. δρχ. µε βάση τις διατάξεις του Ν. 2065/1992.

6. Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου

Το µετοχικό κεφάλαιο της ΕΥΑΘ ΑΕ προέκυψε από τη συνένωση των ισολογισµών της 31/12/98
των τέως ΟΥΘ ΑΕ και ΟΑΘ ΑΕ.

Το µετοχικό κεφάλαιο της ΟΥΘ ΑΕ σύµφωνα µε  την αρχική αποτίµηση του ΣΟΛ ανήλθε σε
63.700.000.000 δρχ ενώ το µετοχικό κεφάλαιο της ΟΑΘ ΑΕ στο ποσό των 75.300.000.000 δρχ.
Έτσι µε την έναρξη της ΕΥΑΘ ΑΕ την 1/1/99 το συνολικό µετοχικό κεφάλαιο ανήρχετο στο ποσό
των 139.000.000.000 δρχ.

Σύµφωνα όµως µε την εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 2651/98 έγινε εκ νέου αποτίµηση των
περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας από το Σώµα Ορκωτών Εκτιµητών και επήλθε σηµαντική
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µείωση της αξίας των παγίων στοιχείων της ΕΥΑΘ µε αποτέλεσµα το προκύπτον µετοχικό
κεφάλαιο να µειωθεί στα 95.000.000.000 δρχ διαιρούµενο σε 95.000.000 µετοχές αξίας 1000 δρχ
έκαστη υπό ένα τίτλο µετοχής ο οποίος κατετέθη στην 25η ∆ιεύθυνση του Υπουργείου
Οικονοµικών (ΦΕΚ 8174 τ. ΑΕ /5-9-2000). Η έγκριση του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου
της Εταιρίας, έγινε µε την υπ’ αριθµ. 219/27.6.2000 απόφαση του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου,
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 2 του Ν. 2651/1998.

Σύµφωνα µε το άρθρο 18 παρ. 7 του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου 2937/2001, το µετοχικό
κεφάλαιο της ΕΥΑΘ ορίσθηκε σε 5.111.250.000 δρχ. ( 15.000.000 €) διαιρούµενο σε 15.000.000
κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 340,75 δρχ. (1 €) εκάστη και αποφασίσθηκε η
δηµιουργία ειδικού αποθεµατικού 89.888.750.000 δρχ. το οποίο θα µειωθεί κατά την καθαρή
λογιστική αξία των ακινήτων και λοιπών παγίων στοιχείων που θα µεταβιβασθούν στο Ν.Π.∆.∆.
«ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ» κατά το άρθρο 22 παρ. 5 του ιδίου νόµου.

Στο άρθρο 18 παρ. 8  του νόµου 2937/2001 προβλέπεται ότι το Ελληνικό ∆ηµόσιο δύναται να
διαθέτει σε επενδυτές ποσοστό έως 49% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Στο πλαίσιο αυτό
η ∆ιυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων, µε την από 27.7.2001 απόφασή της αποφάσισε:

 τη διάθεση 2.700.000 κοινών ονοµαστικών µετοχών κυριότητος του ελληνικού δηµοσίου
µέσω ∆ηµόσιας Εγγραφής και Ιδιωτικής Τοποθέτησης και

 τη διάθεση 1.500.000 κοινών ονοµαστικών µετοχών που θα προέλθουν από αύξηση του
µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 10%.

Στο πλαίσιο αυτό η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΥΑΘ της 27.7.2001 αποφάσισε
την εισαγωγή των µετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α.Α. και την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά
511.125.000 δρχ (1.500.000 €) µε την έκδοση 1.500.000 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών
ονοµαστικής αξίας 340,75 δρχ. (1 €). Η διάθεση των νέων µετοχών στο ευρύ επενδυτικό κοινό θα
πραγµατοποιηθεί µέσω ∆ηµόσιας Εγγραφής.

Η εξέλιξη του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας από την ισχύ του νόµου 2937/2001 και µετά έχει
ως εξής:

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Ηµεροµηνία Γ.Σ. Αριθµός
ΦΕΚ

Αριθµός
µετοχών Αύξηση µε µετρητά Μετοχικό κεφάλαιο µετά την

αύξηση
Ονοµαστική
αξία µετοχής

Σύνολο
µετοχών

σε δρχ. σε € σε δρχ. σε € σε δρχ. σε €
Νόµος 2937/01 Φ:Ε.Κ  169

Α/26.7.2001
15.000.000 - - 5.111.250.000 15.000.000 340,75 1 15.000.000

Ε.Γ.Σ. 27.7.2001 1.500.000 511.125.000 1.500.000 5.622.375.000 16.500.000 340,75 1 16.500.000

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΥΞΗΣΗ 5.622.375.000 16.500.000 340,75 1 16.500.000
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7. Ίδια κεφάλαια - Λογιστική Αξία Μετοχής

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ

(Ποσά σε εκατ. δρχ.) Πριν από την
αύξηση (1) Παρούσα αύξηση Μετά την αύξηση

Αριθµός Μετοχών 15.000.000 1.500.000 16.500.000
Ονοµαστική αξία (δρχ.) 340,75 340,75 340,75
Μετοχικό κεφάλαιο 5.111.250.000 511.125.000 5.622.375.000
Αποθεµατικό από την έκδοση µετοχών
υπέρ το άρτιο (2)
∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας
περιουσιακών στοιχείων 23.847.500 23.847.500

Επιχορηγήσεις επενδύσεων 370.265.540 370.265.540
Τακτικό αποθεµατικό 303.518.054 303.518.054
Ειδικό αποθεµατικό 2.486.364.598 2.486.364.598
Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών
διατάξεων νόµων 1.026.141.433 1.026.141.433

Υπόλοιπο κερδών εις νέο - -
Κέρδη απόσχισης (3) 3.148.002.312 3.148.002.312
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 12.469.389.437
Λογιστική αξία µετοχής (σε δρχ.) 831,3

€ 2,43

(1) Με βάση την proforma οικονοµική κατάσταση της 31.12.2000, η οποία προέκυψε µε βάση την παραδοχή
της απόσχισης των παγίων σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου 2937/2001.

(2) Το αποθεµατικό υπέρ το άρτιο θα προσδιοριστεί από την τιµή διάθεσης των µετοχών της Εταιρίας, η
οποία θα προκύψει από τη διαδικασία του Βιβλίου Προσφορών

(3) Οι αποσβέσεις της χρήσης 2000  (pro forma) υπολογίστηκαν στα εναποµείναντα πάγια και είναι
µικρότερες κατά το ποσό των 3.148.002.312 δρχ. µε ισόποσο όφελος των αποτελεσµάτων της χρήσης.

8. Μέτοχοι

Η µετοχική σύνθεση της Εταιρίας πριν και µετά την εισαγωγή της στο Χ.Α.Α. έχει ως ακολούθως:

ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝ∆/ΣΜΕΝΗ
 ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝ∆/ΣΜΕΝΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Μέτοχοι Αριθµός
µετοχών

Ποσοστό
(%)

Αριθµός
µετοχών

Ποσοστό
(%)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ 15.000.000 100,00% 12.300.000 74,55%
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ & ΜΕΛΗ ∆.Σ. - - 200.000 1,21%
ΕΥΡΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ - - 4.000.000 24,24%
ΣΥΝΟΛΟ 15.000.000 100,00% 16.500.000 100,00%

Σηµειώνεται ότι, η µετοχική σύνθεση της Εταιρίας δεν έχει µεταβληθεί σε ποσοστό
µεγαλύτερο του 3%.

Το Ελληνικό ∆ηµόσιο, ως αποκλειστικός προ της παρούσης διάθεσης µέτοχος, δεσµεύεται ότι
δεν θα προβεί στην πώληση µετοχών για χρονικό διάστηµα 6 µηνών µετά από την έναρξη
διαπραγµάτευσης των µετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α.Α.. Για το δεύτερο εξάµηνο µηνών µετά από
την έναρξη διαπραγµάτευσης των µετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α.Α..  θα επανεξετάσει τη θέση του
ανάλογα µε τις χρηµατιστηριακές συνθήκες και θα ενηµερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό.
Επίσης, το Ελληνικό ∆ηµόσιο δεσµεύεται, µε την επιφύλαξη των µεταβιβάσεων που πρόκειται να
πραγµατοποιηθούν σύµφωνα µε τη µέθοδο 4 της απόφασης 18/99 του ∆.Σ του Χ.Α.Α για την
επίτευξη της διασποράς, να µην πουλήσει άνω του 10% το πρώτο έτος και άνω του 20% κατά το
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δεύτερο µετά την εισαγωγή έτος επί των µετοχών που θα κατέχει µε την παρούσα διάθεση,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγ. 9 του αρ. 7 του Ν. 2843/2000 (ΦΕΚ 219/Α’/12.10.2000).

9. ∆ιοίκηση - ∆ιεύθυνση Εταιρίας

Σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Καταστατικού της ΕΥΑΘ ΑΕ όπως πρόσφατα καταρτίστηκε  µε την
Κ.Υ.Α ΕΓΑ/606/26.7.2001, σε συνέχεια του νόµου 2937/2001,  η Εταιρία διοικείται από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο, µε ο αριθµό των µελών του  δεν δύναται να υπερβαίνει τα δέκα τρία (13)
µέλη ή να είναι µικρότερος των επτά (7) µελών. Η θητεία των µελών του ∆.Σ της ΕΥΑΘ ΑΕ είναι
5ετής.

Η Γενική Συνέλευση των µετόχων είναι αρµόδια να καθορίζει τον αριθµό των µελών του
∆ιοικητικού Συµβουλίου καθώς επίσης και να αυξάνει ή να µειώνει τον αριθµό αυτών.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται:

(α) από εκπροσώπους των µετόχων, που ορίζονται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, µε την
επιφύλαξη του άρθρου 10 του ν. 2322/1995 (ΦΕΚ Α΄143).  Τα άρθρο 10 του νόµου 2322/95
προβλέπει ότι στα διοικητικά συµβούλια των επιχειρήσεων που έχουν δανειοδοτηθεί από το
Ελληνικό ∆ηµόσιο ή πρόκειται να δανειοδοτηθούν µε την εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου µετέχει
ως τακτικό µέλος ένας υπάλληλος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Η συµµετοχή αυτή
διαρκεί µέχρι την ολοσχερή εξόφληση των εγγυηµένων δανείων.
 (β) Από δύο (2) εκπροσώπους των εργαζοµένων στην Εταιρία που εκλέγονται (µε τους
αναπληρωµατικούς τους) µε άµεση και καθολική ψηφοφορία, σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και
3 του άρθρου 6 του Ν. 2414/1996,
(γ) από έναν (1) εκπρόσωπο που υποδεικνύεται από την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
(Ο.Κ.Ε.) και ορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 3 του ν. 2414/1996,

Η πρόβλεψη του καταστατικού της Εταιρίας για διορισµό τριών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
από εκπροσώπους των εργαζοµένων (2 µέλη) και την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή (1
µέλος), όπως επίσης και η δέσµευση της Γενικής Συνέλευσης για εκλογή ενός µέλους του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους για όσο διάστηµα η Εταιρία έχει ανεξόφλητα δάνεια του Ελληνικού
∆ηµοσίου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2322/1995, διαφοροποιείται από την
αντίστοιχη ρύθµιση του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/20, το οποίο ορίζει τη δυνατότητα πρόβλεψης
από το καταστατικό µίας ανώνυµης εταιρίας δικαιώµατος µετόχου για διορισµό έως το ανώτατο
όριο του  1/3 των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Στη περίπτωση της Εταιρίας, το δικαίωµα
διορισµού µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν τίθεται υπέρ µετόχου της Εταιρίας, αλλά υπέρ
των εργαζοµένων και της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής, ο δε αριθµός αυτών δεν
συνδέεται µε τον συνολικό αριθµό των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

Το υποδεικνυόµενο από την ΟΚΕ µέλος προτείνεται µέσα σε προθεσµία δύο (2) µηνών αφ' ότου
ειδοποιηθεί η ΟΚΕ από τον Υπουργό Εθνικής Οικονοµίας. Η ίδια προθεσµία ισχύει και για την
πρόταση εκπροσώπων των εργαζοµένων αφ' ότου ειδοποιηθούν από τον εποπτεύοντα Υπουργό.

Μέχρις ότου οριστούν οι εκπρόσωποι της ΟΚΕ και των εργαζοµένων, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
συγκροτείται και λειτουργεί νόµιµα χωρίς τα µέλη αυτά. Από τον ορισµό τους και εξής,
συµµετέχουν αυτοδίκαια στη σύνθεση του οργάνου, που αν έχει ήδη συγκροτηθεί σε σώµα,
ανασυγκροτείται ώστε να περιλάβει και τα µέλη αυτά στη σύνθεση του.
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Σε κάθε περίπτωση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόµιµα χωρίς τον
εκπρόσωπο της Ο.Κ.Ε. ή τους εκπροσώπους των εργαζοµένων στην Εταιρία αν παρέλθει
άπρακτη η προθεσµία του άρθρου 6 παρ. 3 του ν. 2414/1996. Στην περίπτωση αυτή ο αριθµός
τους αντιστοίχως δεν υπολογίζεται για την διαµόρφωση της απαρτίας και πλειοψηφίας.

Σύµφωνα µε το άρθρο 13 (Συγκρότηση του ∆ιοικητικού Συµβούλου) του Καταστατικού το
∆ιοικητικό Συµβούλιο αµέσως µετά το σχηµατισµό του σύµφωνα µε το άρθρο 12 παρ. 3 του
καταστατικού, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώµα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και, εφ΄ όσον το
επιθυµεί, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να εκλέγει από τα µέλη του ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο ή
∆ιευθύνοντες Συµβούλους, όπως επίσης και Γενικό ∆ιευθυντή ή Γενικούς ∆ιευθυντές,
καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρµοδιότητές τους. Η ιδιότητα του Προέδρου και του
∆ιευθύνοντος Συµβούλου µπορεί να συµπέσει στο ίδιο πρόσωπο.

Η σηµερινή σύνθεση του ∆.Σ της Εταιρίας έχει προκύψει βάσει των όσο προέβλεπε ο Ν.
2651/1998. ∆εδοµένου ότι δεν περιλαµβάνεται διαφορετική πρόβλεψη στο ισχύον καταστατικό
της Εταιρίας, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας, η σύνθεση του οποίου καθορίστηκε σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στο Ν. 2651/1998 και  το οποίο συγκροτήθηκε σε σώµα µε την υπ’ αριθµ.
273α/15.06.1999 απόφαση του για πενταετή θητεία, εξακολουθεί να υφίσταται και να λειτουργεί
νόµιµα έως τη λήξη της θητείας του.

Η σύνθεση του σηµερινού ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας έχει ως εξής:
Όνοµα Θέση στο ∆.Σ. Ιδιότητα

Χρήστος Τσόγκας του Ερατοσθένη Πρόεδρος & ∆/νων
Σύµβουλος

Τοπογράφος µηχανικός

Σπυρίδων Σκλαβούνος του Αλεξάνδρου Αντιπρόεδρος Αν. Καθηγητής
Γεωλογίας, ΑΠΘ

Ιωάννης Λεµπετλής του Νικολάου Μέλος Νοµαρχιακός Σύµβουλος
Θεσσαλονίκης

Σοφία Ντουσκίδου του Πέτρου Μέλος Μηχανικός Τεχνικών
Εφαρµογών

Χαράλαµπος Γκουντουλάκης του Αναστασίου Μέλος Οικονοµολόγος
∆ηµήτριος Ριγάνης του Γεωργίου Μέλος Γεωλόγος
Σάββας Λαδόπουλος του Νικολάου Μέλος Τοπογράφος µηχανικός
Ηλίας Κοντόπουλος (1) Μέλος Χηµικός Μηχανικός
Σταµάτης Καραµανλής του ∆ηµητρίου Μέλος Αντιδήµαρχος Θεσ/νίκης
Εµµανουήλ Σουάνης του ∆ηµητρίου Μέλος Υπάλληλος ΕΥΑΘ
Νικόλαος ∆ελήµπεης του ∆ηµητρίου Μέλος Υπάλληλος ΕΥΑΘ

(1) Έχει αποβιώσει και εκκρεµεί η αντικατάστασή του από αναπληρωτή εκπρόσωπο

Από τα παραπάνω µέλη οι κ.κ. Σκλαβούνος, Ριγάνης, Ντουσκίδου, Λεµπετλής, Γκουντουλάκης,
Λαδόπουλος και Καραµανλής αποτελούν ανεξάρτητα µέλη υπό την έννοια ότι δεν συνδέονται µε
άλλη σχέση µε την Εκδότρια και το µέτοχό της (ελληνικό δηµόσιο), πλην της εν λόγωσυµµετοχής
τους στο ∆.Σ. της Εταιρίας.

Σύµφωνα µε το άρθρο 19 του νέου καταστατικού της Εταιρίας, ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον των δικαστηρίων και πάσης αρχής και υπογράφει
τις συµβάσεις της Εταιρίας.

Σηµειώνεται ότι ο διορισµός του Προέδρου και των εκπροσώπων ∆ηµοσίου έχει δηµοσιευτεί στο
ΦΕΚ, ενώ δεν έχει δηµοσιευθεί έως σήµερα η υπ’αριθ. 273α/15.6.1999 απόφαση του ∆ιοικητικού
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Συµβουλίου περί συγκρότησης αυτού σε σώµα, αλλά αντίγραφο αυτής υποβλήθηκε εκπρόθεσµα
στη ∆ιεύθυνση Εταιριών της Νοµαρχίας Θεσσαλονίκης την 20.7.2001 και ακόµα δεν έχει εκδοθεί
ανακοίνωση για την καταχώρισή του στο Μ.Α.Ε.

Ο Νοµικός Έλεγχος σηµειώνει ότι η καταχώριση στο ΜΑΕ της ανωτέρω απόφασης του ∆.Σ. και η
στη συνέχεια δηµοσίευση αυτής σε ΦΕΚ, έχει δηλωτικό (βεβαιωτικό) και όχι συστατικό
χαρακτήρα. Η καταχώριση δεν αποτελεί προϋπόθεση για την ισχύ της απόφασης αυτής, η οποία
υφίσταται και παράγει έννοµα αποτελέσµατα από την ηµεροµηνία που ελήφθη από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της Εταιρίας.

Σηµειώνεται ότι κ.κ. Τσόγκας, Σκλαβούνος, Ριγάνης και Ντουσκίδου ορίσθηκαν εκπρόσωποι του
∆ηµοσίου στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας δυνάµει της µε αρ. 18137/∆ΕΚΟ714/19.05.1999
κοινή απόφαση του Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Μακεδονίας-Θράκης, η οποία
δηµοσιεύθηκε στο µε αρ. 978/27.05.1999 ΦΕΚ Τεύχος Β’. Οι κ.κ. Λεµπετλής, Καραµανλής,
Γκουντουλάκης και Κονιόρδος εκλέχθηκαν µε απόφαση της από 19.05.1999 έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρίας. Πρόσθετα, οι κ.κ. Εµ. Σουάνης και Ν, ∆ελήµπεης  είναι οι
εκπρόσωποι των εργαζοµένων.

Το ∆.Σ. είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της Εταιρίας που κατά κύριο λόγο διαµορφώνει τη
στρατηγική και πολιτική ανάπτυξης αυτής, ενώ εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας
της. Ειδικότερα:

(i)  Επιµελείται των υποθέσεων και συµφερόντων της Εταιρίας,
(ii) Καταρτίζει και υποβάλλει στον Υπουργό Εθνικής Οικονοµίας και τον εποπτεύοντα Υπουργό

προς έγκριση το Στρατηγικό Σχέδιο και το Επιχειρηµατικό Σχέδιο και προβαίνει στην
αναθεώρηση ή αναµόρφωση του Επιχειρηµατικού Σχεδίου,

(iii) Εγκρίνει το ετήσιο πρόγραµµα των εκτελεστέων έργων κατασκευής, συµπληρώσεως και
συντηρήσεως των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς και το σχετικό πρόγραµµα
επενδύσεων. Μαζί µε τα ανωτέρω προγράµµατα εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισµό εσόδων
και εξόδων, το σκέλος των εξόδων του οποίου προσαρµόζεται στο πρόγραµµα εκτελεστέων
έργων,

(iv) Αποφασίζει την ανάθεση σύνταξης µελετών, κατασκευής έργων και προµηθειών, και την
κατάρτιση των σχετικών συµβάσεων ποσού άνω των 50.000.000 δρχ.,

(v) Αποφασίζει τη σύσταση εταιριών ή κοινοπραξιών και τη συµµετοχή της Εταιρίας σε
επιχειρήσεις και κοινοπραξίες εντός και εκτός Ελλάδος,

(vi) Αποφασίζει την παροχή από την Εταιρία τεχνικών ή συµβουλευτικών υπηρεσιών προς
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα,

(vii)  Αποφασίζει για την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας, άσκηση ενδίκων µέσων,
σύναψη δανείων κλπ. καθώς και την πώληση πάσης φύσεως πλεονάζοντος ή
πεπαλαιωµένου υλικού,

(viii) Εγκρίνει τις ετήσιες εκθέσεις οικονοµικής κατάστασης της Εταιρίας,
(ix) Εγκρίνει τους κανονισµούς σχετικά µε την εκπόνηση µελετών και την εκτέλεση δηµοσίων

έργων,
(x) Εισηγείται στους αρµόδιους Υπουργούς την έγκριση ή τροποποίηση των κανονισµών

λειτουργίας της Εταιρίας,
(xi) Αποφασίζει την υπογραφή Συλλογικών Συµβάσεων µε τους εργαζοµένους και για την

κατάρτιση νέων κανονισµών προσωπικού ή την τροποποίησή τους,
(xii) Αποφασίζει για την κατάρτιση ή τροποποίηση οιουδήποτε κανονισµού

συµπεριλαµβανοµένων του κανονισµού προµηθειών και του οργανογράµµατος της Εταιρίας
(xiii) Αποφασίζει την κατάρτιση συµβάσεων πάνω από 50 εκατ. δρχ.,
(xiv) Αποφασίζει για την κατάρτιση των συµβάσεων µεταξύ της Εταιρίας και του ελληνικού

δηµοσίου, µεταξύ της Εταιρίας και της εταιρίας ΕΥΑΘ Παγίων.
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(xv) Παρέχει γνώµη σε σχέση µε τον καθορισµό των τιµολογίων των υπηρεσιών ύδρευσης και
αποχέτευσης,

(xvi) Υλοποιεί τις προβλεπόµενες στο άρθρο 22 του ΝΌΜΟΥ 2937/2001 ενέργειες σχετικά µε τη
µεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων στην Εταιρία Παγίων Ε.Υ∆.Α.Π.

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της Εταιρίας, προίσταται όλων των
υπηρεσιών της Ε.Υ.Α.Θ ΑΕ, διευθύνει το έργο τους και παίρνει τις αναγκαίες αποφάσεις µέσα στα
πλαίσια των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της επιχείρησης. Ειδικότερα ο ∆ιευθύνων
Σύµβουλος µεριµνά ιδίως για την εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρίας, την κατάρτιση του
ετήσιου προγράµµατος κατασκευής, επέκτασης και συντήρησης των δικτύων ύδρευσης και
αποχέτευσης, την κατάρτιση του προγράµµατος επενδύσεων, την σύνταξη του προϋπολογισµού
εσόδων και εξόδων κλπ. Επίσης, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος ελέγχει την καθηµερινή εργασία της
Εταιρίας και ασκεί την εποπτεία στην διεξαγωγή των εργασιών κάθε υπηρεσίας, έχοντας την
διοίκηση του προσωπικού. Ο ∆ιευθύνων σύµβουλος αποφασίζει την κατάρτιση συµβάσεων
αντικειµένου µέχρι του ποσού των 25.000.000 δρχ.

Σύµφωνα µε συµπληρωµατική επιστολή του νοµικού ελέγχου δεν τέθηκε υπόψη του απόφαση
∆ιοικητικού Συµβουλίου στην οποία να περιλαµβάνεται πρόβλεψη για την αντικατάσταση του
Προέδρου και ∆ιευθύνοντα Συµβούλου της Εταιρίας σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος.

Στην Εταιρία λειτουργεί Συµβούλιο ∆ιεύθυνσης µε κύρια αποστολή το συντονισµό και την
εξασφάλιση της απαραίτητης συνοχής της λειτουργίας της, την επίλυση σηµαντικών θεµάτων της
τρέχουσας διαχείρισης της Εταιρίας, τη λήψη αποφάσεων για προµήθειες ή αναθέσεις έργων
πάνω από 25.000.000 δρχ. και µέχρι του ορίου των 50 εκατ. δρχ. και την άσκηση κάθε άλλης
αρµοδιότητας που του εκχωρεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Στο Συµβούλιο ∆ιεύθυνσης µετέχουν ο
∆ιευθύνων Σύµβουλος (ως πρόεδρος) και οι Γενικοί ∆ιευθυντές. Οι Γενικοί ∆ιευθυντές είναι
ανώτατα στελέχη της Εταιρίας, εκτός οργανικών θέσεων, προίστανται αυτοτελών τοµέων δράσης
της Εταιρίας και ορίζονται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

Κατά τη χρήση 2000 καταβλήθηκαν αµοιβές στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ε.Υ.Α.Θ.
για τη συµµετοχή τους σε αυτό, ύψους 22,6 εκατ. δρχ. (ελάχιστη: 1,7 εκατ. δρχ., µέγιστη: 2 εκατ.
δρχ.), ενώ για την τρέχουσα χρήση 2001 εκτιµώνται ότι θα ανέλθουν σε 23,9 εκατ. δρχ.
(ελάχιστη: 1,8 εκατ. δρχ., µέγιστη: 2,1 εκατ. δρχ. κατά προσέγγιση).

Οι αµοιβές του Προέδρου και ∆ιευθύνοντος Συµβούλου και των µελών του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Εταιρίας καθώς και οι εκτός έδρας αποζηµιώσεις των ανωτέρω εγκρίθηκαν µε
απόφαση που λήφθηκε από την τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας την
14.06.2001, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 24 του κ.ν.2190/1920.

Για τις υπηρεσίες που προσφέρθηκαν από µέλη του ∆.Σ. µε έµµισθη σχέση εργασίας µε την
Εταιρία, κατεβλήθησαν αµοιβές ύψους 56,6 εκατ. δρχ. για τη χρονική περίοδο του 2000 κατά την
οποία τα τέσσερα µέλη του ∆.Σ. προσέφεραν τις εν λόγω υπηρεσίες τους (ελάχιστη: 8,8 εκατ.
δρχ., µέγιστη: 25,7 εκατ. δρχ.). Οι αµοιβές αυτές εκτιµάται ότι για το 2001 θα κυµανθούν στα
επίπεδα των 60,7 εκατ. δρχ. (ελάχιστη: 9 εκατ. δρχ., µέγιστη: 28 εκατ. δρχ.).

Σύµφωνα µε το άρθρο 20 του καταστατικού, οι αµοιβές και οι αποζηµιώσεις του ∆ιοικητικού
συµβουλίου καθορίζονται βάσει απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων.
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας δηλώνουν ότι δεν είναι µέτοχοι ούτε ασκούν
διοικητική επιρροή σε άλλες εταιρίες πλην της Εκδότριας.

Ακολούθως παρατίθενται σύντοµα βιογραφικά σηµειώµατα του Προέδρου ∆.Σ. της Εταιρίας,
καθώς και των ανώτατων διευθυντικών στελεχών ανά διεύθυνση απασχόλησης:

Τσόγκας Χρήστος του Ερατοσθένους, Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος
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Γεννήθηκε το 1943 και είναι τοπογράφος µηχανικός. Εργάζεται στην Εταιρία από το 1994
(Ο.Α.Θ.) και στη θέση του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου είναι από το 1998.

Μεντές Κωνσταντίνος του Αλεξάνδρου, Γενικός ∆ιευθυντής ∆ικτύων και Εγκαταστάσεων
Γεννήθηκε το 1935 και είναι µαθηµατικός και πολιτικός µηχανικός. Στην Εταιρία εργάζεται από το
1974 (Ο.Υ.Θ.) και στη σηµερινή του θέση είναι από το 1999.

Βαδράτσικας Μιχαήλ του Χρήστου, Γενικός ∆ιευθυντής Έργων και Ανάπτυξης
Γεννήθηκε το 1947 και είναι πολιτικός µηχανικός. Στην Εταιρία εργάζεται από το 1979 (Ο.Α.Θ.)
και στη σηµερινή του θέση είναι από το 2000.

Παπαβασιλείου Βασίλειος του Νικολάου, ∆ιευθυντής Οικονοµικού
Γεννήθηκε το 1952  και είναι πτυχιούχος οικονοµολόγος της Ανωτάτης Βιοµηχανικής Σχολής
Θεσσαλονίκης. Στην Εταιρία εργάζεται από το 1975 (Ο.Α.Θ.) και στη σηµερινή του θέση είναι από
το 1998.

Καρίκας Λάζαρος του ∆ηµητρίου, ∆ιευθυντής ∆ιοικητικού
Γεννήθηκε το 1948 και είναι πτυχιούχος Νοµικής και της Ανωτάτης Βιοµηχανικής Σχολής
Θεσσαλονίκης. Στην Εταιρία εργάζεται από το 1975 (Ο.Α.Θ.) και στη σηµερινή του θέση είναι από
το 2001.

Γραµµένος Χρήστος του Νικολάου, ∆ιευθυντής Καταναλωτών
Γεννήθηκε το 1942 και είναι πτυχιούχος της Ανωτάτης Βιοµηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης. Στην
Εταιρία εργάζεται από το 1969 (Ο.Υ.Θ.) και στη σηµερινή του θέση είναι από το 2001.

Σιγιουλτζής Κωνσταντίνος του Φωτίου, ∆ιευθυντής Ύδρευσης
Γεννήθηκε το 1947 και είναι τοπογράφος και αγρονόµος µηχανικός. Στην Εταιρία εργάζεται από
το 1975 (Ο.Υ.Θ.) και στη σηµερινή του θέση είναι από το 2001.

Καλογήρου Εµµανουήλ του Θωµά, ∆ιευθυντής ∆ικτύου Αποχέτευσης
Γεννήθηκε το 1944 και είναι πολιτικός µηχανικός. Στην Εταιρία εργάζεται από το 1978 (Ο.Υ.Θ.)
και στη σηµερινή του θέση είναι από το 2001.

Καµπουρίδης Λάζαρος του Τριαντάφυλλου, ∆ιευθυντής Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών
Εγκαταστάσεων
Γεννήθηκε το 1955 και έχει δίπλωµα µηχανολόγου- ηλεκτρολόγου. Στην Εταιρία εργάζεται από το
1983 (Ο.Υ.Θ.) και στη σηµερινή του θέση είναι από το 2001.

Χαραλαµπίδου Αικατερίνη του Χριστόφορου, ∆ιευθύντρια Ποιοτικού και Περιβαλλοντικού
Ελέγχου και Εγκαταστάσεων
Γεννήθηκε το 1948 και είναι χηµικός βιολόγος µε µεταπτυχιακό και διδακτορικό δίπλωµα στη
Βιολογική Χηµεία. Στην Εταιρία εργάζεται από το 1978 (Ο.Υ.Θ.) και στη σηµερινή της θέση είναι
από το 2001.

Μάντσιος ∆ηµήτριος του Κωνσταντίνου, ∆ιευθυντής Τεχνικών Έργων
Γεννήθηκε το 1944 και είναι πολιτικός µηχανικός. Στην Εταιρία εργάζεται από το 1977 (Ο.Υ.Θ.)
και στη σηµερινή του θέση υπηρετεί από το 1999.

Καξίρας Ευάγγελος του Θεοδοσίου, ∆ιευθυντής Ανάπτυξης
Γεννήθηκε το 1946 και είναι πολιτικός µηχανικός και µαθηµατικός. Στην Εταιρία εργάζεται από το
1978 (Ο.Υ.Θ.) και στη σηµερινή του θέση υπηρετεί από το 2001.
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Κατά το 2000 οι συνολικές αµοιβές που καταβλήθηκαν στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας,
πλην αυτών που συµµετέχουν και στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας, ανήλθαν σε 158,7 εκατ.
δρχ. (ελάχιστη: 11 εκατ. δρχ., µέγιστη: 18 εκατ. δρχ.), ενώ για το 2001 εκτιµώνται σε 168 εκατ.
δρχ. (ελάχιστη: 12 εκατ. δρχ., µέγιστη: 20 εκατ. δρχ.).

Σηµειώνεται ότι δεν υπάρχει συγγένεια κανενός βαθµού µεταξύ των µελών του ∆.Σ. και των
διευθυντικών στελεχών της Εταιρίας.  Επίσης, κανένα εκ των µελών του ∆.Σ. ή των διευθυντικών
στελεχών της Ε.Υ.Α.Θ. 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.

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 Εταιρία.

Όλα τα µέλη του ∆.Σ. και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας έχουν την ελληνική ιθαγένεια. Η
ταχυδροµική διεύθυνση των µελών του ∆.Σ είναι τα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας: Εγνατία 127,
54 635 Θεσσαλονίκη.

10. Συµµετοχές µελών του ∆.Σ. στη ∆ιοίκηση και το Κεφάλαιο άλλων εταιριών

Τα µέλη του ∆.Σ. της Εταιρίας δεν  συµµετέχουν στη ∆ιοίκηση και/ή στο Κεφάλαιο άλλων εταιριών
µε  ποσοστό µεγαλύτερο ή ίσο του 10%, ούτε ασκούν διοικητική επιρροή, ούτε έχουν
οποιαδήποτε σχέση µε άλλες εταιρίες εκτός της ΕΥΑΘ.
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11. Οργανόγραµµα
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12. Προσωπικό

Σύµφωνα µε το προσάρτηµα των οικονοµικών καταστάσεων της πρώτης εταιρικής χρήσης
1.1.1999-31.12.2000 ο µέσος όρος του προσωπικού που απασχόλησε η Εταιρία κατά την εν
λόγω περίοδο ανήρχετο σε 609 άτοµα και οι συνολικές δαπάνες προσωπικού ανήλθαν σε 12,4
δις. δρχ.

Σύµφωνα µε στοιχεία της Εταιρίας η αριθµητική εξέλιξη του προσωπικού της κατά το διάστηµα
1998-2000 (τέλος χρήσης) είναι η ακόλουθη:

Απασχολούµενο Προσωπικό
Ειδικότητα 1998 1999 2000
∆ιοικητικοί-Οικονοµικοί (ΠΕ) 32 33 29
∆ικηγόροι (ΠΕ) 3 3 3
Μηχανικοί (ΠΕ) 34 36 36
Χηµικοί (ΠΕ) 5 5 5
∆ιοικητικοί-Λογιστικοί (ΤΕ) 11 10 10
Τεχνολογικών εφαρµογών (ΤΕ) 24 25 22
Επόπτες ∆ηµ. Υγείας –Τεχνολ. Τροφίµων (ΤΕ) 3 3 3
∆ιοικητικοί-Λογιστικοί (∆Ε) 87 89 89
∆ακτυλογράφοι (∆Ε) 2 2 2
Τεχνικοί (∆Ε) 299 314 299
Τηλεφωνητές (∆Ε) 1 2 2
Βοηθητικού Προσωπικού (ΥΕ) 11 9 9
Προσωπικό Καθαριότητας (ΥΕ) 7 7 7
Φύλακες-Νυκτοφύλακες (ΥΕ) 8 10 10
Εργάτες (ΥΕ) 73 77 75
Εισπράκτορες (ΥΕ) 10 13 13
Σύνολο 610 638 614

Σηµείωση: ΠΕ: πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, ΤΕ: τεχνολογικής εκπαίδευσης, ∆Ε: δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,
ΥΕ: υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Συνολικά 607  εργαζόµενοι  απασχολούνταν από την Εταιρία κατά τον Ιούνιο 2001 και ειδικότερα,
143 εργαζόµενοι ως διοικητικό προσωπικό, 363 εργαζόµενοι ως τεχνικό προσωπικό, 98
εργαζόµενοι ως βοηθητικό προσωπικό και τρεις νοµικοί σύµβουλοι µε σχέση έµµισθης εντολής.
Από τους 607 εργαζόµενους 525 απασχολούνταν σε προσωποπαγείς µόνιµες θέσεις.
Ποσοστό 18% του συνολικού αριθµού των απασχολουµένων το 2000 είναι απόφοιτοι ανωτάτης
και ανωτέρας εκπαίδευσης.

Σηµειώνεται ότι το προσωπικό που αναφέρεται στη χρήση 1998 αφορά στο προσωπικό των δύο
εταιριών που συγχωνεύτηκαν.

Οι υπάλληλοι που υπηρετούσαν κατά τη µετατροπή των ΟΥΘ και ΟΑΘ σε Α.Ε. κατέχουν µόνιµες
οργανικές θέσεις οι οποίες καταργούνται κατά την αποχώρηση τους χωρίς αναπλήρωση του
κενού.  Αντίθετα το προσωπικό που προσλαµβάνεται  από την µετατροπή σε Α.Ε. διέπεται από
το Ιδιωτικό ∆ίκαιο ως προς την σχέση εργασίας.

Οι αµοιβές και τα έξοδα προσωπικού κατά την περίοδο 1998 - 2000 αναλύονται ως εξής:
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(σε εκατ. δρχ.) 1998 1999 2000
Μισθοί 4.285,8 5.060,8 5.315,9
Ηµεροµίσθια - - -
Παρεπόµενες παροχές Προσωπικού 24,8 28,1 39,6
Εργοδοτικές εισφορές µισθωτών 977,1 1.003,6 1.034,9
Εργοδοτικές εισφορές ηµεροµισθίων - - -
Αποζηµιώσεις 6 - 3
ΣΥΝΟΛΟ 5.293,7 6.092,4 6.392,4

Σηµειώνεται ότι οι 45 εργαζόµενοι που έχουν µεταταγεί στην ΕΥΑΘ ΑΕ (του πρώην ΟΑΘ και
ΟΥΘ) αµείβονται βάσει συλλογικής σύµβασης εργασίας (Σ.Σ.Ε) από την Εταιρία.  Ως προς την
ασφαλιστική τους κάλυψη διατηρούν τους φορείς ασφάλισης των προηγουµένων υπηρεσιών
(ΜΟΜΑ, ∆ηµόσιο, ΟΤΑ κτλ.).

Οι εργαζόµενοι της Εταιρίας είναι ασφαλισµένοι στο Ι.Κ.Α., µε εξαίρεση 45 εργαζόµενους, οι
οποίοι έχουν µεταταχθεί στην ΕΥΑΘ από Υπηρεσίες του ∆ηµοσίου και Ο.Τ.Α. και οι οποίοι
ασφαλίζονται σύµφωνα µε το καθεστώς περί δηµοσίων υπαλλήλων.

Πρόσθετα, υφίστανται τα ακόλουθα Ταµεία Προνοίας αναφορικά µε την καταβολή εφάπαξ
πληρωµών σε περίπτωση συνταξιοδότησης ή αποχώρησης εργαζοµένων της Εταιρίας:

 Ταµείο Προνοίας Προσωπικού πρώην ΟΥΘ, Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου, στο οποίο
καταβάλλονται εισφορές από τους εργαζόµενους και από την Εταιρία.

 Ταµείο Προνοίας Προσωπικού πρώην ΟΑΘ, το οποίο υπάγεται στις διατάξεις του ν. 103/1975
περί Εφάπαξ Συνταξιοδοτούµενων Προσώπων Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου, στο
οποίο καταβάλλονται εισφορές αποκλειστικά εκ µέρους των εργαζοµένων.

 Ταµείο Προνοίας ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, αναφορικά µε τους προαναφερόµενους περίπου 45
εργαζόµενους, οι οποίοι έχουν µεταταχθεί στην Εταιρία από Υπηρεσίες του ∆ηµοσίου και
Ο.Τ.Α..

Μετά τη µετατροπή των δύο εταιριών σε ανώνυµες Εταιρίες, τα θέµατα ασφάλειας, κοινωνικής
πρόνοιας και περίθαλψης των εργαζοµένων και των δύο εταιρειών ρυθµίστηκαν από το Νόµο
2592/1998 περί Αναπροσαρµογής των Συντάξεων του ∆ηµόσιου Τοµέα.

Ο Νόµος 2651/1998 περί συγχώνευσης των ΟΥΘ και ΟΑΘ είχε τις ακόλουθες επιπτώσεις στα
θέµατα ασφάλισης των εργαζοµένων:
(α) Οι πρώην εργαζόµενοι του ΟΥΘ παραµένουν ασφαλισµένοι στο Ταµείο Επικουρικής
Ασφάλισης του ΟΥΘ, που πρόκειται να αντιµετωπίσει σοβαρές δυσκολίες στην πληρωµή των
εφάπαξ. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα έσοδά του θα µειώνονται σταδιακά αφού ο ΟΥΘ δεν
υφίσταται πλέον ως ανεξάρτητη εταιρία ενώ η ΕΥΑΘ δεν θα καλύπτει τα ελλείµµατα αυτού,
καθώς ο Νόµος 103/1975 δεν έχει εφαρµογή στον ΟΥΘ.
(β) Οι εργαζόµενοι του ΟΑΘ υπάγονται στις διατάξεις του Νόµου 103/1975 και δεν
αναµένονται προβλήµατα σχετικά µε την πληρωµή των εφάπαξ αφού οποιοδήποτε έλλειµµα θα
καλυφθεί από την ΕΥΑΘ.
(γ) Οι µελλοντικοί εργαζόµενοι της ΕΥΑΘ δεν µπορούν να ασφαλίζονται από το Ταµείο
Επικουρικής Ασφάλισης του ΟΥΘ, ούτε σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 103/1975.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης του ΟΥΘ σε µια προσπάθεια να
λύσει το πρόβληµα της πληρωµής των εφάπαξ, υπέβαλε στην ΕΥΑΘ έγγραφο που προτείνει
τροποποίηση του σχετικού νόµου ως εξής:
(α) Το Ταµείο να µετονοµαστεί σε "Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης ΕΥΑΘ".
(β) Η ΕΥΑΘ και οι εργαζόµενοι να εξακολουθήσουν να πληρώνουν εισφορές στο Ταµείο.
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(γ) Όλοι οι εργαζόµενοι της ΕΥΑΘ να ασφαλίζονται σ' αυτό το Ταµείο.

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ΕΥΑΘ συµφώνησε µε τις προτεινόµενες τροποποιήσεις της
νοµοθεσίας και πρότεινε στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΥΑΘ να δεχθεί τη µετονοµασία του
Ταµείου, να εξακολουθήσει να πληρώνει εισφορές και να δεχθεί την ασφάλιση στο Ταµείο όλων
των νέων εργαζοµένων. Περαιτέρω έχει εκτιµηθεί ότι η ΕΥΑΘ θα επιβαρύνεται µε 160.000 δρχ.
ετησίως για κάθε νέο εργαζόµενο. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν έχει λάβει ακόµη οριστική
απόφαση επί του θέµατος αυτού.

Όπως αναφέρεται και στην έκθεση του νοµικού ελέγχου: «Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας
µε την µε αρ. 125/29.03.2001 απόφαση του, αποφάσισε τη ρύθµιση θεµάτων του Ταµείου
Προνοίας Προσωπικού ΟΥΘ και ειδικότερα ενέκρινε την παροχή του 100% του εφάπαξ
βοηθήµατος στους ασφαλισµένους του εν λόγω ταµείου και τον καθορισµό των εισφορών σε
ποσοστό 4,2% ασφαλισµένου και 4,2% εργοδότη επί των αποδοχών που καθορίζει το Ταµείο.
Από τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη µας, προκύπτει ότι έως σήµερα δεν έχουν ληφθεί µέτρα για
την υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ότι η οριστική ρύθµιση του
θέµατος αυτού εκκρεµεί.»

Σηµειώνεται ότι έχει τεθεί σε λειτουργία ο Κανονισµός Υγιεινής και Ασφάλειας του προσωπικού, ο
οποίος εµπεριέχει κανόνες συµπεριφοράς για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων κατά
την εργασία, καθώς και κανόνες που διασφαλίζουν τη δηµόσια υγεία.

Επίσης, από το Νοέµβριο του 2000 λειτουργεί στην Εταιρία Κανονισµός Λειτουργίας Υπηρεσιών
της ΕΥΑΘ, ο οποίος ρυθµίζει θέµατα οργάνωσης της Εταιρίας και καθηκόντων των στελεχών της.
Ο Κανονισµός περιλαµβάνει ρυθµίσεις για τα ακόλουθα θέµατα:

• Τακτικό Προσωπικό- Γενικές ∆ιατάξεις και Όργανα Εφαρµογής του Κανονισµού
• Κατάταξη Θέσεων-Βαθµολογική Κλίµακα
• Πρόσληψη-Γενικά και Ειδικά Προσόντα
• Καθήκοντα-Περιορισµοί-Χρόνος Εργασίας-Αστική Ευθύνη
• ∆ικαιώµατα των Υπαλλήλων
• Τηρητέα Στοιχεία Προσωπικού-Επετηρίδα-Εκθέσεις Αξιολόγησης
• Υπηρεσιακές Μεταβολές
• Πειθαρχικό ∆ίκαιο
• Λύση της Υπαλληλικής Σχέσης
• ∆ιάφορες ∆ιατάξεις
• Μεταβατικές ∆ιατάξεις
• Έκτακτο Προσωπικό

Η συνένωση των δύο εταιριών, όπως ήταν φυσικό, προέκυψαν προβλήµατα προσαρµογής του
προσωπικού στα νέα δεδοµένα. Τα ζητήµατα που ανέκυψαν ήταν κατά κύριο λόγο αυτά της
οµογενοποίησης του προσωπικού σε ένα ενιαίο σώµα, η αλλαγή της φυσιογνωµίας της Εταιρίας
και τέλος, η έµφαση σε µία νέα πελατοκεντρική αντίληψη. Όλα τα ζητήµατα αυτά
αντιµετωπίσθηκαν και στο βαθµό που συνεχίζουν να υφίστανται, αντιµετωπίζονται µε επιτυχία
από τη σηµερινή διοίκηση της ΕΥΑΘ.

Παρότι η Εταιρία θεωρεί ότι οι σχέσεις µε τους εργαζοµένους και το σωµατείο τους είναι σε
γενικές γραµµές οµαλές, σηµειώνονται κατά καιρούς απεργιακές κινητοποιήσεις προς διεκδίκηση
διαφόρων ζητηµάτων. Οι δικαστικές εκκρεµότητες που υφίστανται µεταξύ της Εταιρίας και του
προσωπικού της, παρατίθενται στο Παράρτηµα του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.

Η ΕΥΑΘ Α.Ε. υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 2190/94 για τον τρόπο µε τον οποίο πραγµατοποιεί
τις προσλήψεις της και θα συνεχίσει να υπόκειται στο ίδιο καθεστώς και µετά την εισαγωγή της
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στο Χ.Α.Α.  Το γεγονός αυτό στερεί από την ΕΥΑΘ βαθµούς ελευθερίας και ευελιξίας, δεδοµένου
ότι η συγκεκριµένη διαδικασία είναι χρονοβόρα και δεν λαµβάνει ουσιαστικά υπόψη τις ιδιαίτερες
ανάγκες της εταιρίας.
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13. Επενδύσεις Περιόδου 1998 - 2000

Κατά την συγχώνευση των Εταιριών Ύδρευσης και Αποχέτευσης το 1998 υπήρχαν σε εξέλιξη
πληθώρα έργων από τα οποία τα περισσότερα ήταν αυτοχρηµατοδοτούµενα από την ΕΥΑΘ ΑΕ,
ενώ υπάρχουν ακόµη εν εξελίξει και συγχρηµατοδοτούµενα από το Ταµείο Συνοχής µεγάλα έργα
του τοµέα Αποχέτευσης κυρίως.

Οι επενδύσεις της περιόδου 1998-2000 περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 1998-2000 (σε εκατ. δρχ.)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1998 1999 2000

Γήπεδα - κτίρια 43,30 18,10 115,3

Μηχανολογικός Εξοπλισµός 217,70 261,40 458,9

Λοιπός Εξοπλισµός - Μεταφορικά Μέσα 59,90 149,50 99,1

Έργα υπό εκτέλεση Ύδρευσης 1.019,30 1.087,30 1.342,5

Έργα υπό εκτέλεση Αποχέτευσης 6.439,30 5.535,80 4.049,4

Μελέτες - Έρευνες και λοιπές Επενδύσεις (Η/Υ) 234,80 125,70 320,9

Σύνολο : 8.014,30 7.177,8 6.386,1

Από τα ποσά που δαπανήθηκαν για συντέλεση έργων ένα µέρος χρηµατοδοτήθηκε από το
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Έργων µέσω του Ταµείου Συνοχής. Οι χρηµατοδοτήσεις αφορούν
µόνο έργα αποχέτευσης και έχουν ως εξής: 4.247 εκατ. δρχ. το 1998, 1.374 εκατ. δρχ. το
1999 και 982 εκατ. δρχ. το 2000.

Εν συντοµία τα σηµαντικότερα υπό εξέλιξη έργα, έχουν ως εξής:

α) Ύδρευση
• Αγωγοί 20.000 µέτρων δικτύου ανατολικών και δυτικών περιοχών

Έναρξη εντός του 2000, έως την 31/12/2000 είχαν δαπανηθεί 37 εκατ. δρχ. περίπου
• Βασικά έργα δεξαµενών ∆1, ∆2.

Το έργο άρχισε το 2000 και έως 31/112/2000 δαπανήθηκαν 116,5 εκατ. δρχ.
• Αγωγοί 72.000µ. δικτύων ύδρευσης ανατολικών και δυτικών περιοχών

Τα έργα ξεκίνησαν πριν το 1998 και µέχρι 31/12/2000 δαπανήθηκαν 397 εκατ. δρχ.
• Αγωγοί ύδρευσης 50.000µ. δυτικών περιοχών και κέντρου πόλεως

Το έργο ξεκίνησε εντός του 2000 και µέχρι 31/12/2000 δαπανήθηκαν 120 εκατ. δρχ.
• Αγωγοί ύδρευσης 50.000µ. ανατολικών περιοχών

Το έργο ξεκίνησε εντός του 2000 και µέχρι 31/12/00 δαπανήθηκαν 37εκατ. δρχ.
• ∆ιάφορες γεωτρήσεις Νοµού Πέλλας και Ανατολικής Περιοχής Θεσ/νίκης.

Οι εργολαβίες αυτές ξεκίνησαν τα έτη 1998-2000 στο πλαίσιο της σύνδεσης του δικτύου
διανοµής και µέχρι 31/12/2000 έχουν δαπανηθεί συνολικά 393 εκατ. δρχ.

β) Αποχέτευση
• Αποχέτευση Βιοµηχανικής περιοχής Θεσσαλονίκης

Το έργο αυτό χρηµατοδοτείται κατά 92% από την ΕΤΒΑ και το Ταµείο Συνοχής και κατά
8% από την ΕΥΑΘ ΑΕ. Στις 31/12/2000 η υποχρέωση της ΕΥΑΘ ΑΕ είναι περίπου
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70.000.000.δρχ. το έργο συνεχίζεται και περιέρχεται στην ευθύνη του Ν.Π.∆.∆. "Ε.Υ.Α.Θ.
Παγίων".  Οι δαπάνες µέχρι την 31/12/2000 ανέρχονται σε 920 εκατ. δρχ.

• Έργο Τουριστικών Περιοχών τµήµα 2ο ∆ήµου Θερµαϊκού
Περιλαµβάνει κεντρικού συλλεκτήρες και αντλιοστάσια και συγχρηµατοδοτείται από το
Ταµείο Συνοχής και την ΕΥΑΘ ΑΕ Θα εξυπηρετήσει την περιοχή από το αεροδρόµιο
Μακεδονία έως τη νέα Μηχανιώνα µετά την συντέλεση των έργων των εσωτερικών
δικτύων των οικισµών. Το έργο έχει ξεκινήσει τον ∆εκέµβριο 1996 και µέχρι σήµερα έχουν
δαπανηθεί 2,1 δις.  δρχ. και µετά την διάσπαση της ΕΥΑΘ ΑΕ περιέρχεται στην "Ε.Υ.Α.Θ.
Παγίων".

• Συλλεκτήρας Θέρµης - Καλαµαριάς
Έργο βαριάς υποδοµής το οποίο θα µεταφέρει τα ακάθαρτα από τους οικισµούς του
∆ήµου Θέρµης στον κεντρικό Αποχετευτικό Αγωγό. Συγχρηµατοδοτείται από το Ταµείο
Συνοχής και την Ε.Υ.Α.Θ., ξεκίνησε το 1998 και µέχρι της 31/12/2000 έχουν δαπανηθεί
2,8 δις. δρχ. Το έργο αυτό περιέρχεται στην κυριότητα της "Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων".

• Αποχέτευση Άνω Τουριστικών Περιοχών
Αφορά τα εσωτερικά δίκτυα του οικισµού της Άνω Περαίας του ∆ήµου Θερµαϊκού και είναι
συγχρηµατοδοτούµενο. Μέχρι 31/12/2000 έχουν δαπανηθεί 433 εκατ. δρχ. και είναι
ουσιαστικά το πρώτο έργο που θα τεθεί σε χρήση και µέσα από του Συλλεκτήρες των
Τουριστικών Περιοχών της Ν. Μηχανιώνας. Το Έργο αυτό περιέρχεται στην "Ε.Υ.Α.Θ.
Παγίων".

• Αποχέτευση Ακάθαρτων και Όµβριων Περιοχής Καλοχωρίου
Το Έργο αυτό είναι βαριάς υποδοµής και θεωρείται ζωτικής σηµασίας για µια πολύ
ευαίσθητη περιοχή, η οποία εκτός του ότι βρίσκεται κάτω από το επίπεδο της θάλασσας
υφίσταται τα τελευταία χρόνια και έντονη βιοτεχνική βιοµηχανική όχληση. Ξεκίνησε το
1996  χρηµατοδοτείται κατά 85% από το Ταµείο Συνοχής και µέχρι 31/12/2000 είχαν
δαπανηθεί 4.7 δις. δρχ. Το έργο αυτό περιέρχεται στην "Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων"

Αξίζει τέλος να σηµειωθεί ότι στα έργα υπό εκτέλεση δεν περιλαµβάνονται αυτά που
υλοποιούνται από το ΥΠΕΧΩ∆Ε και αφορούν την Υδροδότηση από τον Αλιάκµονα και την
ολοκλήρωση της Β' φάσης της εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων της Σίνδου. Αυτά τα
µεγάλα έργα χρηµατοδοτούνται 100% και αναµένεται να ξεπεράσουν τα 50 δις .δρχ. κατά την
περάτωσή τους, ενώ η κυριότητά τους θα περιέλθει στην ΕΥΑΘ Παγίων.

Σηµειώνεται ότι στις επενδύσεις της περιόδου 1998-2000 περιλαµβάνονται εκτός από τα ως
άνω έργα, η εκπόνηση µελετών-ερευνών και η εγκατάσταση µηχανογραφικών εφαρµογών.
Οι επενδύσεις αυτές για το 1998 και 1999 αντιπροσωπεύουν το 6.5% του συνόλου των
επενδυτικών δαπανών, ενώ για το 2000 το 15%, γεγονός που οφείλεται κυρίως στο ότι στο
κονδύλι που αφορά το µηχανολογικό εξοπλισµό ύψους 458,9 εκατ. δραχµές
περιλαµβάνονται και η κεφαλαιοποίηση ιδιοπαραγωγής αντικατάστασης υδροµετρητών
καθώς και η αγορά τράπεζας ελέγχου υδροµέτρων.

Μέχρι σήµερα η Εταιρία έχει εισπράξει σχεδόν ολόκληρο το µερίδιο από τα έργα που ήταν
ενταγµένα στο Ταµείο Συνοχής (Β' ΚΠΣ) πλην ορισµένων υπολοίπων που αναµένονται να
αποδοθούν µέχρι το τέλος του 2001.

Από τα υπό εκτέλεση έργα ύδρευσης και αποχέτευσης που εµφανίζονται στον δηµοσιευµένο
υπερδωδεκάµηνο ισολογισµό της 31.12.2000, τα έργα εκείνα που υλοποιούνται στην
περιοχή αρµοδιότητας της Ε.Υ.Α.Θ Παγίων µεταφέρονται στην Ε.Υ.Α.Θ Παγίων η οποία και
θα συνεχίσει την ολοκλήρωση τους. Στην Ε.Υ.Α.Θ ΑΕ παραµένει προς ολοκλήρωση πλειάδα
µικρών έργων που αφορούν στη δική της περιοχή αρµοδιότητας καθώς και    µικρό µέρος
ορισµένων έργων της Ε.Υ.Α.Θ Παγίων που αφορούν στην περιοχή αρµοδιότητας της,  των
οποίων η ολοκλήρωση βρίσκεται σε τελικό στάδιο. Τα έργα αυτά µε την ολοκλήρωση τους θα
παραµείνουν στην κυριότητα της  ΕΥΑΘ ΑΕ.
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V. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1. Γενικά

Η Εταιρία µε την επωνυµία “ΕΤΑΙΡΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ” και
το διακριτικό τίτλο “Ε.Υ.Α.Θ.” (εφεξής η “Εταιρία” ή “Ε.Υ.Α.Θ.”) ιδρύθηκε το 1998 (Νόµος υπ’
αριθµ. 2651/3.11.1998 (Φ.Ε.Κ. Α’ 248/2.11.1998).  ∆ιέπεται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920
(Φ.Ε.Κ. 37 Α΄), του άρθρου 22 του ν. 2733/1999 του ΝΌΜΟΥ 2937/2001  (Φ.Ε.Κ. 169Α), του
Α.Ν.1563/39 (Φ.Ε.Κ. 14 Α΄), του Ν.∆. 787/70 (Φ.Ε.Κ. 292 Α΄), των Π.∆. 156/97 (Φ.Ε.Κ. 132 Α΄)
και 157/97 (Φ.Ε.Κ. 133 Α΄) και του άρθρου 20 του Ν. 2651/98 και τελεί υπό την εποπτεία των
Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Μακεδονίας -Θράκης.

Το πλήρες κείµενο του Νόµου 2937/2001 παρουσιάζεται στο Παράρτηµα του παρόντος
Ενηµερωτικού ∆ελτίου. Στα επόµενα τµήµατα παρατίθενται τα βασικότερα σηµεία του ισχύοντος
σήµερα θεσµικού πλαισίου που διέπει την Εταιρία.

2. Σκοπός - Αντικείµενο

Στο άρθρο 18 του νόµου 2937 ο σκοπός της Εταιρίας περιγράφεται ως ακολούθως:

[Παράγραφος 2]: Στους σκοπούς της Εταιρίας περιλαµβάνονται ιδίως:
α. Η παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, η 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 αποδιδοµένων υδάτων πάσης φύσεως, καθώς και τα έργα
και οι 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 αποχετεύσεως.

β. Η εκµετάλλευση των προϊόντων που προέρχονται από την επεξεργασία λυµάτων.
γ. Η παροχή πάσης φύσεως τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ιδίως µέσω των δικτύων

υδρεύσεως ή αποχετεύσεως.
δ. Η παραγωγή, ιδίως µε την εκµετάλλευση του ύδατος που προέρχεται από πηγές,

φράγµατα, υδραγωγεία και αγωγούς, καθώς και η πώληση ηλεκτρικής ενέργειας.
ε. Η πραγµατοποίηση επενδύσεων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο σχέδιο νόµου.

[Παράγραφος 3]: Για την πραγµατοποίηση των σκοπών της η  Εταιρία δύναται ιδίως:
α. Να συνάπτει παντός είδους συµβάσεις.
β. Να συνιστά εταιρείες ή κοινοπραξίες ή να συµµετέχει σε επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες

εντός ή εκτός Ελλάδος.
γ. Να παρέχει τεχνικές ή συµβουλευτικές υπηρεσίες.
δ. Να συνάπτει δάνεια ή να λαµβάνει και να χορηγεί πιστώσεις κάθε µορφής καθώς και να

συνάπτει συµβάσεις επί παραγώγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων αποκλειστικώς
προς το σκοπό της κάλυψης συναλλαγµατικών ή άλλων συναφών κινδύνων. Για την
παροχή ασφάλειας προς το σκοπό της σύναψης των συµβάσεων της παραγράφου αυτής,
η ΕΥΑΘ Α.Ε. δύναται να εκχωρεί, να ενεχυριάζει ή να µεταβιβάζει τις πάσης φύσεως
απαιτήσεις της κατά φυσικών ή νοµικών προσώπων ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου ως και
κατά του ∆ηµοσίου ή να παρέχει παντός είδους ασφάλειες, µε τους περιορισµούς της
παραγράφου 6.

ε. Να αναλαµβάνει κάθε εµπορική ή άλλη δραστηριότητα ή να διενεργεί κάθε άλλη υλική
πράξη ή δικαιοπραξία άµεσα ή έµµεσα συνδεόµενη µε το σκοπό της.
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[Παράγραφος 4]: Η  ΕΥΑΘ Α.Ε. δεν δύναται:
α. Να αναλαµβάνει δραστηριότητες στην Ελλάδα εκτός της εκάστοτε περιοχής

δραστηριότητας της σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 26 ή στο εξωτερικό. Η
απαγόρευση αυτή δεν ισχύει εφόσον οι παραπάνω δραστηριότητες ασκούνται µέσω
συνδεδεµένων επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 42ε΄ του κ.ν. 2190/1920 ή
κεφαλαιουχικών εταιρειών, στο κεφάλαιο των οποίων συµµετέχει µε οποιοδήποτε
ποσοστό ή µέσω κοινοπραξιών των ανωτέρω επιχειρήσεων και εταιρειών µε άλλες
εταιρείες ή φορείς και σύµφωνα µε τους περιορισµούς της παραγράφου 5, ή εφόσον
πρόκειται για δραστηριότητες σχετικές µε την πώληση συµπληρωµατικών ποσοτήτων
ύδατος για την υδροδότηση των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης που βρίσκονται εκτός
της εκάστοτε περιοχής δραστηριότητας (ενίσχυση δικτύων ΟΤΑ).

β. Να συνάπτει συµβάσεις µε τις ως άνω επιχειρήσεις, εταιρείες ή κοινοπραξίες µε όρους
που θα έχουν ως αποτέλεσµα την διακριτική ή προνοµιακή µεταχείριση των επιχειρήσεων
αυτών από την ίδια.

[Παράγραφος 5]: Η ΕΥΑΘ Α.Ε. δύναται να επενδύει στις επιχειρήσεις και εταιρείες της
προηγουµένης παραγράφου ή να χορηγεί δάνεια σε αυτές ή να παρέχει εγγυήσεις υπέρ αυτών
προς τρίτους, µόνο εφόσον δεν επηρεάζεται αρνητικά η ικανότητά της να χρηµατοδοτεί τις
τρέχουσες ή µελλοντικές υποχρεώσεις της, υπό όρους και προϋποθέσεις που δύνανται να
καθορισθούν στο καταστατικό.

[Παράγραφος 6]: Η ΕΥΑΘ Α.Ε. απαγορεύεται να εκποιεί, να εκµισθώνει ή να παραχωρεί κατά
χρήση ή να συνιστά οποιοδήποτε εµπράγµατο δικαίωµα επί των ακινήτων παγίων στοιχείων της
που συνδέονται άρρηκτα µε την άσκηση των σχετικών µε την παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και
αποχέτευσης δραστηριοτήτων της, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος νόµου.

3. Περιοχή αρµοδιότητος Ε.Υ.Α.Θ. – ∆υνατότητες επέκτασης

3.1. Περιοχή Αρµοδιότητος

Σύµφωνα µε το άρθρο 26 του νόµου 2937/2001,  η χωρική αρµοδιότητα της Εταιρίας, εντός της
οποίας δύναται να παρέχει τις υπηρεσίες της και ασκεί τη δραστηριότητά της, είναι η εξής:

α)  Ως προς την ύδρευση, οι ∆ήµοι Θεσσαλονίκης, Αµπελοκήπων, Καλαµαριάς, Νεάπολης,
Συκεών, Αγίου Παύλου, Μενεµένης, Πολίχνης, Τριανδρίας, Ελευθερίου Κορδελιού, Ευόσµου,
Σταυρούπολης, Πανοράµατος καθώς και η βιοµηχανική περιοχή Θεσσαλονίκης.

β) Ως προς την αποχέτευση,  η χωρική αρµοδιότητα της ΕΥΑΘ διαιρείται σε πέντε περιοχές:

Η «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.
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Η «Περιοχή Γ» περιλαµβάνει την 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. Ρυσσίου, 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. Ρυσσίου 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 Εταιρία µπορεί µε σύµβαση που υπογράφεται µε τον οικείο ∆ήµο και την ΕΥΑΘ Παγίων να
αναλάβει το υφιστάµενο δίκτυο ΟΤΑ και να αντίστοιχα να αναλάβει την υποχρέωση παροχής
υπηρεσιών ύδρευσης ή αποχέτευσης στον οικείο ∆ήµο.

Η Εταιρία µπορεί µε σύµβαση που υπογράφεται µε τον οικείο ∆ήµο, την ΕΥΑΘ Παγίων και
εγκρίνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργείων Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονοµίας, Ανάπτυξης, Μακεδονίας – Θράκης και ΥΠΕΧΩ∆Ε να
επεκτείνει τη δραστηριότητα της στην περιοχή του αντίστοιχου ∆ήµου.

Για την επέκταση της δραστηριότητας της Εταιρίας σε άλλες περιοχές απαιτείται κοινή απόφαση
των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονοµίας,
ΠΕΧΩ∆Ε, ∆ηµοσίων Έργων και Μακεδονίας –Θράκης και σύµφωνη γνώµη του οικείου ΟΤΑ.

3.2. ∆ικαιώµατα και Υποχρεώσεις Ε.Υ.Α.Θ. στην περιοχή αρµοδιότητάς της

Με το άρθρο 20 του νόµου 2937/2001 χορηγείται στην ΕΥΑΘ Α.Ε. το αποκλειστικό δικαίωµα της
παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης στις γεωγραφικές περιοχές στις οποίες
εκτείνεται η δραστηριότητά της και, ειδικότερα: α) άντλησης, συλλογής, µεταφοράς,
αποθηκεύσεως, επεξεργασίας, διανοµής, πωλήσεως και διαχειρίσεως ύδατος πάσης χρήσεως
και β) της συλλογής, µεταφοράς, επεξεργασίας, αποθηκεύσεως, διαθέσεως, εκµεταλλεύσεως και
διαχειρίσεως αποβλήτων και άλλων λυµάτων, εξαιρουµένων των τοξικών.

Επίσης, µε σύµβαση ή συµβάσεις που συνάπτονται µεταξύ του ∆ηµοσίου, εκπροσωπουµένου
από τους Υπουργούς Εθνικής Οικονοµίας, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων
Έργων και Μακεδονίας - Θράκης, του νοµικού προσώπου «ΕΥΑΘ Παγίων» που συνιστάται µε
την παράγραφο 1 του άρθρου 22 και της ΕΥΑΘ Α.Ε., δύναται να χορηγείται στην ΕΥΑΘ Α.Ε. το
αποκλειστικό δικαίωµα αντλήσεως, συλλογής ή αφαλατώσεως ύδατος σε γεωγραφικές περιοχές
που δεν περιλαµβάνονται στην εκάστοτε περιοχή δραστηριότητάς της.

Το εν λόγω δικαίωµα είναι ανεκχώρητο και αµεταβίβαστο και η διάρκειά του ορίζεται σε τριάντα
(30) έτη, που αρχίζει από τη δηµοσίευση στο ΦΕΚ του ν.2937/2001

Προβλέπεται επίσης ότι µε σύµβαση που συνάπτεται µεταξύ του ∆ηµοσίου, εκπροσωπουµένου
από τους Υπουργούς Εθνικής Οικονοµίας, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων
Έργων και Μακεδονίας - Θράκης, του νοµικού προσώπου «ΕΥΑΘ Παγίων» και της ΕΥΑΘ Α.Ε.,
ορίζονται οι όροι και ο τρόπος ανανέωσης του δικαιώµατος, το καταβαλλόµενο από την ΕΥΑΘ
Α.Ε. τίµηµα για τη διάθεση σε αυτήν του ακατέργαστου ύδατος, τα ειδικότερα δικαιώµατα και
υποχρεώσεις της δικαιούχου και των λοιπών µερών, ο τρόπος ελέγχου και µετρήσεων της
ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών, ο µηχανισµός παροχής κινήτρων για την
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αποτελεσµατική τήρηση από την ΕΥΑΘ Α.Ε. της υποχρέωσής της για την πρόληψη και αποφυγή
απωλειών ύδατος, οι λόγοι ανάκλησης του δικαιώµατος, οι κυρώσεις ή άλλες συνέπειες σε βάρος
της δικαιούχου σε περίπτωση παράβασης των όρων της συµβάσεως, ο τρόπος επίλυσης των
διαφορών µεταξύ των συµβαλλοµένων και ρυθµίζεται κάθε άλλο θέµα που αφορά στις σχέσεις
µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών ή που, τυχόν, κριθεί αναγκαίο για την επίτευξη του σκοπού
του παρεχοµένου δικαιώµατος.

Τέλος, µε την παράγραφο 4 του άρθρου 20 του νόµου 2937/2001  επιτρέπεται η εγκατάσταση
τηλεπικοινωνιακών δικτύων µέσω αγωγών ύδρευσης και αποχέτευσης από την ΕΥΑΘ Α.Ε. µε ή
χωρίς αντάλλαγµα και εφ’ όσον δεν προκαλούνται βλάβες ή δυσλειτουργίες στο αντίστοιχο δίκτυο
υδρεύσεως ή αποχετεύσεως.

4. Οφειλές Ο.Τ.Α.

Σύµφωνα µε το άρθρο 25 του νεοψηφισθέντος νόµου οι οφειλές των οργανισµών τοπικής
αυτοδιοίκησης που καθίστανται ληξιπρόθεσµες µετά τη θέση σε ισχύ του νόµου, γνωστοποιούνται
µε επιµέλεια της ΕΥΑΘ Α.Ε. στον Προϊστάµενο της ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας της έδρας
του οικείου οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης και βεβαιώνονται και εισπράττονται σύµφωνα µε
την παρακάτω διαδικασία. Ο Προϊστάµενος της ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας υποχρεούται
να βεβαιώσει αµελλητί το ποσό της οφειλής και να αποστείλει τη σχετική πράξη στο Ταµείο
Παρακαταθηκών και ∆ανείων. Το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων υποχρεούται, µετά την
κοινοποίηση σε αυτό από τη ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία της ανωτέρω πράξης βεβαίωσης και
του αποδεικτικού κοινοποίησής της στον οργανισµό τοπικής αυτοδιοίκησης κατά του οποίου
βεβαιώθηκε η οφειλή, να προβεί σε άµεση παρακράτηση του βεβαιωθέντος ποσού από τα έσοδα
των αντίστοιχων οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης που καταβάλλονται µέσω αυτού και στην
καταβολή του στην ΕΥΑΘ Α.Ε.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης,
Εθνικής Οικονοµίας, Οικονοµικών και Μακεδονίας - Θράκης δύναται να καθορίζεται, κάθε άλλη
αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων.

5. Τιµολογιακή Πολιτική

Το άρθρο 21 του νόµου 2937/2001 προβλέπει ότι µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής
Οικονοµίας, Οικονοµικών και Μακεδονίας - Θράκης, µετά από γνώµη του διοικητικού συµβουλίου
της ΕΥΑΘ, καθορίζονται για την περίοδο από το έτος 2002 έως και το έτος 2006 τα τιµολόγια των
υπηρεσιών υδρεύσεως και αποχετεύσεως στις διάφορες κατηγορίες καταναλωτών και χρηστών
στα πλαίσια της κυβερνητικής πολιτικής.

Με όµοια απόφαση θα καθορίζεται για κάθε επόµενη πενταετία µετά το έτος 2006 ο µηχανισµός
της τιµολογιακής πολιτικής για τις υπηρεσίες της προηγούµενης παραγράφου, ώστε να
διασφαλίζεται η εύλογη απόδοση των επενδύσεων της ΕΥΑΘ Α.Ε και η χρηµατοδότηση των
δραστηριοτήτων της µε ορθολογικό τρόπο.

Επίσης, µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της ΕΥΑΘ Α.Ε. η οποία εγκρίνεται από τους
Υπουργούς Εθνικής Οικονοµίας, Οικονοµικών και Μακεδονίας - Θράκης, δύναται να καθορίζεται
ειδικό τιµολόγιο υδρεύσεως ή αποχετεύσεως για τους κατοίκους, τις επιχειρήσεις και τους εν γένει
χρήστες του δικτύου της Εταιρίας.

Τέλος, τα τιµολόγια για την παροχή υπηρεσιών αποχέτευσης δύνανται να συνίστανται σε
ποσοστό επί της αξίας της κατανάλωσης ύδατος, ενώ από την 1.1.2003 καταργείται η διάταξη της
παρ. 7 του άρθρου 10 του ν.δ. 787/1970, σύµφωνα µε την οποία το Ελληνικό ∆ηµόσιο
απαλλάσσεται από δικαιώµατα, τέλη και εισφορές προς τον ΟΑΘ.
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6. Προνόµια Ε.Υ.Α.Θ.

Σύµφωνα µε το άρθρο 23 του νόµου 2937/2001 δεν χωρεί αναγκαστική εκτέλεση κατά των
παγίων στοιχείων του ενεργητικού της ΕΥΑΘ Α.Ε. που χρησιµοποιούνται για την άσκηση των
σχετικών µε την παροχή ύδρευσης και αποχέτευσης δραστηριοτήτων της.

Επίσης προβλέπεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 679/1977 (ΦΕΚ Α’ 245), όπως ισχύει
σήµερα, εφαρµόζονται και όσον αφορά την εκτέλεση υπόγειων ή επίγειων εργασιών προς
κατασκευή αγωγών και πάσης φύσεως έργων υδρεύσεως και αποχετεύσεως αρµοδιότητος της
ΕΥΑΘ Α.Ε. και της ΕΥΑΘ Παγίων τόσο επί των προσώπων που αναφέρονται στις διατάξεις αυτές
όσο και επί δηµοτικών ή κοινοτικών ακινήτων και κοινοχρήστων χώρων των Ο.Τ.Α. Για τα ως
άνω έργα, καθώς και για όσα έργα έχουν εκτελεσθεί εντός των ως άνω ακινήτων δεν οφείλεται
οποιοδήποτε τέλος, ούτε επιβάλλεται οποιαδήποτε επιβάρυνση εις βάρος της ΕΥΑΘ Α.Ε. ή της
ΕΥΑΘ Παγίων και υπέρ των Ο.Τ.Α.

7. ∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις Ε.Υ.Α.Θ.  Σύµβαση µεταξύ Ελληνικού ∆ηµοσίου,  της
ΕΥΑΘ Παγίων και Ε.Υ.Α.Θ.

7.1.1. ∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις Ε.Υ.Α.Θ. Σύµβαση µεταξύ Ελληνικού ∆ηµοσίου,  της
ΕΥΑΘ Παγίων και Ε.Υ.Α.Θ.

Στην παράγραφο 3 του άρθρου 20 του νόµου 2937/2001 αναφέρεται ότι µε σύµβαση που
συνάπτεται µεταξύ του ∆ηµοσίου, εκπροσωπουµένου από τους Υπουργούς Εθνικής Οικονοµίας,
Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων και Μακεδονίας - Θράκης, του
νοµικού προσώπου «ΕΥΑΘ Παγίων» που συνιστάται µε την παράγραφο 1 του άρθρου 22 και της
ΕΥΑΘ Α.Ε., ορίζονται οι όροι και ο τρόπος ανανέωσης του δικαιώµατος της παροχής υπηρεσιών
ύδρευσης και αποχέτευσης, το καταβαλλόµενο από την ΕΥΑΘ Α.Ε. τίµηµα για τη διάθεση σε
αυτήν του ακατέργαστου ύδατος, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 24 του νόµου
2937/2001, τα ειδικότερα δικαιώµατα και υποχρεώσεις της δικαιούχου και των λοιπών µερών, ο
τρόπος ελέγχου και µετρήσεων της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών, ο µηχανισµός
παροχής κινήτρων για την αποτελεσµατική τήρηση από την ΕΥΑΘ Α.Ε. της υποχρέωσής της για
την πρόληψη και αποφυγή απωλειών ύδατος, οι λόγοι ανάκλησης του δικαιώµατος, οι κυρώσεις ή
άλλες συνέπειες σε βάρος της δικαιούχου σε περίπτωση παράβασης των όρων της συµβάσεως,
ο τρόπος επίλυσης των διαφορών µεταξύ των συµβαλλοµένων και ρυθµίζεται κάθε άλλο θέµα
που αφορά στις σχέσεις µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών ή που, τυχόν, κριθεί αναγκαίο για την
επίτευξη του σκοπού του παρεχοµένου δικαιώµατος.

Με τη ίδια σύµβαση δύναται, επίσης να ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την εκπόνηση µελετών,
την εκτέλεση έργων, την πραγµατοποίηση προµηθειών και την σύναψη συµβάσεων παροχής
υπηρεσιών για τα πάσης φύσεως έργα που αφορούν στην ύδρευση και αποχέτευση και
εµπίπτουν στην αρµοδιότητα της ΕΥΑΘ Παγίων, καθώς και οι οικονοµικοί και λοιποί όροι και ο
τρόπος χρηµατοδότησης τους.

Σε εκτέλεση της ανωτέρω παραγράφου 3 του άρθρου 20 του νόµου 2937/2001, στις 27.7.2001
υπεγράφη µεταξύ της Εταιρίας, του Ελληνικού ∆ηµοσίου και της ΕΥΑΘ Παγίων σύµβαση µε την
οποία καθορίζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα της ΕΥΑΘ ΑΕ. Επισηµαίνεται ότι η σύναψη
της Σύµβασης έχει τύχει προεγκρίσεως από την από 27.7.2001 Έκτακτη Γενική συνέλευση των
µετόχων της ΕΥΑΘ ΑΕ., σύµφωνα µε το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920 [Σχετικό κείµενο υπάρχει
στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο του ΟΛΘ]  Αντίγραφο της Σύµβασης περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα ….
του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου. Οι βασικοί όροι της ανωτέρω σύµβασης είναι οι ακόλουθοι:
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Αντικείµενο της Σύµβασης.

Η Εταιρία αποκτά το αποκλειστικό δικαίωµα της παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης
στις γεωγραφικές περιοχές στις οποίες εκτείνεται η δραστηριότητα της και ειδικότερα το
αποκλειστικό δικαίωµα:

α) άντλησης, συλλογής, µεταφοράς, αποθηκεύσεως, επεξεργασίας, διανοµής, πωλήσεως και
διαχειρίσεως ύδατος πάσης χρήσεως και

β) της συλλογής, µεταφοράς, επεξεργασίας, αποθηκεύσεως, διαθέσεως, εκµεταλλεύσεως και
διαχειρίσεως αποβλήτων και άλλων λυµάτων, εξαιρουµένων των τοξικών.

∆ιάρκεια της Σύµβασης.

Η Σύµβαση έχει διάρκεια τριάντα ετών και αρχίζει από τη 27.7.2001, σύµφωνα µε την παρ. 2 του
άρθρου 20 του νόµου 2937/2001. Η Σύµβαση αυτή, δύναται µε έγγραφη συµφωνία των µερών να
ανανεώνεται για τριάντα έτη ή για συντοµότερο χρονικό διάστηµα, υπό την προϋπόθεση ότι η
ΕΥΑΘ Α.Ε. θα έχει τηρήσει τους όρους της παρούσας Σύµβασης.

Πρότυπα λειτουργίας.

Η Εταιρία υποχρεούται να συντηρεί και λειτουργεί τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στον “Κανονισµό Υδροληψίας” και τον “Κανονισµό Λειτουργίας ∆ικτύου
Υπονόµων της περιοχής Θεσσαλονίκης” της ΕΥΑΘ ΑΕ.

Επενδύσεις στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης.

Στο άρθρο 5 της Σύµβασης τα συµβαλλόµενα µέρη δηλώνουν ότι αναγνωρίζουν και αποδέχονται
ότι η περαιτέρω ανάπτυξη της ΕΥΑΘ Α.Ε. και η βελτίωση των παρεχοµένων υπηρεσιών προς
τους καταναλωτές καθιστούν αναγκαία την πραγµατοποίηση επενδύσεων, η οποία θα πρέπει να
βαρύνει όλα τα συµβαλλόµενα µέρη. Το ίδιο άρθρο, σε συνδυασµό µε τα επενδυτικά
προγράµµατα της πρώτης πενταετίας που περιλαµβάνονται στα Παραρτήµατα 2 και 3 της
Σύµβασης, καθώς και µε τα επενδυτικά προγράµµατα που ανάγονται στο χρόνο µετά την πρώτη
πενταετία, ορίζουν µε τη µορφή πλαισίου, ορισµένα ζητήµατα αναφορικά µε τα έργα τα οποία
κρίνεται αναγκαίο ή σκόπιµο να κατασκευασθούν κατά τη διάρκεια της Σύµβασης και καθορίζουν
τις αρµοδιότητες εκάστου αντισυµβαλλόµενου µέρους αυτής.

Ειδικότερα, το ∆ηµόσιο και η ΕΥΑΘ Παγίων αναλαµβάνουν την υποχρέωση να προβαίνουν σε
επενδύσεις που αφορούν σε νέα πάγια στοιχεία ενεργητικού, τα οποία βρίσκονται στις Περιοχές
Β, Γ, ∆ και Ε όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 26 του νόµου 2937/2001
(Γεωγραφικές περιοχές εκτός Περιοχής Αποκλειστικής Ευθύνης της ΕΥΑΘ Α.Ε.). Περαιτέρω, το
∆ηµόσιο και η ΕΥΑΘ Παγίων προβαίνουν σε επενδύσεις που αφορούν σε µεγάλα έργα
υποδοµής εντός της περιοχής που εκτείνεται για την µεν ύδρευση στις περιοχές του στοιχείου (α)
της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του νόµου 2937/2001, για τη δε αποχέτευση στις περιοχές του
υποστοιχείου (αα΄) του στοιχείου (β) της παραγράφου 1 («Περιοχή Α») του άρθρου 26 του νόµου
2937/2001 (Περιοχή Αποκλειστικής Ευθύνης της ΕΥΑΘ Α.Ε.).

Προς εκπλήρωση των ανωτέρω υποχρεώσεων του ∆ηµοσίου και της ΕΥΑΘ Παγίων, η ΕΥΑΘ
Α.Ε. υποχρεούται να καταρτίζει και υποβάλλει εγκαίρως προς το ∆ηµόσιο και την ΕΥΑΘ Παγίων
επενδυτικά προγράµµατα πενταετούς διάρκειας. Το ∆ηµόσιο και η ΕΥΑΘ Παγίων, αφού λάβουν
υπ’ όψιν τους τα προτεινόµενα από την ΕΥΑΘ Α.Ε επενδυτικά προγράµµατα, οριστικοποιούν το
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πρόγραµµα επενδύσεων στο οποίο προσδιορίζονται τα επενδυτικά έργα που θα εκτελεσθούν
από αυτούς και φροντίζουν ούτως ώστε να εξασφαλίζουν και διαθέτουν τους απαραίτητους κάθε
φορά πόρους προς υλοποίηση των έργων αυτών.

Αντίστοιχα, η ΕΥΑΘ Α.Ε. είναι αποκλειστικά αρµόδια και υπεύθυνη να προβαίνει σε επενδύσεις
που αφορούν σε πάγια στοιχεία ενεργητικού που βρίσκονται εντός της περιοχής που εκτείνεται
για την µεν ύδρευση στις περιοχές του στοιχείου (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του νόµου
2937/2001, για τη δε αποχέτευση στις περιοχές του υποστοιχείου (αα΄) του στοιχείου (β) της
παραγράφου 1 («Περιοχή Α») του άρθρου 26 του νόµου 2937/2001 (Περιοχή Αποκλειστικής
Ευθύνης της ΕΥΑΘ Α.Ε.), πλην των µεγάλων έργων υποδοµής, τα οποία συµπεριλαµβάνονται
στο επενδυτικό πρόγραµµα που οφείλουν να υλοποιούν το ∆ηµόσιο και η ΕΥΑΘ Παγίων. Προς
το σκοπό αυτό η ΕΥΑΘ Α.Ε. υποχρεούται όπως καταρτίζει πρόγραµµα επενδύσεων, στο οποίο
προσδιορίζονται τα επενδυτικά έργα που θα εκτελεσθούν είτε σε σχέση µε τµήµατα των δικτύων
ύδρευσης  και αποχέτευσης κυριότητος της ΕΥΑΘ Παγίων είτε σε σχέση µε νέα στοιχεία
ενεργητικού. Η ΕΥΑΘ Α.Ε. συµφωνεί το πρόγραµµα αυτό µε το ∆ηµόσιο και την ΕΥΑΘ Παγίων.
Κατά την εκτέλεση των έργων αυτών, αναθέτουσα αρχή προβλέπεται ότι θα είναι η ΕΥΑΘ Α.Ε., η
οποία και επιβαρύνεται µε το σύνολο του κόστους υλοποίησής τους, εκτός εάν άλλως
συµφωνηθεί.

Τα προγράµµατα επενδύσεων (i) της ΕΥΑΘ ΑΕ και (ii) του ∆ηµοσίου και της ΕΥΑΘ Παγίων, τα
οποία συµφωνούνται για την πρώτη πενταετία (χρονική περίοδος 2002 – 2006) παρατίθεται
αναλυτικά στα Παραρτήµατα 2 και 3 της Σύµβασης. Επισηµαίνεται ότι για το πρώτο πενταετές
πρόγραµµα επενδύσεων της ΕΥΑΘ ΑΕ συµφωνήθηκε ότι η Εταιρία επιβαρύνεται µε το σύνολο
του κόστους υλοποίησης αυτού.

Επίσης, στο αυτό άρθρο 5 της Σύµβασης ορίζεται ότι τα επενδυτικά προγράµµατα δύνανται να
αναθεωρούνται κατόπιν νέας έγγραφης συµφωνίας των συµβαλλοµένων µερών, ιδίως εφ΄ όσον
συντρέχουν έκτακτες περιπτώσεις που επιβάλλουν την υλοποίηση έργων.

Υποχρεώσεις της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Η ΕΥΑΘ Α.Ε., σύµφωνα µε το άρθρο 6 της Σύµβασης, καθίσταται αρµόδια και υπεύθυνη για την
παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης στους καταναλωτές εντός της Περιοχής
∆ραστηριότητας (περιοχή εντός της οποίας η ΕΥΑΘ Α.Ε. έχει το αποκλειστικό δικαίωµα να
παρέχει τις Υπηρεσίες, όπως ορίζεται στον νόµο 2937/2001 και όπως αυτή επεκτείνεται ή
διαφοροποιείται νοµίµως, σύµφωνα µε το άρθρο 26 του νόµου 2937/2001), την µε έξοδα και
δαπάνες της λειτουργία και συντήρηση του συστήµατος ύδρευσης και αποχέτευσης, την
ανακαίνιση και βελτίωση αυτού, τη σύνδεση νέων καταναλωτών ανάλογα µε τις ανάγκες και την
ανάληψη επένδυσης κεφαλαίου για την επέκταση του συστήµατος ύδρευσης και αποχέτευσης ή
την τροποποίηση των εγκαταστάσεων για τη βελτίωση της ποσότητας ή/και ποιότητας των
παρεχόµενων υπηρεσιών σύµφωνα µε την εφαρµοστέα νοµοθεσία, τη Σύµβαση και το εκάστοτε
επενδυτικό πρόγραµµα της ΕΥΑΘ Α.Ε.. Ρητά αναφέρεται στο ίδιο άρθρο ότι η υποχρέωση
λειτουργίας και συντήρησης του συστήµατος ύδρευσης και αποχέτευσης καλύπτει και όλα τα
εκτελεσθησόµενα για το σκοπό υδρεύσεως και αποχετεύσεως της Περιοχής ∆ραστηριότητας
έργα, ανεξάρτητα του φορέα κατασκευής αυτών.

Τα πάσης φύσεως έργα, προσθήκες και επεκτάσεις που σύµφωνα µε τον νόµο 2937/2001, τη
Σύµβαση και τα µελλοντικά επενδυτικά προγράµµατα υποχρεούται να πραγµατοποιεί η ΕΥΑΘ
Α.Ε. προβλέπεται ότι θα περιέρχονται στην κυριότητα της ΕΥΑΘ Παγίων µε τον τρόπο που
προβλέπεται στον νόµο 2937/2001 Τα νέα έργα και οι πάσης φύσεως βελτιώσεις, προσθήκες σε
υποδοµές δικτύων και λοιπές υποδοµές στις οποίες προβαίνει η ΕΥΑΘ Α.Ε. µε δαπάνες της κατά
τη διάρκεια της Σύµβασης, θα θεωρούνται επενδύσεις, για τις οποίες η ΕΥΑΘ Α.Ε. θα δικαιούται
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αποζηµιώσεως από το ∆ηµόσιο ίση προς την αναπόσβεστη αξία τους κατά το χρόνο λύσης ή
λήξης της Σύµβασης. Η αναπόσβεστη αυτή αξία θα υπολογίζεται σύµφωνα µε όσα προβλέπονται
στο νόµο 2937/2001.

Πέραν των ανωτέρω υποχρεώσεων η ΕΥΑΘ Α.Ε. αναλαµβάνει την υποχρέωση (i) να παρέχει σε
όλους τους καταναλωτές αδιακρίτως και σε ισότιµη βάση υπηρεσίες, (ii) να ανταποκρίνεται στα
αιτήµατα των καταναλωτών κατά τα οριζόµενα στο Χάρτη Υποχρεώσεων προς τους
Καταναλωτές (Χ.Υ.Κ.), και (iii) να εφαρµόζει τις θεσπιστικές εθνικές και κοινοτικές πρακτικές,
µεθόδους και πρότυπα που ακολουθούνται γενικά στον τοµέα ύδρευσης και αποχέτευσης και
από τους διαχειριστές ύδρευσης και αποχέτευσης

Ποιοτικές προδιαγραφές και τηρούµενα, εκ µέρους της ΕΥΑΘ ΑΕ, στοιχεία

Η ΕΥΑΘ ΑΕ, µέσω του άρθρου 7 της Σύµβασης, αναλαµβάνει την υποχρέωση τήρησης της
εκάστοτε ισχύουσας Ελληνικής και Κοινοτικής νοµοθεσία όσον αφορά τις ελάχιστες ποιοτικές
απαιτήσεις για τη ποιότητα του νερού και τη διαχείριση αστικών λυµάτων και βιοµηχανικών
αποβλήτων.
Επίσης, η Εταιρία οφείλει να τηρεί συγκεκριµένα στοιχεία και να συντάσσει περιοδικές εκθέσεις τα
οποία θα παραδίδονται στην ΕΥΑΘ Παγίων ή και στο ∆ηµόσιο και µέσω των οποίων θα είναι
δυνατός ο έλεγχος αναφορικά µε τη συµµόρφωση της Εταιρίας  προς τις αναλαµβανόµενες, από
τη Σύµβαση και το νόµο 2937/2001, υποχρεώσεις της.

Συµµόρφωση µε νοµικά και ρυθµιστικά πρότυπα

Σύµφωνα µε το άρθρο 9 της Σύµβασης η ΕΥΑΘ ΑΕ καθώς και ΕΥΑΘ Παγίων υποχρεούνται να
συµµορφώνονται και να τηρούν τους όρους της Σύµβασης καθώς και τις υποχρεώσεις τους που
απορρέουν από το νόµο 2937/2001 και την κείµενη νοµοθεσία. Αντίστοιχα το ∆ηµόσιο διατηρεί το
δικαίωµα να παρακολουθεί τις δραστηριότητες της ΕΥΑΘ Α.Ε. και της ΕΥΑΘ Παγίων, να
επιθεωρεί και να ελέγχει τη λειτουργία τους και να εξασφαλίζει τη συµµόρφωσή τους µε τους
όρους της Σύµβασης, καθώς και µε οποιεσδήποτε άλλες νοµικές υποχρεώσεις αυτών.

∆οκιµές και µέτρηση

H ΕΥΑΘ ΑΕ αναλαµβάνει, µέσω του άρθρου 10 της Σύµβασης, δεσµεύσεις αναφορικά µε τον
έλεγχο, ανάλυση και τήρηση στοιχείων για το νερό που παραδίδει στους καταναλωτές ενώ επίσης
υποβάλλει σε ελέγχους και αναλύσεις τα λύµατα που επεξεργάζεται. Σηµειώνεται ότι η Εταιρία
έχει αναλάβει την υποχρέωση όπως η διαδικασία ελέγχων / αναλύσεων που χρησιµοποιεί
καταστεί σύµφωνη µε το πρότυπο ISO 9000 το αργότερο έως τον ∆εκέµβριο 2005.

∆ιατάξεις περί καταναλωτών.

Στα άρθρα 11 έως και 15 της Σύµβασης περιλαµβάνονται τα σχετικά µε τα δικαιώµατα και
υποχρεώσεις των καταναλωτών. Ιδιαίτερα σηµειώνεται το δικαίωµα του ∆ηµοσίου,  στα πλαίσια
άσκησης κοινωνικής πολιτικής, να ορίζει µονοµερώς (και πέραν τυχόν αντίστοιχων αποφάσεων
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας) τον τρόπο αντιµετώπισης ευπαθών οµάδων
καταναλωτών αναφορικά µε την ενδεχόµενη διακοπή της παροχής ύδατος ή της παροχής
υπηρεσιών αποχέτευσης. Στην περίπτωση αυτή και σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο
15 της Σύµβασης, το δηµόσιο αναλαµβάνει την υποχρέωση να αποζηµιώνει την ΕΥΑΘ Α.Ε. για
τα διαφυγόντα έσοδά της που απορρέουν από την άσκηση του ανωτέρω δικαιώµατός του.

Υποχρεώσεις και εγγυήσεις του ∆ηµοσίου και της ΕΥΑΘ Παγίων

Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 16 της Σύµβασης, το ∆ηµόσιο, µέσω και της ΕΥΑΘ
Παγίων, φροντίζει ούτως ώστε να παρέχονται επαρκείς ποσότητες ακατέργαστου ύδατος στην
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ΕΥΑΘ Α.Ε., ώστε να εξασφαλίζεται η εύλογη κατανάλωση ύδατος εκ µέρους των καταναλωτών
της και να είναι σε θέση η Εταιρία να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών
ύδρευσης.

Στο πλαίσιο αυτό το ∆ηµόσιο και η ΕΥΑΘ Παγίων οφείλουν να κατασκευάζουν την απαραίτητη
υποδοµή και εγκαταστάσεις για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους αυτών, όπως
αναφέρεται σχετικά στο άρθρο 5 της Σύµβασης, µε την επιφύλαξη ότι η ΕΥΑΘ Α.Ε. είναι
αποκλειστικά υπεύθυνη για τη λειτουργία, συντήρηση και διαχείριση των εγκαταστάσεων
άντλησης, συλλογής, µεταφοράς και επεξεργασίας ύδατος µε έξοδα και δαπάνες της.

Σε περίπτωση περιέλευσης στην ΕΥΑΘ Παγίων κατά κυριότητα παγίων και δικτύων υδρεύσεως
και αποχετεύσεως ή επεκτάσεως της Περιοχής ∆ραστηριότητας της ΕΥΑΘ Α.Ε., που
πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 26 του νόµου
2937/2001 το ∆ηµόσιο και η ΕΥΑΘ Παγίων υποχρεούνται είτε να κατασκευάζουν την
απαιτούµενη νέα υποδοµή, είτε να παραδίδουν στην ΕΥΑΘ Α.Ε. την υφιστάµενη υποδοµή σε
κατάσταση που δεν αφίσταται εκείνης στην οποία ευρίσκεται η υποδοµή µέσω της οποίας η
ΕΥΑΘ Α.Ε. παρέχει υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης προς τους καταναλωτές, άλλως η
ΕΥΑΘ Α.Ε. δεν υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες προς τους καταναλωτές των περιοχών
αυτών.

Όσον αφορά στην αποχέτευση των οµβρίων υδάτων και την αντιπληµµυρική προστασία ισχύουν
όσα αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 24 του νόµου 2937/2001. Σύµφωνα µε
τα ανωτέρω άρθρα του νόµου 2937/2001  η ευθύνη για την αποχέτευση των οµβρίων υδάτων και
την αντιπληµµυρική προστασία στην εκάστοτε περιοχή δραστηριότητας της ΕΥΑΘ Α.Ε. ανήκει
πλέον στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, το οποίο µεριµνά για
την µελέτη, κατασκευή, συντήρηση και επέκταση δικτύου οµβρίων υδάτων, καθώς και των έργων
αντιπληµµυρικής προστασίας. Κατ' εξαίρεση, για τη λειτουργία και συντήρηση του παντορροϊκού
συστήµατος αποχέτευσης που βρίσκεται στην περιοχή δραστηριότητας της ΕΥΑΘ Α.Ε. είναι
υπεύθυνη η Εταιρία στην οποία µέσω ειδικής συµβάσεως δύναται να ανατίθεται η εκτέλεση των
ανωτέρω εργασιών.

Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες σχετικά µε την Παραγωγή και Εκµετάλλευση
Ιλύος και Ηλεκτρικής Ενέργειας

Στο άρθρο 17 της Σύµβασης προβλέπεται ότι µε ιδιαίτερη σύµβαση µεταξύ της ΕΥΑΘ Α.Ε. ή
θυγατρικής της επιχείρησης ή επιχείρησης συνδεόµενης προς αυτήν και της ΕΥΑΘ Παγίων,
δύναται να συµφωνείται η εγκατάσταση, διέλευση και εκµετάλλευση τηλεπικοινωνιακών δικτύων
µε οπτικές ίνες που διέρχονται από τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης. Με τη σύµβαση αυτή
θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι οι ανωτέρω δραστηριότητες δεν δηµιουργούν οποιαδήποτε
δυσλειτουργία ή πρόσθετη φθορά στα δίκτυα υδρεύσεως και αποχετεύσεως και θα πρέπει να
ορίζεται το σχετικό αντάλλαγµα, που θα αποδίδεται στην ΕΥΑΘ Παγίων, καθώς και ο τρόπος
καταβολής του.

Επίσης, µε ιδιαίτερη σύµβαση µεταξύ της ΕΥΑΘ Α.Ε. ή θυγατρικής της επιχείρησης και της ΕΥΑΘ
Παγίων, δύναται να συµφωνείται η εκµετάλλευση της ιλύος και του βιοαερίου που προέρχονται ή
παράγονται από την επεξεργασία των ακαθάρτων υδάτων. Η κατασκευή, λειτουργία και
συντήρηση των απαιτουµένων προς το σκοπό αυτό εγκαταστάσεων βαρύνει καθ’ ολοκληρίαν τη
θυγατρική εταιρεία της ΕΥΑΘ Α.Ε. που συνιστάται για το σκοπό αυτό. Με την ίδια σύµβαση θα
πρέπει να εξασφαλίζεται ότι οι ανωτέρω δραστηριότητες δεν δηµιουργούν οποιαδήποτε
δυσλειτουργία ή πρόσθετη φθορά στα δίκτυα υδρεύσεως και αποχετεύσεως ή στις εγκαταστάσεις
που συνδέονται µε την επεξεργασία των ακαθάρτων υδάτων.

Τίµηµα για την Προµήθεια Ακατέργαστου Ύδατος
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Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 18 της Σύµβασης η ΕΥΑΘ Α.Ε. οφείλει να καταβάλλει
στην ΕΥΑΘ Παγίων, από το έτος 2002, τίµηµα για την προµήθεια σε αυτήν ακατέργαστου ύδατος.
Το τίµηµα αυτό για την πρώτη πενταετία ανέρχεται σε δραχµές 500 εκατ. κατ’ έτος και
καταβάλλεται δε σε δύο εξαµηνιαίες ισόποσες δόσεις. Επίσης, η Εταιρία αναλαµβάνει να
καταβάλλει στην ΕΥΑΘ Παγίων, από το έτος 2002, το κόστος της ετήσιας λειτουργίας της
(αµοιβές προσωπικού και έξοδα λειτουργίας της) µέχρι του ποσού των δραχµών 150 εκατ. κατ’
ανώτατο όριο.

Όσον αφορά στο τίµηµα για την πώληση του ακατέργαστου ύδατος µετά την πρώτη πενταετία,
αναπροσαρµόζεται µε έγγραφη συµφωνία των µερών, σε συνάρτηση µε την τιµολογιακή πολιτική,
τις παρεχόµενες στην ΕΥΑΘ Α.Ε. ποσότητες ύδατος και λαµβάνοντας υπ’ όψιν το ύψος των
επενδυτικών προγραµµάτων του άρθρου 5 της Σύµβασης που θα συµφωνούνται µεταξύ του
∆ηµοσίου, της ΕΥΑΘ Παγίων και της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Επιβολή κυρώσεων στην ΕΥΑΘ Α.Ε. για µη συµµόρφωση προς τα πρότυπα

Σύµφωνα µε το άρθρο 20 της Σύµβασης, στην περίπτωση κατά την οποία η ΕΥΑΘ ΑΕ δεν
συµµορφώνεται προς τα πρότυπα που επιβάλλονται από την Σύµβαση, επιβάλλονται οι
κυρώσεις που προβλέπονται στον Χάρτη Υποχρεώσεων προς τους Καταναλωτές, όπως
εκάστοτε ισχύει ή οι κυρώσεις των άρθρων 21 και 22 της Σύµβασης.

∆ικαίωµα και συνέπειες καταγγελίας της Σύµβασης.

Το ∆ηµόσιο έχει δικαίωµα να καταγγείλει την Σύµβαση σε συγκεκριµένες περιπτώσεις και εφ’
όσον ακολουθηθεί η διαδικασία η προβλεπόµενη στο ίδιο άρθρο.

Το ∆ηµόσιο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 21 της εν λόγω σύµβασης, έχει δικαίωµα
να την καταγγείλει σε συγκεκριµένες µόνο περιπτώσεις και ειδικότερα:

• Λόγω επανειληµµένης ή συνεχιζόµενης υπαίτιας παράλειψης τήρησης των προτύπων
λειτουργίας, ασφάλειας και συντήρησης του συστήµατος ύδρευσης και αποχέτευσης, µε
συνέπεια την ευρείας έκτασης απορύθµισή του.

• Λόγω επανειληµµένης ή συνεχιζόµενης υπαίτιας αθέτηση των ουσιωδών υποχρεώσεων προς
το σύνολο ή µεγάλο µέρος των καταναλωτών.

• Λόγω αφερεγγυότητας.
• Λόγω εγκατάλειψης του συστήµατος ύδρευσης και αποχέτευσης ή µη υπαίτιας υλοποίησης

των επενδυτικών προγραµµάτων που αναλαµβάνει να υλοποιεί η ΕΥΑΘ Α.Ε..
 
 Σύµφωνα µε το ίδιο άρθρο 21, όποτε επέρχεται ένα από τα ανωτέρω γεγονότα και εφ’ όσον καµία
άλλη θεραπεία δεν παρέχει αποτελεσµατική αντιµετώπιση, το ∆ηµόσιο δύναται, να γνωστοποιεί
στην ΕΥΑΘ Α.Ε. την επέλευση του γεγονότος αυτού και να τάσσει εύλογη προθεσµία για την
θεραπεία αυτού. Εάν το γεγονός αυτό δεν θεραπευθεί εντός του ταχθέντος ευλόγου χρονικού
διαστήµατος, το ∆ηµόσιο δύναται να αποστείλει έγγραφη προειδοποίηση στην ΕΥΑΘ Α.Ε.
αναγγέλλοντας την πρόθεσή του να καταγγείλει τη Σύµβαση. Εάν το εν λόγω γεγονός δεν
θεραπευθεί εντός 30 ηµερών από της γνωστοποιήσεως της προθέσεως καταγγελίας, το ∆ηµόσιο
δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση.

Αµέσως µετά την καταγγελία της Σύµβασης, το δικαίωµα της ΕΥΑΘ Α.Ε. προς παροχή
υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης ανακαλείται. Η δε ΕΥΑΘ ΑΕ υποχρεούται να παραδώσεις
τις εγκαταστάσεις, δίκτυα και λοιπά στοιχεία στην κατάσταση που τα παρέλαβε, υπό την
επιφύλαξη της συνήθους φθοράς που θα έχει προκληθεί από τη χρήση τους για την επίτευξη του
σκοπού για τον οποίο χρησιµοποιούνται και µε την εξαίρεση των δικτύων ύδρευσης.
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Σχετικά µε το ανωτέρω δικαίωµα καταγγελίας της Συµβάσεως, εκ µέρους του ∆ηµοσίου,
επισηµαίνεται ότι οι αναφερόµενοι λόγοι κρίνονται ως συνήθεις λαµβανοµένων υπ’ όψιν/σε
σύγκριση µε αντίστοιχους/συναφείς λόγους καταγγελίας που περιλαµβάνονται στο σύνολο των
συµβάσεως παραχώρησης που έχει συνοµολογήσει το Ελληνικό ∆ηµόσιο µε ιδιώτες επενδυτές,
οι οποίοι σε συνέχεια διενεργηθέντων διαγωνισµών ανέλαβαν την κατασκευή, χρηµατοδότηση και
εκµετάλλευση µεγάλων έργων υποδοµής (ιδέ σχετικά συµβάσεις παραχώρησης για το Νέο
∆ιεθνές Αεροδρόµιο Αθηνών στα Σπάτα, τη Μόνιµη Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου, τον περιφερειακό
∆ακτύλιο Αθηνών – Αττική Οδός κλπ).

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, τα κείµενα των σχετικών συµβάσεων παραχώρησης διαµορφώθηκαν
σε συνέχεια µακρών διαπραγµατεύσεων, το σύνολο δε των ιδιωτών επενδυτών απεδέχθη
αντίστοιχους/συναφείς λόγους ως ευλόγους η δε επέλευση των οποίων να δύναται να οδηγήσει
σε καταγγελία των συµβάσεων παραχώρησης εις βάρος των παραχωρησιούχων εταιριών. Τέλος,
υπενθυµίζεται ότι αντίστοιχοι λόγοι καταγγελίας περιλαµβάνονται στην από 9 ∆εκεµβρίου 1999
σύµβαση µεταξύ του Ελληνικού ∆ηµοσίου και της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ.

Ανωτέρα Βία

Σύµφωνα µε το άρθρο 23 της Σύµβασης, τα συµβαλλόµενα µέρη δεν θα ευθύνονται αναφορικά
µε αθέτηση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από την σύµβαση, εφ’ όσον και στην έκταση
κατά την οποία αυτή (η αθέτηση) οφείλεται σε γεγονός ή περίσταση που συνιστά ανωτέρα βία.

 Επίλυση ∆ιαφορών
 
 Οποιαδήποτε διαφορά, διαφωνία, αµφισβήτηση και γενικά διχογνωµία που τυχόν προκύψει
µεταξύ οποιωνδήποτε των συµβαλλοµένων µερών, θα επιλύεται ως ακολούθως:
 
 Πραγµατογνωµοσύνη. Εάν η διαφορά αφορά σε τεχνικό ζήτηµα θα διεξάγεται
πραγµατογνωµοσύνη, από µηχανικό που θα ορίζει το ΤΕΕ ή από Ορκωτό Ελεγκτή που θα
ορίζεται από το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών (ΣΟΕ), µετά από αίτηση οιουδήποτε των µερών. Η
απόφαση του πραγµατογνώµονα θα είναι υποχρεωτική για τα µέρη, εφόσον εκδοθεί εντός έξι (6)
εβδοµάδων από τον διορισµό του πραγµατογνώµονα, εκτός εάν τα µέρη, µε έγγραφη συµφωνία,
παρατείνουν τον χρόνο αυτό, άλλως θα είναι ανίσχυρη ως εκδοθείσα από αναρµόδιο κατά χρόνο
όργανο. Τα µέρη θα συµµορφώνονται µε την εγκαίρως εκδοθείσα απόφαση του
πραγµατογνώµονα και το µέρος που, ενδεχοµένως διατηρεί επιφυλάξεις, δύναται να προσφύγει
σε διαιτησία.
 
 ∆ιαιτησία. Εάν η διαφορά δεν αφορά σε τεχνικό ζήτηµα ή αφορά µεν τέτοιου είδους ζητήµατα,
αλλά, µετά από έγγραφη συµφωνία των µερών, αποφασίσθηκε να παρακαµφθεί το στάδιο της
πραγµατογνωµοσύνης, είτε υπήρξε προσφυγή σε πραγµατογνωµοσύνη, αλλά δεν εκδόθηκε
εγκαίρως η απόφαση του πραγµατογνώµονα, κατά τα ανωτέρω, είτε εκδόθηκε µεν εγκαίρως η
απόφαση του πραγµατογνώµονα, αλλά εάν κάποιο από τα µέρη διατηρεί επιφυλάξεις και
επιθυµεί να προσφύγει στην διαιτησία, τότε σε οποιαδήποτε από τις ως άνω περιπτώσεις, η
διαφορά θα επιλύεται δια διαιτησίας υπό δύο διαιτητών, οι οποίοι θα διορίζονται ένας από το κάθε
µέρος και του επιδιαιτητού, ο οποίος θα διορίζεται µετά από συµφωνία των µερών και σε
περίπτωση διαφωνίας, από τον εκάστοτε Πρόεδρο του Συµβουλίου ∆ιοίκησης του Εφετείου
Θεσσαλονίκης. Η απόφαση της διαιτησίας θα είναι υποχρεωτική και οριστική για τα µέρη, εφόσον
εκδοθεί εντός έξι (6) µηνών από τον διορισµό του επιδιαιτητού κατά τα ανωτέρω, εκτός αν τα
µέρη, µε έγγραφη συµφωνία, παρατείνουν το χρόνο αυτό, άλλως θα είναι ανίσχυρη ως εκδοθείσα
από αναρµόδιο κατά χρόνο όργανο. Στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται η προσφυγή στην τακτική
δικαιοσύνη.
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Τροποποίηση των όρων της παρούσας Σύµβασης
 
 Σύµφωνα µε το άρθρο 25 της Σύµβασης παρέχεται η δυνατότητα τροποποίησης αυτής µε
νεώτερη έγγραφη συµφωνία και ιδίως µε σκοπό τη συµµόρφωση µε Κανονισµό της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή µε νόµο που ενσωµατώνει Οδηγία ή µε άλλο κανόνα παραγώγου δικαίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή λόγω µεταβολής των συνθηκών και υπό τον όρο ότι θα λαµβάνεται
µέριµνα ούτως ώστε η τροποποίηση να µην έχει ουσιώδη δυσµενή επίπτωση στην οικονοµική
κατάσταση της ΕΥΑΘ Α.Ε., συµπεριλαµβανοµένης της ικανότητας της να χρηµατοδοτεί τις
δραστηριότητες της δυνάµει της Σύµβασης και να µην επιβαρύνει την ΕΥΑΘ Α.Ε. µε σηµαντικά
µη ανακτήσιµα κόστη, ή σε περίπτωση κατά την οποία το ∆ηµόσιο εκφράσει την πρόθεση να
απολέσει ποσοστό συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο της ΕΥΑΘ Α.Ε. συνολικά άνω του 49% και
πριν από την υλοποίηση κάθε σχετικής απόφασης.

7.2 Συµβάσεις έργων αποχέτευσης.

Σύµφωνα µε νεοψηφισθέντα νόµο το Υπουργείο ΠΕΧΩ∆Ε το οποίο είναι αρµόδιο για την
αποχέτευση των οµβρίων υδάτων και την αντιπληµµυρική προστασία, µεριµνά για την µελέτη,
κατασκευή, συντήρηση και επέκταση του δικτύου οµβρίων υδάτων και των έργων
αντιπληµµυρικής προστασίας. Το ΥΠΕΧΩ∆Ε µπορεί µε σύµβαση να αναθέτει το σύνολο ή τµήµα
των ανωτέρω εργασιών στην ΕΥΑΘ έναντι «εύλογης αµοιβής». Μέχρι σήµερα τέτοια σύµβαση
δεν έχει υπογραφεί.

Εξαιρετικά η Εταιρία είναι υπεύθυνη για την λειτουργία και συντήρηση του παντορροϊκού
συστήµατος αποχέτευσης που βρίσκεται στην περιοχή της δραστηριοποίησης της.
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8. Χάρτης Υποχρεώσεων προς Καταναλωτές (Χ.Υ.Κ.).

Η Ε.Υ.Α.Θ. εξυπηρετεί σήµερα 1.045.000 καταναλωτές, κατοίκους της µείζονος περιοχής
Θεσσαλονίκης, παρέχοντας υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης που χαρακτηρίζονται από
υψηλή ποιότητα και χαµηλή τιµή που προκύπτει από τον κοινωφελή χαρακτήρα της.
Πρωταρχικός στόχος της Ε.Υ.Α.Θ. είναι η συνεχής βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών και σε
αυτήν την κατεύθυνση  η Ε.Υ.Α.Θ.  συνέταξε  τον Χ.Υ.Κ. που αποτελεί ένα πλαίσιο
προτυποποίησης και κατοχύρωσης των υποχρεώσεων της προς τους καταναλωτές.

Ο Χάρτης Υποχρεώσεων προς Καταναλωτές καθορίζει τους όρους µε τους οποίους η Εταιρία
παρέχει τις υπηρεσίες της προς τους καταναλωτές και τη διαδικασία αποζηµίωσης προς αυτούς
σε περίπτωση µη τήρησης των αναλαµβανοµένων δεσµεύσεων.

Οι αναλαµβανόµενες εκ µέρους της εταιρείας υποχρεώσεις προς τους καταναλωτές και ο χρόνος
εκπλήρωσης τους ανά τοµέα δραστηριότητας είναι οι ακόλουθες:

Ύδρευση
Απάντηση σε γραπτά αιτήµατα και παράπονα 10 έως 40 ηµέρες
∆ιακοπή Υδροληψίας λόγω οφειλής:
α) Αφαίρεση Υδροµέτρου:
β) Ακύρωση από τον αγωγό:
Επανασύνδεση:
α) Επανατοποθέτηση Υδροµέτρου:
β)  Αποκατάσταση υδροληψίας λόγω ακύρωσης
από τον αγωγό:

10 εργάσιµες ηµέρες
30 εργάσιµες ηµέρες

2 εργάσιµες µέρες

90 εργάσιµες µέρες
Επέµβαση για την αποκατάσταση διαρροής 1 έως 5 εργάσιµες µέρες
Επέµβαση για την µετατόπιση ή την αντικατάσταση
δικτύου αγωγού διανοµής 90 εργάσιµες ηµέρες

Τοποθέτηση νέας παροχής υδροληψίας:
α) Χωρίς επέκταση δικτύου:
β) Με επέκταση δικτύου:
γ) Μεταφορά Υδροµέτρου
δ)Τοποθέτηση Υδροµέτρου

20 εργάσιµες µέρες από την πληρωµή
90 εργάσιµες µέρες από την πληρωµή

10 εργάσιµες ηµέρες
5 εργάσιµες ηµέρες

Αποχέτευση
Απάντηση σε γραπτά αιτήµατα και παράπονα 10 έως 15 ηµέρες
Σύνδεση οικοδοµής µε το δίκτυο αποχέτευσης: 3 µήνες

Επέµβαση για την αποκατάσταση οµαλής λειτουργίας
φραγέντος αγωγού αποχέτευσης:
α) µε τη χρήση βυτίου:
β) όταν απαιτείται τοπική εκσκαφή:
γ)  όταν απαιτείται ανακατασκευή τµήµατος του αγωγού:

1 έως 5 εργάσιµες µέρες

4 έως 12 ώρες
24 ώρες

2 έως 10 εργάσιµες ηµέρες
Επιστροφή χρηµάτων αχρεωστήτως καταβληθέντων: 20 εργάσιµες ηµέρες

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις παραπάνω υποχρεώσεις δεν εκπληρωθεί µέσα στις
αντίστοιχες προθεσµίες, η Ε.Υ.Α.Θ. δεσµεύεται να καταβάλει στον καταναλωτή το ποσό των
5.000 δρχ. ως απόδειξη της πρόθεσης της να προσφέρει υπηρεσίες ποιότητας και να φανεί
συνεπής στις αναλαµβανόµενες από το Χ.Υ.Κ. υποχρεώσεις της. Το σχετικό αίτηµα πρέπει να
υποβάλλεται από τον καταναλωτή εντός 30 ηµερολογιακών ηµερών από την λήξη της
προθεσµίας δέσµευσης.
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9.  Σύσταση Νοµικού προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου. Μεταβίβαση Παγίων Ε.Υ.Α.Θ.

Στο άρθρο 22 του νόµου 2937/2001 προβλέπονται τα ακόλουθα:

Συνιστάται Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία «ΕΥΑΘ Παγίων» και σκοπό τη
διαχείριση, συντήρηση και λειτουργία των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων και λοιπών παγίων
που θα µεταβιβασθούν σε αυτό, την άσκηση των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου επί των πηγών που
χρησιµοποιούνται για την ύδρευση της περιοχής δραστηριότητας της ΕΥΑΘ Α.Ε. και την
συνδροµή του ∆ηµοσίου κατά το σχεδιασµό και την υλοποίηση της πολιτικής επενδύσεων για την
ύδρευση και την αποχέτευση της περιοχής δραστηριότητας της ΕΥΑΘ Α.Ε.. Για την εκπλήρωση
του σκοπού της η ΕΥΑΘ Παγίων δύναται ιδίως να εκπονεί ή αναθέτει µελέτες, να εκτελεί έργα, να
διενεργεί προµήθειες, να συνάπτει συµβάσεις παροχής σε αυτήν υπηρεσιών και να
πραγµατοποιεί επενδύσεις.

Στο νοµικό αυτό πρόσωπο που τελεί υπό την εποπτεία των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και
Μακεδονίας Θράκης µεταβιβάζονται άνευ ανταλλάγµατος κατά κυριότητα ακίνητα περιουσιακά
στοιχεία και λοιπά πάγια της ΕΥΑΘ Α.Ε. σύµφωνα µε τα οριζόµενα κατωτέρω. Η µεταβίβαση
αυτή απαλλάσσεται από την καταβολή οποιουδήποτε φόρου, τέλους χαρτοσήµου, άλλου τέλους
ή εισφοράς υπέρ του δηµοσίου ή νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου ή άλλου τρίτου. Οµοίως
απαλλάσσεται από κάθε φόρο υπεραξίας που προκύπτει από τη µεταβίβαση αυτήν.

Από τη δηµοσίευση του νόµου 2937/2001, στο νοµικό αυτό πρόσωπο παραχωρούνται, επίσης,
τα δικαιώµατα του ∆ηµοσίου επί των πηγών που χρησιµοποιούνται για την ύδρευση της εκάστοτε
περιοχής δραστηριότητας της ΕΥΑΘ Α.Ε..

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΥΑΘ Α.Ε. µε απόφασή του, που επικυρώνεται από τη γενική
συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, καθορίζει τα µεταβιβαζόµενα περιουσιακά στοιχεία, µεταξύ
των οποίων περιλαµβάνονται υποχρεωτικά τα πάγια και οι εγκαταστάσεις στις πηγές
υδροληψίας, τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, οι εκτάσεις που έχουν περιέλθει στην
κυριότητα της ΕΥΑΘ Α.Ε. δυνάµει της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν.δ. 787/70 και οι
εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν τις δραστηριότητες ύδρευσης και αποχέτευσης,
συµπεριλαµβανοµένων των µονάδων επεξεργασίας ύδατος και λυµάτων και εξαιρουµένων του
οικοπέδου εκτάσεως 6.500 τ.µ. περίπου, στη θέση Άνω Τούµπα Θεσσαλονίκης επί του οποίου
υφίστανται και δεξαµενές υδροδοτήσεως, των πάσης φύσεως υδροµετρητών και έκτασης
σαράντα περίπου στρεµµάτων που θα προέλθει από τη διευθέτηση του ρέµατος Μαλακοπής στο
τµήµα το ευρισκόµενο άνωθεν του κόµβου Κ10 της ανατολικής περιφερειακής οδού και ορίζει
όργανα για τη σύνταξη έκθεσης που θα περιέχει απαραιτήτως, εφόσον πρόκειται για ακίνητα,
σαφή περιγραφή των µεταβιβαζόµενων ακινήτων µε προσδιοριστικά κυρίως στοιχεία το είδος, τη
θέση και εάν είναι δυνατόν τα όρια αυτών, ενώ εφόσον πρόκειται για λοιπά πάγια το είδος, τη
θέση το µήκος ή άλλα προσδιοριστικά στοιχεία.  Η παραπάνω έκθεση, αφού εγκριθεί από το
διοικητικό συµβούλιο της ΕΥΑΘ Α.Ε., υποβάλλεται προς έγκριση στον Υπουργό Οικονοµικών, η
οποία πραγµατοποιείται µε σχετική απόφασή του. Η απόφαση αυτή µε τη συνηµµένη έκθεση
αποτελεί τίτλο µεταβίβασης υπέρ της ΕΥΑΘ Παγίων, απόσπασµα του οποίου µεταγράφεται
ατελώς κατά τις κείµενες διατάξεις, στα οικεία βιβλία µεταγραφών στο αρµόδιο υποθηκοφυλακείο.

Ωσαύτως µεταβιβάζονται άνευ ανταλλάγµατος στην ΕΥΑΘ Παγίων ο αγωγός µεταφοράς του
ακατέργαστου ύδατος από το αντλιοστάσιο ωθήσεως Σίνδου στο σταθµό επεξεργασίας
Νεοχωρούδας, ο σταθµός επεξεργασίας ύδατος του Γαλλικού ποταµού, οι εγκαταστάσεις
επεξεργασίας ύδατος και λυµάτων στην περιοχή Σίνδου και οι εγκαταστάσεις του βιολογικού
καθαρισµού Αγγελοχωρίου περιοχής Μηχανιώνας. Οι µεταβιβάσεις αυτές µεταγράφονται ατελώς
στα οικεία βιβλία Μεταγραφών των αρµοδίων Υποθηκοφυλακείων βάσει εκθέσεως που
συντάσσεται από επιτροπή που ορίζεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΥΑΘ. Η
διαδικασία της προηγουµένης παραγράφου εφαρµόζεται και στην περίπτωση αυτή.
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Τα υπόλοιπα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία δεν µεταβιβάζονται σύµφωνα µε τις
προηγούµενες παραγράφους και τα οποία χρησιµοποιεί αποκλειστικά η ΕΥΑΘ Α.Ε. κατά την
ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος ανήκουν κατά κυριότητα σε αυτήν. Οι αρµόδιες
υπηρεσίες της ΕΥΑΘ Α.Ε. καταρτίζουν έκθεση απογραφής των ως άνω περιουσιακών στοιχείων
της ΕΥΑΘ Α.Ε.. Η παραπάνω έκθεση, ύστερα από την έγκρισή της από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
της ΕΥΑΘ Α.Ε., υποβάλλεται προς έγκριση στον Υπουργό Οικονοµικών, η οποία
πραγµατοποιείται µε σχετική απόφασή του. Η απόφαση αυτή µετά της συνηµµένης εκθέσεως και
της προβλεποµένης από το άρθρο 9 του β.δ. 533/1963 (ΦΕΚ Α΄ 147), όπως ισχύει σήµερα,
περιλήψεως, µεταγράφεται ατελώς στα βιβλία µεταγραφών των οικείων υποθηκοφυλακείων,
εφόσον πρόκειται για ακίνητα τα οποία δεν έχουν ήδη µεταγραφεί.

Ακίνητα στα οποία κατασκευάζονται κατά τη δηµοσίευση του παρόντος ή πρόκειται να
κατασκευαστούν έργα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων ή
από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για να χρησιµοποιηθούν αποκλειστικώς από την
ΕΥΑΘ Α.Ε. για την άσκηση των σχετικών µε την παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης
δραστηριοτήτων της, ελλείψει άλλης συµφωνίας, µεταβιβάζονται κατά κυριότητα στην ΕΥΑΘ
Παγίων µετά από την αποπεράτωσή τους µε σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής.

Οι νέες επενδύσεις έργων, καθώς και οι προσθήκες ή βελτιώσεις επί των παγίων που
πραγµατοποιούνται από την ΕΥΑΘ Α.Ε. σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του
άρθρου 24 και του επενδυτικού προγράµµατος της παραγράφου 1 του άρθρου 25 (του νόµου
2937/2001) µεταβιβάζονται κατά κυριότητα οµοίως, ελλείψει άλλης συµφωνίας, στην ΕΥΑΘ
Παγίων κατά τη λήξη της σύµβασης της παραγράφου 3 του άρθρου 20 µε σχετικό πρωτόκολλο
παράδοσης – παραλαβής και σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην παράγραφο 9 του ίδιου
νόµου. Η απόσβεση των παραπάνω παγίων πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τους συντελεστές
που ορίζονται από το π.δ.100/1998 (ΦΕΚ Α΄ 96) ανεξάρτητα από τη χρονική διάρκεια της
σύµβασης µε την ΕΥΑΘ Παγίων.

Τα πρωτόκολλα παράδοσης – παραλαβής των ακινήτων περιέχουν σαφή περιγραφή του
ακινήτου και υποβάλλονται προς έγκριση στον Υπουργό Οικονοµικών, η οποία πραγµατοποιείται
µε σχετική απόφασή του. Η απόφαση αυτή µε τα συνηµµένα πρωτόκολλα αποτελεί τίτλο
µεταγραφής, ο οποίος µεταγράφεται ατελώς στα οικεία υποθηκοφυλακεία. Οι µεταβιβάσεις αυτές
απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήµου ή άλλο τέλος και εισφορά ή δικαίωµα υπέρ
του ∆ηµοσίου, ΝΠ∆∆ ή οποιουδήποτε τρίτου.

10.   Υποχρεώσεις ∆ηµοσίου – Επιχορηγήσεις επενδυτικών προγραµµάτων Ε.Υ.Α.Θ.

10.1     Υποχρεώσεις ∆ηµοσίου

Σύµφωνα µε το άρθρο 24 του νόµου 2937/2001 το ∆ηµόσιο µέσω της ΕΥΑΘ Παγίων διαθέτει
ακατέργαστο ύδωρ στην ΕΥΑΘ Α.Ε. ώστε να εξασφαλίζεται η εύλογη κατανάλωση ύδατος εκ
µέρους των καταναλωτών της και να είναι σε θέση η ΕΥΑΘ Α.Ε. να ανταποκριθεί στις
υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών ύδρευσης. Η ποσότητα, η ποιότητα και η µέθοδος παροχής
του ακατέργαστου νερού θα καθορίζεται στη σύµβαση µεταξύ του δηµοσίου και της ΕΥΑΘ Α.Ε.
Με την ίδια σύµβαση ορίζεται το ύψος του τιµήµατος που καταβάλλεται από την ΕΥΑΘ Α.Ε. για τη
διάθεση σε αυτή του ακατέργαστου ύδατος, το οποίο αποδίδεται στην ΕΥΑΘ Παγίων.

Το ∆ηµόσιο µεριµνά για την έρευνα και συλλογή του ύδατος αυτού, τη µελέτη, κατασκευή και
λειτουργία νέων έργων και τη λειτουργία, συντήρηση και επέκταση υφισταµένων έργων προς το
σκοπό εκπλήρωσης της υποχρέωσής του. Η υλοποίηση των παραπάνω δύναται να ανατίθεται
στην ΕΥΑΘ Παγίων. Η ΕΥΑΘ Παγίων έχει την ευθύνη για τη λειτουργία και συντήρηση των
παγίων που θα της µεταβιβασθούν.
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Η ευθύνη για την αποχέτευση των οµβρίων υδάτων και την αντιπληµµυρική προστασία στην
εκάστοτε περιοχή δραστηριότητας της ΕΥΑΘ Α.Ε. στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
∆ηµοσίων Έργων, το οποίο µεριµνά για την µελέτη, κατασκευή, συντήρηση και επέκταση δικτύου
οµβρίων υδάτων, καθώς και των έργων αντιπληµµυρικής προστασίας. Κατ' εξαίρεση, για τη
λειτουργία και συντήρηση του παντορροϊκού συστήµατος αποχέτευσης που βρίσκεται στην
περιοχή δραστηριότητας της ΕΥΑΘ Α.Ε. είναι υπεύθυνη η τελευταία.

Η αστυνόµευση των συστηµάτων υδρεύσεως και αποχετεύσεως της ΕΥΑΘ Α.Ε. και της ΕΥΑΘ
Παγίων ως και η κατά τις διατάξεις του από 18/21-3-1924 ∆/τος «περί κωδικοποιήσεως του ν.
2853 κ.λπ.» (ΦΕΚ Α΄ 61) αστυνόµευση δηµόσιων υδάτων στην γεωγραφική περιοχή, για την
οποία ισχύει το αποκλειστικό δικαίωµα της παραγράφου 1 του άρθρου 20, συνιστά αρµοδιότητα
του Κράτους και ασκείται δια των συνεστηµένων οργάνων του.

10.2   Επιχορηγήσεις επενδυτικών προγραµµάτων Ε.Υ.Α.Θ.

Σύµφωνα µε το άρθρο 25 του ΝΌΜΟΥ 2937/2001 το ∆ηµόσιο επιχορηγεί την ΕΥΑΘ Παγίων και
την ΕΥΑΘ Α.Ε. είτε από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων
Επενδύσεων είτε από τον τακτικό προϋπολογισµό. Τα επενδυτικά προγράµµατα, οι φορείς
εκτέλεσής τους και το ύψος των επιχορηγήσεων, προσδιορίζονται στη σύµβαση της ΕΥΑΘ Α.Ε.,
της ΕΥΑΘ Παίων και του ∆ηµοσίου, όπου και ρυθµίζεται και κάθε άλλο σχετικό θέµα.

Οι διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 2 και 3 του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α΄ 38) δεν εφαρµόζονται στην
ΕΥΑΘ Α.Ε. µετά την εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών ή µε άλλο τρόπο
συµµετοχής επενδυτών στο µετοχικό κεφάλαιο της ΕΥΑΘ Α.Ε..

Από το έτος 2002 η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 43 του ν. 2065/1992 (ΦΕΚ Α΄ 113)
δεν εφαρµόζεται στην ΕΥΑΘ Α.Ε.. Σε περίπτωση εισαγωγής της εταιρείας στο Χρηµατιστήριο
Αξιών Αθηνών ή µε άλλο τρόπο συµµετοχής επενδυτών στο µετοχικό κεφάλαιο της ΕΥΑΘ Α.Ε.,
το δηµόσιο καταβάλλει στην ΕΥΑΘ Α.Ε. κατά το έτος 2002 το ποσό των 3.000.000.000 δραχµών,
κατά το έτος 2003 το ποσό των δραχµών 2.000.000.000 και κατά το έτος 2004 το ποσό των
δραχµών 1.000.000.000.

11.   Κοινοτική Νοµοθεσία

Η Οδηγία 200/60ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης
Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τοµέα της πολιτικής
των υδάτων, η οποία δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων την 22.12.2000 (L 327/1), έχει ως σκοπό τη η θέσπιση πλαισίου για την
προστασία των εσωτερικών, επιφανειακών, µεταβατικών, παράκτιων και υπογείων
υδάτων, το οποίο:

α) να αποτρέπει την περαιτέρω επιδείνωση, να προστατεύει και να βελτιώνει την ποιότητα
των υδάτινων οικοσυστηµάτων  καθώς και των αµέσως εξαρτώµενων από αυτά χερσαίων
οικοσυστηµάτων και υγροτόπων σε ό,τι αφορά τις ανάγκες τους σε νερό,
β) να προωθεί τη βιώσιµη χρήση του νερού βάσει µακροπρόθεσµης προστασίας των
διαθέσιµων υδάτινων πόρων,
γ) να αποσκοπεί στην ενίσχυση της προστασίας και τη βελτίωση του υδάτινου
περιβάλλοντος, µεταξύ άλλων µε ειδικά µέτρα για την προοδευτική µείωση των
απορρίψεων, εκποµπών και διαρροών ουσιών προτεραιότητας και µε την παύση ή τη
σταδιακή εξάλειψη των απορρίψεων, εκποµπών, και διαρροών των επικίνδυνων ουσιών
προτεραιότητας,
δ) να διασφαλίζει την προοδευτική µείωση της ρύπανσης των υπογείων υδάτων και να
αποτρέπει την περαιτέρω µόλυνση τους, και
ε) να συµβάλλει στο µετριασµό των επιπτώσεων από πληµµύρες και ξηρασίες,
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και να συµβάλλει µε τον τρόπο αυτό:

• στην εξασφάλιση επαρκούς παροχής επιφανειακού και υπογείου νερού καλής
ποιότητας που απαιτείται για τη βιώσιµη, ισόρροπη και δίκαιη χρήση ύδατος,

• σε σηµαντική µείωση της ρύπανσης των υπογείων υδάτων,
• στην προστασία των χωρικών και θαλασσίων υδάτων, και
• στην επίτευξη των στόχων των σχετικών διεθνών συµφωνιών,

συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αποσκοπούν  στην πρόληψη και την
εξάλειψη της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος µε κοινοτική δράση για την
παύση ή σταδιακή εξάλειψη των απορρίψεων, εκποµπών και διαρροών
επικίνδυνων ουσιών προτεραιότητας, µε απώτατο σκοπό να επιτευχθούν
συγκεντρώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον οι οποίες, για µεν τις φυσικώς
απαντώµενες ουσίες να πλησιάζουν το φυσικό βασικό επίπεδο, για δε τις τεχνητές
συνθετικές ουσίες να είναι σχεδόν µηδενικές.

Η Οδηγία αναφέρεται και ρυθµίζει τα ακόλουθα επιµέρους θέµατα:

• το συντονισµό των διοικητικών ρυθµίσεων σε περιοχής λεκάνης απορροής
ποταµού,

• τους περιβαλλοντικούς στόχους αναφορικά µε τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα
και τις προστατευόµενες περιοχές,

• τα χαρακτηριστικά της περιοχής λεκάνης απορροής ποταµού, επισκόπηση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των ανθρώπινης δραστηριοτήτων και οικονοµική
ανάλυση της χρήσης ύδατος,

• τη δηµιουργία µητρώου προστατευόµενων περιοχών,
• τον προσδιορισµό των υδάτων που χρησιµοποιούνται για την άντληση πόσιµου

ύδατος,
• την παρακολούθηση της κατάστασης των επιφανειακών και υπογείων υδάτων και

των προστατευόµενων περιοχών,
• την ανάκτηση κόστους για υπηρεσίες ύδατος, όπου ειδικότερα ορίζεται ότι πρέπει

να λαµβάνεται υπόψη η αρχή της ανάκτησης του κόστους των υπηρεσιών ύδατος,
συµπεριλαµβανοµένου του κόστους για το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους,
η οικονοµική ανάλυση που διεξάγεται σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙΙ της Οδηγίας
και ειδικότερα η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Πρόσθετα, ορίζεται ότι µέχρι το
έτος 2010, τα κράτη µέλη πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι πολιτικές τιµολόγησης
του ύδατος παρέχουν κατάλληλα κίνητρα στους χρήστες για να χρησιµοποιούν
αποτελεσµατικά τους υδάτινους πόρους και κατά συνέπεια να συµβάλλουν στην
επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της παρούσας οδηγίας, καθώς και ότι οι
χρήσεις ύδατος πρέπει να διακρίνονται τουλάχιστον σε βιοµηχανία, νοικοκυριά και
γεωργία,

• την συνδυασµένη προσέγγιση για σηµειακές και διάχυτες πηγές,
• το πρόγραµµα των λαµβανοµένων µέτρων,
• το σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταµού,
• τα θέµατα πληροφόρησης κοινού και διαβουλεύσεων,
• τις στρατηγικές κατά της ρύπανσης των υδάτων,
• τις στρατηγικές για την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης των υπογείων

υδάτων,
• την έκθεση της Επιτροπής σχετικά µε την υλοποίηση της Οδηγίας, η οποία θα

δηµοσιευθεί το αργότερο δώδεκα έτη µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της
Οδηγίας,

• τα σχέδια για µελλοντικά κοινοτικά µέτρα,
• τις τεχνικές προσαρµογής της Οδηγίας,
• τη σύσταση ειδικής κανονιστικής Επιτροπής,
• τις καταργούµενες και µεταβατικές διατάξεις
• τις κυρώσεις που θα επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των εθνικών

διατάξεων που εκδίδονται σύµφωνα µε την Οδηγία, οι οποίες  θα οριστούν από τα
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κράτη µέλη και οι οποίες πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, ανάλογες και
αποτρεπτικές,

• την προθεσµία εφαρµογής, όπου ειδικότερα ορίζεται ότι τα κράτη µέλη θέτουν σε
ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να
συµµορφωθούν προς την Οδηγία, το αργότερο έως την 22.12.2003 και
πληροφορούν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.
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VI. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 1998-2000

1. Γενικά

Η Εταιρία έκλεισε την πρώτη υπερδωδεκάµηνη χρήση της την 31.12.2000.

Ο  νόµος 2937/2001 προβλέπει την µεταβίβαση πάγιων περιουσιακών στοιχείων µετά από
απόσχισή τους από την Εταιρία, σε υπό  σύσταση ΝΠ∆∆ που θα φέρει την  επωνυµία « ΕΥΑΘ
Παγίων». Το ∆.Σ της ΕΥΑΘ στην από 30.7.2001 συνεδρίαση του  καθόρισε τα προς  µεταβίβαση
στην ΕΥΑΘ παγίων περιουσιακά στοιχεία η αξία των οποίων στις 31.12.2000 ανήλθαν σε δρχ.
103,7 δις. ( € 3.043 εκατ.).

Ειδικότερα:

Από τους λογαριασµούς των παγίων έχουν αφαιρεθεί τα παρακάτω πάγια περιουσιακά στοιχεία
που εισφέρθηκαν δι’ αποσχίσεως στην υπό σύσταση ‘‘ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ Α.Ε.’’, συνολικής αξίας
κτήσεως δρχ. 103.666.940.851, (στα οποία είχαν διενεργηθεί αποσβέσεις ύψους δρχ.
6.286.101.099, οι οποίες (αποσβέσεις) λόγω της απόσχισης αντιλογίστηκαν και δεν επιβάρυναν
τελικά τα αποτελέσµατα της χρήσεως 2000). Έτσι οι λογαριασµοί των παγίων εµφανίζονται
µειωµένοι κατά τα ανωτέρω ποσά.

Κατηγορία Παγίου Αξία Κτήσης
Συσσωρευµένες
Αποσβέσεις

Αναπόσβεστη
Αξία

Γήπεδα-Οικόπεδα 10,583,817,957 0 10,583,817,957
Κτίρια και τεχνικά έργα 2,259,124,109 352,853,756 1,906,270,353
Αγωγοί & Τεχνικές εγκαταστάσεις δικτύου
ύδρευσης 32,522,541,957 3,468,907,893 29,053,634,064
Αγωγοί & Τεχνικές εγκαταστάσεις δικτύου
αποχέτευσης 46,979,372,018 2,464,339,450 44,515,032,568
Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και
προκαταβολές 11,322,084,810 0 11,322,084,810
Σύνολο 103,666,940,851 6,286,101,099 97,380,839,752

Η ανωτέρω αφαίρεση στη λογιστική κατάσταση της Εταιρίας για την περίοδο 2000 έγινε µε
αντίστοιχη µείωση των κονδυλίων των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρίας όπως αναπτύσσονται στον
ακόλουθο πίνακα :

Καταβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο 89,888,750,000
∆ιαφορές από Αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων 44,799,700
Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού 13,081,656,962
Κέρδη απόσχισης λόγω µείωσης των αποσβέσεων (3,148,002,312)
Ειδικό αποθεµατικό (2,486,364,598)
Μεταβολή στο σύνολο ιδίων κεφαλαίων (2000) 97,380,839,752

Με βάση την αξία των παγίων που µεταβιβάζονται και των συνδεδεµένων µε αυτά αποσβέσεων
και επιχορηγήσεων, η Εταιρία προχώρησε στην σύνταξη εξωλογιστικών (pro forma) οικονοµικών
καταστάσεων για τις περιόδους 1998-2000, καθώς και για το εξάµηνο του 2001, οι οποίες
ελέγχθηκαν από τον τακτικό ορκωτό ελεγκτή καθώς και από τους έκτακτους ορκωτούς ελεγκτές
της ΣΟΛ Ernst & Young. Η σύνταξη των pro forma οικονοµικών καταστάσεων κρίνεται ως
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απαραίτητη προκειµένου να σχηµατίσει ο επενδυτής  εικόνα για την πραγµατική περιουσιακή
κατάσταση και την κερδοφορία της Εταιρίας.

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται και σχολιάζεται η εξέλιξη των οικονοµικών µεγεθών της
Εταιρίας κατά την περίοδο 1998-2000, όπως αυτά διαµορφώθηκαν µε την εφαρµογή των
διατάξεων του 2937/2001, ο οποίος προβλέπει τη µεταβίβαση των σηµαντικότερων από άποψη
στρατηγικής σηµασίας αλλά και από άποψη αξίας παγίων της ΕΥΑΘ Α.Ε. στο νεοσυσταθέν
νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία ΕΥΑΘ Παγίων.

∆εδοµένης της αλλαγής φυσιογνωµίας της Εταιρίας σε εταιρία αµιγώς διαχειρίσεως θεωρείται
σκόπιµη η εκτενής παρουσίαση των εξωλογιστικών (pro forma) οικονοµικών καταστάσεων της
ΕΥΑΘ, µε βάση τις παραδοχές εκείνες που καθιστούν τις προγενέστερες της ψήφισης του νόµου
οικονοµικές χρήσεις συγκρίσιµες µε τις µελλοντικές. Για το λόγο αυτό στα υποκεφάλαιο 2 έως 7
παρουσιάζονται και αναλύονται διεξοδικά οι εν λόγω οικονοµικές καταστάσεις, υπολογίζονται οι
χρηµατοοικονοµικοί δείκτες και οι πίνακες πηγών - χρήσεων κεφαλαίων και ταµειακών ροών.

Στο υποκεφάλαιο 8 κατωτέρω παρατίθεται η πρώτη οικονοµική κατάσταση που δηµοσίευσε η
Εταιρία, η οποία αφορούσε την υπερδωδεκάµηνη χρήση 1.1.1999-31.12.2000. Στο εν λόγω
υποκεφάλαιο γίνεται εκτενής ανάλυση των κονδυλίων της χρήσης, υπολογίζονται
χρηµατοοικονοµικοί δείκτες και παρατίθεται και η διανοµή των προ φόρων κερδών.

Παράλληλα, στο κεφάλαιο 9 παρατίθεται και pro forma υπερδωδεκάµηνη οικονοµική κατάσταση,
η οποία συντάχθηκε από την Εταιρία και ελέγχθηκε από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και
διαφέρει από τη δηµοσιευµένη κατά το ότι λαµβάνει υπόψη τη µεταβίβαση των παγίων της
Εταιρίας στην ΕΥΑΘ Παγίων.

2. ∆ραστηριότητα – Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η εξέλιξη των ποσοτικών πωλήσεων στον τοµέα
ύδρευσης κατά την περίοδο 1996-2000.

Είναι ευνόητο ότι αντίστοιχα στοιχεία για τον τοµέα της αποχέτευσης δεν µπορούν να υπάρχουν
και για το λόγο αυτό τα τέλη αποχέτευσης υπολογίζονται ως ποσοστό επί του τιµολογίου
ύδρευσης.

 Κατανάλωση Νερού (σε χιλ. κυβικά µέτρα)
Α. Τιµολογηµένη
Κατανάλωση 1996 1997 1998 1999 2000

2000
(% επί του συνόλου)

Κοινοί καταναλωτές 44.499 45.961 44.800 45.676 45.058 47%
Υπάλληλοι ΟΥΘ 5 3 2 7 3 0%
Πολύτεκνοι 435 438 430 441 437 0%
∆ηµόσιο 3.864 3.769 3.285 3.381 2.786 3%
Ο.Τ.Α. 3.639 3.326 3.292 3.126 3.404 4%
Βιοµηχανίες 6.872 5.711 5.664 5.429 5.309 6%
ΕΚΟ ΕΛ∆Α Α.Ε. 9.150 9.125 9.150 9.125 9.150 10%
Επαγγελµατίες 314 698 844 873 1.044 1%
Ειδ. Τιµολόγηση 61 53 580 681 509 1%
Σύνολο 68.838 69.083 68.047 68.739 67.700 71%
  
Β. Μη Τιµολογηµένη

Κατανάλωση 24.355 22.613 23.455 24.939 27.287 29%

Γενικό Σύνολο (Α+Β) 93.193 91.696 91.502 93.678 94.987 100%

Από την παράθεση των στοιχείων του ανωτέρω πίνακα προκύπτουν τα εξής συµπεράσµατα:
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 Η τιµολογηµένη κατανάλωση ύδατος παρέµεινε σχετικά σταθερή κατά τη διάρκεια της
πενταετίας σηµειώνοντας µέση ετήσια µείωση 0,41%.

 Το ποσοστό της µη τιµολογηµένης κατανάλωσης παρουσίασε µέση ετήσια αύξηση της τάξης
του 3% και σαν ποσοστό της συνολικής κατανάλωσης νερού διαµορφώθηκε σε ποσοστό 29%
από 26% το 1995. Προκειµένου να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα των διαρροών η ∆ιοίκηση
της ΕΥΑΘ ΑΕ µε την υπ’ αριθµ. 398/98 απόφαση της ενέκρινε τα τεύχη του διαγωνισµού για
την πρόσληψη Τεχνικού Συµβούλου για την υλοποίηση του προγράµµατος του έργου µε τίτλο
"Ανάλυση και διαχείριση δικτύου παροχής νερού της περιοχής Θεσσαλονίκης και κατάρτιση
και παρακολούθηση προγράµµατος ελέγχου και περιορισµού των διαρροών". Το
συγκεκριµένο πρόγραµµα θα χρηµατοδοτηθεί από το Ταµείο Συνοχής µέσω των πιστώσεων
του ΥΠΕΧΩ∆Ε, από το έργο των εργολαβιών που αφορά την υδροδότηση από τον
Αλιάκµονα µε αριθµό έργου 9576505 της ΣΑΕ 076/2.

 Σταθερή παρουσιάζεται στη διάρκεια της περιόδου η διάρθρωση των πωλήσεων κατά
κατηγορία καταναλωτών. Έτσι για παράδειγµα οι κοινοί (οικιακοί) καταναλωτές
αντιπροσωπεύουν σταθερά το 66,5% της τιµολογηµένης κατανάλωσης.

 Σηµαντικός πελάτης για την ΕΥΑΘ αναδεικνύεται η ΕΚΟ-ΕΛ∆Α ΑΕ καθώς κατά τη διάρκεια
της πενταετίας καταναλώνει σε συστηµατική βάση το 13% περίπου της τιµολογηµένης
κατανάλωσης νερού.

Η διάρθρωση των πωλήσεων της Εταιρίας στον τοµέα της ύδρευσης κατά κατηγορία πελάτη για
την περίοδο 1996-2000 παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.

Κατανάλωση Νερού (σε εκατ. δρχ.)

1998 1999 2000 2000 (000 €) 2000 (%)

Κοινοί καταναλωτές 4.576 4.812 4.639 13.613 73%
Πολύτεκνοι- Υπάλληλοι ΟΥΘ 32 33 33 97 1%
∆ηµόσιο - ΟΤΑ 493 498 464 1.363 7%
Βιοµηχανίες 442 423 414 1.215 7%
ΕΚΟ -ΕΛ∆Α 567 566 567 1.665 9%
Επαγγελµατίες 175 181 216 634 3%
Ειδ. Τιµολόγηση 23 27 20 57 0%
Σύνολο 6.307 6.540 6.353 18.643 100%

Σηµειώνεται παρά την ύπαρξη µεγάλου αριθµού πελατών, η κατανάλωση της ΕΚΟ – ΕΛ∆Α
ΑΒΕΕ αντιπροσωπεύει το 9% περίπου των εσόδων από την κατανάλωση ύδατος και το  5,6%
του κύκλου εργασιών της Εταιρίας. Πέραν αυτού δεν υφίσταται άλλος µεγάλος πελάτης για την
Εταιρία.

Σχετικά µε τον τρόπο τιµολόγησης των διαφορετικών κατηγοριών πελατών σηµειώνονται τα
ακόλουθα:

Τα νοικοκυριά χρεώνονται µε κλιµακωτό τιµολόγιο εξαβάθµιας κλίµακας ενώ το δηµόσιο, οι ΟΤΑ, οι
επαγγελµατίες και η ΕΚΟ µε σταθερό τιµολόγιο ανεξαρτήτως κατανάλωσης. Οι Βιοµηχανίες
χρεώνονται στην µεγαλύτερη ποσότητα µε 250 δρχ/m³ µόνο για 500m³ µηνιαίως χρεώνονται 150
δρχ/m³.  Πρέπει να σηµειωθεί ότι η πλειοψηφία των βιοµηχανιών δεν χρεώνονται τέλη
αποχέτευσης αφού δεν έχει ολοκληρωθεί ο συνδετήριος αγωγός ΒΙ.ΠΕ.Θ εγκαταστάσεων µε τις
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Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων Σίνδου.  Οµοίως απαλλάσσονται το ∆ηµόσιο και οι ΟΤΑ
από τα τέλη χρήσης Υπονόµων.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι µέχρι την 31.12.2000 τα νοικοκυριά καταναλώνουν το 65% της συνολικής
χρεούµενης ποσότητας νερού και εισφέρουν στην ΕΥΑΘ το 73% του συνόλου των εσόδων
πωλήσεων νερού.  Οι λοιποί καταναλωτές (Βιοµηχανίες, ∆ηµόσιο, ΟΤΑ κτλ) καταναλώνουν το 34%
της ποσότητας και εισφέρουν το 27% των εσόδων.

Σηµειώνεται ότι παρατηρείται καθυστέρηση στην τιµολόγηση της πραγµατοποιηθείσας
κατανάλωσης, που δηµιούργησε µια στατική υστέρηση εσόδων σε βάθος 4 µηνών περίπου.  Οι
συνέπειες στη διαµόρφωση των εσόδων δεν είναι σηµαντικές αφού κατά πάγια τακτική στην
διάρκεια ενός έτους εκδίδεται το σύνολο των λογαριασµών των πελατών.

Όπως αναφέρει ο έκτακτος οικονοµικός ελεγκτής, ο κυριότερος λόγος για τον οποίο δεν είναι
δυνατή η τιµολόγηση (µε την έκδοση των αποδείξεων) της πραγµατοποιηθείσας κατανάλωσης
του ύδατος µέχρι της 31ης ∆εκεµβρίου κάθε έτους, συνίσταται στην εκ των πραγµάτων αδυναµία
της Εταιρίας να ολοκληρώσει την καταµέτρηση του συνόλου των ενδείξεων των υδροµέτρων και
ταυτόχρονα της έκδοσης των αντίστοιχων αποδείξεων µέχρι το πέρας της διαχειριστικής
περιόδου ή εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος.

Για λόγους ορθής απεικόνισης των πραγµατοποιηθέντων εσόδων εντός της διαχειριστικής
χρήσης στην οποία έχουν πραγµατοποιηθεί, η Εταιρία θα πρέπει να αναµορφώνει, στη ∆ήλωση
Φορολογίας Εισοδήµατος, τα λογιστικά έσοδα της κλειόµενης χρήσης µε αφαίρεση των εσόδων
του πρώτου τετραµήνου της χρήσης (επειδή αυτά είχαν φορολογηθεί στην προηγούµενη χρήση)
και ταυτόχρονα την πρόσθεση στα έσοδα προς φορολογία των αντιστοίχων εσόδων του πρώτου
τετραµήνου της εποµένης χρήσης. Ο ενδεικνυόµενος αυτός χειρισµός εξυπηρετεί εκτός από την
εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 1δ του άρθρου 43 του κ.ν. 2190/1920 και την αποφυγή της
επιβολής λογιστικών διαφορών, που προέρχονται από την ετεροχρονισµένη δήλωση των
εσόδων, από χρήση σε χρήση στις οικείες φορολογικές αρχές.

Με βάση όλα τα ανωτέρω αλλά και της σχετικής δήλωσης του Οικονοµικού ∆ιευθυντή της
Εταιρίας, ότι πλέον θα πραγµατοποιούνται αναµορφώσεις στη ∆ήλωση Φορολογίας Εισοδήµατος
των ανωτέρω εσόδων, ο Κύριος Ανάδοχος θεωρεί ότι δεν απαιτείται αναµόρφωση στα
αποτελέσµατα και την Καθαρή Θέση της υπερδωδεκάµηνης διαχειριστικής περιόδου της
Εκδότριας, όσο και στην αντίστοιχη pro-forma.
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3. Εξέλιξη Pro Forma Αποτελεσµάτων 1998-2000 (µετά τη µεταβίβαση των
παγίων)

Η σύνταξη των pro forma οικονοµικών καταστάσεων έγινε για σκοπούς συγκρισιµότητας και
µόνο. Στις εν λόγω καταστάσεις ενσωµατώνονται γεγονότα και παραδοχές µε σκοπό την
πληρέστερη πληροφόρηση σχετικά µε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της Εκδότριας όπως
θα παρουσιάζονταν εάν η Εταιρία λειτουργούσε µε την σηµερινή της µορφή και λαµβανοµένων
υπόψη των µεταβολών που επήλθαν στα οικονοµικά της στοιχεία ενόψει της εισαγωγής της στο
ΧΑΑ.

Η πλήρης ανάλυση και η διαχρονική εξέλιξη του κύκλου εργασιών της Εταιρίας για την περίοδο
1998-2000 παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Κύκλος εργασιών ανά κατηγορία δραστηριότητας

(ποσά σε εκατ. δρχ.) 1998 1999 2000 2000
(σε € 000)

2000 (%)

Έσοδα Ύδρευσης
Πωλήσεις νερού 6.307 6.540 6.353 18.643 62,5%
Λοιπά τέλη ύδρευσης 1.384 1.279 1.305 3.830 12,8%
A. Σύνολο 7.690 7.819 7.658 22.473 75,3%

Έσοδα Αποχέτευσης
∆ικαίωµα χρήσης υπονόµου 1.924 1.830 2.076 6.093 20,4%
Λοιπά τέλη αποχέτευσης 376 395 437 1.281 4,3%
Β. Σύνολο 2.300 2.225 2.513 7.375 24,7%
Γενικό Σύνολο (Α+Β) 9.990 10.044 10.171 29.848 100,0%

Από την ανάλυση του παραπάνω πίνακα επισηµαίνονται τα εξής:

 Τα έσοδα της Εταιρίας από τις κύριες δραστηριότητές της (ύδρευση – αποχέτευση κατά τη
διάρκεια της εξεταζόµενης τριετίας σηµείωσαν ελαφρά µέση ετήσια άνοδο της τάξης του 1%.

 Τα έσοδα από την αποχέτευση αποτελούν το ένα τέταρτο περίπου των συνολικών εσόδων
της Εταιρίας.

 Στα λοιπά τέλη ύδρευσης περιλαµβάνονται κυρίως δικαιώµατα σύνδεσης και εισφορές, και
εργασίες αποκατάστασης.

 Στα λοιπά τέλη αποχέτευσης περιλαµβάνονται δικαιώµατα σύνδεσης, τέλη λυµάτων και
έσοδα από λοιπές εργασίες αποχέτευσης.
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Ανάλυση Εκµετάλλευσης - Αποτελεσµάτων περιόδου 1998-2000 (µετά τη µεταβίβαση
των παγίων)

Η εξέλιξη των pro forma αποτελεσµάτων της Ε.Υ.Α.Θ. κατά τη διάρκεια της περιόδου 1998-2000
παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 1998-2000
(σε εκατ. δρχ.) 1998 1999 20002000 (€ 000)
  
Κύκλος εργασιών από:  
τοµέα ύδρευσης 7.690 7.820 7.658 22.473
τοµέα αποχέτευσης 2.300 2.224 2.513 7.375
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 9.990 10.044 10.171 29.848
Μείον:  
Κόστος πωλήσεων 6.403 6.506 7.385 21.672
ΜΙΚΤΟ ΚΕΡ∆ΟΣ (προ αποσβέσεων) 3.587 3.538 2.786 8.176
(% στον κύκλο εργασιών) 36% 35% 27% 27%
Πλέον:  
Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης 2.880 3.300 3.289 9.654
ΣΥΝΟΛΟ 6.467 6.838 6.075 17.829
Μείον:  
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 1.788 1.196 1.327 3.895
Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης 49 60 59 174
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 546 646 700 2.055
Σύνολο εξόδων προ αποσβέσεων 2.384 1.902 2.087 6.124
(% στον κύκλο εργασιών) 24% 19% 21% 21%
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡ∆Η 4.083 4.936 3.989 11.705
(% στον κύκλο εργασιών) 41% 49% 39% 39%
Πλέον:  
Έσοδα χρεογράφων 463 0 0 0
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 36 7 37 108
Έκτακτα κέρδη 61 10 21 61
Έσοδα προηγούµενων χρήσεων 10 19 14 40
Μείον:  
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 17 38 17 51
Έκτακτες ζηµιές 56 21 34 99
Έξοδα προηγούµενων χρήσεων 5 39 55 160
Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 237 81 198 580
ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 4.337 4.793 3.757 11.025
(% στον κύκλο εργασιών) 43% 48% 37% 37%
Μείον:  
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 697 557 515 1.512
Πλέον:  
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 669 808 623 1.830
ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 4.308 5.044 3.865 11.342
(% στον κύκλο εργασιών) 43% 50% 38% 38%
Μείον:  
Αποσβέσεις 313 515 566 1.662
ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 3.995 4.529 3.299 9.680
(% στον κύκλο εργασιών) 40% 45% 32% 32%
Μείον:  
Φόρος εισοδήµατος 0 0 240 705
Αµοιβές ∆.Σ. 0 0 0 0
ΚΕΡ∆Η ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ  
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ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ∆.Σ. 3.995 4.529 3.058 8.975
(% στον κύκλο εργασιών) 40% 45% 30% 30%
Μείον:  
Φόροι φορολ. ελέγχου που αναλογούν 0 0 0 0
ΚΕΡ∆Η ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ,  
ΑΜΟΙΒΕΣ ∆.Σ. ΚΑΙ ΦΟΡΟΥΣ  
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 3.995 4.529 3.058 8.975
(% στον κύκλο εργασιών) 40% 45% 30% 30%
ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΚΕΡ∆Η   
     ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 3.441 4.251 3.064 9.991
(% στον κύκλο εργασιών) 34% 42% 30% 30%
     ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ   
ΑΜΟΙΒΕΣ ∆.Σ. 3.441 4.112 2.962 8.693
(% στον κύκλο εργασιών) 34% 41% 29% 29%
     ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΦΟΡΟΥΣ   
ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ∆.Σ. 2.023 3.808 2.741 9.342
(% στον κύκλο εργασιών) 20% 38% 27% 32%

Επισηµαίνονται τα εξής:

Κύκλος Εργασιών

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας έχει παραµείνει στάσιµος κατά τη διάρκεια της εξεταζόµενης
τριετίας, γεγονός που οφείλεται στο ότι τα εκάστοτε ισχύοντα τιµολόγια καθορίζονται εκτός
Εταιρίας από την Επιτροπή Τιµών και Εισοδηµάτων. Ήδη όµως από το Μάιο του τρέχοντος έτους
αναπροσαρµόστηκαν µε Κοινή Υπουργική Απόφαση τα τιµολόγια ύδρευσης και αποχέτευσης και
η Εταιρία αναµένει σηµαντική αύξηση του κύκλου εργασιών της (βλέπε  κεφ. ΙΧ «Προβλέψεις
Εργασιών και Αποτελεσµάτων»).

Η αύξηση στα τέλη χρήσης υπονόµων στο έτος 2000 οφείλεται στην αλλαγή τρόπου χρέωσης
από 34δρχ./τ.µ. µέχρι τις 30/09/2000 σε 50% επί της αξίας του τιµολογίου ύδρευσης (όχι για όλες
τις κατηγορίες καταναλωτών). Παρά το γεγονός ότι η αλλαγή του τρόπου χρέωσης των τελών
αποχέτευσης έλαβε χώρα µόνο στο τελευταίο τετράµηνο του έτους 2000, είναι σαφής η βελτίωση
των εσόδων του τοµέα αποχέτευσης, καθώς η σχέση χρήσης υπονόµων/ πωλήσεις νερού ήταν
28% το έτος 1999 και γίνεται 33% στο έτος 2000.

Περαιτέρω βελτίωση της σχέσης αυτής αναµένεται φυσικά στη χρήση 2001 και εντεύθεν.

Η Εταιρία κατά πάγια τακτική λογιστικοποιεί στα έσοδα της χρήσης τις καταναλώσεις ύδατος και
τα δικαιώµατα χρήσης υπονόµων για τα οποία εκδίδει λογαριασµούς προς τους καταναλωτές
µέχρι και την 31 ∆εκεµβρίου και όχι τα δεδουλευµένα έσοδα που αναλογούν στην κατανάλωση
ύδατος και στα δικαιώµατα χρήσης υπονόµων µέχρι και αυτή την ηµεροµηνία.

Ο κυριότερος λόγος για τον οποίο δεν είναι δυνατή η τιµολόγηση (µε την έκδοση των αποδείξεων)
της πραγµατοποιηθείσας κατανάλωσης του ύδατος µέχρι της 31ης ∆εκεµβρίου κάθε έτους,
συνίστανται στην εκ των πραγµάτων αδυναµία της Εταιρίας να ολοκληρώσει την καταµέτρηση
του συνόλου των ενδείξεων των υδροµέτρων και ταυτόχρονα της έκδοσης των αντίστοιχων
αποδείξεων µέχρι το πέρας της διαχειριστικής περιόδου ή εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος.

Όπως αναφέρει και στην έκθεση του ο έκτακτος οικονοµικός ελεγκτής-λογιστής «Αυτός ο
λογιστικός χειρισµός δεν είναι απόλυτα σύµφωνος µε την παράγρ. 1δ’ του άρθρου 43 του κωδ. Ν.
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2190/1920, σύµφωνα µε το οποίο τα έσοδα και τα έξοδα που αφορούν τη χρήση λογίζονται σ’
αυτή, ανεξάρτητα από τον χρόνο της είσπραξης ή της πληρωµής τους.»

Κόστος πωλήσεων - Μικτό Κέρδος

Η ανάλυση του κόστους των πωλήσεων και παροχής υπηρεσιών αναλύεται στον ακόλουθο
πίνακα:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ (PRO FORMA)
 (σε εκατ. δρχ.) ( σε χιλ. €)
 1998 1999 2000 2000
Απόθεµα Έναρξης 1.828 1.694 1.720 5.048
Μείον : Μειώσεις αποθεµάτων 0 -123 0 0
Πλέον : Αγορές χρήσης 567 629 573 1.683
Μείον : Απόθεµα Λήξης -1.694 -1.720 -1.799 -5.280
Κόστος αναλώσεων 701 481 494 1.451
Πλέον : Έξοδα παραγωγής 6.322 6.634 7.535 22.113
Μείον : Ιδιοπαραγωγή -343 -521 -514 -1.508
Κόστος Πωλήσεων 6.679 6.594 7.515 22.055
Μείον: Αποσβέσεις 277 88 130 383
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 6.403 6.506 7.385 21.672

Τα έξοδα παραγωγής έχουν ως εξής:

ΕΞΟ∆Α ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (PRO FORMA)
 (σε εκατ. δρχ.) ( σε χιλ. €)
 1998 1999 2000 2000
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 3.415 4.794 5.031 14.765
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 7 23 20 59
Παροχές τρίτων 1.895 1.645 2.229 6.541
Φόροι – Τέλη 12 0 0 0
∆ιάφορα έξοδα 717 84 124 364
Αποσβέσεις παγίων 277 88 130 383
Σύνολο εξόδων παραγωγής 6.322 6.634 7.535 22.113

Το κόστος πωλήσεων και παροχής υπηρεσιών παρουσιάζει αυξητικές τάσεις κατά το έτος 2000.
Αυτό είναι άµεσα εµφανές εξετάζοντας την πτώση των ποσοστών µικτού κέρδους επί των
πωλήσεων από 36% το 1999 σε 27% το 2000, γεγονός που οφείλεται αφ’ ενός µεν στη
στασιµότητα των εσόδων της κύριας εκµετάλλευσης λόγω της συγκράτησης των τιµών πώλησης
νερού, αφ’ ετέρου δε στην αύξηση του λειτουργικού κόστους πωλήσεων. Η αύξηση του κόστους
των πωλήσεων οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των αµοιβών και εξόδων προσωπικού,
καθώς και στην αύξηση των ενεργειακών αναγκών και των δαπανών επισκευής και συντήρησης
της Ε.Υ.Α.Θ.

Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης

Τα λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης αφορούν κυρίως την απόδοση από το Ελληνικό ∆ηµόσιο στον
τέως ΟΑΘ του πόρου που αντικατέστησε το ειδικό τέλος 3%, το οποίο καταργήθηκε µε το άρθρο
43 του Ν.2065/92. Ο πόρος αυτός θεωρείται έσοδο της Εταιρίας αφού χορηγείται σε
αντιστάθµισµα απωλεσθέντος εσόδου από την κατάργηση του 3%.
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Σύµφωνα µε το Ν.∆. 787/1970 ο πόρος αυτός προορίζετο να καλύψει δαπάνες για την εκτέλεση
έργων αποχέτευσης, αλλά µετά την απόσχιση των παγίων και την εισφορά τους στην Εταιρία
ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ Α.Ε. η Εταιρία δεν έχει υποχρέωση πραγµατοποιήσεως τέτοιων επενδύσεων και
κατά συνέπεια οι ανωτέρω επιχορηγήσεις ορθά λογίσθηκαν στα έσοδα της Εταιρίας. Το τέλος
αυτό θα συνεχίσει να καταβάλλεται στην ΕΥΑΘ ΑΕ έως και την παρούσα χρήση, οπότε και θα
αντικατασταθεί µε 3 ετήσιες καταβολές, ύψους 3 δις, 2 δις και 1 δις δρχ. για τις χρήσεις 2002,
2003 και 2004, αντιστοίχως.

Η θέση του Κυρίου Αναδόχου είναι ότι ο εν λόγω «ειδικός πόρος» αποτελεί τακτικό έσοδο της
Εταιρίας (για το οποίο υπόκειται σε φορολόγηση) και όχι επιχορήγηση κι ως εκ τούτου ο
λογιστικός χειρισµός που ακολουθείται από την Εταιρία είναι ο ενδεδειγµένος, χωρίς να απαιτείται
αναµόρφωση των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (PRO FORMA)
 (σε εκατ. δρχ.) (σε χιλ. €)
 1998 1999 2000 2000

Ειδικές επιχορηγήσεις – επιδοτήσεις 0 6 6 17
Έσοδα πόρου σε αντικατάσταση 3% 2.853 3.138 3.138 9.209
Λοιπά έσοδα δωρεών και επιχορηγήσεων 1 18 11 31
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους 3 1 1 3
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών στο προσωπικό 14 48 16 48
Ενοίκια εδαφικών εκτάσεων 8 7 9 25
Εισπραττόµενα έξοδα αποστολής αγαθών 0 81 109 320
ΣΥΝΟΛΟ 2.880 3.300 3.289 9.654

Πρέπει να σηµειωθεί  ότι η ΕΥΑΘ ΑΕ έπρεπε να λάβει κανονικά για το έτος 2000 το ποσό των
3.451.000.000 δρχ. (€ 10.127.660)  αρχής γενοµένης από το 2000  πρέπει να προσαυξάνεται
κατά 10%.  Όσον αφορά τη χρήση του 2001 ακόµη δεν έχει ληφθεί σχετική απόφαση για το ύψος
του από το Υπουργείο Εσωτερικών.  Στο µέλλον, o πόρος αυτός θα αποδοθεί µε φθίνουσα τάση
µέχρι το 2004, ήτοι 3 δις. δρχ. το 2002,  2 δις. δρχ. το 2003, 1 δις. δρχ. το 2004 ενώ από τη
1.1.2005 καταργείται οριστικώς.

Σύµφωνα µε την παρατήρηση υπ΄αριθµ. 5 του πιστοποιητικού του τακτικού ελεγκτή της πρώτης
εικοσιτετράµηνης χρήσης 1999-2000, ποσό 5,5 δις. δρχ. περίπου (το οποίο αφορά και τις δύο
χρονιές) έπρεπε να καταχωρηθεί στα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας µε αντίστοιχη επίδραση στα
Αποτελέσµατα Χρήσης.

Έξοδα διοίκησης - διάθεσης

Ο κύριος όγκος των γενικών εξόδων αποτελείται από αµοιβές προσωπικού καθώς άνω του 48%
των εξόδων διοίκησης και άνω του 63% των εξόδων διάθεσης συνίστανται σε δαπάνες αυτής της
µορφής.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ (PRO FORMA)    
 (σε εκατ. δρχ.) (σε χιλ. €)
 1998 1999 2000 2000
ΕΞΟ∆Α ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 1.439 762 799 2345
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 120 125 111 325
Παροχές τρίτων 121 110 149 438
Φόροι – Τέλη 13 64 68 199
∆ιάφορα έξοδα 84 135 199 584
Αποσβέσεις παγίων 25 312 319 935
Προβλέψεις 11 1 1 4
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1.814 1.508 1.646 4830
ΕΞΟ∆Α ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΡΥΞΗΣ   
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 0 40 42 122
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 49 20 18 52
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 49 60 59 174
ΕΞΟ∆Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ   
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 405 497 522 1531
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 46 21 18 54
Παροχές τρίτων 10 37 50 147
∆ιάφορα έξοδα 85 45 66 195
Αποσβέσεις παγίων 11 115 117 344
Προβλέψεις 0 46 44 128
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 558 760 817 2399

ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ 2.420 2.328 2.523 7.403

Έκτακτα και Ανόργανα Αποτελέσµατα

Ο αναλυτικός πίνακας των εκτάκτων αποτελεσµάτων έχει ως εξής:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (PRO FORMA)
(σε εκατ. δρχ.) 1998 1999 2000 (σε χιλ. €)
Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα  

       Έσοδα από κατάπτωση εγγυήσεων 11 0 1 1
       Έσοδα από προσαυξήσεις και πρόστιµα 1 2 2 5
       Έσοδα από δωρεές και χορηγίες 16 0 0 0
       Έσοδα από τεύχη δηµοπρατήσεων 2 4 6 17
       Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα 5 0 29 85

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 36 7 37 108
  
Έκτακτα & Ανόργανα κέρδη  

       Κέρδη από εκποίηση ακινήτων 58 10 21 61
       Κέρδη από εκπτώσεις Ο.Υ.Θ. – ∆.Ε.Η. 0 0 0 0
       Λοιπά έκτακτα κέρδη 3 0 0 0

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ 61 10 21 61
  
Έσοδα προηγουµένων χρήσεων  

    Έσοδα χρήσεως υπονόµων 0 19 14 40
   Είσπραξη αποσβεσµένων απαιτήσεων 10 0 0 0
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡ∆ΩΝ 10 19 14 40
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Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα  

       Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις 0 2 5 16
       Κλοπές, υπεξαιρέσεις 0 0 0 0
       Εισφορές για οικόπεδα Ο.Τ.Α. 3 3 1 3
       Φόρος υπεραξίας ακινήτων 0 0 3 10
       Αποζηµιώσεις τρίτων για ατυχήµατα 0 9 4 12
       Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα 14 25 3 10

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ 17 38 17 51
  
Έκτακτες & Ανόργανες ζηµιές  

       Ζηµιές από ανεπ. Εισπρ. Απαιτήσεις 0 0 0 1
       Ζηµιές από τέλη και δικαιώµατα 6 0 0 0
     Εκποίηση ακινήτων 48 5 33 96
     Αποκατάσταση ζηµιών σε εγκατ. Τρίτων 1 5 0 1
       Λοιπές ζηµιές 1 11 1 2

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ 56 21 34 99
  
Έξοδα Προηγούµενων Χρήσεων  

       Φόροι τέλη προηγούµενων χρήσεων 4 0 0 0
      Εισφορές ασφαλιστικών ταµείων 0 4 3 10
       Λοιπά έξοδα προηγούµενων χρήσεων 2 35 51 150

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 5 39 55 160
 

Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 237 81 198 580
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΝ 316 179 303 890

Η Εταιρία κατά τη χρήση του 2000 σχηµάτισε προβλέψεις ύψους 197,6 εκατ. δρχ. για έκτακτους
κινδύνους. Το εν λόγω ποσό αφορά πρόβλεψη αποζηµίωσης συνταξιούχων κοινών διατάξεων
και πρόβλεψη για εφάπαξ του Ν.103/75.

Σηµειώνεται ότι κατά τη διάρκεια των χρήσεων 1999 και 2000, η Εταιρία σχηµάτισε προβλέψεις
ύψους 128,5 εκατ. δρχ. και 242,6 εκατ. δρχ. αντιστοίχως, οι οποίες αναλύονται ως εξής:

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 1.1.1999- 31.12.2000
1999 2000

Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 81,1 197,6
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (1) 46,2 43,8
Προβλέψεις για έξοδο από την υπηρεσία (1) 1,2 1,2
Σύνολο 128,5 242,6

(1) Οι εν λόγω προβλέψεις έχουν επιβαρύνει τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης των αντίστοιχων χρήσεων.
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Χρηµατοοικονοµικά έσοδα - έξοδα

Η ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών εσόδων - εξόδων του λογαριασµού εκµετάλλευσης της
Εταιρίας στην περίοδο 1998-2000 παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟ∆Α – ΕΞΟ∆Α (PRO FORMA)
(σε εκατ. δρχ.) (σε χιλ. €)

1998 1999 2000 2000
Έσοδα χρεογράφων 463 - - -
Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 669 808 623 1.830
Χρεωστικοί τόκοι δανείων 697 557 515 1.512
Καθαρό Χρηµατοοικονοµικό Αποτέλεσµα 435 251 108 108

Η µείωση των εσόδων από τόκους το 2000 σε σχέση µε το 1999 οφείλεται στη µικρότερη
απόδοση των διαθεσίµων µεταξύ των 2 ετών και αυτό εξηγείται αφ’ ενός στην µείωση των
διαθεσίµων κατά το 2000 και αφ’ ετέρου στην πτωτική τάση των τραπεζικών επιτοκίων.

Αποσβέσεις

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι αποσβέσεις της περιόδου 1998-2000 κατανεµηµένες
στο κόστος πωληθέντων, στα έξοδα διοίκησης και στα έξοδα διάθεσης. Σηµειώνεται ότι οι εν
λόγω αποσβέσεις αφορούν τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που έχουν µείνει στην κυριότητα της
ΕΥΑΘ Α.Ε. και όχι το σύνολο των παγίων που η Εταιρία είχε στην κυριότητά της κατά την πρώτη
υπερδωδεκάµηνη εταιρική της χρήση.

∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (PRO FORMA)
(σε εκατ. δρχ.) (σε χιλ. €)

1998 1999 2000 2000
Αποσβέσεις ενσωµατωµένες:
-στο κόστος πωληθέντων 277 88 130 383
-στα έξοδα διοίκησης 25 312 319 935
-στα έξοδα διάθεσης 11 115 117 344
Συνολικές Αποσβέσεις 313 515 566 1.662

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (PRO FORMA)     
 (σε εκατ. δρχ.) (σε χιλ. €)
 1998 1999 2000 2000
Αποσβέσεις κτιρίων 35 103 104 304
Αποσβέσεις µηχανηµάτων 69 118 144 423
Αποσβέσεις µεταφορικών µέσων 86 94 98 288
Αποσβέσεις επίπλων 57 74 93 273
Αποσβέσεις ασώµατων ακινητοποιήσεων 66 127 127 373
ΣΥΝΟΛΟ 313 515 566 1.662

Κέρδη προ φόρων

Κατά τη διάρκεια της εξεταζόµενης τριετίας τα κέρδη προ φόρων της Εταιρίας (pro forma)
σηµείωσαν πτώση της τάξεως του 17% από το 1998 στο 2000 και διαµορφώθηκαν σε 3,3 δις.
δρχ. περίπου από 4 δις δρχ. το 1998. Το εν λόγω αποτέλεσµα οφείλεται κατά κύριο λόγο στην
προαναφερθείσα αύξηση του κόστους πωληθέντων.
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4. Ανάλυση Pro Forma Οικονοµικής Κατάστασης (µετά τη µεταβίβαση των
παγίων)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 1998-2000
(σε εκατ. δρχ.) 1998 1999 2000 2000 (€ 000)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Έξοδα εγκατάστασης 121 193 363 1.066
Μείον: Συσσωρευµένες  αποσβέσεις 19 47 93 274
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΑ ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 101 146 270 792
Ασώµατες ακινητοποιήσεις 301 345 554 1.627
Μείον: Συσσωρευµένες  αποσβέσεις 47 80 161 472
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΕΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 254 265 394 1.155
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 10.393 13.755 12.373 36.312
Μείον: Συσσωρευµένες  αποσβέσεις 247 388 827 2.427
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 10.146 13.367 11.547 33.886
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 1 3 4 10
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 10.401 13.634 11.944 35.051
Αποθέµατα 1.694 1.720 1.799 5.280
Πελάτες - Γραµµάτια εισπρακτέα 1.815 1.389 2.125 6.238
Χρεώστες διάφοροι 1.143 527 505 1.482
Λοιπές απαιτήσεις 18 62 41 120
Χρεόγραφα 7.800 0 0 0
∆ιαθέσιµα 3.429 9.297 6.570 19.282
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 15.899 12.995 11.041 32.402
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 286 0 0 0
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 26.687 26.775 23.255 68.245

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μετοχικό κεφάλαιο 5.111 5.111 5.111 15.000
∆ιαφορές αναπροσαρµογής αξίας περιουσ. στοιχείων 0 0 24 70
Επιχορηγήσεις επενδύσεων 302 345 370 1.087
Τακτικό αποθεµατικό 26 26 304 891
Ειδικό αποθεµατικό 4.526 5.766 2.486 7.297
Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων 229 229 1.026 3.011
Αποτελέσµατα εις νέο 3.736 4.529 3.148 9.238
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 13.930 16.006 12.469 36.594
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 720 460 658 1.930
Μακροπρόθεσµα δάνεια τραπεζών 7.702 6.353 5.461 16.028
Μακροπρόθεσµα δάνεια Ελληνικού ∆ηµοσίου 0 0 0 0
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.760 1.799 1.830 5.372
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 9.462 8.152 7.292 21.399
Προµηθευτές - Γραµµάτια πληρωτέα 234 94 421 1.237
Επιταγές πληρωτέες 127 79 89 260
Προκαταβολές πελατών 0 0 1 3
Υποχρεώσεις από φόρους, τέλη και ασφαλιστικούς
οργ.

359 280 707 2.074

Μακροπρ. υποχρ. πληρωτέες στην επόµενη χρήση 1.419 1.329 1.038 3.047
Μερίσµατα πληρωτέα 0 0 227 665
Πιστωτές διάφοροι 364 376 353 1.035
ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2.504 2.157 2.835 8.321
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 11.966 10.309 10.127 29.721
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 70 0 0 0
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 26.687 26.775 23.255 68.245
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ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 13.930 16.006 12.469 36.594
Λογιστική Αξία Μετοχής (δρχ / €) 929 1.067 831 2,4
ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ (*) 11.958 13.452 9.459 27.759
Αναµορφωµένη Λογιστική Αξία µετοχής (δρχ/€) 797 897 631 1,9
(*) Για την αναµόρφωση της Καθαρής Θέσης βλέπε ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

Τα σηµαντικότερα κονδύλια του Ισολογισµού έχουν ως εξής:

Έξοδα Εγκατάστασης

H ανάλυση του λογαριασµού «Έξοδα Εγκατάστασης» (αξία κτήσης) της περιόδου 1998-2000
παρουσιάζονται ως ακολούθως:

ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

( ποσά σε εκατ. δρχ.) 31.12.98 31.12.99 31.12.00
31.12.00

   (σε € 000)
Έξοδα ίδρυσης και α’ εγκατάστασης  

Έξοδα ίδρυσης  και πρώτης εγκ.  Ύδρευσης 66 58 58 170
Έξοδα ίδρυσης  και πρώτης εγκ.  Αποχέτευσης 7 1 94 275
Λοιπά έξοδα ίδρυσης (µελέτες) 0 7 7 19
Α. Σύνολο 73 65 158 464
Λοιπά έξοδα εγκατάστασης  
Έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων 0 0 3 8
Έξοδα αναδιοργάνωσης 48 70 111 327
Λοιπά έξοδα πολυετούς απόσβεσης 0 57 91 267
Β. Σύνολο 48 128 205 602
Γενικό Σύνολο (Α+Β) 121 193 363 1.066

Όπως επισηµαίνει στην έκθεση του ο Ελεγκτής Λογιστής που διενήργησε τον έκτακτο οικονοµικό
–λογιστικό έλεγχο:

«1. Ο λογαριασµός “έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης” αφορά το σύνολο των δαπανών
που πραγµατοποιήθηκαν για τη µετατροπή των Οργανισµών Ο.Α.Θ. και Ο.Υ.Θ. σε Ανώνυµες
Εταιρίες καθώς και έξοδα που αφορούν επιχειρησιακές µελέτες και µελέτες µηχανογράφησης του
λογιστηρίου.»

Σχετικά µε τα ανωτέρω σηµειώνονται τα εξής:

 Καθώς η Ε.Υ.Α.Θ. όπως και οι φορείς που την συνέθεσαν (ΟΥΘ Α.Ε. και Ο.Α.Θ Α.Ε.) έχει
µικρή διάρκεια ζωής τα έξοδα πρώτης εγκατάστασης αφορούν πληρωµές εξωτερικών
γραφείων που συνεργάστηκαν µε υπηρεσιακούς παράγοντες της Εταιρίας για την δηµιουργία
της περιουσιακής διάρθρωσης και την κατάρτιση των πρόσφατων Ισολογισµών. Στις
πληρωµές αυτές περιλαµβάνονται οι αµοιβές των Ορκωτών Ελεγκτών καθώς και αυτές που
έγιναν για την κτήση άυλων περιουσιακών στοιχείων µε στόχο την διευκόλυνση των
λειτουργιών της νέας Α.Ε.

 Στα έξοδα ερευνών και ανάπτυξης περιλαµβάνονται κυρίως οι εκπονήσεις προγραµµάτων που
σχετίζονται µε την ποιότητα του πόσιµου νερού αλλά και την καθαρότητα διαχρονικά του
θαλάσσιου χώρου του Θερµαϊκού Κόλπου. Επίσης περιλαµβάνονται σε αυτά τα έξοδα και
διάφορες µελέτες και έρευνες γύρω από διευθετήσεις ρεµάτων µε απώτερο σκοπό την
δηµιουργία συνθηκών καλύτερου περιβάλλοντος για τους κατοίκους της µείζονος περιοχής
Θεσσαλονίκης.
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Όπως επισηµαίνει στην έκθεση του ο Ελεγκτής Λογιστής που διενήργησε τον έκτακτο οικονοµικό
–λογιστικό έλεγχο:

«Οι αποσβέσεις των εξόδων πολυετούς απόσβεσης διενεργήθηκαν µε βάση δωδεκατηµόρια µέσα
στις χρήσεις και όχι µε σταθερό συντελεστή για όλη τη χρήση. Εάν η εταιρία διενεργούσε
αποσβέσεις σύµφωνα µε το άρθρο 31 παρ. ιβ Ν.2238/94 αυτές θα ήταν µεγαλύτερες κατά δρχ. 46
εκατ. περίπου µε ισόποση επιβάρυνση των αποτελεσµάτων χρήσεων και των Ιδίων Κεφαλαίων
της Εταιρίας. Με το ποσό αυτό αναµορφώθηκαν τα Αποτελέσµατα και τα Ίδια Κεφάλαια της
Εταιρίας.»

Ασώµατες Ακινητοποιήσεις- Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης

Ο λογαριασµός «Ασώµατες Ακινητοποιήσεις»  στις 31.12.2000 ανήλθε σε εκατ. 554 δρχ. (€ 1.627
χιλ.) και περιλαµβάνει κυρίως έξοδα ερευνητικών προγραµµάτων για την παρακολούθηση της
ποιότητας νερού του Θερµαϊκού Κόλπου,  καθώς επίσης και έξοδα µελετών για την διαµόρφωση
ρεµάτων, περιβαλλοντικές ερευνών και λοιπές µελετών.
Η παγιοποίησή τους εξηγείται από το γεγονός ότι το όφελος από αυτές τις δραστηριότητες δεν
περιορίζεται στην εκάστοτε χρήση αλλά έχει διαχρονικό χαρακτήρα και κατά συνέπεια το κόστος
υλοποίησής τους κατανέµεται από 3-5 χρόνια και σύµφωνα µε τους ισχύοντες συντελεστές
αποσβέσεων.

Όπως επισηµαίνει στην έκθεση του ο Ελεγκτής Λογιστής που διενήργησε τον έκτακτο οικονοµικό
–λογιστικό έλεγχο:

 «Από τον έλεγχο που πραγµατοποιήσαµε στον υπολογισµό της διενέργειας των αποσβέσεων
διαπιστώσαµε ότι οι αποσβέσεις των εξόδων ερευνών και αναπτύξεως διενεργήθηκαν µε βάση
δωδεκατηµόρια µέσα στις χρήσεις και όχι µε σταθερό συντελεστή για όλη τη χρήση. Εάν η εταιρία
διενεργούσε αποσβέσεις σύµφωνα µε το άρθρο 31 παρ. ιβ Ν.2238/94 αυτές θα ήταν µεγαλύτερες
κατά δρχ. 32 εκατ. περίπου µε ισόποση επιβάρυνση των αποτελεσµάτων χρήσεων και των Ιδίων
Κεφαλαίων της Εταιρίας».

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις

Η ανάλυση των ενσώµατων ακινητοποιήσεων της περιόδου 1998-2000, έχει ως εξής:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (PRO FORMA)  
 (σε εκατ. δρχ.) (σε χιλ. €)
Αξία κτήσης 31.12.98 31.12.99 31.12.00 31.12.00
Γήπεδα- οικόπεδα 3.664 3.229 3.252 9.545
Κτίρια και τεχνικά έργα 661 1.956 1.865 5.473
Μηχανήµατα-τεχνικές εγκαταστάσεις 80 89 238 697
Τοποθετηµένοι υδροµετρητές 1.594 1.101 1.204 3.534
Μεταφορικά µέσα 429 431 335 982
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 263 243 248 727
Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 3.454 6.318 4.405 12.927
ΣΥΝΟΛΟ 10.146 13.755 12.373 36.312

Σχετικά µε τα ανωτέρω σηµειώνεται ότι κατά την διάρκεια της περιόδου 1998-2000 οι ενσώµατες
ακινητοποιήσεις της Εταιρίας αυξήθηκαν συνολικά κατά δρχ 2.227 εκατ. γεγονός που οφείλεται
κυρίως στην αγορά νέων κτιρίων εκ δρχ. 1.375 εκατ. και των ακινητοποιήσεων (έργα) υπό
εκτέλεση εκ δρχ. 951 εκατ.
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Όπως επισηµαίνει στην έκθεση του ο Ελεγκτής Λογιστής που διενήργησε τον έκτακτο οικονοµικό
–λογιστικό έλεγχο:

«1. Με βάση τις διατάξεις του Ν.2065/92, έγινε στη χρήση 2000 αναπροσαρµογή της αξίας
κτήσεως των αγροτεµαχίων Καλοχωρίου (κεντρικές αποθήκες) εξαιτίας της οποίας αυξήθηκε η
αξία κτήσεώς των κατά δρχ. 23.847.500 και προέκυψε ισόποση διαφορά αναπροσαρµογής, που
καταχωρήθηκε στο λογαριασµό του Παθητικού Α ΙΙΙ 2 “∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας
λοιπών περιουσιακών στοιχείων.
2. Από τους λογαριασµούς των παγίων έχουν αφαιρεθεί τα παρακάτω πάγια περιουσιακά στοιχεία
που εισφέρθηκαν δι’ αποσχίσεως στο υπό σύσταση ΝΠ∆∆ ‘‘ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ’’, συνολικής αξίας
κτήσεως δρχ. 145.620.400.325, (στα οποία είχαν διενεργηθεί αποσβέσεις ύψους δρχ.
3.956.651.045, οι οποίες λόγω της απόσχισης αντιλογίστηκαν και δεν επιβάρυναν τελικά τα
αποτελέσµατα της χρήσεως 1998) και είχαν επιχορηγηθεί κατά το ποσό των δρχ. 16.725.949.336.
Έτσι οι λογαριασµοί των παγίων και ο λογαριασµός των επιχορηγήσεων εµφανίζονται µειωµένοι
κατά τα ανωτέρω δύο ποσά.»

Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

Ο λογαριασµός «Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες απαιτήσεις» στις 31.12.2000 ανήλθε σε
δρχ. 3,5 εκατ. (€ 10,2 χιλ.)  και αφορά εγγυήσεις που κατέβαλε  η Εταιρία στη ∆ΕΗ για την
ηλεκτροδότηση Γεωτρήσεων και Αντλιοστασίων χρήσης της.

Αποθέµατα

Η ανάλυση της εξέλιξης των αποθεµάτων της Εταιρίας κατά την περίοδο 1998-2000
παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
(ποσά σε εκατ. δρχ.) 1998 1999 2000 2000 (σε € 000)
Εµπορεύµατα 11 0 0 0
Αναλώσιµα Υλικά 1.683 1.720 1.799 5.280
Σύνολο 1.694 1.720 1.799 5.280

Τα αποθέµατα της Εταιρίας περιλαµβάνουν κυρίως αναλώσιµα υλικά ύδρευσης (σωλήνες,
δικλείδες, ακραία, καµπύλες κ.α) και αναλώσιµα υλικά αποχέτευσης (χηµικά βιολογικού
καθαρισµού, το χλωριώδες νάτριο, ο θειικός χλωριούχος σίδηρος κ.α.).

Τα αναλώσιµα υλικά και τα ανταλλακτικά αποτιµώνται στην κατ’ είδος χαµηλότερη τιµή µεταξύ της
τιµής κτήσεώς τους και της κατά το τέλος των χρήσεων τρέχουσας τιµής αγοράς τους. Η τιµή
κτήσεως όλων των αποθεµάτων προσδιορίστηκε µε τη µέθοδο της ετήσιας µέσης τιµής κτήσεως,
όπως υπολογίζεται από το µηχανογραφηµένο ανά µερίδα υλικού, πρόγραµµα παρακολούθησής
τους.

Όπως επισηµαίνει στην έκθεση του ο Ελεγκτής Λογιστής που διενήργησε τον έκτακτο οικονοµικό
–λογιστικό έλεγχο:

«1. Επειδή η Εταιρία µέχρι 31-12-2000 διήνυσε την δεύτερη διαχειριστική της χρήση δεν είχε
υποχρέωση από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και δεν τήρησε θεωρηµένη αποθήκη µε
αναλυτικές κατά είδος µερίδες των υλικών. Παρόλα αυτά τήρησε µηχανογραφηµένη αποθήκη
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υλικών από την οποία λάβαµε αρκετά στοιχεία, όπως τη µέση τιµή αποτίµησης των υλικών καθώς
και τις ποσότητες και αξίες των αποθεµάτων λήξεως.
2. Στα αποθέµατα της Εταιρίας κατά την 31.12.2000 περιλαµβάνονται παλαιά, ακίνητα σε σχέση
µε την προηγούµενη χρήση και ενδεχοµένως ακατάλληλα υλικά (κινητήρες, µετασχηµατιστές,
γεννήτριες, πίνακες, βάνες, βαλβίδες, κλπ.) ύψους δρχ. 480 εκατ. περίπου για τα οποία δεν έχει
σχηµατιστεί πρόβλεψη απαξίωσης τους.»

Για τα βραδέως κινούµενα ή ακίνητα αποθέµατα ύψους 603 εκατ. δρχ. έχει σχηµατισθεί
πρόβλεψη ύψους 123 εκατ. δρχ. Το εν λόγω ποσό της πρόβλεψης αφορά σε υποτίµηση της
αξίας των αποθεµάτων κατά την 1.1.1999, µε το οποίο µειώθηκε το µετοχικό κεφάλαιο της ΕΥΑΘ
Α.Ε. µετά την ενοποίηση των οργανισµών ΟΥΘ και ΟΑΘ στο 1999. Για το υπολειπόµενο ποσό
της πρόβλεψης που θα έπρεπε να έχει σχηµατισθεί, ποσού δρχ. 481 εκατ., ο Κύριος Ανάδοχος
προέβη σε αναµόρφωση των αποτελεσµάτων και της Καθαρής Θέσης της Εταιρίας στις
31.12.2000.

Πελάτες

Το ύψος του λογαριασµού αυτού µε 31.12.2000 ήταν 2.756 εκατ. δρχ. και κατά κατηγορία
πελατών αναλύεται ως εξής:

ΠΕΛΑΤΕΣ
31.12.2000 (σε εκατ. δρχ.) 31.12.2000  (σε € 000)

Πελάτες ΟΣΕΠΑΛ 2.452 7.197
Απαιτήσεις από ∆ΕΥΑ Γιαννιτσών 85 250
Λοιπές Απαιτήσεις µέχρι το έτος 1993 18 51
Πελάτες Αποχέτευσης 77 227
Πελάτες από παραχώρηση οικοπέδων 8 22
∆ιαφορά αναλυτικής κατάστασης πελατών 116 341
Σύνολο 2.756 8.088
Μείον: Προβλέψεις 631 1.851
Υπόλοιπο 31.12.2000 2.125 6.237

Σχετικά µε τους πελάτες ΟΣΕΠΑΛ (Ολοκληρωµένο Σύστηµα Έκδοσης και Παρακολούθησης
Λογαριασµών) αναφέρεται ότι πρόκειται για πελάτες υδροληψίας, συµπεριλαµβανοµένων και των
Ο.Τ.Α., που είχαν ενταχθεί στο εν λόγω σύστηµα, το οποίο προβλέπεται ότι θα αναβαθµιστεί
µέχρι το τέλος του 2001.Το ΟΣΕΠΑΛ σχεδιάστηκε το 1994-1995 για τις ανάγκες του ∆ηµοσίου
Λογιστικού και είναι µηχανογραφικό χωρίς δυνατότητα αυτόµατης σύνδεσης µε τη Γενική
Λογιστική που τηρείται στο Λογιστήριο.

Η διαφορετική βάση λειτουργίας ΟΣΕΠΑΛ και Γενικής Λογιστικής είχαν ως συνέπεια την
ασυµφωνία µεταξύ των υπόλοιπων πελατών την 31/12/2000 στα δύο συστήµατα. Εκτιµάται ότι
µέχρι το τέλος της παρούσας χρήσης θα έχει διευθετηθεί η διαφορά, χωρίς να παρατηρηθεί
δυσµενής επίδραση στην περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική θέση της Εταιρίας.

Ο έκτακτος οικονοµικός ελεγκτής παρατηρεί ότι τα συστήµατα έκδοσης των αποδείξεων
λογαριασµών και παρακολούθησης πελατών χρήζουν ουσιαστικών βελτιώσεων, προκειµένου να
καταστεί εφικτή η αναλυτική παρακολούθηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων από και προς τους
πελάτες της Εταιρίας.

Ο Κύριος Ανάδοχος δεν είναι σε θέση να εκτιµήσει τη ενδεχόµενη δυσµενή επίδραση των
ανωτέρω στην περιουσιακή διάρθρωση και τα αποτελέσµατα της Εταιρίας. Κρίνει όµως ότι το
ποσό των 116 εκατ. δρχ. που εµφανίζεται ως διαφορά αναλυτικής κατάστασης πελατών στις
31.12.2000 δύναται να είναι ανεπίδεκτο εισπάξεως. Σηµειώνεται εντούτοις ότι η Εταιρία βρίσκεται
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σε στάδιο επανασχεδιασµού και εγκατάστασης ολοκληρωµένου συστήµατος παρακολούθησης
των όλων οικονοµικών λειτουργιών της.

Η κατάσταση των πελατών της Εταιρίας στις  31.12.2000 µε υπόλοιπο οφειλής άνω των 10 εκατ.
δρχ. έχει ως εξής:

Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

1 ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Γιαννιτσών 90.085.682
2 Κοινότητα Πεύκων 54.439.500
3 Σύλλογος Κατοίκων Πολίχνης «ΕΛΠΙΣ» 50.377.200
4 ∆ήµος Πολίχνης Τσέλιγκα 25.197.900
5 Μοντέρνο-Ταπέτο Α.Ε.Β.Ε. 17.374.700
6 Ηλ. Τροχίδης & ΣΙΑ Ο.Ε. 14.975.600
7 ΒΑ.ΦΙ.ΘΕ. Α.Ε. 13.729.700

Σύνολο: 266.180.282
Τόκοι στην υπό στοιχείο 1 οφειλή 140.000.000

Γενικό Σύνολο: 406.180.282

Σχετικά µε το υπόλοιπο του  λογαριασµού «Πελάτες» στις 31.12.2000 σηµειώνονται τα εξής:

Ο λογαριασµός των απαιτήσεων από πελάτες της εταιρίας στις 31/12/2000 ανήλθε στο ποσό των
δρχ. 2.756 εκατ. (€ 8.088 εκατ.) από τα οποία τα δρχ. 630,6 εκατ.( € 1.851 χιλ.) θεωρήθηκαν από
την Εταιρία επισφαλείς απαιτήσεις. Έτσι το απαιτητό υπόλοιπο των πελατών είναι της τάξεως των
δρχ. 2.125,5 εκατ. ( € 6.237 εκατ.). Απ' αυτά δρχ. 85 εκατ. (€ 249,5 χιλ.) αφορούν οφειλές από
συνδέσεις µε το δίκτυο αποχέτευσης, δρχ. 500 εκατ. (€ 1.467 χιλ.) περίπου οφειλές Ο.Τ.Α. και
λοιπών ∆ηµοσίων οργανισµών. Τα υπόλοιπα δρχ. 1.540 εκατ. (€ 4.519 εκατ.) αφορούν
απαιτήσεις κοινών πελατών υδροληψίας που είναι κυλιόµενη απαίτηση µε δεδοµένη την περίοδο
που µεσολαβεί µεταξύ έκδοσης των λογ/σµών και εξόφλησης η οποία διαρκεί 1 µήνα.

Η Εταιρία έχει διενεργήσει πρόβλεψη για τις προαναφερθείσες επισφάλειες ύψους δρχ. 630,6
εκατ. οι οποίες αναλύονται ως εξής:

Σχηµατισµός Προβλέψεων Ενεργητικού

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΣΟ (σε δρχ.) ΤΡΟΠΟΣ
ΟΥΘ Έναρξη 409.500.619 Μεταφορά από ΝΠ∆∆

ΟΥΘ 1998 11.000.000
Επιβάρυνε τα έξοδα διοίκησης και
πιστώθηκε στις προβλέψεις παθητικού. Στην
έναρξη της ΕΥΑΘ µεταφέρθηκε στις
προβλέψεις ενεργητικού

ΕΥΑΘ Έναρξη 120.116.251 Μείωση µετοχικού κεφαλαίου
ΕΥΑΘ Χρήση 1.1.99-31.12.00 89.925.617 Αποτελέσµατα (έξοδα διάθεσης)
ΕΥΑΘ Χρήση 1.1.99-31.12.00 74.383 Αποτελέσµατα (έξοδα διοίκησης)

ΣΥΝΟΛΟ: 630.616.870

Αναφορικά µε το θέµα των επισφαλών απαιτήσεων από τους πελάτες ύδρευσης (ΟΣΕΠΑΛ)
επισηµαίνεται στην έκθεση του έκτακτου οικονοµικού ελεγκτή ότι:
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«Η ποσοστιαία κατανοµή των ανεξόφλητων απαιτήσεων από εκδοθείσες αποδείξεις κατά την
31.12 εκάστου έτους έχει ως εξής:

Ηλικία 1998 1999 2000 Μέσος όρος

Από το τρέχον τετράµηνο 66,86% 64,33% 70,25% 67,14%

Ενός τετραµήνου 13,18% 15,11% 12,15% 13,48%

∆ύο τετραµήνων 6,22% 7,46% 6,31% 6,66%

Τριών τετραµήνων 4,35% 4,35% 3,79% 4,16%

Τεσσάρων και άνω τετραµήνων 9,39% 8,75% 7,56% 8,56%

Από την ποσοστιαία κατανοµή της ενηλικίωσης των απαιτήσεων, εκείνα τα οποία αφορούν
κονδύλια πέραν των δύο τετραµήνων ήτοι µέσο συνολικό ποσοστό 19,38% θεωρούµε ότι
περιλαµβάνουν µεγάλο ποσοστό επισφάλειας. Το αντίστοιχο κονδύλι σε αξία ανέρχεται σε δρχ.
19,38%*2.452.305.402 (Πελάτες ΟΣΕΠΑΛ )= 475.256.787.»

Συνολικά, στον έλεγχό του ο Έκτακτος Οικονοµικός Ελεγκτής εντόπισε ως ενδεχοµένως
επισφαλή υπόλοιπα τα ακόλουθα κονδύλια, τα οποία περιλαµβάνονται στο λογαριασµό
«Πελάτες» στις 31.12.2000:

Πελάτες ΟΣΕΠΑΛ µε ανεξόφλητες εκδοθείσες
αποδείξεις πέραν των 2 τετραµήνων

2.452 εκατ. δρχ. x 19,38%* =
475 εκατ. δρχ.

2.452 εκατ. δρχ. x 17,66%* =
433 εκατ. δρχ.

Απαίτηση από ∆ΕΥΑ Γιαννιτσών 85 εκατ. δρχ. 85 εκατ. δρχ.
Λοιπές απαιτήσεις µέχρι το έτος 1993 18 εκατ. δρχ. 18 εκατ. δρχ.
∆ιαφορά αναλυτικής κατάστασης πελατών 116 εκατ. δρχ. 116 εκατ. δρχ.
ΣΥΝΟΛΟ 694 εκατ. δρχ. 652 εκατ. δρχ.

* Σηµείωση: το ποσοστό που χρησιµοποίησε ο ανεξάρτητος ελεγκτής είναι αυτό του µέσου όρου
της τριετίας και όχι αυτό της συγκεκριµένης χρήσης 2000 που είναι 17,66%. Για την ακρίβεια, το
σύνολο των πελατών στις 31.12.2000 µε ανεξόφλητους λογαριασµούς πέραν των δύο τετραµήνων
ανέρχεται σε δρχ. 433 εκατ. περίπου.

Όπως επισηµαίνεται στην έκθεση του έκτακτου οικονοµικού ελεγκτή: «Ο έλεγχός µας διαπίστωσε
αυτά τα παλαιά, ακίνητα και ενδεχοµένως επισφαλή υπόλοιπα, για τα οποία θα γίνει προσπάθεια
είσπραξής τους, σύµφωνα και µε τις διατάξεις του Ν. 2937/2001. ∆εν προχωρήσαµε ωστόσο σε
αναµόρφωση των αποτελεσµάτων και της Καθαρής Θέσης της Εταιρίας, επειδή οι ήδη
σχηµατισθείσες προβλέψεις καλύπτουν τις πιθανές ζηµίες τις οποίες θα υποστεί η ΕΥΑΘ ΑΕ από
τη µη είσπραξή τους».

Για λόγους συντηρητικότητας, ο Κύριος Ανάδοχος δεν υιοθέτησε τη θέση του Έκτακτου
Οικονοµικού Ελεγκτή και προέβη σε αναµόρφωση της καθαρής θέσης και των αποτελεσµάτων
της Εταιρίας ποσού 22 εκατ. δρχ. (652 εκατ. - 630 εκατ. δρχ.) Η εν λόγω αναµόρφωση επιβάρυνε
σωρευτικά την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα της χρήσης 2000.

∆εσµευµένοι λογαριασµοί καταθέσεων

Οι δεσµευµένοι λογαριασµοί καταθέσεων  στις 31.12.2001 ύψους δρχ. 19,5 εκατ. (€ 57,2 χιλ.)
αφορούν λογαριασµό καταθέσεων για εγγυήσεις που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα.



 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ                                                                                                                 Σελίδα 157

Επισφαλείς-Επίδικοι Πελάτες

Το ποσό του λογαριασµού «Επισφαλείς και Επίδικοι Πελάτες και Χρεώστες» τις 31.12.2000,
ύψους δρχ. 1.914 εκατ. (€  5.618 χιλ.) αφορά απαίτηση του τέως Ο.Α.Θ. Α.Ε. από το Ελληνικό
∆ηµόσιο από Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, έως την 31.12.1997. Όπως αναφέρει και στην έκθεση
του ο Έκτακτος Ορκωτός Ελεγκτής, για την ανωτέρω απαίτηση έχει σχηµατισθεί ισόποση
πρόβλεψη µη είσπραξης της, επειδή δεν προβλέπεται να ευοδωθεί η επιστροφή του Φ.Π.Α..

Χρεώστες διάφοροι

Το υπόλοιπο του λογαριασµού «Χρεώστες ∆ιάφοροι» στις 31.12.2000, παρουσιάζεται στον
κατωτέρω πίνακα:

ΧΡΕΩΣΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ
31.12.2000

(σε εκατ. δρχ.)
31.12.2000

      (σε € 000)
Προκαταβολές στο προσωπικό 111 325
∆άνεια στο προσωπικό 89 262
Λοιπές προκαταβολές 1 4
Ελληνικό ∆ηµόσιο-προκαβληθέντες φόροι 67 198
Λοιποί χρεώστες διάφοροι 0 0
Προµηθευτές εσωτερικού 1 3
∆οσοληπτικοί λογαριασµοί διαχειριστών 1 3
Πληρωτέες αµοιβές προσωπικού 3 9
Χρεωστικό υπόλοιπο λογαριασµών προς απόδοση 10 28
Λογαριασµός ΦΠΑ περιόδου 221 649
Σύνολο 505 1.479

Σχετικά µε τον ανωτέρω πίνακα, σηµειώνονται τα εξής:

• Η απαίτηση από το “Ελληνικό ∆ηµόσιο”, ύψους δρχ. 67,5 εκατ. (€ 198 χιλ.) αφορά στην
προκαταβολή χρήσεως  2000, όπως αυτή υπολογίσθηκε στη ∆ήλωση Φορολογίας
Εισοδήµατος (φόρος 246.033.343 Χ 55% Χ 1/2 = 67.659.169 – 191.401 λοιποί φόροι  που
παρακρατήθηκαν = 67.467.768 δρχ.).

• Ο λογαριασµός “Φόρος Προστιθέµενης Αξίας” αφορά στο χρεωστικό υπόλοιπο του
λογαριασµού 54.00 ΦΠΑ. Σύµφωνα µε την Εκκαθαριστική ∆ήλωση του  έτους 2000 το
υπόλοιπο εµφανίζει µια διαφορά της τάξεως των δρχ. 18.435.

 Το ποσό των δρχ.  89 εκατ. (€ 262 χιλ.) αφορά υπόλοιπα δανείων µε το προσωπικό αφού η
εταιρία χορηγεί αυτά µέχρι ύψους δρχ. 2 εκατ. τα οποία εξοφλούνται σε 24 τοκοφόρες δόσεις
µε το εκάστοτε επιτόκιο δανεισµού του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων και µε το
ανώτατο συνολικό πλαφόν δανεισµού τις δρχ. 150 εκατ..
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Λογαριασµοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων

Ο λογαριασµός «Λογαριασµοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων» στις 31.12.2000
ανήλθε σε δρχ. 21,4 εκατ. (€ 62,9 χιλ.)  και αφορά απαιτήσεις της Εταιρίας κατά υπαλλήλων και
συνεργατών σχετικά µε προκαταβολές ποσών επί αποδόσει λογαριασµού.

Χρεόγραφα

Ο λογαριασµός «Χρεόγραφα» στις 31.12.1998 ανήλθε σε δρχ. 7.800 εκατ. (€ 22.890 χιλ.)  και
αφορά τοποθετήσεις σε αµοιβαία κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίµων µε δικαίωµα επαναγοράς από
την Εθνική Τράπεζα σε καθορισµένο ηµεροµηνία και σε καθορισµένο επιτόκιο. Η ανάλυση των εν
λόγω τοποθετήσεων στις 31.12.1998  είχε ως εξής:

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

(ποσά σε εκατ. δρχ.) Ηµ/νία
αγοράς Ηµ/νία Λήξης 31.12.1998 31.12.1998

 (€ 000)
Α/Κ ∆ΗΛΟΣ ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων 6.7.98 7.1.1999 5.000 14.674
Α/Κ ∆ΗΛΟΣ ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων 24.11.98 12.1.1999 1.300 3.815
Α/Κ ∆ΕΛΦΟΙ ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων 29.12.98 12.2.1999 1.500 4.402
Σύνολο   7.800 22.891
Το κέρδος που προέκυψε από τη ρευστοποίηση των µεριδίων ανέρχεται σε 455 εκατ. δρχ., ποσό
το οποίο συµπεριλαµβάνεται στο κονδύλι «Έσοδα Χρεογράφων».

∆ιαθέσιµα

Ο λογαριασµός «∆ιαθέσιµα» ύψους δρχ. 6.570 εκατ. (€ 19.280 χιλ.) αποτελείται από καταθέσεις
όψεως και προθεσµίας ύψους δρχ. 6.504 εκατ. (€ 19.086 χιλ.) και ταµείο  δρχ. 67 εκατ. (€ 196, 6
χιλ.). Η ανάλυση του λογαριασµού «Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας» της Εταιρίας  στις
31.12.2000 έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

2000 (σε εκατ. δρχ.) 2000 (€ 000)
Τράπεζα  
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 2.078 6.098
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 4.399 12.911
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 0 0
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 1 2
Τράπεζα της Ελλάδος 0 0
Τράπεζα της Ελλάδος 0 0
Τράπεζα της Ελλάδος 0 0
Τράπεζα της Ελλάδος 24 71
Τράπεζα της Ελλάδος 2 5
Καταθέσεις Προθεσµίας –Swaps 0 0
Σύνολο 6.504 19.086

Την 1.1.1999 η Εταιρία είχε διαθέσιµα την τάξεως των 11,2 δις (9 δις η Ύδρευση και 2,2, δις η
Αποχέτευση). Η εκτέλεση πλειάδας έργων την τελευταία διετία (κυρίως αποχέτευσης) συνέτειναν
στη µείωση των διαθεσίµων κατά 5 δις περίπου στις 31/12/2000. Η διακράτηση διαθεσίµων
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ύψους δρχ. 6,5 δις περίπου αποσκοπεί στην διατήρηση της ευελιξίας της Εταιρίας να υλοποιήσει
το τρέχον επενδυτικό πρόγραµµα.

Λογαριασµοί Τάξεως

Η ανάλυση των λογαριασµών τάξεως στις 31.12.2000 παρατίθεται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ
2000 (σε εκατ. δρχ.) 2000 (€ 000)

1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία Ο.Α.Θ. 101 297
2. Λογαριασµοί εγγυήσεων & εµπράγµατων
ασφαλειών 5.575 16.361
3. Λοιποί Λογαριασµοί τάξεως 0 0
Σύνολο 5.676 16.658

Όπως επισηµαίνει στην έκθεση του ο Ελεγκτής Λογιστής που διενήργησε τον έκτακτο οικονοµικό
–λογιστικό έλεγχο:

«1. Τα υπό στοιχείο (1) ακίνητα, είτε έχουν παραχωρηθεί για χρήση στον Ο.Α.Θ. είτε έχει
κηρυχθεί δουλεία επ΄ αυτών, για την κατασκευή και λειτουργία αποχετευτικών έργων. Ως αξία για
τα ανωτέρω ακίνητα, επί των οποίων έχει συσταθεί δουλεία, θεωρήθηκε το ποσό της
αποζηµίωσης που πλήρωσε ο Ο.Α.Θ. για την απαλλοτρίωση των ακινήτων.
2. Ο λογαριασµός των εγγυήσεων και εµπράγµατων ασφαλειών κατά την 31.12.2000 αφορά
ληφθείσες εγγυητικές επιστολές από εργολάβους για συµµετοχή σε διαγωνισµούς καθώς και για
καλή εκτέλεση έργων (δρχ. 5.557.283.736) και δοθείσες εγγυητικές επιστολές των Τραπεζών
Μακεδονίας - Θράκης και Εθνικής προς ∆ήµους (δρχ. 17.720.000).»

Μετοχικό Κεφάλαιο

Τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας ανήλθαν στις 31.12.2000 σε δρχ. 12.469.389.437 (€ 36,6 εκατ.)
και το  µετοχικό της κεφάλαιο  σε δρχ.  5.111.250.000 (€ 15 εκατ.).

Το ανωτέρω ποσό του µετοχικού κεφαλαίου προέκυψε µετά από τους συµψηφισµούς που
πραγµατοποιήθηκαν κατά την πρώτη είκοσι-τετράµηνη χρήση ενοποιηµένης λειτουργίας των
Οργανισµών Ύδρευσης (Ο.Υ.Θ) και Αποχέτευσης (Ο.Α.Θ.) µε τη µορφή ανώνυµης εταιρίας
(Ε.Υ.Α.Θ.).

Στους συµψηφισµούς αυτούς περιλαµβάνεται και η εκχώρηση µετοχικού κεφαλαίου αξίας δρχ.
89.888.750.000 που πραγµατοποιήθηκε προς τη νεοιδρυθείσα εταιρία διαχείρισης του
αποχετευτικού και υδροδοτικού δικτύου της Ε.Υ.Α.Θ., «ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ Α.Ε.» σύµφωνα µε τις
διατάξεις του νόµου 2937/2001.

Οι µεταβολές του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας από την έναρξη της
λειτουργίας της µε τη µορφή ανώνυµης εταιρίας το 1998, µέχρι και την 31 ∆εκεµβρίου 2000
αναλύονται ως ακολούθως:
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Περιγραφή Ποσά σε δρχ.
Μετοχικό Κεφάλαιο ΟΥΘ & ΟΑΘ στις 31/12/1998 139.000.000.000
(Μείον): Συµψηφισµός Ζηµιών ΟΥΘ της εννεάµηνης χρήσεως 1998 (538.918.930)

(Μείον): ∆ιαγραφή Απαίτησης Φόρου ∆ωρεών από Ελληνικό  ∆ηµόσιο (100.000)

(Μείον): Μείωση Αξίας παγίων περιουσιακών στοιχείων (βάσει εκτίµησης

Ορκωτών Εκτιµητών) (42.982.633.665)

(Μείον): Υποτίµηση αξίας αποθεµάτων (Σωλήνων) (122.564.945)

(Μείον): Συµψηφισµός ενδοεταιρικού υπολοίπου µεταξύ ΟΑΘ και ΟΥΘ. (59.592.619)

(Μείον): Συµψηφισµός πρόβλεψης αποζηµίωσης εργαζοµένων του ΟΑΘ

λόγω εξόδου από την υπηρεσία (121.248.726)

(Μείον): Συµψηφισµός πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις του ΟΥΘ (120.116.251)

(Μείον): Συµψηφισµός αξίας λοιπών προβλέψεων των ΟΑΘ και ΟΥΘ

(46.030.224+10.000.000-1.205.360*) (54.824.864)

44.000.000.000
Υπόλοιπο Κεφαλαίου ΕΥΑΘ Α.Ε. στις 31/12/2000 95.000.000.000
(Μείον): Εισφορά Παγίων εις ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ Α.Ε. (87.402.385.402)

(Μείον): Μείωση του κεφαλαίου µε µεταφορά στο Ειδικό Αποθεµατικό (2.486.364.598)

Σύνολο Καταβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου 5.111.250.000

* Το ποσό των 1.205.360 δρχ. δεν πήγε σε µείωση του µετοχικού κεφαλαίου, αλλά σε µείωση του λογαριασµού
προβλέψεων για καταβολές αναδροµικών αµοιβών υπαλλήλων.

∆ιαφορές Αναπροσαρµογής

Ο λογαριασµός «∆ιαφορές Αναπροσαρµογής» ανήλθε στις 31.12.2000 σε δρχ. 176 εκατ. (€
516,5 χιλ.), και αποτελείται από διαφορές αναπροσαρµογής αξίας λοιπών περιουσιακών
στοιχείων (γήπεδα εκτός σχεδίου πόλεως), ύψους δρχ. 23,8 εκατ. ( € 69,8 χιλ.) η οποία
πραγµατοποιήθηκε µε βάση τον Ν. 2065/1992 εντός της χρήσης 2000, καθώς και επιχορηγήσεις
επενδύσεων παγίου ενεργητικού που αφορούν επιχορηγήσεις για την κατασκευή Μουσείου
Ύδρευσης.

 Όπως επισηµαίνει στην έκθεση του ο Ελεγκτής Λογιστής που διενήργησε τον έκτακτο οικονοµικό
–λογιστικό έλεγχο:

«Με βάση τις διατάξεις του Ν.2065/1992 έγινε, στη χρήση 2000 αναπροσαρµογή της αξίας
κτήσεως των γηπέδων (ακινήτων) τα οποία βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως εξαιτίας της οποίας
αυξήθηκε η αξία κτήσεως των γηπέδων κατά δρχ. 68.647.200, και προέκυψε ισόποση διαφορά
αναπροσαρµογής, που καταχωρήθηκε στο λογαριασµό του Παθητικού «Α ΙΙΙ 2 ∆ιαφορές από
αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων». Εξαιτίας της απόσχισης του
µεγαλύτερου µέρους των αναπροσαρµοσµένων ακινήτων παρέµεινε στο λογαριασµό Α ΙΙΙ 2
“∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων” ποσό δρχ. 23.847.500,
ενώ το υπόλοιπο εκ. δρχ. 44.799.700 επαύξησε λογαριασµό του ειδικού αποθεµατικού.
Το ποσό δρχ. 152.165.540 που παραµένει στην ΕΥΑΘ, µετά από την εισφορά παγίων στοιχείων
στην ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ, αφορά επιχορηγήσεις για την κατασκευή  Μουσείου Ύδρευσης.»
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Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού

Η ανάλυση των επιχορηγήσεων παγίου ενεργητικού για την περίοδο 1998-2000 ύψους δρχ.  370

εκατ. παρατίθεται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 1998 1999 2000
Επιχορηγήσεις Μουσείου Ύδρευσης 152.165.540 152.165.540 152.165.540

Ε.Ε.Λ. Σίνδος –2ο Στάδιο Έργο 9376502 149.900.000 193.100.000 218.100.000

Σύνολο 302.065.540 345.265.540 370.265.540

Το ποσό δρχ. 152.165.540 που παραµένει στην ΕΥΑΘ αφορά τις επιχορηγήσεις για την
κατασκευή  του Μουσείου Ύδρευσης στο ∆ιατηρητέο Συγκρότηµα Κεντρικού Αντλιοστασίου
Σφαγείων ΟΥΘ το οποίο χρηµατοδοτήθηκε από τα κονδύλια ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας.

Αποθεµατικά κεφάλαια

Τα αποθεµατικά της Εταιρίας ανήλθαν στις 31.12.2000  σε δρχ. 3.816 εκατ. (€ 11.198 χιλ.).
Σχετικά µε τα αποθεµατικά κεφάλαια της Εταιρίας σηµειώνονται τα εξής:

Τακτικό  Αποθεµατικό: Το υπόλοιπο του τακτικού αποθεµατικού κατά των χρήσεων 1998 και
1999 ύψους δρχ. 26.000.000, προέκυψε από τη ∆ιάθεση Κερδών της χρήσεως 1998 του Ο.Α.Θ.
ΑΕ.. Από τα καθαρά κέρδη της χρήσεως 2000 κρατήθηκε ποσό δρχ. 278 εκατ. περίπου µείον
δρχ. 4.100 µε βάση το Ν. 2651/ 2-11-98 άρθρο 6, (συντελεστής υπολογισµού 30%) όπως
αναλύεται παρακάτω :

Κέρδη χρήσεως 1.541.789.743
Μείον : αναλογούν φόρος Νοµικού Προσώπου 616.715.897

925.073.846
Χ   30%

Τακτικό Αποθεµατικό 277.522.154

Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων: Τα αφορολόγητα αποθεµατικά προέκυψαν
από τη διάθεση κερδών των χρήσεων 1998 για την ΟΑΘ ΑΕ και 2000 για την Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
αντίστοιχα και αναλύονται ως εξής:

Αποθεµατικά από απαλλασσόµενα της φορολογίας έσοδα 1998 222.755.395

Αποθεµατικά από απαλλασσόµενα της φορολογίας έσοδα  2000 709.564.648

Αποθεµατικά από έσοδα φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο 1998 6.122.388

Αποθεµατικά από έσοδα φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο 2000 87.699.002
ΣΥΝΟΛΟ 1.026.141.433

Αποτελέσµατα εις νέο-Κέρδη  Απόσχισης

Ο λογαριασµός «Κέρδη Απόσχισης» ανήλθε στις 31.12.2000 σε δρχ. 3.148 εκατ. (€ 9.238 χιλ.)
και αφορούν αποσβέσεις οι οποίες λόγω της απόσχισης αντιλογίστηκαν και δεν επιβάρυναν τα
εξωλογιστικά (pro forma) αποτελέσµατα της χρήσης αυτής.
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Προβλέψεις

Ο λογαριασµός «Προβλέψεις» ανήλθε στις 31.12.2000 σε δρχ. 657,8 εκατ. (€ 1.930 χιλ.) και
αναλύεται ως εξής:

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
2000 (σε εκατ. δρχ.) 2000 (€ 000)

Αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδων από την υπηρεσία. 82 240
Εφάπαξ βοήθηµα του Ν. 103/95 στο προσωπικό του τοµέα
αποχέτευσης. 363 1.065
Αποζηµιώσεις τρίτων 213 625
Σύνολο 658 1.930

Σχετικά µε τα ανωτέρω σηµειώνονται τα εξής:

 Το ποσό δρχ. 81,6 εκατ. (€ 240 χιλ.) περίπου αφορά πρόβλεψη αποζηµίωσης
απολυοµένων, µε βάση το Ν. 1846/51 στις 31.12.2000.  Η πρόβλεψη αυτή αφορά το προσωπικό
που έχει ήδη θεµελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα και συµπληρώνει το όριο ηλικίας των κοινών
διατάξεων του ΙΚΑ. Το ανώτατο όριο της εν λόγω αποζηµίωσης είναι 1.500.000 δρχ. κατ’ άτοµο
(Ν. 2112/20).

• Το υπόλοιπο εκ δρχ. 363 εκατ. (€ 1.065 χιλ.) περίπου, αφορά πρόβλεψη για εφάπαξ
χρηµατικό βοήθηµα (Ν.103/1975) για 83 υπαλλήλους του τέως Ο.Α.Θ. Α.Ε., το οποίο
συνυπολογιζόµενο µε την ήδη καταχωρηµένη, κατά εργαζόµενο, υποχρέωση δρχ. 319 εκατ.
περίπου, αποτελεί το συνολικό ποσό εφάπαξ βοηθήµατος δρχ. 682 εκατ. περίπου που
δικαιούνται να λάβουν αυτοί οι εργαζόµενοι. Το εν λόγω βοήθηµα αφορά µόνο το προσωπικό του
τέως ΟΑΘ. Σύµφωνα µε τον νόµο 103/75 οι κρατήσεις (εισφορές) υπολογίζονται εκ των
συνταξίµων αποδοχών του εκάστοτε ισχύοντος µισθολογίου των ∆ηµοσίων Υπαλλήλων και του
αντίστοιχου µισθού που θα κατείχε ο κάθε υπάλληλος του τέως ΟΑΘ εάν πληρωνόταν µε το
µισθολόγιο εκείνο.

 Το ποσό των δρχ. 213 εκατ. (€ 625 χιλ.) περίπου αφορά πρόβλεψη για ζηµία που
ενδεχοµένως θα προκύψει από αγωγές τρίτων που εκκρεµούν εναντίον της Εταιρίας.

Για τον τρόπο σχηµατισµού των προβλέψεων βλέπε υποκεφάλαιο 8 περί της ∆ηµοσιευµένης
Οικονοµικής κατάστασης 1.1.1999-31.12.2000.

Σχετικά µε τις αγωγές τρίτων (βλέπε και Παράρτηµα) σηµειώνεται ότι το σύνολο των απαιτήσεων
τρίτων την 31.12.2000 ανέρχεται σε 673 εκατ. δρχ.

Ο Ανεξάρτητος Ορκωτός Ελεγκτής που διενήργησε το Λογιστικό και Οικονοµικό Έλεγχο της
Εταιρίας, επισηµαίνει αναφορικά µε το θέµα των εκκρεµοδικιών:«Σύµφωνα µε τις επιστολές των
Νοµικών Συµβούλων της Εταιρίας κατά την 31.12.2000 εκκρεµούσαν αγωγές τρίτων εναντίον της
για συνολικό ύψος απαιτήσεων τους δρχ. 700 εκατ. περίπου. Για την πιθανή ζηµία η οποία
ενδεχοµένως θα προκύψει όταν τελεσιδικήσουν αυτές οι αγωγές η Εταιρία έχει σχηµατίσει
πρόβλεψη ύψους δρχ. 213.093.235 η οποία κρίνεται από τον έλεγχο ως µη επαρκής.»

Παρά την εκτίµηση του νοµικού ελέγχου για την τελική έκβαση των εκκρεµοδικιών και δεδοµένου
του ύψους των εκκρεµοδικιών της Εκδότριας (δρχ. 700 εκατ. περίπου) καθώς και του χαµηλού
σχετικά ύψους της πρόβλεψης που έχει σχηµατισθεί από την Εταιρία, εκτιµάται ότι θα πρέπει να
αναµορφωθούν τόσο τα αποτελέσµατα όσο και η καθαρή θέση της Εταιρίας κατά το ισόποσο της
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διαφοράς της διενεργηθείσας πρόβλεψης και του συνολικού ποσού των εκκρεµοδικιών, ήτοι κατά
487 εκατ. δρχ. περίπου (700 – 213 εκατ. δρχ.).

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις της Εταιρίας  αφορούν δάνεια τραπεζών  και ταµείου
παρακαταθηκών και δανείων καθώς και ληφθείσες εγγυήσεις συνολικού ύψους δρχ. 7,3 δις.
(€ 21,4 εκατ.). Η ανάλυση του εν λόγω λογαριασµού στις 31.12.2000 παρατίθεται στον
πίνακα που ακολουθεί:

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
(ποσά σε εκατ. δρχ.) 1998 1999 2000 2000 (€ 000)
∆άνεια Τραπεζών   
∆άνεια Τράπεζας Ελλάδος (ΟΥΘ) 2.302 6.353 1.843 5.409
∆άνεια Ταµείου Παρακαταθηκών &
∆ανείων (ΟΥΘ) 367 271 162 475
∆άνεια Μακροχρόνιες υποχρεώσεις
(ΟΑΘ) 5.400 0 3.618 10.618
Α. Σύνολο 8.069 6.625 5.623 16.502
Ληφθείσες Εγγυήσεις   
Εγγυήσεις αξίας υδροµέτρων 634 704 778 2.283
Εγγυήσεις κατανάλωσης ύδατος 760 823 891 2.614
Β. Σύνολο 1.393 1.527 1.669 4.897
Γενικό Σύνολο (Α+Β) 9.462 8.152 7.292 21.399

Η αποπληρωµή των χρεολυσίων για δάνεια που έχει συνάψει η ΕΥΑΘ ΑΕ (οι τέως φορείς
Ύδρευσης και Αποχέτευσης) θα ολοκληρωθεί το έτος 2014.  Η επιβάρυνση όµως των ταµειακών
ροών από αυτή την αιτία µειώνεται χρόνο µε το χρόνο αφού τα τελευταία χρόνια δεν έχουν
συναφθεί νέα δάνεια.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρίας για τα έτη
2001-2006:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΤΙΚΩΝ ∆ΟΣΕΩΝ ∆ΑΝΕΙΩΝ
ΕΤΟΣ Υ∆ΡΕΥΣΗ

(εκατ. δρχ)

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
(εκατ. δρχ)

ΣΥΝΟΛΟ
(εκατ. δρχ)

∆ηµόσιο Ταµείο

Παρακαταθηκών και

∆ανείων

Σύνολο (Α) Σύνολο (Β)

[∆ηµόσιο]

(Α) + (Β)

2001 228 110 338,0 700,0 1.038,0

2002 223 88,7 311,7 656,1 967,8

2003 222 34 256,0 510,9 766,9

2004 208,1 39,1 247,2 403,1 650,3

2005 199,1 0 199,1 354,6 553,7

2006 176,6 0 179,6 352,1 531,7

Σύνολο 1.531,60 2.976,8 4.508,4
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Προµηθευτές

Το υπόλοιπο του λογαριασµού «Προµηθευτές» αφορά κυρίως προκαταβολές προς εργολάβους,
προµηθευτές παγίων και υλικών κλπ. Αναλυτικότερα τα µεγαλύτερα υπόλοιπα υποχρεώσεων της
Εταιρίας προς προµηθευτές της, µε 31.12.2000, είχαν ως εξής:

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 31.12.2000 (σε εκατ. δρχ.) 31.12.2000 (σε € 000)
Αναλυτικές συσκευές Α.Ε. 25 74
∆ίτσας Γεώργιος - Εργολάβος Α.Ε. 34 101
ΕΡΓΟ Α.Τ.Ε. Κατασκευαστική εταιρία 25 73
Κώνστας Γεώργιος Ε∆Ε 14 41
ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Ε. (Αγορά
τράπεζας ελέγχου υδροµέτρων) 97 286
Χυτήρια Μακεδονίας Α.Ε.Β.Ε. 7 22
ΑΣ-ΠΑ Χηµικά Α.Ε.Β.Ε. 7 21
Περιβαλλοντική κατασκευών 7 21
Τεχνική Ναθαναηλίδη ΑΤΕΒΕ 26 77
PROLINE ΕΠΕ 10 30
Κ/Ξ ΑΤΕ ΑΡ∆ΕΥΣΕΩΝ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ 9 26
Γ.Οργανισµός Εγγείων Βελτιώσεων
Θεσσαλονίκης- Λαγκαδά 23 66
∆.Ε.Η. 71 209
Λοιπές οφειλές Προµηθευτών 65 190
ΣΥΝΟΛΟ 421 1.236

Από το παραπάνω υπόλοιπο ποσοστό 78% περίπου αφορά υποχρεώσεις προς
προµηθευτές εσωτερικού, ενώ ποσοστό 22% υποχρεώσεις προς το Ελληνικό ∆ηµόσιο,
∆ΕΚΟ, ΟΤΑ ή άλλα πρόσωπα δηµοσίου δικαίου.

Σηµειώνεται ότι το σύνολο σχεδόν των εν λόγω υποχρεώσεων εξυπηρετούνται σε χρονικό
διάστηµα ενός µηνός από τη στιγµή που δηµιουργούνται.

Σύµφωνα µε την έκθεση των Ελεγκτών - Λογιστών που διενήργησαν τον έκτακτο οικονοµικό –
λογιστικό έλεγχο, η απαίτηση του Οργανισµού Εγγείων Βελτιώσεων ανέρχεται σε 113,5 εκατ.
δρχ. και όχι στο ποσό των 22,6 εκατ. δρχ. που αναγράφεται στα βιβλία της Εταιρίας. Ειδικότερα
όσον αφορά µέρος των απαιτήσεων αυτών ποσού 54,6 εκατ. δρχ. έχει ασκηθεί προσφυγή στα
δικαστήρια, ενώ για το ποσό των 53,6 εκατ. δρχ. περίπου, ο προµηθευτής ενδέχεται να ενάγει την
Εταιρία στο µέλλον, σύµφωνα µε την επιστολή επιβεβαίωσης που έχει αποστείλει στα πλαίσια
του τακτικού ελέγχου.

Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη

Η ανάλυση του  υπολοίπου του λογαριασµού «Υποχρεώσεις από φόρους-Τέλη» στις 31.12.2000,
παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:
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ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ
31.12.2000 (σε εκατ. δρχ.) 31.12.2000 (σε € 000)

Φόροι – Τέλη Αµοιβών Προσωπικού 166 488
Φόροι – Τέλη Αµοιβών Τρίτων 4 11
Φόροι – Τέλη Τιµολογίων Αγορών 20 59
Φόρος Εισοδήµατος – Φορολογητέων Κερδών 1 3
Λογ. Εκκαθαρ. Φόρων – Τελών, ετήσια δήλωση
φόρου εισοδήµατος 305 896
Λοιποί Φόροι – Τέλη 3 10
Σύνολο 500 1.468

Όπως προκύπτει και από την ανωτέρω ανάλυση, το ποσό των δρχ. 166,4 εκατ. (€ 488 χιλ.)
αφορά το Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ) µηνός ∆εκεµβρίου 2000 και ∆ώρο Χριστουγέννων
2000 του προσωπικού της Ε.Υ.Α.Θ., ενώ το ποσό των δρχ. 305,4 εκατ.  (€ 896 χιλ.) είναι η
φορολογική υποχρέωση της εταιρίας από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης εισοδήµατος
της υπερδωδεκάµηνης χρήσης 1.1.1999-31.12.2000, περιλαµβάνει δε και την προκαταβολή
φόρου της τρέχουσας χρήσης.

Σηµειώνεται ότι µε το υπ΄αριθµ 2109/9.4.2001 αποδεικτικό ενηµερότητας για χρέη προς το
∆ηµόσιο της ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης βεβαιώνεται ότι η Εταιρία είναι ενήµερη για χρέη προς το
∆ηµόσιο.

Υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισµούς

Η συνολική υποχρέωση της Εταιρίας προς τους ασφαλιστικούς οργανισµούς την 31/12/2000
ανέρχεται σε  δρχ. 207,7 εκατ. (€ 488 χιλ.) από τα οποία δρχ. 153,3 εκατ. (€  449 χιλ.) οφείλονται
στο Ι.Κ.Α. από τη µισθοδοσία ∆εκεµβρίου 2000 και το ∆ώρο Χριστουγέννων 2000. Το υπόλοιπο
ποσό ύψους  δρχ. 54,4 εκατ. (€  159,6 χιλ.) αφορά οφειλές προς τα επικουρικά ταµεία του
προσωπικού της Ε.Υ.Α.Θ.

Με την υπ’ αριθµ. 118577/18.6.2001 βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας του ΙΚΑ
Θεσσαλονίκης βεβαιώνεται ότι η Εταιρία δεν οφείλει ληξιπρόθεσµες οφειλές για το προσωπικό
της.

Μερίσµατα Πληρωτέα

Ο λογαριασµός «Μερίσµατα Πληρωτέα» ανήλθε στις 31.12.2000 σε δρχ. 226,6 εκατ. (€ 665 χιλ.)
και αφορά υποχρέωση της εταιρίας προς το Ελληνικό ∆ηµόσιο που είναι ο µοναδικός µέτοχος,
για καταβολή µερίσµατος κατά το ισόποσο.
Το ύψος του µερίσµατος που αντιστοιχεί στην υπερδωδεκάµηνη χρήση 1999-2000 είναι σύµφωνο
µε τις διατάξεις του άρθρου 3 Α.Ν. 148/67 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Ν. 876/79 σε
συνδυασµό µε το άρθρο  45, παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20.
Το εν λόγω µέρισµα έχει εγκριθεί από την τακτική γενική συνέλευση των µετοχών στις 14.06.2001
και ήδη έχει κατατεθεί στον ειδικό λογαριασµό µερίσµατος αποδείξεων του ∆ηµοσίου που
τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος.
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Πιστωτές διάφοροι

Το υπόλοιπο του σχετικού λογαριασµού µε 31.12.2000 ήταν 353 εκατ. δρχ. και αναλύεται
ακολούθως:

ΠΙΣΤΩΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ
31.12.2000 (σε εκατ. δρχ.) 31.12.2000 (σε € 000)

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 24 73
∆ικαιούχοι εφάπαξ Ν. 103/75 319 937
Λοιποί πιστωτές 9 25
Σύνολο 353 1.035

Το ποσό των 319 εκατ. δρχ. αφορά υποχρεώσεις της ΕΥΑΘ προς το προσωπικό του τοµέα
αποχέτευσης το οποίο υπάγεται στις διατάξεις του Ν.103/75 για χορήγηση εφάπαξ βοηθήµατος
κατά τη συνταξιοδότηση.  Το εφάπαξ αυτό καταβάλλεται όπως και στους δηµόσιους υπάλληλους
και ο εν λόγω λογαριασµός πιστώνεται κάθε φορά µε τις κρατήσεις επί της µισθοδοσίας.

Οι εν λόγω εισφορές υπολογίζονται επί των συντάξιµων αποδοχών του εκάστοτε ισχύοντος
µισθολογίου και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.103/75 σε περίπτωση που οι εγγεγραµµένες
πιστώσεις δεν επαρκούν για την κάλυψη του εφάπαξ των υπαλλήλων που θεµελιώνουν δικαίωµα
συνταξιοδότησης, τότε η Εταιρία υποχρεούται να λογίζει στα έξοδα της προβλέψεις για την
κάλυψη της διαφοράς. Στις σχηµατισµένες προβλέψεις την 31.12.2000 το ποσό για το σκοπό
αυτό ανέρχεται στις 363.015.191 δρχ.

Λογαριασµοί Τάξεως Πιστωτικοί

Οι λογαριασµοί τάξεως ανήλθαν στις 31.12.2000, σε  δρχ. 5.679 εκατ. (€ 16.667 χιλ.)  και
αναλύονται ως εξής:

ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
31.12.2000 (σε εκατ. δρχ.) 31.12.2000 (σε € 000)

Αλλότρια Περιουσιακά Στοιχεία 101 297
Χρεωστικοί Λογαριασµοί Εγγυήσεων και
Εµπράγµατων Ασφαλειών 5.575 16.361
Λοιποί 0 0
Σύνολο 5.676 16.658
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5. Χρηµατοοικονοµικοί ∆είκτες Χρήσεων 1998-2000 (µετά την µεταβίβαση των
παγίων)

Η εξέλιξη των χρηµατοοικονοµικών δεικτών της Εταιρίας παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα.
Σηµειώνεται ότι οι εν λόγω δείκτες έχουν προκύψει από τις εξωλογιστικές (pro forma) οικονοµικές
καταστάσεις (pro forma) στις οποίες γίνεται η υπόθεση της απόσχισης των παγίων της ΕΥΑΘ
Α.Ε. προς το Ν.Π.∆.∆.
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ 1998 1999 2000
  
∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ  
Κύκλου Εργασιών - 0,5% 1,3%
Κερδών προ φόρων - 13,4% -27,2%
Κερδών µετά από Φόρους και Αµοιβές ∆.Σ. 13,4% -32,5%
Ενσώµατων Παγίων (σε αξία κτήσης) - 32,3% -10,0%
Συνολικών Απασχολουµένων Κεφαλαίων - 0,3% -13,1%
  
∆ΕΙΚΤΕΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ ΚΕΡ∆ΟΥΣ  
Μικτού Κέρδους (προ αποσβέσεων) 36% 35% 27%
Καθαρού Κέρδους (προ φόρων) 40% 45% 32%
  
∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (προ φόρων)  
Μ.Ο. Ιδίων Κεφαλαίων - 30,3% 23,2%
Μ.Ο Συνολικών Απασχολ. Κεφαλαίων - 12,7% 10,4%
  
∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ηµέρες)  
Απαιτήσεων 66 50 76
Προµηθευτών 151 54 268
Αποθεµάτων 97 96 89
  
∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (1:1)  
Ξένα/Ιδια Κεφάλαια 0,9 0,6 0,8
Τραπεζικές Υποχρεώσεις/Ιδια Κεφάλαια 0,6 0,4 0,4
Λειτουργική Ταµειακή Ροή/Χρηµατοοικονοµικά έξοδα - 18,5 0,7
Λειτουργική Ταµειακή Ροή/Σύνολο Φόρων - - 1,5
  
∆ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (1:1)  
Γενική Ρευστότητα 6,3 6,0 3,9
Άµεση Ρευστότητα 5,6 5,2 3,3
  
∆ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ  
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα/Μικτό Κέρδος 19,4% 15,7% 18,5%
Χρηµατ/κά Εξοδα/ Κέρδη προ Χρεωστικών Τόκων & Φόρων 14,9% 10,9% 13,5%

(-) Λόγω της µη ύπαρξης pro forma οικονοµικών καταστάσεων για την περίοδο 1.1.1997-31.12.1997 δεν είναι
δυνατός ο υπολογισµός των συγκεκριµένων δεικτών για το 1998.
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ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ 1998 1999 2000
  
∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ  
Κερδών προ φόρων - 23,5% -27,4%
Κερδών µετά από Φόρους και Αµοιβές ∆.Σ. - 19,5% -27,4%
Κερδών µετά από Φόρους, Αµοιβές ∆.Σ.και φόρους
φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων - 88,2% -27,4%
  
∆ΕΙΚΤΕΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ ΚΕΡ∆ΟΥΣ  
Καθαρού Κέρδους (προ φόρων) 34% 42% 30%
  
∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (προ φόρων)  
Μ.Ο. Ιδίων Κεφαλαίων - 31,3% 25,9%
Μ.Ο Συνολικών Απασχολ. Κεφαλαίων - 4,5% 3,6%
  
∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (1:1)  
Ξένα/Ιδια Κεφάλαια 0,9 0,7 1,1
Τραπεζικές Υποχρεώσεις/Ιδια Κεφάλαια 0,6 0,4 0,6
  
∆ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ  
Χρηµατ/κά Εξοδα/ Κέρδη προ Χρεωστικών Τόκων & Φόρων 16,8% 11,6% 14,3%

(-) Λόγω της µη ύπαρξης pro forma οικονοµικών καταστάσεων για την περίοδο 1.1.1997-31.12.1997 δεν είναι
δυνατός ο υπολογισµός των συγκεκριµένων δεικτών για το 1998.
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6. Πηγές και Χρήσεις Κεφαλαίων

Οι πηγές και οι χρήσεις των κεφαλαίων έχουν προκύψει από τις εξωλογιστικές (pro forma)
οικονοµικές καταστάσεις (pro forma) στις οποίες γίνεται η υπόθεση της απόσχισης των παγίων
της ΕΥΑΘ Α.Ε. προς το Ν.Π.∆.∆.

1999 2000
Κέρδη προ φόρων 4.529 3.299
Κέρδη απόσχισης -3.138 -3.148
Αποσβέσεις 515 566
Προβλέψεις -260 198
Αύξηση (αποπληρωµή) Μακρ/θεσµων Υποχρεώσεων 0 0
∆ιαφορές αναπροσαρµογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού 43 25
Σύνολο 1.689 940
 

ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1999 2000
Μεταβολή Κεφαλαίου Κίνησης -8.660 95
Μεταβολή διαθεσίµων 5.905 -2.728
Καθαρή µεταβολή Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων 3.049 1.945
Καθαρή µεταβολή Ασώµατων Ακινητοποιήσεων 11 129
Καθαρή µεταβολή Εξόδων Εγκατάστασης 72 170
Αύξηση Λοιπών Μακροπρόθεσµων Απαιτήσεων 1 1
Μείωση Μακρ/θεσµων Υποχρεώσεων 1.310 860
Μέρισµα 0 227
Φόρος εισοδήµατος και λοιποί φόροι 0 240
Σύνολο 1.689 940
Σηµ: Τυχόν αποκλίσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις των επιµέρους ποσών
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7. Πίνακας Ταµειακών Ροών

Οι ταµειακές ροές έχουν προκύψει από τις εξωλογιστικές (pro forma) οικονοµικές καταστάσεις
(pro forma) στις οποίες γίνεται η υπόθεση της απόσχισης των παγίων της ΕΥΑΘ Α.Ε. προς το
Ν.Π.∆.∆..

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 1999 2000
(σε εκατ. δρχ.)  
Καθαρά κέρδη µετά από φόρους και  
αµοιβές ∆.Σ. 4.529 3.058
µείον: Κέρδη απόσχισης -3.138 -3.148
πλέον: Προβλέψεις -260 198
πλέον: Αποσβέσεις 515 566
µείον:  Μερίσµατα 0 227
Ακαθάριστη Ταµειακή Ροή 1.646 447
Μείον:Λειτουργικές ταµειακές ανάγκες  
Αύξηση/Μείωση σε:  
Αποθέµατα 26 79
Πελάτες-Γραµµάτια Εισπρακτέα -426 737
Χρεώστες ∆ιάφοροι -616 -22
Λοιπές Απαιτήσεις 44 -21
Χρεόγραφα -7.800 0
Μεταβατικοί λογ/σµοί ενεργητικού -286 0
  
Σύνολο Λειτουργικών Ταµειακών Αναγκών -9.059 773
πλέον: Λειτουργικές ταµειακες πηγές  
Αύξηση/µείωση σε:  
Προµηθευτές -141 328
Επιταγές Πληρωτέες -48 10
Προκαταβολές Πελατών 0 1
Φόροι-Τέλη, Ασφαλιστικοί Οργανισµοί -79 427
Λοιποί Πιστωτικοί Λογαριασµοί -90 -290
Μερίσµατα Πληρωτέα 0 227
Πιστωτές ∆ιάφοροι 11 -23
Μεταβατικοί λογ/σµοί παθητικού -70 0
  
Σύνολο Λειτουργικών Ταµειακών Πηγών -417 679
Μεταβολή στο κεφάλαιο κίνησης -8.660 95
(πλην τραπεζικών υποχρεώσεων)  
ΚΑΘΑΡΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΡΟΗ 10.269 353
  
µείον: Μή λειτουργικές ταµειακές ανάγκες  
Αύξηση εξόδων εγκατάστασης 72 170
Καθαρές επενδύσεις ενσώµατων παγίων 3.049 1.945
Καθαρή µεταβολή ασώµατων ακινητοποιήσεων 11 129
Μεταβολή µακρ/σµων υποχρεώσεων 1.310 860
Αύξηση λοιπων µακροπρόθεσµων απαιτήσεων 1 1
  
Σύνολο µη λειτουργικών αναγκών 4.444 3.106
  
πλέον: Μη λειτουργικές ταµειακές πηγές  
∆ιαφορές Αναπρ/γής-Επιχορηγήσεις παγίων 43 25
Σύνολο µη λειτουργικών πηγών 43 25
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 5.869 -2.728
Σηµ: Τυχόν αποκλίσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις των επιµέρους ποσών
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8. ∆ηµοσιευµένη Οικονοµική Κατάσταση Υπερδωδεκάµηνης Χρήσης 1.1.99-31.12.00

8.1 ∆ηµοσιευµένα Αποτελέσµατα Υπερδωδεκάµηνης Χρήσης

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας για την περίοδο 1.1.1999-31.12.2000 παρουσιάζεται στον
παρακάτω πίνακα:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
1.1.1999-31.12.2000

(σε εκατ. δρχ.)
1.1.1999-31.12.2000

(€ 000)
  
Κύκλος εργασιών από:  
    τοµέα ύδρευσης 15.477 45.421
    τοµέα αποχέτευσης 4.737 13.903
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 20.215 59.324
Μείον:  
Κόστος πωλήσεων 13.891 40.765
ΜΙΚΤΟ ΚΕΡ∆ΟΣ (προ αποσβέσεων) 6.324 18.559
(% στον κύκλο εργασιών) 31% 31%
Πλέον:  
Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης 6.589 19.337
ΣΥΝΟΛΟ 12.913 37.896
Μείον:  
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 2.523 7.405
Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης 119 350
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 1.346 3.950
Σύνολο εξόδων προ αποσβέσεων 3.989 11.705
(% στον κύκλο εργασιών) 20% 20%
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡ∆Η 8.925 26.191
(% στον κύκλο εργασιών) 44% 44%
Πλέον:  
Έσοδα χρεογράφων 0 0
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 43 127
Έκτακτα κέρδη 31 92
Έσοδα προηγούµενων χρήσεων 33 96
Μείον:  
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 55 163
Έκτακτες ζηµιές 55 161
Έξοδα προηγούµενων χρήσεων 94 275
Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 279 818
ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 8.549 25.090
(% στον κύκλο εργασιών) 42% 42%
Μείον:  
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.072 3.146
Πλέον:  
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 1.431 4.201
ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 8.909 26.145
(% στον κύκλο εργασιών) 44% 44%
Μείον:  
Αποσβέσεις 7.367 21.620
ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 1.542 4.525
(% στον κύκλο εργασιών) 8% 8%
Μείον:  
Φόρος εισοδήµατος 240 705
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Αµοιβές ∆.Σ. 0 0
ΚΕΡ∆Η ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ  
ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ∆.Σ. 1.301 3.819
(% στον κύκλο εργασιών) 6% 6%
Μείον:  
Φόροι φορολ. ελέγχου που αναλογούν 0 0
ΚΕΡ∆Η ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ,  
ΑΜΟΙΒΕΣ ∆.Σ. ΚΑΙ ΦΟΡΟΥΣ  
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 1.301 3.819
(% στον κύκλο εργασιών) 6% 6%
ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΚΕΡ∆Η (*)
     ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 1.028 3.017
(% στον κύκλο εργασιών) 5% 5%
     ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΜΟΙΒΕΣ ∆.Σ. 788 2.312
(% στον κύκλο εργασιών) 3% 3%
     ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΦΟΡΟΥΣ
ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ∆.Σ. 263 772
(% στον κύκλο εργασιών) 1% 1%
 (*) Για την αναµόρφωση των κερδών βλέπε ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

Κύκλος Εργασιών

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας στις 31.12.2000 ανήλθε σε  δρχ. 20,2 δις. (€  59,3 εκατ.). Στον
πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται ανάλυση του κύκλου εργασιών της Εταιρίας ανα κατηγορία
δραστηριότητας:

Κύκλος εργασιών ανά κατηγορία δραστηριότητας
2000

(ποσά σε εκατ. δρχ.)
2000

 (σε € 000) (%)
ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΚΥΡΙΑ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

 
  

Έσοδα Ύδρευσης    
Πωλήσεις νερού 12.893 37.837 63,8%
Λοιπά τέλη ύδρευσης 2.584 7.583 12,8%
A. Σύνολο 15.477 45.421 76,6%
   
Έσοδα Αποχέτευσης    
∆ικαίωµα χρήσης υπονόµου 3.906 11.463 19,3%
Λοιπά τέλη αποχέτευσης 832 2.441 4,1%
Β. Σύνολο 4.738 13.904 23,4%
Γενικό Σύνολο (Α+Β) 20.215 59.324 100,0%

Από την ανάλυση του παραπάνω πίνακα επισηµαίνονται τα εξής:

 Τα έσοδα από την αποχέτευση αποτελούν το ένα τέταρτο περίπου των συνολικών εσόδων
της Εταιρίας.

 Στα λοιπά τέλη ύδρευσης περιλαµβάνονται κυρίως δικαιώµατα σύνδεσης και εισφορές, και
εργασίες αποκατάστασης.

 Στα λοιπά τέλη αποχέτευσης περιλαµβάνονται δικαιώµατα σύνδεσης, τέλη λυµάτων και
έσοδα από λοιπές εργασίες αποχέτευσης.
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Σχετικά µε τον κύκλο εργασιών της Εταιρίας, το πιστοποιητικό ελέγχου των ορκωτών λογιστών
της 1ης υπερδωδεκάµηνης χρήσης 1.1.1999-31.12.2000 αναφέρει:

«Στα έσοδα της κλειόµενης χρήσεως έχουν λογιστικοποιηθεί οι καταναλώσεις ύδατος και τα
δικαιώµατα χρήσεως υπονόµων, για τα οποία έχουν εκδοθεί λογαριασµοί προς τους καταναλωτές
για την περίοδο 1.1.1999-31.12.2000, τακτική την οποία ακολουθούσαν παγίως οι δύο
Οργανισµοί (ΟΥΘ και ΟΑΘ) και ως ΝΠ∆∆ και ως Ανώνυµες Εταιρίες, και όχι τα δεδουλευµένα
έσοδα που αναλογούσαν στην κατανάλωση ύδατος και στα δικαιώµατα χρήσεως υπονόµων κατά
την ανωτέρω περίοδο. Λόγω του πολυάριθµου των καταναλωτών, ο έλεγχός µας αδυνατεί να
προσδιορίσει τον επηρεασµό των αποτελεσµάτων της ελεγχόµενης χρήσεως από την ανωτέρω
ενέργεια. »

Η Εταιρία κατά πάγια τακτική λογιστικοποιεί στα έσοδα της χρήσης τις καταναλώσεις ύδατος και
τα δικαιώµατα χρήσης υπονόµων για τα οποία εκδίδει λογαριασµούς προς τους καταναλωτές
µέχρι και την 31 ∆εκεµβρίου και όχι τα δεδουλευµένα έσοδα που αναλογούν στην κατανάλωση
ύδατος και στα δικαιώµατα χρήσης υπονόµων µέχρι και αυτή την ηµεροµηνία.

Όπως αναφέρει και στην έκθεση του ο έκτακτος οικονοµικός ελεγκτής-λογιστής «Αυτός ο
λογιστικός χειρισµός δεν είναι απόλυτα σύµφωνος µε την παράγρ. 1δ’ του άρθρου 43 του κωδ. Ν.
2190/1920, σύµφωνα µε το οποίο τα έσοδα και τα έξοδα που αφορούν τη χρήση λογίζονται σ’
αυτή, ανεξάρτητα από τον χρόνο της είσπραξης ή της πληρωµής τους.»

Επιπλέον, αναφέρει ότι ο κυριότερος λόγος για τον οποίο δεν είναι δυνατή η τιµολόγηση (µε την
έκδοση των αποδείξεων) της πραγµατοποιηθείσας κατανάλωσης του ύδατος µέχρι της 31ης
∆εκεµβρίου κάθε έτους, συνίσταται στην εκ των πραγµάτων αδυναµία της Εταιρίας να
ολοκληρώσει την καταµέτρηση του συνόλου των ενδείξεων των υδροµέτρων και ταυτόχρονα της
έκδοσης των αντίστοιχων αποδείξεων µέχρι το πέρας της διαχειριστικής περιόδου ή εντός
ευλόγου χρονικού διαστήµατος.

Για λόγους ορθής απεικόνισης των πραγµατοποιηθέντων εσόδων εντός της διαχειριστικής
χρήσης στην οποία έχουν πραγµατοποιηθεί, η Εταιρία θα πρέπει να αναµορφώνει, στη ∆ήλωση
Φορολογίας Εισοδήµατος, τα λογιστικά έσοδα της κλειόµενης χρήσης µε αφαίρεση των εσόδων
του πρώτου τετραµήνου της χρήσης (επειδή αυτά είχαν φορολογηθεί στην προηγούµενη χρήση)
και ταυτόχρονα την πρόσθεση στα έσοδα προς φορολογία των αντιστοίχων εσόδων του πρώτου
τετραµήνου της εποµένης χρήσης. Ο ενδεικνυόµενος αυτός χειρισµός εξυπηρετεί εκτός από την
εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 1δ του άρθρου 43 του κ.ν. 2190/1920 και την αποφυγή της
επιβολής λογιστικών διαφορών, που προέρχονται από την ετεροχρονισµένη δήλωση των
εσόδων, από χρήση σε χρήση στις οικείες φορολογικές αρχές.

Με βάση όλα τα ανωτέρω αλλά και της σχετικής δήλωσης του Οικονοµικού ∆ιευθυντή της
Εταιρίας, ότι πλέον θα πραγµατοποιούνται αναµορφώσεις στη ∆ήλωση Φορολογίας Εισοδήµατος
των ανωτέρω εσόδων, ο Κύριος Ανάδοχος θεωρεί ότι δεν απαιτείται αναµόρφωση στα
αποτελέσµατα και την Καθαρή Θέση της υπερδωδεκάµηνης διαχειριστικής περιόδου της
Εκδότριας, όσο και στην αντίστοιχη pro-forma.
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Κόστος Πωλήσεων

Η ανάλυση του κόστους των πωλήσεων και παροχής υπηρεσιών της Εταιρίας της περιόδου
1.1.1999-31.12.2000, παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
 1.1.1999-31.12.2000 1.1.1999-31.12.2000
 (σε εκατ. δρχ.) ( σε χιλ. €)
Απόθεµα Έναρξης 1.694 4.971
Μείον : Μειώσεις αποθεµάτων -123 -361
Πλέον : Αγορές χρήσης 1202 3.528
Μείον : Απόθεµα Λήξης -1.799 -5.280
Κόστος αναλώσεων 975 2.861
Πλέον : Έξοδα παραγωγής 13.950 40.939
Μείον : Ιδιοπαραγωγή -1.035 -3.037
Κόστος Πωλήσεων 13.890 40.763
Πλέον: Αποσβέσεις 6.190 18.166
Γενικό Σύνολο 20.080 58.929

Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης

Τα λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης αφορούν κυρίως την απόδοση από το Ελληνικό ∆ηµόσιο στον
τέως ΟΑΘ του πόρου που αντικατέστησε το ειδικό τέλος 3%, το οποίο καταργήθηκε µε το άρθρο
43 του Ν.2065/92. Ο πόρος αυτός θεωρείται έσοδο της Εταιρίας αφού χορηγείται σε
αντιστάθµισµα απωλεσθέντος εσόδου από την κατάργηση του 3%.

Σύµφωνα µε το Ν.∆. 787/1970 ο πόρος αυτός προορίζετο να καλύψει δαπάνες για την εκτέλεση
έργων αποχέτευσης, αλλά µετά την απόσχιση των παγίων και την εισφορά τους στην Εταιρία
ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ Α.Ε. η Εταιρία δεν έχει υποχρέωση πραγµατοποιήσεως τέτοιων επενδύσεων και
κατά συνέπεια οι ανωτέρω επιχορηγήσεις ορθά λογίσθηκαν στα έσοδα της Εταιρίας. Το τέλος
αυτό θα συνεχίσει να καταβάλλεται στην ΕΥΑΘ ΑΕ έως και την παρούσα χρήση, οπότε και θα
αντικατασταθεί µε 3 ετήσιες καταβολές, ύψους 3 δις, 2 δις και 1 δις δρχ. για τις χρήσεις 2002,
2003 και 2004, αντιστοίχως.

Η θέση του Κυρίου Αναδόχου είναι ότι ο εν λόγω «ειδικός πόρος» αποτελεί τακτικό έσοδο της
Εταιρίας (για το οποίο υπόκειται σε φορολόγηση) και όχι επιχορήγηση κι ως εκ τούτου ο
λογιστικός χειρισµός που ακολουθείται από την Εταιρία είναι ο ενδεδειγµένος, χωρίς να απαιτείται
αναµόρφωση των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας.

Η ανάλυση του εν λόγω λογαριασµού της περιόδου 1.1.1999-31.12.2000, παρατίθεται στον
ακόλουθο πίνακα:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

(σε εκατ. δρχ.) 1.1.1999-31.12.2000 (σε χιλ. €)
Ειδικές επιχορηγήσεις – επιδοτήσεις 12 34
Έσοδα πόρου σε αντικατάσταση 3% 6.276 18.418
Λοιπά έσοδα δωρεών και επιχορηγήσεων 29 84
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους 2 7
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών στο προσωπικό 64 189
Ενοίκια εδαφικών εκτάσεων 16 47
Εισπραττόµενα έξοδα αποστολής αγαθών 190 558
ΣΥΝΟΛΟ 6.589 19.337
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Σχετικά µε τον εν λόγω λογαριασµό, το πιστοποιητικό ελέγχου των ορκωτών λογιστών της 1ης

υπερδωδεκάµηνης χρήσης 1.1.1999-31.12.2000 της Εταιρίας αναφέρει:

«Στο λογαριασµό των αποτελεσµάτων χρήσεως «Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης» περιλαµβάνεται και
το ποσό των δρχ. 6.276.000.000 που προέρχεται από βεβαιωθέν και εισπραχθέν στη χρήση
«ειδικό πόρο», ο οποίος αντικατέστησε (µε το άρθρο 43 του Ν.2065/1992) το τέλος 3% επί του
εισοδήµατος ο εξ’ οικοδοµών  και προορίζεται να καλύψει δαπάνες για την εκτέλεση των έργων
αποχετεύσεως, σύµφωνα µε το Ν. ∆. 787/1970. Κατά την άποψή µας, ποσό δρχ. 5.493.769.571
έπρεπε να καταχωρηθεί στα  Ίδια Κεφάλαια της εταιρίας µε αντίστοιχη επίδραση των
αποτελεσµάτων χρήσης».

Η θέση του Κυρίου Αναδόχου είναι ότι ο εν λόγω «ειδικός πόρος» αποτελεί τακτικό έσοδο της
Εταιρίας (για το οποίο υπόκειται σε φορολόγηση) και όχι επιχορήγηση κι ως εκ τούτου ο
λογιστικός χειρισµός που ακολουθείται από την Εταιρία είναι ο ενδεδειγµένος, χωρίς να απαιτείται
αναµόρφωση των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας.

Λειτουργικά Έξοδα

Η ανάλυση των λειτουργικών εξόδων της Εταιρίας της περιόδου 1.1.1999-31.12.2000,
παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ

(σε εκατ. δρχ.) 1.1.1999-31.12.2000 (σε χιλ. €)
ΕΞΟ∆Α ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 1.561 4.580
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 236 692
Παροχές τρίτων 259 760
Φόροι – Τέλη 132 386
∆ιάφορα έξοδα 334 979
Αποσβέσεις παγίων 882 2.588
Προβλέψεις 3 7
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 3.405 9.993
ΕΞΟ∆Α ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΡΥΞΗΣ   
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 81 238
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 38 112
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 119 350
ΕΞΟ∆Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ   
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 1.019 2.990
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 39 114
Παροχές τρίτων 87 255
∆ιάφορα έξοδα 111 327
Αποσβέσεις παγίων 295 865
Προβλέψεις 90 264
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 1.641 4.815
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ 5.165 15.158

Έκτακτα Αποτελέσµατα

Τα έκτακτα αποτελέσµατα της Εταιρίας (κέρδη-ζηµίες) στις 31.12.2000 ανήλθαν σε δρχ. 375 εκατ.
(€ 10,2 εκατ.).
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Η ανάλυση των εκτάκτων αποτελεσµάτων της Εταιρίας της περιόδου 1.1.1999-31.12.2000,
παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
(σε εκατ. δρχ.) 2000 (σε χιλ. €)
Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα  

       Έσοδα από κατάπτωση εγγυήσεων 1 1
       Έσοδα από προσαυξήσεις και πρόστιµα 4 11
       Έσοδα από δωρεές και χορηγίες 0 0
       Έσοδα από τεύχη δηµοπρατήσεων 10 28
       Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα 29 86

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 43 127
  
Έκτακτα & Ανόργανα κέρδη  

       Κέρδη από εκποίηση ακινήτων 31 92
       Κέρδη από εκπτώσεις Ο.Υ.Θ. – ∆.Ε.Η. 0 0
       Λοιπά έκτακτα κέρδη 0 0

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ 31 92
  
Έσοδα προηγουµένων χρήσεων  

    Έσοδα χρήσεως υπονόµων 33 96
    Είσπραξη αποσβεσµένων απαιτήσεων 0 0

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡ∆ΩΝ 33 96
  
Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα  

       Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις 7 20
       Κλοπές, υπεξαιρέσεις 0 0
       Εισφορές για οικόπεδα Ο.Τ.Α. 4 11
       Φόρος υπεραξίας ακινήτων 3 10
       Αποζηµιώσεις τρίτων για ατυχήµατα 13 38
       Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα 28 84

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ 55 163
  
Έκτακτες & Ανόργανες ζηµιές  

       Ζηµιές από ανεπ. Εισπρ. Απαιτήσεις 0 1
       Ζηµιές από τέλη και δικαιώµατα 0 0

�     Εκποίηση ακινήτων 38 110
�     Αποκατάσταση ζηµιών σε εγκατ. Τρίτων 5 15

       Λοιπές ζηµιές 12 35
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ 55 161
  
Έξοδα Προηγούµενων Χρήσεων  

       Φόροι τέλη προηγούµενων χρήσεων 0 0
      Εισφορές ασφαλιστικών ταµείων 7 21
       Λοιπά έξοδα προηγούµενων χρήσεων 87 254

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 94 275
 

       Πρόβλεψη του νόµου 103/75 για εφάπαξ βοήθηµα
προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 243 713

       Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού
(συνταξιούχων) κοινών διατάξεων 36 106
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ 279 819
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΝ 483 1.418
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Σύνολο Εκτάκτων Αποτελεσµάτων -375 -1.100
Σηµειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της υπερδωδεκάµηνης χρήσης 1.1.1999-31.12.2000 η Εταιρία
σχηµάτισε συνολικές προβλέψεις ύψους 371 εκατ. δρχ., οι οποίες αναλύονται ως εξής:

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 1.1.1999- 31.12.2000
(εκατ. δρχ.) (€000)

Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 278,7 817,9
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (1) 90,0 264,1
Προβλέψεις για έξοδο από την υπηρεσία (2) 2,4 7,2
Σύνολο 371,1 1.089,1

(1)  Οι εν λόγω προβλέψεις έχουν επιβαρύνει τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης της υπερδωδεκάµηνης χρήσης και
περιλαµβάνονται στις προβλέψεις του κυκλοφορούντος ενεργητικού  (προβλέψεις λογαριασµού πελατών, σελ.
184)
(2) Οι εν λόγω προβλέψεις έχουν επιβαρύνει τα έξοδα διοίκησης της υπερδωδεκάµηνης χρήσης και
περιλαµβάνονται στις προβλέψεις του παθητικού  (προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από
την υπηρεσία, σελ. 192)

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα

Η ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων της Εταιρίας της περιόδου 1.1.1999-
31.12.2000, παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα:

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

(σε εκατ. δρχ.) 1.1.1999-31.12.2000 (σε χιλ. €)
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα   

Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 1.431 4.200
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα   
Χρεωστικοί τόκοι δανείων 1.072 3.146
Καθαρό Χρηµατοοικονοµικό Αποτέλεσµα 2.503 7.346

Αποσβέσεις

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι αποσβέσεις της περιόδου 1.1.1999-31.12.2000
κατανεµηµένες στο κόστος πωληθέντων, στα έξοδα διοίκησης και στα έξοδα διάθεσης:

∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ

(σε εκατ. δρχ.) 1.1.1999-31.12.2000 (σε χιλ. €)
Αποσβέσεις ενσωµατωµένες:  
-στο κόστος πωληθέντων 6.191 18.168
-στα έξοδα διοίκησης 882 2.588
-στα έξοδα διάθεσης 295 865
Συνολικές Αποσβέσεις 7.367 21.620

Η Εταιρία διενεργεί τακτικές αποσβέσεις επί της αξίας κτήσεως των παγίων περιουσιακών της
στοιχείων, τακτική που ακολούθησε και για το πρώτο εξάµηνο του 2001. Για τη διενέργεια των
αποσβέσεων χρησιµοποιήθηκαν οι εκάστοτε προβλεπόµενοι συντελεστές της σταθερής µεθόδου
απόσβεσης που ορίζει το Π.∆. 100/98.
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Μέχρι και της θέσης σε ισχύ του Ν. 2937/2001, η ΕΥΑΘ Α.Ε. λόγιζε αποσβέσεις στο σύνολο των
παγίων που βρίσκονταν στην κυριότητά της. Με τη θέση σε ισχύ του εν λόγω νόµου, ήτοι τη
δηµοσίευσή του σε ΦΕΚ, εξεδόθη η υπ’ αριθµ. ΕΓΑ/618/30.7.2001 Υπουργική Απόφαση, βάσει
της οποίας µεταφέρθηκαν τα προβλεπόµενα από το Ν. 2937/2001 πάγια από την Εκδότρια στην
ΕΥΑΘ Παγίων. Από την έκδοση της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης, η Εταιρία λογίζει
αποσβέσεις µόνο στα πάγια που παρέµειναν στην κυριότητά της.
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8.2. ∆ιάθεση προ αποσβέσεων κερδών

Τα προ αποσβέσεων κέρδη της Εταιρίας της πρώτης εταιρικής υπερδωδεκάµηνης χρήσης
διατέθηκαν ακολούθως:

∆ΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ
ΥΠΕΡ∆Ω∆ΕΚΑΜΗΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.1999-31.12.2000

(σε εκατ. δρχ.) (σε χιλ. €) %
Κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων 8.909 26.145 100%

∆ΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡ∆ΩΝ
Αποσβέσεις 7.367 21.620 83%
Φόροι 240 705 3%
Τακτικό αποθεµατικό 278 814 3%
Μέρισµα 227 665 3%
Αποθεµατικά από απαλλασσόµενα της φορολογίας έσοδα 710 2.082 8%
Αποθεµατικά από έσοδα φορολογηθέντα κατ΄ειδικό τρόπο 88 257 1%
(Ζηµίες)/Κέρδη εις νέον 0 0 0%
ΣΥΝΟΛΟ 8.909 26.145 100%

Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα το 83% των κερδών της Εταιρίας διετέθησαν για
αποσβέσεις του παγίου ενεργητικού της. Σηµειώνεται ότι µετά την απόσχιση των παγίων που
προβλέπει ο νόµος 2937/2001, η Εταιρία δεν θα είναι υποχρεωµένη στη διενέργεια τέτοιου
µεγέθους αποσβέσεων.
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8.3. Ανάλυση ∆ηµοσιευµένης Οικονοµικής Κατάστασης Υπερδωδεκάµηνης Χρήσης

∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡ∆Ω∆ΕΚΑΜΗΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.1999-31.12.2000

(σε εκατ. δρχ.)
1.1.1999-

31.12.2000 2000 (€ 000)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   
Έξοδα Εγκατάστασης 363 1.066
Μείον: Συσσωρευµένες  αποσβέσεις 93 274
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΑ ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 270 792
Ασώµατες ακινητοποιήσεις 554 1.627
Μείον: Συσσωρευµένες  αποσβέσεις 161 472
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΕΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 394 1.155
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 116.040 340.544
Μείον: Συσσωρευµένες  αποσβέσεις 7.113 20.875
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 108.927 319.669
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 4 10
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 109.325 320.835
Αποθέµατα 1.799 5.280
Πελάτες - Γραµµάτια εισπρακτέα 2.125 6.238
Χρεώστες διάφοροι 505 1.482
Λοιπές απαιτήσεις 41 120
Χρεόγραφα 0 0
∆ιαθέσιµα 6.570 19.282
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 11.041 32.402
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0 0
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 120.635 354.029
   
ΠΑΘΗΤΙΚΟ   
Μετοχικό κεφάλαιο 95.000 278.797
∆ιαφορές αναπροσαρµογής αξίας περιουσ. στοιχείων 69 201
Επιχορηγήσεις επενδύσεων 13.452 39.477
Τακτικό αποθεµατικό 304 891
Ειδικό αποθεµατικό 0 0
Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων 1.026 3.011
Αποτελέσµατα εις νέο 0 0
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 109.850 322.378
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 658 1.930
Μακροπρόθεσµα δάνεια τραπεζών 5.461 16.028
Μακροπρόθεσµα δάνεια Ελληνικού ∆ηµοσίου 0 0
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.830 5.372
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 7.292 21.399
Προµηθευτές - Γραµµάτια πληρωτέα 421 1.237
Επιταγές πληρωτέες 89 260
Προκαταβολές πελατών 1 3
Υποχρεώσεις από φόρους, τέλη και ασφαλιστικούς οργ. 707 2.074
Μακροπρ. υποχρ. πληρωτέες στην επόµενη χρήση 1.038 3.047
Μερίσµατα πληρωτέα 227 665
Πιστωτές διάφοροι 353 1.035
ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2.835 8.321
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 10.127 29.721
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 0 0
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 120.635 354.029
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Έξοδα Εγκατάστασης

H ανάλυση του λογαριασµού «Έξοδα Εγκατάστασης» (αξία κτήσης) της περιόδου 1.1.1999-
31.12.2000, παρουσιάζονται ως ακολούθως:

ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

( ποσά σε εκατ. δρχ.) 31.12.00    (σε € 000)
Έξοδα ίδρυσης και α’ εγκατάστασης  

Έξοδα ίδρυσης  και πρώτης εγκ.  Ύδρευσης 58 170
Έξοδα ίδρυσης  και πρώτης εγκ.  Αποχέτευσης 94 275
Λοιπά έξοδα ίδρυσης (µελέτες) 7 19
Α. Σύνολο 158 464
Λοιπά έξοδα εγκατάστασης  
Έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων 3 8
Έξοδα αναδιοργάνωσης 111 327
Λοιπά έξοδα πολυετούς απόσβεσης 91 267
Β. Σύνολο 205 602
Γενικό Σύνολο (Α+Β) 363 1.066

Όπως επισηµαίνει στην έκθεση του ο Ελεγκτής Λογιστής που διενήργησε τον έκτακτο οικονοµικό
–λογιστικό έλεγχο:

«1. Ο λογαριασµός “έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης” αφορά το σύνολο των δαπανών
που πραγµατοποιήθηκαν για τη µετατροπή των Οργανισµών Ο.Α.Θ. και Ο.Υ.Θ. σε Ανώνυµες
Εταιρίες καθώς και έξοδα που αφορούν επιχειρησιακές µελέτες και µελέτες µηχανογράφησης του
λογιστηρίου.»

Σχετικά µε τα ανωτέρω σηµειώνονται τα εξής:

 Καθώς η Ε.Υ.Α.Θ. όπως και οι φορείς που την συνέθεσαν (ΟΥΘ Α.Ε. και Ο.Α.Θ Α.Ε.) έχει
µικρή διάρκεια ζωής τα έξοδα πρώτης εγκατάστασης αφορούν πληρωµές εξωτερικών
γραφείων που συνεργάστηκαν µε υπηρεσιακούς παράγοντες της Εταιρίας για την δηµιουργία
της περιουσιακής διάρθρωσης και την κατάρτιση των πρόσφατων Ισολογισµών. Στις
πληρωµές αυτές περιλαµβάνονται οι αµοιβές των Ορκωτών Ελεγκτών καθώς και αυτές που
έγιναν για την κτήση άυλων περιουσιακών στοιχείων µε στόχο την διευκόλυνση των
λειτουργιών της νέας Α.Ε.

 Στα έξοδα ερευνών και ανάπτυξης περιλαµβάνονται κυρίως οι εκπονήσεις προγραµµάτων που
σχετίζονται µε την ποιότητα του πόσιµου νερού αλλά και την καθαρότητα διαχρονικά του
θαλάσσιου χώρου του Θερµαϊκού Κόλπου. Επίσης περιλαµβάνονται σε αυτά τα έξοδα και
διάφορες µελέτες και έρευνες γύρω από διευθετήσεις ρεµάτων µε απώτερο σκοπό την
δηµιουργία συνθηκών καλύτερου περιβάλλοντος για τους κατοίκους της µείζονος περιοχής
Θεσσαλονίκης.

Όπως επισηµαίνει στην έκθεση του ο Ελεγκτής Λογιστής που διενήργησε τον έκτακτο οικονοµικό
–λογιστικό έλεγχο:

«Οι αποσβέσεις των εξόδων πολυετούς απόσβεσης διενεργήθηκαν µε βάση δωδεκατηµόρια µέσα
στις χρήσεις και όχι µε σταθερό συντελεστή για όλη τη χρήση. Εάν η εταιρία διενεργούσε
αποσβέσεις σύµφωνα µε το άρθρο 31 παρ. ιβ Ν.2238/94 αυτές θα ήταν µεγαλύτερες κατά δρχ. 46
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εκατ. περίπου µε ισόποση επιβάρυνση των αποτελεσµάτων χρήσεων και των Ιδίων Κεφαλαίων
της Εταιρίας. Με το ποσό αυτό αναµορφώθηκαν τα Αποτελέσµατα και τα Ίδια Κεφάλαια της
Εταιρίας.»

Ασώµατες Ακινητοποιήσεις- Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης

Ο λογαριασµός «Ασώµατες Ακινητοποιήσεις»  στις 31.12.2000 ανήλθε σε εκατ. 554 δρχ. (€ 1.627
χιλ.) και περιλαµβάνει κυρίως έξοδα ερευνητικών προγραµµάτων για την παρακολούθηση της
ποιότητας νερού του Θερµαϊκού Κόλπου,  καθώς επίσης και έξοδα µελετών για την διαµόρφωση
ρεµάτων, περιβαλλοντικές ερευνών και λοιπές µελετών.

Η παγιοποίησή τους εξηγείται από το γεγονός ότι το όφελος από αυτές τις δραστηριότητες δεν
περιορίζεται στην εκάστοτε χρήση αλλά έχει διαχρονικό χαρακτήρα και κατά συνέπεια το κόστος
υλοποίησής τους κατανέµεται από 3-5 χρόνια και σύµφωνα µε τους ισχύοντες συντελεστές
αποσβέσεων.

Όπως επισηµαίνει στην έκθεση του ο Ελεγκτής Λογιστής που διενήργησε τον έκτακτο οικονοµικό
–λογιστικό έλεγχο:

 «Από τον έλεγχο που πραγµατοποιήσαµε στον υπολογισµό της διενέργειας των αποσβέσεων
διαπιστώσαµε ότι οι αποσβέσεις των εξόδων ερευνών και αναπτύξεως διενεργήθηκαν µε βάση
δωδεκατηµόρια µέσα στις χρήσεις και όχι µε σταθερό συντελεστή για όλη τη χρήση. Εάν η εταιρία
διενεργούσε αποσβέσεις σύµφωνα µε το άρθρο 31 παρ. ιβ Ν.2238/94 αυτές θα ήταν µεγαλύτερες
κατά δρχ. 32 εκατ. περίπου µε ισόποση επιβάρυνση των αποτελεσµάτων χρήσεων και των Ιδίων
Κεφαλαίων της Εταιρίας».

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις

Η ανάλυση των ενσώµατων ακινητοποιήσεων της περιόδου 1.1.1999-31.12.2000, έχει ως εξής:

 

Όπως επισηµαίνει στην έκθεση του ο Ελεγκτής Λογιστής που διενήργησε τον έκτακτο οικονοµικό
–λογιστικό έλεγχο:

«Με βάση τις διατάξεις του Ν.2065/92, έγινε στη χρήση 2000 αναπροσαρµογή της αξίας κτήσεως
των αγροτεµαχίων Καλοχωρίου (κεντρικές αποθήκες) εξαιτίας της οποίας αυξήθηκε η αξία
κτήσεώς των κατά δρχ. 23.847.500 και προέκυψε ισόποση διαφορά αναπροσαρµογής, που
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καταχωρήθηκε στο λογαριασµό του Παθητικού Α ΙΙΙ 2 “∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας
λοιπών περιουσιακών στοιχείων.»

Οι σηµαντικότερες ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση της Εταιρίας στις 31.12.2000, συνολικού ύψους
15,7 δις δρχ., αφορούν κυρίως µεγάλα έργα στους περιφερειακούς ∆ήµους της Θεσσαλονίκης
όπως είναι η αποχέτευση της ΒΙΠΕΘ, οι συλλεκτήρες Θέρµης Καλαµαριάς, η αποχέτευση
οµβρίων και ακαθάρτων της Χαµηλής Περιοχής Καλοχωρίου και το µεγάλο έργο των
Συλλεκτήρων και δικτύου του ∆ήµου Θερµαϊκού.

Με τη θέση σε ισχύ του Ν. 2937/2001 και τη µεταβίβαση των παγίων, ο κυριότερος όγκος των
υπό εκτέλεση έργων µεταβιβάζονται στην ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ. Τα έργα αυτά που µεταβιβάζονται,
συνολικού υπολοίπου στις 31.12.2000 ύψους 11,3 δις δρχ. περίπου, παρατίθενται στον
ακόλουθο πίνακα:

Περιγραφή
Υπόλοιπο
31.12.2000

Xρόνος
 αποπεράτωσης έργου

Αποχέτευση ακαθάρτων υδάτων ΒΙΠΕΘ-Σίνδου-
Αγχιάλου προς εγκαταστάσεις στο Γαλλικό ποταµό 919.767.427 31.12.2002

Συλλεκτήρες ακαθάρτων και αντλιοστάσια περιοχής
Θέρµης-Καλαµαριάς 2.766.887.584 31.12.2001

Αποχέτευση ακαθάρτων τουριστικής περιοχής
Θεσσαλονίκης τµήµα 2ο 2.094.947.370 31.12.2001

Αποχέτευση ακαθάρτων και οµβρίων υδάτων
περιοχής Καλοχωρίου 4.696.973.454 31.12.2001

∆ίκτυο Φιλύρου 333.384.139 31.12.2000

Κατασκευή δικτύων ακαθάρτων άνω τουριστικών
περιοχών 433.359.655 31.12.2000

Λοιπά έργα 76.765.181

ΣΥΝΟΛΟ 11.322.084.810

Το υπόλοιπο κόστος των ανωτέρω έργων έως την περάτωσή τους, θα καλυφθεί από την ΕΥΑΘ
Α.Ε. Από 1.1.2001 έως σήµερα, η ΕΥΑΘ Α.Ε. ήδη έχει καταβάλει περίπου 1 δις δρχ., ενώ οι
υπολειπόµενες εργασίες είναι της τάξης των 600 εκατ. δρχ. περίπου. Τα ποσά αυτά συνεχίζουν
να πιστώνουν το λογαριασµό «Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση» της ΕΥΑΘ Α.Ε. Μετά την
περάτωση και την οριστική παραλαβή των ως άνω έργων, η Εταιρία θα λογίζει αποσβέσεις,
όπως ορίζουν ο Ν. 2937/2001 και η σχετική σύµβαση.

Το υπόλοιπο ανεκτέλεστο κοµµάτι κατά την 31.12.2000, υπολοίπου 4,4 δις δρχ. περίπου,
περιλαµβάνει πλειάδα µικρών έργων που εκτελούνται στην περιοχή αρµοδιότητας της ΕΥΑΘ Α.Ε.
και εξακολουθούν να εκτελούνται µε ευθύνη της τελευταίας. Μετά την περάτωσή τους και την
οριστική παραλαβή τους, η Εταιρία θα λογίζει αποσβέσεις, όπως ορίζουν ο Ν. 2937/2001 και η
σχετική σύµβαση.
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Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

Ο λογαριασµός «Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες απαιτήσεις» στις 31.12.2000 ανήλθε σε
δρχ. 3,5 εκατ. (€ 10,2 χιλ.)  και αφορά εγγυήσεις που κατέβαλε  η Εταιρία στη ∆ΕΗ για την
ηλεκτροδότηση Γεωτρήσεων και Αντλιοστασίων χρήσης της.

Αποθέµατα

Η ανάλυση της εξέλιξης των αποθεµάτων της Εταιρίας κατά την περίοδο 1.1.1999-31.12.2000
παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
(ποσά σε εκατ. δρχ.) 31.12.2000 2000 (σε € 000)
Εµπορεύµατα 0 0
Αναλώσιµα Υλικά 1.799 5.280
Σύνολο 1.799 5.280

Τα αποθέµατα της Εταιρίας περιλαµβάνουν κυρίως αναλώσιµα υλικά ύδρευσης (σωλήνες,
δικλείδες, ακραία, καµπύλες κ.α) και αναλώσιµα υλικά αποχέτευσης (χηµικά βιολογικού
καθαρισµού, το χλωριώδες νάτριο, ο θειικός χλωριούχος σίδηρος κ.α.).

Τα αναλώσιµα υλικά και τα ανταλλακτικά αποτιµώνται στην κατ’ είδος χαµηλότερη τιµή µεταξύ της
τιµής κτήσεώς τους και της κατά το τέλος των χρήσεων τρέχουσας τιµής αγοράς τους. Η τιµή
κτήσεως όλων των αποθεµάτων προσδιορίστηκε µε τη µέθοδο της ετήσιας µέσης τιµής κτήσεως,
όπως υπολογίζεται από το µηχανογραφηµένο ανά µερίδα υλικού, πρόγραµµα παρακολούθησής
τους.

Όπως επισηµαίνει στην έκθεση του ο Ελεγκτής Λογιστής που διενήργησε τον έκτακτο οικονοµικό
–λογιστικό έλεγχο:

«1. Επειδή η Εταιρία µέχρι 31-12-2000 διήνυσε την δεύτερη διαχειριστική της χρήση δεν είχε
υποχρέωση από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και δεν τήρησε θεωρηµένη αποθήκη µε
αναλυτικές κατά είδος µερίδες των υλικών. Παρόλα αυτά τήρησε µηχανογραφηµένη αποθήκη
υλικών από την οποία λάβαµε αρκετά στοιχεία, όπως τη µέση τιµή αποτίµησης των υλικών καθώς
και τις ποσότητες και αξίες των αποθεµάτων λήξεως.
2. Στα αποθέµατα της Εταιρίας κατά την 31.12.2000 περιλαµβάνονται παλαιά, ακίνητα σε σχέση
µε την προηγούµενη χρήση και ενδεχοµένως ακατάλληλα υλικά (κινητήρες, µετασχηµατιστές,
γεννήτριες, πίνακες, βάνες, βαλβίδες, κλπ.) ύψους δρχ. 480 εκατ. περίπου για τα οποία δεν έχει
σχηµατιστεί πρόβλεψη απαξίωσης τους.»

Για τα βραδέως κινούµενα ή ακίνητα αποθέµατα ύψους 603 εκατ. δρχ. έχει σχηµατισθεί
πρόβλεψη ύψους 123 εκατ. δρχ. Το εν λόγω ποσό της πρόβλεψης αφορά σε υποτίµηση της
αξίας των αποθεµάτων κατά την 1.1.1999, µε το οποίο µειώθηκε το µετοχικό κεφάλαιο της ΕΥΑΘ
Α.Ε. µετά την ενοποίηση των οργανισµών ΟΥΘ και ΟΑΘ στο 1999. Για το υπολειπόµενο ποσό
της πρόβλεψης που θα έπρεπε να έχει σχηµατισθεί, ποσού δρχ. 481 εκατ., ο Κύριος Ανάδοχος
προέβη σε αναµόρφωση των αποτελεσµάτων και της Καθαρής Θέσης της Εταιρίας στις
31.12.2000.
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Πελάτες

Το ύψος του λογαριασµού αυτού µε 31.12.2000 ήταν 2.756 εκατ. δρχ. και κατά κατηγορία
πελατών αναλύεται ως εξής:

ΠΕΛΑΤΕΣ
31.12.2000 (σε εκατ. δρχ.) 31.12.2000  (σε € 000)

Πελάτες ΟΣΕΠΑΛ 2.452 7.197
Απαιτήσεις από ∆ΕΥΑ Γιαννιτσών 85 250
Λοιπές Απαιτήσεις µέχρι το έτος 1993 18 51
Πελάτες Αποχέτευσης 77 227
Πελάτες από παραχώρηση οικοπέδων 8 22
∆ιαφορά αναλυτικής κατάστασης πελατών 116 341
Σύνολο 2.756 8.088
Μείον: Προβλέψεις 631 1.851
Υπόλοιπο 31.12.2000 2.125 6.237

Σχετικά µε τους πελάτες ΟΣΕΠΑΛ (Ολοκληρωµένο Σύστηµα Έκδοσης και Παρακολούθησης
Λογαριασµών) αναφέρεται ότι πρόκειται για πελάτες υδροληψίας, συµπεριλαµβανοµένων και των
Ο.Τ.Α., που είχαν ενταχθεί στο εν λόγω σύστηµα, το οποίο προβλέπεται ότι θα αναβαθµιστεί
µέχρι το τέλος του 2001.Το ΟΣΕΠΑΛ σχεδιάστηκε το 1994-1995 για τις ανάγκες του ∆ηµοσίου
Λογιστικού και είναι µηχανογραφικό χωρίς δυνατότητα αυτόµατης σύνδεσης µε τη Γενική
Λογιστική που τηρείται στο Λογιστήριο.

Η διαφορετική βάση λειτουργίας ΟΣΕΠΑΛ και Γενικής Λογιστικής είχαν ως συνέπεια την
ασυµφωνία µεταξύ των υπόλοιπων πελατών την 31/12/2000 στα δύο συστήµατα. Εκτιµάται ότι
µέχρι το τέλος της παρούσας χρήσης θα έχει διευθετηθεί η διαφορά, χωρίς να παρατηρηθεί
δυσµενής επίδραση στην περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική θέση της Εταιρίας.

Ο έκτακτος οικονοµικός ελεγκτής παρατηρεί ότι τα συστήµατα έκδοσης των αποδείξεων
λογαριασµών και παρακολούθησης πελατών χρήζουν ουσιαστικών βελτιώσεων, προκειµένου να
καταστεί εφικτή η αναλυτική παρακολούθηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων από και προς τους
πελάτες της Εταιρίας.

Ο Κύριος Ανάδοχος δεν είναι σε θέση να εκτιµήσει τη ενδεχόµενη δυσµενή επίδραση των
ανωτέρω στην περιουσιακή διάρθρωση και τα αποτελέσµατα της Εταιρίας. Κρίνει όµως ότι το
ποσό των 116 εκατ. δρχ. που εµφανίζεται ως διαφορά αναλυτικής κατάστασης πελατών στις
31.12.2000 δύναται να είναι ανεπίδεκτο εισπάξεως. Σηµειώνεται εντούτοις ότι η Εταιρία βρίσκεται
σε στάδιο επανασχεδιασµού και εγκατάστασης ολοκληρωµένου συστήµατος παρακολούθησης
των όλων οικονοµικών λειτουργιών της.

Η κατάσταση των πελατών της Εταιρίας στις  31.12.2000 µε υπόλοιπο οφειλής άνω των 10 εκατ.
δρχ. έχει ως εξής:
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Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

1 ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Γιαννιτσών 90.085.682
2 Κοινότητα Πεύκων 54.439.500
3 Σύλλογος Κατοίκων Πολίχνης «ΕΛΠΙΣ» 50.377.200
4 ∆ήµος Πολίχνης Τσέλιγκα 25.197.900
5 Μοντέρνο-Ταπέτο Α.Ε.Β.Ε. 17.374.700
6 Ηλ. Τροχίδης & ΣΙΑ Ο.Ε. 14.975.600
7 ΒΑ.ΦΙ.ΘΕ. Α.Ε. 13.729.700

Σύνολο: 266.180.282
Τόκοι στην υπό στοιχείο 1 οφειλή 140.000.000

Γενικό Σύνολο: 406.180.282

Σχετικά µε το υπόλοιπο του  λογαριασµού «Πελάτες» στις 31.12.2000 σηµειώνονται τα εξής:

Ο λογαριασµός των απαιτήσεων από πελάτες της εταιρίας στις 31/12/2000 ανήλθε στο ποσό των
δρχ. 2.756 εκατ. (€ 8.088 εκατ.) από τα οποία τα δρχ. 630,6 εκατ.( € 1.851 χιλ.) θεωρήθηκαν από
την Εταιρία επισφαλείς απαιτήσεις. Έτσι το απαιτητό υπόλοιπο των πελατών είναι της τάξεως των
δρχ. 2.125,5 εκατ. ( € 6.237 εκατ.). Απ' αυτά δρχ. 85 εκατ. (€ 249,5 χιλ.) αφορούν οφειλές από
συνδέσεις µε το δίκτυο αποχέτευσης, δρχ. 500 εκατ. (€ 1.467 χιλ.) περίπου οφειλές Ο.Τ.Α. και
λοιπών ∆ηµοσίων οργανισµών. Τα υπόλοιπα δρχ. 1.540 εκατ. (€ 4.519 εκατ.) αφορούν
απαιτήσεις κοινών πελατών υδροληψίας που είναι κυλιόµενη απαίτηση µε δεδοµένη την περίοδο
που µεσολαβεί µεταξύ έκδοσης των λογ/σµών και εξόφλησης η οποία διαρκεί 1 µήνα.

Η Εταιρία έχει διενεργήσει πρόβλεψη για τις προαναφερθείσες επισφάλειες ύψους δρχ. 630,6
εκατ. οι οποίες αναλύονται ως εξής:

Σχηµατισµός Προβλέψεων Ενεργητικού

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΣΟ (σε δρχ.) ΤΡΟΠΟΣ
ΟΥΘ Έναρξη 409.500.619 Μεταφορά από ΝΠ∆∆

ΟΥΘ 1998 11.000.000
Επιβάρυνε τα έξοδα διοίκησης και
πιστώθηκε στις προβλέψεις παθητικού. Στην
έναρξη της ΕΥΑΘ µεταφέρθηκε στις
προβλέψεις ενεργητικού

ΕΥΑΘ Έναρξη 120.116.251 Μείωση µετοχικού κεφαλαίου
ΕΥΑΘ Χρήση 1.1.99-31.12.00 89.925.617 Αποτελέσµατα (έξοδα διάθεσης)
ΕΥΑΘ Χρήση 1.1.99-31.12.00 74.383 Αποτελέσµατα (έξοδα διοίκησης)

ΣΥΝΟΛΟ: 630.616.870

Αναφορικά µε το θέµα των επισφαλών απαιτήσεων από τους πελάτες ύδρευσης (ΟΣΕΠΑΛ)
επισηµαίνεται στην έκθεση του έκτακτου οικονοµικού ελεγκτή ότι:

«Η ποσοστιαία κατανοµή των ανεξόφλητων απαιτήσεων από εκδοθείσες αποδείξεις κατά την
31.12 εκάστου έτους έχει ως εξής:
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Ηλικία 1998 1999 2000 Μέσος όρος

Από το τρέχον τετράµηνο 66,86% 64,33% 70,25% 67,14%

Ενός τετραµήνου 13,18% 15,11% 12,15% 13,48%

∆ύο τετραµήνων 6,22% 7,46% 6,31% 6,66%

Τριών τετραµήνων 4,35% 4,35% 3,79% 4,16%

Τεσσάρων και άνω τετραµήνων 9,39% 8,75% 7,56% 8,56%

Από την ποσοστιαία κατανοµή της ενηλικίωσης των απαιτήσεων, εκείνα τα οποία αφορούν
κονδύλια πέραν των δύο τετραµήνων ήτοι µέσο συνολικό ποσοστό 19,38% θεωρούµε ότι
περιλαµβάνουν µεγάλο ποσοστό επισφάλειας. Το αντίστοιχο κονδύλι σε αξία ανέρχεται σε δρχ.
19,38%*2.452.305.402 (Πελάτες ΟΣΕΠΑΛ )= 475.256.787.»

Συνολικά, στον έλεγχό του ο Έκτακτος Οικονοµικός Ελεγκτής εντόπισε ως ενδεχοµένως
επισφαλή υπόλοιπα τα ακόλουθα κονδύλια, τα οποία περιλαµβάνονται στο λογαριασµό
«Πελάτες» στις 31.12.2000:

Πελάτες ΟΣΕΠΑΛ µε ανεξόφλητες εκδοθείσες
αποδείξεις πέραν των 2 τετραµήνων

2.452 εκατ. δρχ. x 19,38%* =
475 εκατ. δρχ.

2.452 εκατ. δρχ. x 17,66%* =
433 εκατ. δρχ.

Απαίτηση από ∆ΕΥΑ Γιαννιτσών 85 εκατ. δρχ. 85 εκατ. δρχ.
Λοιπές απαιτήσεις µέχρι το έτος 1993 18 εκατ. δρχ. 18 εκατ. δρχ.
∆ιαφορά αναλυτικής κατάστασης πελατών 116 εκατ. δρχ. 116 εκατ. δρχ.
ΣΥΝΟΛΟ 694 εκατ. δρχ. 652 εκατ. δρχ.

* Σηµείωση: το ποσοστό που χρησιµοποίησε ο ανεξάρτητος ελεγκτής είναι αυτό του µέσου όρου
της τριετίας και όχι αυτό της συγκεκριµένης χρήσης 2000 που είναι 17,66%. Για την ακρίβεια, το
σύνολο των πελατών στις 31.12.2000 µε ανεξόφλητους λογαριασµούς πέραν των δύο τετραµήνων
ανέρχεται σε δρχ. 433 εκατ. περίπου.

Όπως επισηµαίνεται στην έκθεση του έκτακτου οικονοµικού ελεγκτή: «Ο έλεγχός µας διαπίστωσε
αυτά τα παλαιά, ακίνητα και ενδεχοµένως επισφαλή υπόλοιπα, για τα οποία θα γίνει προσπάθεια
είσπραξής τους, σύµφωνα και µε τις διατάξεις του Ν. 2937/2001. ∆εν προχωρήσαµε ωστόσο σε
αναµόρφωση των αποτελεσµάτων και της Καθαρής Θέσης της Εταιρίας, επειδή οι ήδη
σχηµατισθείσες προβλέψεις καλύπτουν τις πιθανές ζηµίες τις οποίες θα υποστεί η ΕΥΑΘ ΑΕ από
τη µη είσπραξή τους».

Για λόγους συντηρητικότητας, ο Κύριος Ανάδοχος δεν υιοθέτησε τη θέση του Έκτακτου
Οικονοµικού Ελεγκτή και προέβη σε αναµόρφωση της καθαρής θέσης και των αποτελεσµάτων
της Εταιρίας ποσού 22 εκατ. δρχ. (652 εκατ. - 630 εκατ. δρχ.) Η εν λόγω αναµόρφωση επιβάρυνε
σωρευτικά την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα της χρήσης 2000.

∆εσµευµένοι λογαριασµοί καταθέσεων

Οι δεσµευµένοι λογαριασµοί καταθέσεων  στις 31.12.2000 ύψους δρχ. 19,5 εκατ. (€ 57,2 χιλ.)
αφορούν λογαριασµό καταθέσεων για εγγυήσεις που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα.

Επισφαλείς-Επίδικοι Πελάτες

Το ποσό του λογαριασµού «Επισφαλείς και Επίδικοι Πελάτες και Χρεώστες» τις 31.12.2000,
ύψους δρχ. 1.914 εκατ. (€  5.618 χιλ.) αφορά απαίτηση του τέως Ο.Α.Θ. Α.Ε. από το Ελληνικό
∆ηµόσιο από Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, έως την 31.12.1997. Όπως αναφέρει και στην έκθεση
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του ο Έκτακτος Ορκωτός Ελεγκτής, για την ανωτέρω απαίτηση έχει σχηµατισθεί ισόποση
πρόβλεψη µη είσπραξης της, επειδή δεν προβλέπεται να ευοδωθεί η επιστροφή του Φ.Π.Α..

Χρεώστες διάφοροι

Το υπόλοιπο του λογαριασµού «Χρεώστες ∆ιάφοροι» στις 31.12.2000, παρουσιάζεται στον
κατωτέρω πίνακα:

ΧΡΕΩΣΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ
(ποσά σε εκατ. δρχ.) 31.12.2000  (σε € 000)
Προκαταβολές στο προσωπικό 111 325
∆άνεια στο προσωπικό 89 262
Λοιπές προκαταβολές 1 4
Ελληνικό ∆ηµόσιο-προκαταβληθέντες φόροι 67 198
Λοιποί χρεώστες διάφοροι 0 0
Προµηθευτές εσωτερικού 1 3
∆οσοληπτικοί λογαριασµοί διαχειριστών 1 3
Πληρωτέες αµοιβές προσωπικού 3 9
Χρεωστικό υπόλοιπο λογαριασµών προς απόδοση 10 28
Λογαριασµός ΦΠΑ περιόδου 221 649
Σύνολο 505 1.479

Σχετικά µε τον ανωτέρω πίνακα, σηµειώνονται τα εξής:

• Η απαίτηση από το “Ελληνικό ∆ηµόσιο”, ύψους δρχ. 67,5 εκατ. (€ 198 χιλ.) αφορά στην
προκαταβολή χρήσεως 2000, όπως αυτή υπολογίσθηκε στη ∆ήλωση Φορολογίας
Εισοδήµατος (φόρος 246.033.343 Χ 55% Χ 1/2 = 67.659.169 – 191.401 λοιποί φόροι  που
παρακρατήθηκαν = 67.467.768 δρχ.).

• Ο λογαριασµός “Φόρος Προστιθέµενης Αξίας” αφορά στο χρεωστικό υπόλοιπο του
λογαριασµού 54.00 ΦΠΑ. Σύµφωνα µε την Εκκαθαριστική ∆ήλωση του  έτους 2000 το
υπόλοιπο εµφανίζει µια διαφορά της τάξεως των δρχ. 18.435.

 Το ποσό των δρχ.  89 εκατ. (€ 262 χιλ.) αφορά υπόλοιπα δανείων µε το προσωπικό αφού η
εταιρία χορηγεί αυτά µέχρι ύψους δρχ. 2 εκατ. τα οποία εξοφλούνται σε 24 τοκοφόρες δόσεις
µε το εκάστοτε επιτόκιο δανεισµού του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων και µε το
ανώτατο συνολικό πλαφόν δανεισµού τις δρχ. 150 εκατ..

Λογαριασµοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων

Ο λογαριασµός «Λογαριασµοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων» στις 31.12.2000
ανήλθε σε δρχ. 21,4 εκατ. (€ 62,9 χιλ.)  και αφορά απαιτήσεις της Εταιρίας κατά υπαλλήλων και
συνεργατών σχετικά µε προκαταβολές ποσών επί αποδόσει λογαριασµού.

∆ιαθέσιµα

Ο λογαριασµός «∆ιαθέσιµα» ύψους δρχ. 6.570 εκατ. (€ 19.280 χιλ.) αποτελείται από καταθέσεις
όψεως και προθεσµίας ύψους δρχ. 6.504 εκατ. (€ 19.086 χιλ.) και ταµείο  δρχ. 67 εκατ. (€ 196, 6
χιλ.). Η ανάλυση του λογαριασµού «Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας» της Εταιρίας  στις
31.12.2000 έχει ως εξής:
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ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

2000 (σε εκατ. δρχ.) 2000 (€ 000)
Τράπεζα  
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 2.078 6.098
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 4.399 12.911
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 0 0
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 1 2
Τράπεζα της Ελλάδος 0 0
Τράπεζα της Ελλάδος 0 0
Τράπεζα της Ελλάδος 0 0
Τράπεζα της Ελλάδος 24 71
Τράπεζα της Ελλάδος 2 5
Καταθέσεις Προθεσµίας –Swaps 0 0
Σύνολο 6.504 19.086

Την 1.1.1999 η Εταιρία είχε διαθέσιµα της τάξεως των 11,2 δις (9 δις η Ύδρευση και 2,2, δις η
Αποχέτευση). Η εκτέλεση πλειάδας έργων την τελευταία διετία (κυρίως αποχέτευσης) συνέτειναν
στη µείωση των διαθεσίµων κατά 5 δις περίπου στις 31/12/2000. Η διακράτηση διαθεσίµων
ύψους δρχ. 6,5 δις περίπου αποσκοπεί στην διατήρηση της ευελιξίας της Εταιρίας να υλοποιήσει
το τρέχον επενδυτικό πρόγραµµα, συνολικού ύψους 26,8 δις δρχ. περίπου.

Λογαριασµοί Τάξεως

Η ανάλυση των λογαριασµών τάξεως στις 31.12.2000 παρατίθεται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ
2000 (σε εκατ. δρχ.) 2000 (€ 000)

1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία Ο.Α.Θ. 101 297
2. Λογαριασµοί εγγυήσεων & εµπράγµατων
ασφαλειών 5.575 16.361
3. Λοιποί Λογαριασµοί τάξεως 0 0
Σύνολο 5.676 16.658

Όπως επισηµαίνει στην έκθεση του ο Ελεγκτής Λογιστής που διενήργησε τον έκτακτο οικονοµικό
–λογιστικό έλεγχο:

«1. Τα υπό στοιχείο (1) ακίνητα, είτε έχουν παραχωρηθεί για χρήση στον Ο.Α.Θ. είτε έχει
κηρυχθεί δουλεία επ΄ αυτών, για την κατασκευή και λειτουργία αποχετευτικών έργων. Ως αξία για
τα ανωτέρω ακίνητα, επί των οποίων έχει συσταθεί δουλεία, θεωρήθηκε το ποσό της
αποζηµίωσης που πλήρωσε ο Ο.Α.Θ. για την απαλλοτρίωση των ακινήτων.
2. Ο λογαριασµός των εγγυήσεων και εµπράγµατων ασφαλειών κατά την 31.12.2000 αφορά
ληφθείσες εγγυητικές επιστολές από εργολάβους για συµµετοχή σε διαγωνισµούς καθώς και για
καλή εκτέλεση έργων (δρχ. 5.557.283.736) και δοθείσες εγγυητικές επιστολές των Τραπεζών
Μακεδονίας - Θράκης και Εθνικής προς ∆ήµους (δρχ. 17.720.000).»
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Μετοχικό Κεφάλαιο

Τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας ανήλθαν στις 31.12.2000 σε δρχ. 109.850.229.189 (€ 322,3 εκατ.)
και το  µετοχικό της κεφάλαιο  σε δρχ.  95 εκατ. (€ 278 εκατ.).

Το ανωτέρω ποσό του µετοχικού κεφαλαίου προέκυψε µετά από τους συµψηφισµούς που
πραγµατοποιήθηκαν κατά την πρώτη είκοσι-τετράµηνη χρήση ενοποιηµένης λειτουργίας των
Οργανισµών Ύδρευσης (Ο.Υ.Θ) και Αποχέτευσης (Ο.Α.Θ.) µε τη µορφή ανώνυµης εταιρίας
(Ε.Υ.Α.Θ.).

Οι µεταβολές του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας από την έναρξη της
λειτουργίας της µε τη µορφή ανώνυµης εταιρίας το 1998, µέχρι και την 31 ∆εκεµβρίου 2000
αναλύονται ως ακολούθως:

Περιγραφή Ποσά σε δρχ.
Μετοχικό Κεφάλαιο ΟΥΘ & ΟΑΘ στις 31/12/1998 139.000.000.000
(Μείον): Συµψηφισµός Ζηµιών ΟΥΘ της εννεάµηνης χρήσεως 1998 (538.918.930)

(Μείον): ∆ιαγραφή Απαίτησης Φόρου ∆ωρεών από Ελληνικό  ∆ηµόσιο (100.000)

(Μείον): Μείωση Αξίας παγίων περιουσιακών στοιχείων (βάσει εκτίµησης

Ορκωτών Εκτιµητών) (42.982.633.665)

(Μείον): Υποτίµηση αξίας αποθεµάτων (Σωλήνων) (122.564.945)

(Μείον): Συµψηφισµός ενδοεταιρικού υπολοίπου µεταξύ ΟΑΘ και ΟΥΘ. (59.592.619)

(Μείον): Συµψηφισµός πρόβλεψης αποζηµίωσης εργαζοµένων του ΟΑΘ

λόγω εξόδου από την υπηρεσία (121.248.726)

(Μείον): Συµψηφισµός πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις του ΟΥΘ (120.116.251)

(Μείον): Συµψηφισµός αξίας λοιπών προβλέψεων των ΟΑΘ και ΟΥΘ

(46.030.224+10.000.000-1.205.360*) (54.824.864)

44.000.000.000
Υπόλοιπο Κεφαλαίου ΕΥΑΘ Α.Ε. στις 31/12/2000 95.000.000.000

* Το ποσό των 1.205.360 δρχ. δεν πήγε σε µείωση του µετοχικού κεφαλαίου, αλλά σε µείωση του λογαριασµού
προβλέψεων για καταβολές αναδροµικών αµοιβών υπαλλήλων.

Περισσότερα στοιχεία για τη διαδικασία αποτίµησης των περιουσιακών στοιχείων της ΕΥΑΘ Α.Ε.
παρατίθενται στο κεφ. «Σηµαντική Σηµείωση» (ενότητα «Σύντοµο Ιστορικό-Μετατροπή σε
Ανώνυµη Εταιρία», σελ. 6 του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου).

Η έγκριση του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, ύψους 95 δις δρχ., έγινε µε την
υπ’ αριθµ. 219/27.6.2000 απόφαση του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στο άρθρο 2 του Ν. 2651/1998.

Η Καθαρή Θέση της Εταιρίας την 31.12.2000 αναµορφώθηκε σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις του
έκτακτου οικονοµικού ελεγκτή – λογιστή ως εξής:
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ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ PRO FORMA ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
(σε εκατ. δρχ.) (χιλ. €)

Ίδια κεφάλαια ισολογισµού 109.850 36.594
Μείον:

Μη διενεργηθείσα πρόβλεψη για µη λογιστικοποιηθείσες
αποσβέσεις εξόδων πολυετούς απόσβεσης -55 -162

 Μη διενεργηθείσα πρόβλεψη  για υποτίµηση ακινήτων &
ακατάλληλων αποθεµάτων -481 -1.411

Μη διενεργηθείσα πρόβλεψη για επισφαλείς πελάτες -22 -65
Μη διενεργηθείσα πρόβλεψη υποχρεώσεων από
δικαστικές αποφάσεις -487 -1.429
Φόροι φορολογικού ελέγχου -1.943 -5.701

Σύνολο αναµορφώσεων -2.988 -8.768
Αναµορφωµένη καθαρή θέση 106.863 28.826

∆ιαφορές Αναπροσαρµογής

Ο λογαριασµός «∆ιαφορές Αναπροσαρµογής» ανήλθε στις 31.12.2000 σε δρχ. 13,5 δις (€ 39.678
χιλ.), και αποτελείται από διαφορές αναπροσαρµογής αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων
(γήπεδα εκτός σχεδίου πόλεως), ύψους δρχ. 68,6 εκατ. (€ 201,4 χιλ.) το οποίο αφορά
αναπροσαρµογή αξίας οικοπέδων, καθώς και επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού
ύψους δρχ. 13,4 δις που αφορούν επιχορηγήσεις συγκεκριµένων έργων χρηµατοδοτούµενων
µερικώς από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) και το Ταµείο Συνοχής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πιο συγκεκριµένα, από τις συνολικές επιχορηγήσεις ύψους 13,4 δις δρχ. της 31/12/2000, ποσό
13,1 δις δρχ. αφορά σε επιχορηγήσεις συγκεκριµένων παγίων τα οποία µεταβιβάζονται στην
Ε.Υ.Α.Θ Παγίων. Ο λογιστικός χειρισµός τους έγινε σύµφωνα µε το άρθρο 2 του νόµου Ν.
2469/97 σύµφωνα µε τον οποίο οι επιχορηγήσεις του Π∆Ε άγονται σε αύξηση του µετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρίας. Με την δροµολογούµενη εισαγωγή της ΕΥΑΘ Α. Ε. στο ΧΑΑ παρέλκει η
εφαρµογή των ως άνω διατάξεων και µετά την εισαγωγή της η Εταιρία θα λογίζει στις επόµενες
χρήσεις τις αναλογούσες επιχορηγήσεις ως έσοδα µε αντίστοιχη χρέωση του λογαριασµού των
επιχορηγήσεων.

 Όπως επισηµαίνει στην έκθεση του ο Ελεγκτής Λογιστής που διενήργησε τον έκτακτο οικονοµικό
–λογιστικό έλεγχο:

«Με βάση τις διατάξεις του Ν.2065/1992 έγινε, στη χρήση 2000 αναπροσαρµογή της αξίας
κτήσεως των γηπέδων (ακινήτων) τα οποία βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως εξαιτίας της οποίας
αυξήθηκε η αξία κτήσεως των γηπέδων κατά δρχ. 68.647.200, και προέκυψε ισόποση διαφορά
αναπροσαρµογής, που καταχωρήθηκε στο λογαριασµό του Παθητικού «Α ΙΙΙ 2 ∆ιαφορές από
αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων». Εξαιτίας της απόσχισης του
µεγαλύτερου µέρους των αναπροσαρµοσµένων ακινήτων παρέµεινε στο λογαριασµό Α ΙΙΙ 2
“∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων” ποσό δρχ. 23.847.500,
ενώ το υπόλοιπο εκ. δρχ. 44.799.700 επαύξησε λογαριασµό του ειδικού αποθεµατικού.»
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Αποθεµατικά κεφάλαια

Τα αποθεµατικά της Εταιρίας ανήλθαν στις 31.12.2000 σε δρχ. 1.330 εκατ. (€ 3.903 χιλ.). Σχετικά
µε τα αποθεµατικά κεφάλαια της Εταιρίας σηµειώνονται τα εξής:

Τακτικό  Αποθεµατικό: Το υπόλοιπο του τακτικού αποθεµατικού κατά των χρήσεων 1998 και
1999 ύψους δρχ. 26.000.000, προέκυψε από τη ∆ιάθεση Κερδών της χρήσεως 1998 του Ο.Α.Θ.
Α.Ε.

Από τα καθαρά κέρδη της χρήσεως 2000 κρατήθηκε ποσό δρχ. 278 εκατ. περίπου µείον δρχ.
4.100 µε βάση το Ν. 2651/ 2-11-98 άρθρο 6, (συντελεστής υπολογισµού 30%) όπως αναλύεται
παρακάτω :

Κέρδη χρήσεως 1.541.789.743

Μείον : αναλογούν φόρος Νοµικού Προσώπου 616.715.897

925.073.846

Χ   30%

Τακτικό Αποθεµατικό 277.522.154

Ειδικό Αποθεµατικό: Το ειδικό αποθεµατικό προέκυψε από τη διαφορά της µείωσης του
Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά δρχ. 89.888.750.000 και της συνολικής αξίας των παγίων
ύψους δρχ. 87.402.385.402 που εισφέρθηκαν στην ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ Α.Ε.. Η αξία των παγίων στις
31.12.2000 αναλύεται ως ακολούθως:

Αναπόσβεστη αξία παγίων στην ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ 100.528.842.064

Μείον : Επιχορηγήσεις επενδύσεων στην ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ 13.081.656.962

Μείον : ∆ιαφορά αναπροσαρµογής Ν.2065/92 στην ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ 44.799.700

ΣΥΝΟΛΟ 87.402.385.402

Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων: Τα αφορολόγητα αποθεµατικά προέκυψαν
από τη διάθεση κερδών των χρήσεων 1998 για την ΟΑΘ ΑΕ και 2000 για την Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
αντίστοιχα και αναλύονται ως εξής:

Αποθεµατικά από απαλλασσόµενα της φορολογίας έσοδα 1998 222.755.395
Αποθεµατικά από απαλλασσόµενα της φορολογίας έσοδα  2000 709.564.648
Αποθεµατικά από έσοδα φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο 1998 6.122.388
Αποθεµατικά από έσοδα φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο 2000 87.699.002
ΣΥΝΟΛΟ 1.026.141.433
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Προβλέψεις

Ο λογαριασµός «Προβλέψεις» ανήλθε στις 31.12.2000 σε δρχ. 657,8 εκατ. (€ 1.930 χιλ.) και
αναλύεται ως εξής:

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
2000 (σε εκατ. δρχ.) 2000 (€ 000)

Αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδων από την υπηρεσία. 82 240
Εφάπαξ βοήθηµα του Ν. 103/95
στο προσωπικό του τοµέα αποχέτευσης 363 1.065
Αποζηµιώσεις τρίτων 213 625
Σύνολο 658 1.930

Σχετικά µε τα ανωτέρω σηµειώνονται τα εξής:

 Το ποσό δρχ. 81,6 εκατ. (€ 240 χιλ.) περίπου αφορά πρόβλεψη αποζηµίωσης
απολυοµένων, µε βάση το Ν. 1846/51 στις 31.12.2000.  Η πρόβλεψη αυτή αφορά το
προσωπικό που έχει ήδη θεµελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα και συµπληρώνει το όριο
ηλικίας των κοινών διατάξεων του ΙΚΑ. Το ανώτατο όριο της εν λόγω αποζηµίωσης είναι
1.500.000 δρχ. κατ’ άτοµο (Ν. 2112/20).

• Το ποσό δρχ. 363 εκατ. (€ 1.065 χιλ.) περίπου, αφορά πρόβλεψη για εφάπαξ χρηµατικό
βοήθηµα (Ν.103/1975) για 83 υπαλλήλους του τέως Ο.Α.Θ. Α.Ε., το οποίο
συνυπολογιζόµενο µε την ήδη καταχωρηµένη, κατά εργαζόµενο, υποχρέωση δρχ. 319 εκατ.
περίπου, αποτελεί το συνολικό ποσό εφάπαξ βοηθήµατος δρχ. 682 εκατ. περίπου που
δικαιούνται να λάβουν αυτοί οι εργαζόµενοι. Το εν λόγω βοήθηµα αφορά µόνο το
προσωπικό του τέως ΟΑΘ. Σύµφωνα µε τον νόµο 103/75 οι κρατήσεις (εισφορές)
υπολογίζονται εκ των συνταξίµων αποδοχών του εκάστοτε ισχύοντος µισθολογίου των
∆ηµοσίων Υπαλλήλων και του αντίστοιχου µισθού που θα κατείχε ο κάθε υπάλληλος του
τέως ΟΑΘ εάν πληρωνόταν µε το µισθολόγιο εκείνο.

• Το ποσό των δρχ. 213 εκατ. (€ 625 χιλ.) περίπου αφορά πρόβλεψη για ζηµία που
ενδεχοµένως θα προκύψει από αγωγές τρίτων που εκκρεµούν εναντίον της Εταιρίας
συνολικού ύψους 695 εκατ. δρχ..
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Σχηµατισµός Προβλέψεων Παθητικού

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΣΟ (σε δρχ.) ΤΡΟΠΟΣ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟ∆ΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΟΥΘ Έναρξη 42.304.136 Μεταφορά από ΝΠ∆∆
ΕΥΑΘ Χρήση 1.1.99-31.12.00 35.695.064 Αποτελέσµατα (προβλέψεις για

έκτακτους κινδύνους)
ΕΥΑΘ Χρήση 1.1.99-31.12.00 2.440.625 Αποτελέσµατα (έξοδα διοίκησης)
ΕΥΑΘ Έναρξη 1.248.726 Από µετοχικό κεφάλαιο (µείωση)

ΣΥΝΟΛΟ: 81.689.351
ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟ∆ΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΥΑΘ Έναρξη 120.000.000 Από µετοχικό κεφάλαιο (µείωση)
ΕΥΑΘ Χρήση 1.1.99-31.12.00 243.015.191 Αποτελέσµατα (προβλέψεις για

έκτακτους κινδύνους)
ΣΥΝΟΛΟ: 363.015.191

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ / ΕΠΊ∆ΙΚΙΕΣ
ΟΥΘ Έναρξη 113.025.240 Μεταφορά από ΝΠ∆∆
ΟΑΘ Έναρξη 37.702.452 Μεταφορά από ΝΠ∆∆
ΕΥΑΘ Έναρξη 46.030.224 Από µετοχικό κεφάλαιο (µείωση)
ΕΥΑΘ Έναρξη 10.000.000 Από µετοχικό κεφάλαιο (µείωση)
ΕΥΑΘ Έναρξη 6.335.319 Μεταφορά υπολοίπου από λογαριασµό

προβλέψεων για καταβολή
αναδροµικών αποδοχών που έµεινε
αναξιοποίητο µετά την ολοσχερή
τακτοποίηση της εν λόγω υποχρέωσης
από την ΕΥΑΘ

ΣΥΝΟΛΟ: 213.093.235
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 657.797.777

Ο Ανεξάρτητος Ορκωτός Ελεγκτής που διενήργησε το Λογιστικό και Οικονοµικό Έλεγχο της
Εταιρίας, επισηµαίνει αναφορικά µε το θέµα των εκκρεµοδικιών:«Σύµφωνα µε τις επιστολές των
Νοµικών Συµβούλων της Εταιρίας κατά την 31.12.2000 εκκρεµούσαν αγωγές τρίτων εναντίον της
για συνολικό ύψος απαιτήσεων τους δρχ. 700 εκατ. περίπου. Για την πιθανή ζηµία η οποία
ενδεχοµένως θα προκύψει όταν τελεσιδικήσουν αυτές οι αγωγές η Εταιρία έχει σχηµατίσει
πρόβλεψη ύψους δρχ. 213.093.235 η οποία κρίνεται από τον έλεγχο ως µη επαρκής.»

Σχετικά µε το θέµα των εκκρεµοδικιών σηµειώνεται ότι δεδοµένου του ύψους των εκκρεµοδικιών
της Εκδότριας (δρχ. 700 εκατ. περίπου) σε συνάρτηση µε το χαµηλό σχετικά ύψους της
πρόβλεψης που έχει σχηµατισθεί από την Εταιρία, ο Κύριος Ανάδοχος εκτιµά ότι θα πρέπει να
γίνει αναµόρφωση τόσο στα αποτελέσµατα όσο και στην καθαρή θέση της Εταιρίας κατά το
ισόποσο της διαφοράς της διενεργηθείσας πρόβλεψης και του συνολικού ποσού των
εκκρεµοδικιών, ήτοι κατά 487 εκατ. δρχ. περίπου (700 – 213 εκατ. δρχ.). Η εν λόγω αναµόρφωση
πραγµατοποιήθηκε και επιβάρυνε σωρευτικά την καθαρή θέση, ενώ επιµερίσθηκε στα
αποτελέσµατα των χρήσεων που αφορούσε.

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις της Εταιρίας αφορούν δάνεια τραπεζών  και ταµείου
παρακαταθηκών και δανείων καθώς και ληφθείσες εγγυήσεις συνολικού ύψους δρχ. 7,3 δις.
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(€ 21,4 εκατ.). Η ανάλυση του εν λόγω λογαριασµού στις 31.12.2000 παρατίθεται στον
πίνακα που ακολουθεί:

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
(ποσά σε εκατ. δρχ.) 2000 2000 (€ 000)
∆άνεια Τραπεζών   
∆άνεια Τράπεζας Ελλάδος (ΟΥΘ) 1.843 5.409
∆άνεια Ταµείου Παρακαταθηκών &
∆ανείων (ΟΥΘ) 162 475
∆άνεια Μακροχρόνιες υποχρεώσεις
(ΟΑΘ) 3.618 10.618
Α. Σύνολο 5.623 16.502
Ληφθείσες Εγγυήσεις   
Εγγυήσεις αξίας υδροµέτρων 778 2.283
Εγγυήσεις κατανάλωσης ύδατος 891 2.614
Β. Σύνολο 1.669 4.897
Γενικό Σύνολο (Α+Β) 7.292 21.399

Η αποπληρωµή των χρεολυσίων για δάνεια που έχει συνάψει η ΕΥΑΘ ΑΕ (οι τέως φορείς
Ύδρευσης και Αποχέτευσης) θα ολοκληρωθεί το έτος 2014.  Η επιβάρυνση όµως των ταµειακών
ροών από αυτή την αιτία µειώνεται χρόνο µε το χρόνο αφού τα τελευταία χρόνια δεν έχουν
συναφθεί νέα δάνεια.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρίας για τα έτη
2001-2006:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΤΙΚΩΝ ∆ΟΣΕΩΝ ∆ΑΝΕΙΩΝ
ΕΤΟΣ Υ∆ΡΕΥΣΗ

(εκατ. δρχ)

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
(εκατ. δρχ)

ΣΥΝΟΛΟ
(εκατ. δρχ)

∆ηµόσιο Ταµείο

Παρακαταθηκών και

∆ανείων

Σύνολο (Α) Σύνολο (Β)
[∆ηµόσιο]

(Α) + (Β)

2001 228 110 338,0 700,0 1.038,0

2002 223 88,7 311,7 656,1 967,8

2003 222 34 256,0 510,9 766,9

2004 208,1 39,1 247,2 403,1 650,3

2005 199,1 0 199,1 354,6 553,7

2006 176,6 0 179,6 352,1 531,7

Σύνολο 1.531,60 2.976,8 4.508,4
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Προµηθευτές

Το υπόλοιπο του λογαριασµού «Προµηθευτές» αφορά κυρίως προκαταβολές προς εργολάβους,
προµηθευτές παγίων και υλικών κλπ. Αναλυτικότερα τα µεγαλύτερα υπόλοιπα υποχρεώσεων της
Εταιρίας προς προµηθευτές της, µε 31.12.2000, είχαν ως εξής:

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
31.12.2000 (σε εκατ. δρχ.) 31.12.2000 (σε € 000)

Αναλυτικές συσκευές Α.Ε. 25 74
∆ίτσας Γεώργιος - Εργολάβος Α.Ε. 34 101
ΕΡΓΟ Α.Τ.Ε. Κατασκευαστική εταιρία 25 73
Κώνστας Γεώργιος Ε∆Ε 14 41
ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Ε. (Αγορά
τράπεζας ελέγχου υδροµέτρων) 97 286
Χυτήρια Μακεδονίας Α.Ε.Β.Ε. 7 22
ΑΣ-ΠΑ Χηµικά Α.Ε.Β.Ε. 7 21
Περιβαλλοντική κατασκευών 7 21
Τεχνική Ναθαναηλίδη ΑΤΕΒΕ 26 77
PROLINE ΕΠΕ 10 30
Κ/Ξ ΑΤΕ ΑΡ∆ΕΥΣΕΩΝ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ 9 26
Γ.Οργανισµός Εγγείων Βελτιώσεων
Θεσσαλονίκης- Λαγκαδά 23 66
∆.Ε.Η. 71 209
Λοιπές οφειλές Προµηθευτών 65 190
ΣΥΝΟΛΟ 421 1.236

Από το παραπάνω υπόλοιπο ποσοστό 78% περίπου αφορά υποχρεώσεις προς
προµηθευτές εσωτερικού, ενώ ποσοστό 22% υποχρεώσεις προς το Ελληνικό ∆ηµόσιο,
∆ΕΚΟ, ΟΤΑ ή άλλα πρόσωπα δηµοσίου δικαίου.

Σηµειώνεται ότι το σύνολο σχεδόν των εν λόγω υποχρεώσεων εξυπηρετούνται σε χρονικό
διάστηµα ενός µηνός από τη στιγµή που δηµιουργούνται.

Σύµφωνα µε την έκθεση των Ελεγκτών - Λογιστών που διενήργησαν τον έκτακτο οικονοµικό –
λογιστικό έλεγχο, η απαίτηση του Οργανισµού Εγγείων Βελτιώσεων ανέρχεται σε 113,5 εκατ.
δρχ. και όχι στο ποσό των 22,6 εκατ. δρχ. που αναγράφεται στα βιβλία της Εταιρίας. Ειδικότερα
όσον αφορά µέρος των απαιτήσεων αυτών ποσού 54,6 εκατ. δρχ. έχει ασκηθεί προσφυγή στα
δικαστήρια, ενώ για το ποσό των 53,6 εκατ. δρχ. περίπου, ο προµηθευτής ενδέχεται να ενάγει την
Εταιρία στο µέλλον, σύµφωνα µε την επιστολή επιβεβαίωσης που έχει αποστείλει στα πλαίσια
του τακτικού ελέγχου.

Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη

Η ανάλυση του  υπολοίπου του λογαριασµού «Υποχρεώσεις από φόρους-Τέλη» στις 31.12.2000,
παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:
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ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ
31.12.2000 (σε εκατ. δρχ.) 31.12.2000 (σε € 000)

Φόροι – Τέλη Αµοιβών Προσωπικού 166 488
Φόροι – Τέλη Αµοιβών Τρίτων 4 11
Φόροι – Τέλη Τιµολογίων Αγορών 20 59
Φόρος Εισοδήµατος – Φορολογητέων Κερδών 1 3
Λογ. Εκκαθαρ. Φόρων – Τελών, ετήσια δήλωση
φόρου εισοδήµατος 305 896
Λοιποί Φόροι – Τέλη 3 10
Σύνολο 500 1.468

Όπως προκύπτει και από την ανωτέρω ανάλυση, το ποσό των δρχ. 166,4 εκατ. (€ 488 χιλ.)
αφορά το Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ) µηνός ∆εκεµβρίου 2000 και ∆ώρο Χριστουγέννων
2000 του προσωπικού της Ε.Υ.Α.Θ., ενώ το ποσό των δρχ. 305,4 εκατ.  (€ 896 χιλ.) είναι η
φορολογική υποχρέωση της εταιρίας από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης εισοδήµατος
της υπερδωδεκάµηνης χρήσης 1.1.1999-31.12.2000, περιλαµβάνει δε και την προκαταβολή
φόρου της τρέχουσας χρήσης.

Σηµειώνεται ότι µε το υπ΄ αριθµ. 2109/9.4.2001 αποδεικτικό ενηµερότητας για χρέη προς το
∆ηµόσιο της ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης βεβαιώνεται ότι η Εταιρία είναι ενήµερη για χρέη προς το
∆ηµόσιο.

Υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισµούς

Η συνολική υποχρέωση της Εταιρίας προς τους ασφαλιστικούς οργανισµούς την 31/12/2000
ανέρχεται σε  δρχ. 207,7 εκατ. (€ 488 χιλ.) από τα οποία δρχ. 153,3 εκατ. (€  449 χιλ.) οφείλονται
στο Ι.Κ.Α. από τη µισθοδοσία ∆εκεµβρίου 2000 και το ∆ώρο Χριστουγέννων 2000. Το υπόλοιπο
ποσό ύψους  δρχ. 54,4 εκατ. (€  159,6 χιλ.) αφορά οφειλές προς τα επικουρικά ταµεία του
προσωπικού της Ε.Υ.Α.Θ.

Με την υπ’ αριθµ. 118577/18.6.2001 βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας του ΙΚΑ
Θεσσαλονίκης βεβαιώνεται ότι η Εταιρία δεν οφείλει ληξιπρόθεσµες οφειλές για το προσωπικό
της.

Μερίσµατα Πληρωτέα

Ο λογαριασµός «Μερίσµατα Πληρωτέα» ανήλθε στις 31.12.2000 σε δρχ. 226,6 εκατ. (€ 665 χιλ.)
και αφορά υποχρέωση της εταιρίας προς το Ελληνικό ∆ηµόσιο που είναι ο µοναδικός µέτοχος,
για καταβολή µερίσµατος κατά το ισόποσο.

Το ύψος του µερίσµατος που αντιστοιχεί στην υπερδωδεκάµηνη χρήση 1999-2000 είναι σύµφωνο
µε τις διατάξεις του άρθρου 3 Α.Ν. 148/67 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Ν. 876/79 σε
συνδυασµό µε το άρθρο  45, παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20.  Το εν λόγω µέρισµα έχει εγκριθεί από την
τακτική γενική συνέλευση των µετοχών στις 14.06.2001 και ήδη έχει κατατεθεί στον ειδικό
λογαριασµό µερίσµατος αποδείξεων του ∆ηµοσίου που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Πιστωτές διάφοροι

Το υπόλοιπο του σχετικού λογαριασµού µε 31.12.2000 ήταν 353 εκατ. δρχ. και αναλύεται
ακολούθως:



 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ                                                                                                                 Σελίδα 198

ΠΙΣΤΩΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ
31.12.2000 (σε εκατ. δρχ.) 31.12.2000 (σε € 000)

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 24 73
∆ικαιούχοι εφάπαξ Ν. 103/75 319 937
Λοιποί πιστωτές 9 25
Σύνολο 353 1.035

Το ποσό των 319 εκατ. δρχ. αφορά υποχρεώσεις της ΕΥΑΘ προς το προσωπικό του τοµέα
αποχέτευσης το οποίο υπάγεται στις διατάξεις του Ν.103/75 για χορήγηση εφάπαξ βοηθήµατος
κατά τη συνταξιοδότηση.  Το εφάπαξ αυτό καταβάλλεται όπως και στους δηµόσιους υπάλληλους
και ο εν λόγω λογαριασµός πιστώνεται κάθε φορά µε τις κρατήσεις επί της µισθοδοσίας.

Οι εν λόγω εισφορές υπολογίζονται επί των συντάξιµων αποδοχών του εκάστοτε ισχύοντος
µισθολογίου και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.103/75 σε περίπτωση που οι εγγεγραµµένες
πιστώσεις δεν επαρκούν για την κάλυψη του εφάπαξ των υπαλλήλων που θεµελιώνουν δικαίωµα
συνταξιοδότησης, τότε η Εταιρία υποχρεούται να λογίζει στα έξοδα της προβλέψεις για την
κάλυψη της διαφοράς. Στις σχηµατισµένες προβλέψεις την 31.12.2000 το ποσό για το σκοπό
αυτό ανέρχεται στις 363.015.191 δρχ.

Λογαριασµοί Τάξεως Πιστωτικοί

Οι λογαριασµοί τάξεως ανήλθαν στις 31.12.2000, σε  δρχ. 5.679 εκατ. (€ 16.667 χιλ.)  και
αναλύονται ως εξής:

ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
31.12.2000 (σε εκατ. δρχ.) 31.12.2000 (σε € 000)

Αλλότρια Περιουσιακά Στοιχεία 101 297
Χρεωστικοί Λογαριασµοί Εγγυήσεων και
Εµπράγµατων Ασφαλειών 5.575 16.361
Λοιποί 0 0
Σύνολο 5.676 16.658
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9.4.8.4. Χρηµατοοικονοµικοί ∆είκτες ∆ηµοσιευµένης Υπερδωδεκάµηνης Χρήσης 1.1.1999-
31.12.2000.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ
1.1.1999-

31.12.2000
  
∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ  
Κύκλου Εργασιών -
Κερδών προ φόρων -
Κερδών µετά από Φόρους και Αµοιβές ∆.Σ. -
Κερδών µετά από Φόρους, Αµοιβές ∆.Σ. και φόρους
φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων -
Ενσώµατων Παγίων (σε αξία κτήσης) -
Συνολικών Απασχολουµένων Κεφαλαίων -
  
∆ΕΙΚΤΕΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ ΚΕΡ∆ΟΥΣ  
Μικτού Κέρδους (προ αποσβέσεων) 31%
Καθαρού Κέρδους (προ φόρων) 8%
  
∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (προ φόρων)  
Μ.Ο. Ιδίων Κεφαλαίων -
Μ.Ο Συνολικών Απασχολ. Κεφαλαίων -
  
∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ηµέρες)  
Απαιτήσεων 38
Προµηθευτών 268
Αποθεµάτων 47
  
∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (1:1)  
Ξένα/Ιδια Κεφάλαια 0,1
Τραπεζικές Υποχρεώσεις/Ιδια Κεφάλαια 0,1
Λειτουργική Ταµειακή Ροή/Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 10
Λειτουργική Ταµειακή Ροή/Σύνολο Φόρων 1,5
  
∆ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (1:1)  
Γενική Ρευστότητα 3,9
Άµεση Ρευστότητα 3,3
  
∆ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ  
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα/Μικτό Κέρδος 16,9%
Χρηµατ/κά Εξοδα/ Κέρδη προ Χρεωστικών Τόκων & Φόρων 41,0%
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Αναµορφωµένοι Χρηµατοοικονοµικοί ∆είκτες ∆ηµοσιευµένης Υπερδωδεκάµηνης Χρήσης
1.1.1999-31.12.2000.

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ
1.1.1999-

31.12.2000
  
∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ  
Κερδών προ φόρων -
Κερδών µετά από Φόρους και Αµοιβές ∆.Σ. -
Κερδών µετά από Φόρους, Αµοιβές ∆.Σ. και φόρους
φορολογικού ελέγχου -
  
∆ΕΙΚΤΕΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ ΚΕΡ∆ΟΥΣ  
Καθαρού Κέρδους (προ φόρων) 5%
  
∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (προ φόρων)  
Μ.Ο. Ιδίων Κεφαλαίων -
Μ.Ο Συνολικών Απασχολ. Κεφαλαίων -
  
∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (1:1)  
Ξένα/Ιδια Κεφάλαια 0,1
Τραπεζικές Υποχρεώσεις/Ιδια Κεφάλαια 0,1
  
∆ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ  
Χρηµατ/κά Εξοδα/ Κέρδη προ Τόκων & Φόρων 50,5%
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9. Pro Forma Οικονοµική Κατάσταση Υπερδωδεκάµηνης Χρήσης 1.1.99-31.12.00 (µετά
την Απόσχιση των Παγίων)
Η σύνταξη των pro forma οικονοµικών καταστάσεων έγινε για σκοπούς συγκρισιµότητας και
µόνο. Στις εν λόγω καταστάσεις ενσωµατώνονται γεγονότα και παραδοχές µε σκοπό την
πληρέστερη πληροφόρηση σχετικά µε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της Εκδότριας όπως
θα παρουσιάζονταν εάν η Εταιρία λειτουργούσε µε την σηµερινή της µορφή και λαµβανοµένων
υπόψη των µεταβολών που επήλθαν στα οικονοµικά της στοιχεία ενόψει της εισαγωγής της στο
ΧΑΑ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ- ΥΠΕΡ∆Ω∆ΕΚΑΜΗΝΗ ΧΡΗΣΗ
  1.1.999-31.12.2000  (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ)

 (σε εκατ. δρχ.) 2000 2000 (€ 000)
Κύκλος εργασιών από:  
τοµέα ύδρευσης 15.477 45.421
τοµέα αποχέτευσης 4.737 13.903
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 20.215 59.324
Μείον:  
Κόστος πωλήσεων 13.891 40.765
ΜΙΚΤΟ ΚΕΡ∆ΟΣ (προ αποσβέσεων) 6.324 18.559
(% στον κύκλο εργασιών) 31% 31%
Πλέον:  
Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης 6.589 19.337
ΣΥΝΟΛΟ 12.913 37.896
Μείον:  
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 2.523 7.405
Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης 119 350
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 1.346 3.950
Σύνολο εξόδων προ αποσβέσεων 3.989 11.705
(% στον κύκλο εργασιών) 20% 20%
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡ∆Η 8.925 26.191
(% στον κύκλο εργασιών) 44% 44%
Πλέον:  
Έσοδα χρεογράφων 0 0
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 43 127
Έκτακτα κέρδη 31 92
Έσοδα προηγούµενων χρήσεων 33 96
Μείον:  
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 55 163
Έκτακτες ζηµιές 55 161
Έξοδα προηγούµενων χρήσεων 94 275
Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 279 818
ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 8.549 25.090
(% στον κύκλο εργασιών) 42% 42%
Μείον:  
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.072 3.146
Πλέον:  
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 1.431 4.201
ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 8.909 26.145
(% στον κύκλο εργασιών) 44% 44%
Μείον: Αποσβέσεις 1.081 21.620
ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 7.828 4.525
(% στον κύκλο εργασιών) 39% 8%
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Υπερδωδεκάµηνη Χρήση 1.1.999-31.12.2000 (µετά την απόσχιση των παγίων)
(σε εκατ. δρχ.) 2000 2000 (€ 000)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   
Έξοδα εγκατάστασης 363 1.066
Μείον: Συσσωρευµένες  αποσβέσεις 93 274
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΑ ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 270 792
Ασώµατες ακινητοποιήσεις 554 1.627
Μείον: Συσσωρευµένες  αποσβέσεις 161 472
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΕΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 394 1.155
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 12.373 36.312
Μείον: Συσσωρευµένες  αποσβέσεις 827 2.427
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 11.547 33.886
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 4 10
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 11.944 35.051
Αποθέµατα 1.799 5.280
Πελάτες - Γραµµάτια εισπρακτέα 2.125 6.238
Χρεώστες διάφοροι 505 1.482
Λοιπές απαιτήσεις 41 120
Χρεόγραφα 0 0
∆ιαθέσιµα 6.570 19.282
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 11.041 32.402
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0 0
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 23.255 68.245
   
ΠΑΘΗΤΙΚΟ   
Μετοχικό κεφάλαιο 5.111 15.000
∆ιαφορές αναπροσαρµογής αξίας περιουσ. στοιχείων 24 70
Επιχορηγήσεις επενδύσεων 370 1.087
Τακτικό αποθεµατικό 304 891
Ειδικό αποθεµατικό 2.486 7.297
Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων 1.026 3.011
Αποτελέσµατα εις νέο 3.148 9.238
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 12.469 36.594
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 658 1.930
Μακροπρόθεσµα δάνεια τραπεζών 5.461 16.028
Μακροπρόθεσµα δάνεια Ελληνικού ∆ηµοσίου 0 0
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.830 5.372
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 7.292 21.399
Προµηθευτές - Γραµµάτια πληρωτέα 421 1.237
Επιταγές πληρωτέες 89 260
Προκαταβολές πελατών 1 3
Υποχρεώσεις από φόρους, τέλη και ασφαλιστικούς οργ. 707 2.074
Μακροπρ. υποχρ. πληρωτέες στην επόµενη χρήση 1.038 3.047
Μερίσµατα πληρωτέα 227 665
Πιστωτές διάφοροι 353 1.035
ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2.835 8.321
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 10.127 29.721
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 0 0
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 23.255 68.245

Οι διαφορές µεταξύ των οικονοµικών καταστάσεων της υπερδωδεκάµηνης χρήσης και της
εξωλογιστικής (pro forma) της χρήσης 2000, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

(σε εκατ. δρχ.)

∆ηµοσ/να
Στοιχεία

31.12.2000

Pro forma στοιχεία
υπερδωδεκάµηνης

χρήσης 2000
  
Αποσβέσεις 7.367 1.081
ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 1.542 7.828
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ποσά σε εκατ. δρχ.

∆ηµοσ/να
Στοιχεία

31.12.2000

Pro forma στοιχεία
υπερδωδεκάµηνης

χρήσης 2000
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 116.040 12.373 (*)
Μείον: Συσσωρευµένες  αποσβέσεις 7.113 827
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 120.635 23.255

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
-Μετοχικό Κεφάλαιο 95.000 5.111
- ∆ιαφορές αναπροσαρµογής αξίας παγίων 69 24
-Επιχορηγήσεις επενδύσεων 13.452 370
- Τακτικό αποθεµατικό 304 304
-Αφορολόγητα αποθεµατικά 1.026 1.026
- Ειδικό αποθεµατικό - 2.486
- Κέρδη απόσχισης - 3.148
  ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 109.850 12.469
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 120.635 23.255

(*) Περιλαµβάνει και αποσβέσεις του έτους 1999 πριν την απόσχιση των παγίων ύψους 3.138.098.787 δρχ.

Σχετικά µε τις ανωτέρω µεταβολές σηµειώνονται τα εξής:

• Οι pro-forma οικονοµικές καταστάσεις συντάχθηκαν στις 31.12.2000 µετά την απόσχιση
παγίων περιουσιακών στοιχείων αξίας κτήσεως δρχ. 100.528.842.064 επιχορηγηθέντων
κατά δρχ. 13.081.656.962 και ∆ιαφορών αναπροσαρµογής δρχ. 44.799.700, µε αποτέλεσµα
τη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου κατά δρχ. 89.888.750.000.

• Η προκύψασα διαφορά εκ δρχ. 2.486.364.598 καταχωρήθηκε στο προβλεπόµενο από το
νόµο ειδικό αποθεµατικό.

• Οι αποσβέσεις της υπερδωδεκάµηνης χρήσης 2000 υπολογίσθηκαν στα παραµένοντα στην
Εταιρία περιουσιακά στοιχεία και είναι µικρότερες από τις αρχικά λογισθείσες  κατά δρχ.
3.148.002.312 κατ’ έτος µε ισόποσο όφελος των αποτελεσµάτων της χρήσης.
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VII. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Στο παρόν κεφάλαιο παρατίθενται οι οικονοµικές καταστάσεις του εξαµήνου του 2001, τόσο
µε την υπόθεσης της απόσχισης των παγίων όσο και χωρίς αυτή.

Σύµφωνα και µε τον ορκωτό ελεγκτή – λογιστή που διενήργησε τον έκτακτο οικονοµικό
έλεγχο οι διαφορές ανάµεσα στις εν λόγω οικονοµικές καταστάσεις εντοπίζονται στα εξής:

Από τους λογαριασµούς των παγίων έχουν αφαιρεθεί τα παρακάτω πάγια περιουσιακά στοιχεία
που εισφέρθηκαν δι’ αποσχίσεως στην υπό σύσταση ‘‘ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ Α.Ε.’’, συνολικής αξίας
κτήσεως δρχ. 104.530.573.469, (στα οποία είχαν διενεργηθεί αποσβέσεις ύψους δρχ.
7.931.631.186, οι οποίες (αποσβέσεις) λόγω της απόσχισης αντιλογίστηκαν και δεν επιβάρυναν
τα proforma αποτελέσµατα του πρώτου εξαµήνου του 2001). Έτσι οι λογαριασµοί των παγίων
εµφανίζονται µειωµένοι κατά τα ανωτέρω ποσά.

(ποσά σε δρχ.)
Κατηγορία Παγίου Αξία Κτήσης Συσσωρευµένες

Αποσβέσεις
Αναπόσβεστη

Αξία
Γήπεδα-Οικόπεδα 10.567.066.962 0 10.567.066.962

Κτίρια και τεχνικά έργα 2.259.124.109 440.419.634 1.818.704.475

Αγωγοί & Τεχνικές εγκαταστάσεις δικτύου
ύδρευσης

32.524.232.957 4.355.545.420 28.168.687.537

Αγωγοί & Τεχνικές εγκαταστάσεις δικτύου
αποχέτευσης

46.989.526.496 3.135.666.132 43.853.860.364

Ασώµατες Ακινητοποιήσεις και προκαταβολές για
κτήση παγίων στοιχείων

12.190.622.945 0 12.190.622.945

104.530.573.469 7.931.631.186 96.598.942.283

Η ανωτέρω έγινε µε αντίστοιχη µείωση των κονδυλίων των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρίας όπως
αφαίρεση στη λογιστική κατάσταση της Εταιρίας για την περίοδο 1.1. έως 30.06.2001
αναπτύσσονται στον ακόλουθο πίνακα :

(ποσά σε δρχ.)
Καταβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο 89.888.750.000

Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού 13.181.656.962

∆ιαφορές από αναπροσαρµογή παγίων περιουσιακών στοιχείων 44.799.700

Ειδικό Αποθεµατικό (4.870.734.292)

Κέρδη Απόσχισης λόγω µείωσης των αποσβέσεων (1.645.530.087)

Μεταβολή στο σύνολο ιδίων κεφαλαίων (1.1. έως 30.06.2001) 96.598.942.283

Σηµειώνεται ότι η διαφορά στην αξία κτήσεως που εµφανίζεται ανωτέρω (104,5 δις. δρχ.) µε την
αντίστοιχη της ανάλυσης της 31.12.2001 (103,7 δις. δρχ.), αφορά προσθήκες παγίων οι οποίες
υλοποιήθαν εντός του πρώτου εξαµήνου του 2001. Επίσης, όσον αφορά τις επιχορηγήσεις
επενδύσεων παγίου ενεργητικού, εντός του εξαµήνου, η Εταιρία έλαβε το επιπλέον ποσό των 100
εκατ. δρχ.
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Pro Forma ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 1.1.-30.6.2001(µετά την απόσχιση των παγίων)
1.1-30.6.2001
   (εκατ. δρχ.)

1.1-30.6.2001
    (€ 000)

Κύκλος εργασιών από:
τοµέα ύδρευσης 4.857 14.254
τοµέα αποχέτευσης 1.836 5.388
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 6.693 19.641
Μείον:
Κόστος πωλήσεων 3.306 9.703
ΜΙΚΤΟ ΚΕΡ∆ΟΣ (προ αποσβέσεων) 3.387 9.938
(% στον κύκλο εργασιών) 51% 51%
Πλέον:
Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης 1.628 4.779
ΣΥΝΟΛΟ 5.015 14.717
Μείον:
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 1.052 3.088
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 545 1.598
Σύνολο εξόδων προ αποσβέσεων 1.597 4.686
(% στον κύκλο εργασιών) 24% 24%
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡ∆Η 3.418 10.031
(% στον κύκλο εργασιών) 51% 51%
Πλέον:
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 42 123
Μείον:
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 69 202
ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 3.391 9.951
(% στον κύκλο εργασιών) 51% 51%
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 202 593
Πλέον:
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 86 252
ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 3.275 9.610
(% στον κύκλο εργασιών) 49% 49%
Μείον:
Αποσβέσεις 367 1.078
ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2.907 8.532
(% στον κύκλο εργασιών) 43% 43%
Μείον:
Φόρος εισοδήµατος(*) 1.470 4.314
ΚΕΡ∆Η ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ∆.Σ. 1.437 4.218
(% στον κύκλο εργασιών) 21% 21%
ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΚΕΡ∆Η (**)
     ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2.911 8.543
(% στον κύκλο εργασιών) 44% 44%
     ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΜΟΙΒΕΣ ∆.Σ. 1.441 4.229
(% στον κύκλο εργασιών) 22% 22%
     ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΦΟΡΟΥΣ
ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ∆.Σ. (***) 1.361 3.994
(% στον κύκλο εργασιών) 21% 21%
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Σηµειώσεις:

(*)   Ο φόρος εισοδήµατος ύψους 1.470 εκατ. δρχ. (4.314 χιλ €) αποτελεί εκτίµηση του έκτακτου
οικονοµικού ελεγκτή και αφορά τη φορολόγηση των κερδών εξαµήνου της Εταιρίας µε συντελεστή
35%.

(**)  Η αναµόρφωση των αποτελεσµάτων έγινε βάσει των παρατηρήσεων του έκτακτου ορκωτού
ελεγκτή και έχει ως εξής:

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 1.1.-30.6.2001
1.1-30.6.2001

(εκατ. δρχ.)
1.1-30.6.2001

(€ 000)
Καθαρά κέρδη χρήσεως pro forma οικονοµικών
καταστάσεων

2.907 8.532

Μείον:
Μη διενεργηθείσα πρόβλεψη επισφαλών πελατών -22 -65
Πλέον:
Πρόβλεψη υποχρεώσεων από δικαστικές
αποφάσεις

26 75

Αναµορφωµένα κέρδη προ φόρων 2.911 8.543
Μείον:
Φόρος εισοδήµατος που αναλογεί στα κέρδη του
εξαµήνου

-1470 -4.314

Αναµορφωµένα κέρδη µετά από φόρους 1.441 4.229
Μείον:
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου που εκτιµάται ότι
θα προκύψουν σε ενδεχόµενο έλεγχο

-80 -235

Αναµορφωµένα κέρδη µετά από φόρους και
φόρους φορολογικού ελέγχου

1.361 3.994

(***)   Όπως προκύπτει και από τον ανωτέρω πίνακα, ο έκτακτος ορκωτός ελεγκτής εκτιµά ότι σε
ενδεχόµενο φορολογικό έλεγχο η επιβάρυνση που θα προκύψει θα ανέλθει σε 80 εκατ. δρχ. (235
χιλ €).

Κατωτέρω παρατίθεται σύντοµη ανάλυση των κονδυλίων των pro forma αποτελεσµάτων της
περιόδου 1.1-30.6.2001:

Κύκλος Εργασιών

Ο κύκλος εργασιών του εξαµήνου του 2001 αποτελείται κατά 72,5% από πωλήσεις ύδατος και
λοιπά τέλη ύδρευσης και κατά το υπόλοιπο ποσοστό από τέλη χρήσης υπονόµων και ανήλθε σε
6.692,8 εκατ. δρχ.

Σηµειώνεται ότι ο κύκλος εργασιών του εξαµήνου του 2001 αποτελεί το 66% του κύκλου
εργασιών του έτους 2000 και το αυξηµένο σχετικά µέγεθός του οφείλεται  στην αναπροσαρµογή
των τιµολογίων ύδρευσης και αποχέτευσης.
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Κόστος Πωλήσεων

Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύεται το κόστος πωληθέντων της Εταιρίας κατά τη διάρκεια του
εξαµήνου:

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 1.1.-30.6.2001
(ποσά σε δρχ.) (ποσά σε €)

Απόθεµα Έναρξης Υλικών 1.799.101.585 5.279.829
Πλέον : Αγορές χρήσης 230.373.490 676.078
Μείον : Απόθεµα Λήξης -1.777.291.585 -5.215.823
Κόστος αναλώσεων 252.183.490 740.084
Πλέον : Έξοδα παραγωγής 3.860.765.086 11.330.198
Πλέον : Αποσβέσεις παγίων 1.1 – 30.6.2001 308.748.111 906.084
Μείον : Ιδιοπαραγωγή -337.622.144 -990.821

Κόστος Πωλήσεων
4.084.074.543 11.985.545

Τα έξοδα παραγωγής που επιβαρύνουν τις παραγωγικές εκµεταλλεύσεις της Εταιρίας
αναλύονται κατά πρωτοβάθµιο λογαριασµό της Γενικής Λογιστικής ως ακολούθως :

ΕΞΟ∆Α ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1.1.-30.6.2001
(ποσά σε δρχ.) (ποσά σε €)

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 2.643.803.549 7.758.778
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 17.095.584 50.170
Παροχές τρίτων 1.124.286.809 3.299.448
Φόροι – Τέλη 0 0
∆ιάφορα έξοδα 75.579.144 221.802
Σύνολο 3.860.765.086 11.330.198

Άλλα Έσοδα Εκµετάλλευσης

Στο λογαριασµό άλλα έσοδα εκµετάλλευσης συνολικού ποσού 1.628 εκατ. δρχ. περιλαµβάνεται
κονδύλι ύψους δρχ. 1.583.000.000 το οποίο αφορά το λογισθέν στο πρώτο εξάµηνο του 2001
“ισοδύναµο πόρο” ο οποίος προβλεπόταν σύµφωνα µε το άρθρο 43 του Ν.2065/1992 να
αντικαταστήσει όλες τις διατάξεις που επέβαλαν τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης 3% στο
εισόδηµα από ακίνητα. Το τέλος αυτό θα συνεχίσει να καταβάλλεται στην ΕΥΑΘ ΑΕ και στις
επόµενες χρήσεις και φθίνοντας θα σταµατήσει το έτος 2004.

Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας και Έξοδα Λειτουργίας ∆ιάθεσης

Τα εν θέµατι έξοδα ανήλθαν σε 806 εκατ. δρχ. και 370 εκατ. δρχ. αντίστοιχα και αφορούν κατά
κύριο λόγο αµοιβές και έξοδα προσωπικού σε ποσοστό 60%.
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Αποσβέσεις

Στις pro forma λογιστικές καταστάσεις απεικονίζονται βεβαίως µόνον οι αποσβέσεις που
αντιστοιχούν στα πάγια που παραµένουν στην κυριότητα της Εταιρίας ύψους 367 εκατ. δρχ. ,
κατανέµονται δε ως εξής:

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 1.1.-30.6.2001
(ποσά σε δρχ.) (ποσά σε €)

Αποσβέσεις κτιρίων 51.366.897 150.747
Αποσβέσεις µηχανηµάτων 92.429.919 271.254
Αποσβέσεις µεταφορικών µέσων 48.756.715 143.086
Αποσβέσεις επίπλων 60.800.549 178.432
Αποσβέσεις ασώµατων ακινητοποιήσεων 114.071.972 334.767
Σύνολο 367.426.052 1.078.286

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 30.6.2001 (µετά την απόσχιση των παγίων)
30.6.2001

(εκατ. δρχ.)
30.6.2001

(€ 000)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Έξοδα εγκατάστασης 441 1.295
Μείον: Συσσωρευµένες  αποσβέσεις 144 424
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΑ ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 297 872
Ασώµατες ακινητοποιήσεις 635 1.864
Μείον: Συσσωρευµένες  αποσβέσεις 224 657
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΕΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 411 1.207
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 14.563 42.739
Μείον: Συσσωρευµένες  αποσβέσεις 1.080 3.170
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 13.483 39.568
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 4 11
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 13.898 40.786
Αποθέµατα 1.777 5.216
Πελάτες - Γραµµάτια εισπρακτέα 3.415 10.022
Χρεώστες διάφοροι 2.003 5.877
Λοιπές απαιτήσεις 62 182
Χρεόγραφα 0 0
∆ιαθέσιµα 3.748 10.998
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 11.005 32.295
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0 0
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 25.199 73.953
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μετοχικό κεφάλαιο 5.111 15.000
∆ιαφορές αναπροσαρµογής αξίας περιουσ. στοιχείων 24 70
Επιχορηγήσεις επενδύσεων 348 1.023
Τακτικό αποθεµατικό 304 891
Ειδικό αποθεµατικό 4.871 14.294
Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων 1.026 3.011
Αποτελέσµατα εις νέο 2.907 8.532
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 14.591 42.821
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 649 1.904
Μακροπρόθεσµα δάνεια τραπεζών 5.461 16.028
Μακροπρόθεσµα δάνεια Ελληνικού ∆ηµοσίου 0 0
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.902 5.583
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ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 7.364 21.611
Προµηθευτές - Γραµµάτια πληρωτέα 178 522
Επιταγές πληρωτέες 1.064 3.122
Προκαταβολές πελατών 1 4
Υποχρεώσεις από φόρους, τέλη και ασφαλιστικούς οργ. 476 1.396
Μακροπρ. υποχρ. πληρωτέες στην επόµενη χρήση 523 1.534
Μερίσµατα πληρωτέα 0 0
Πιστωτές διάφοροι 354 1.039
ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2.595 7.616
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 9.959 29.227
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 0 0
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 25.199 73.953

Καθαρή Θέση 30.6.2001 14.591 42.821
Λογιστική Αξία Μετοχής (δρχ / €) 972,8 2,9
Αναµορφωµένη Καθαρή Θέση 30.6.2001 (*) 10.057 29.513
Αναµορφωµένη Λογιστική Αξία Μετοχής (δρχ / €) 670,4 2,0

(*) Σχετικά µε την αναµόρφωση της Καθαρής Θέσης την 30.6.2001 σηµειώνονται τα εξής:

Η αναµόρφωση των ιδίων κεφαλαίων την 30.6.2001 έγινε βάσει των παρατηρήσεων του ελεγκτή
– λογιστή που διενήργησε τον έκτακτο οικονοµικό έλεγχο της Εταιρίας, οι οποίες περιγράφονται
αναλυτικά στο κεφάλαιο ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ.

Επίσης αναµορφώθηκε µε βάση τα αποτελέσµατα του φορολογικού ελέγχου της Εταιρίας των
ετών 1998-2000 που έλαβε χώρα µέσα στον Ιούλιο του 2001 συνολικού ύψους 1.943 εκατ. δρχ.
(βλέπε ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ).

Σηµειώνεται ότι ο Κύριος Ανάδοχος αναµόρφωσε τα τόσο τα αποτελέσµατα όσο και την καθαρή
θέση της Εταιρίας µε µη διενεργηθείσες προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες ύψους 22 εκατ. δρχ.

Ο φόρος εισοδήµατος που αναλογεί στα κέρδη του εξαµήνου υπολογίστηκε από τον έκτακτο
οικονοµικό ελεγκτή λογιστή σε 1.470 εκατ. δρχ. Με το ποσό αυτό αναµορφώνεται η Καθαρή Θέση
της Εταιρίας της 30.6.2001 καθώς σε αυτήν εµπεριέχονται τα κέρδη εις νέον πριν την αφαίρεση
του αναλογούντος φόρου.

Τέλος, ο ελεγκτής – λογιστής που διενήργησε τον έκτακτο οικονοµικό έλεγχο της Εταιρίας, εκτιµά
ότι σε πιθανό φορολογικό έλεγχο της Εταιρίας για τα κέρδη του εξαµήνου του 2001, η
επιβάρυνση που θα καταλογιστεί στην Εκδότρια είναι της τάξεως των 80 εκατ. δρχ., ποσό µε το
οποίο αναµορφώνεται η Καθαρή Θέση της Εταιρίας την 30.6.2001.
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Τα παραπάνω συνοψίζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 30.6.2001
Καθαρή Θέση βάσει pro forma οικονοµικών καταστάσεων (ποσά σε δρχ.) (ποσά σε €)
µετά την απόσχιση των παγίων 14.591 42.821
Μείον:
Μη λογιστικοποιηθείσες αποσβέσεις εξόδων πολυετούς
απόσβεσης

-78 -229

Υποτίµηση ακινήτων και ακατάλληλων αποθεµάτων λήξεως -481 -1.411
Πρόβλεψη για επισφαλείς πελάτες -22 -65
Πρόβλεψη υποχρεώσεων από δικαστικές αποφάσεις -461 -1.354
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου µέχρι 31.12.2000 -1.943 -5.701
Φόρος εισοδήµατος που αναλογεί στα κέρδη του εξαµήνου -1470 -4.314
Εκτιµώµενες διαφορές φορολογικού ελέγχου µέχρι 30.6.2001 -80 -235
Σύνολο αναµορφώσεων -4.535 -13.308
Αναµορφωµένη Καθαρή Θέση 30.6.2001 10.057 29.513

Τα σηµαντικότερα κονδύλια της λογιστικής κατάστασης της 30.6.2001 έχουν ως εξής:

Ασώµατες Ακινητοποιήσεις

Στις ασώµατες ακινητοποιήσεις συνολικής αναπόσβεστης αξίας 411 εκατ. δρχ. (1.206 χιλ €)
περιλαµβάνονται έξοδα ερευνών και ανάπτυξης, όπως έξοδα για µελέτες εξοικονόµησης ύδατος
και για τη διερεύνηση της ποιότητας του ύδατος σε διάφορες τοποθεσίες.

Σύµφωνα µε τον έκτακτο ορκωτό ελεγκτή:

«Οι αποσβέσεις των Εξόδων Εγκαταστάσεως και των Ασώµατων ακινητοποιήσεων του εξαµήνου
1.1 έως 30.06.2001 ύψους δρχ. 114.071.972 υπολογίστηκαν ορθά.»

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις

Το αναπόσβεστο υπόλοιπο του λογαριασµού των ενσώµατων ακινητοποιήσεων ανήλθε σε 13,5
δις. δρχ. από 12,4 δις. δρχ. την 31.12.2000 (pro forma µετά την απόσχιση των παγίων), κυρίως
λόγω της αύξησης των ακινητοποιήσεων υπό εκτέλεση.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 30.6.2001

Αναπόσβεστη αξία (σε εκατ. δρχ.) (σε χιλ. €)
Γήπεδα- οικόπεδα 3.252 9.545
Κτίρια και τεχνικά έργα 1.815 5.325
Μηχανήµατα-τεχνικές εγκαταστάσεις 243 713
Τοποθετηµένοι υδροµετρητές 1.310 3.844
Μεταφορικά µέσα 286 839
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 258 757
Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 6.319 18.544
ΣΥΝΟΛΟ 13.483 39.568

Σχετικά µε τις αποσβέσεις των ενσώµατων παγίων ο έκτακτος ορκωτός ελεγκτής αναφέρει:
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«Ελέγξαµε τις διενεργηθείσες τακτικές αποσβέσεις του εξαµήνου ότι υπολογίσθηκαν ορθά, µε τους
προβλεπόµενους συντελεστές της σταθερής µεθόδου απόσβεσης που ορίζει το Π.∆. 100/1998.
Από τον έλεγχο που διενεργήσαµε στις αξίες κτήσεως, τις αποσβέσεις και τις µεταβολές των
παγίων, θεωρούµε ότι δεν χρειάζεται να γίνει κάποια αναµόρφωση στα Αποτελέσµατα και την
Καθαρή Θέση της Εταιρίας κατά την 30.06.2001.»

Αποθέµατα

Τα αποθέµατα της Εταιρίας, τα οποία περιλαµβάνουν αναλώσιµα υλικά, ανήλθαν σε 1.777 εκατ.
δρχ. (521 χιλ. €).

Ως αναλώσιµα υλικά της ύδρευσης, θεωρούνται οι σωλήνες, δικλείδες, ακραία, καµπύλες,
συστολές, ταφ, σταυροί, ωτίδες, σύνδεσµοι, συνδετήρες, γωνίες, βαλβίδες. Υπάρχουν επίσης
διάφορα υλικά όπως υδρόµετρα, κινητήρες, συσσωρευτές, κ.α.

Ως αναλώσιµα υλικά της αποχέτευσης, θεωρούνται τα χηµικά του βιολογικού καθαρισµού, το
χλωριώδες νάτριο, ο θειικός χλωριούχος σίδηρος κ.α.

Τα αναλώσιµα υλικά και τα ανταλλακτικά αποτιµήθηκαν στις 30.06.2001 στην κατ’ είδος
χαµηλότερη τιµή µεταξύ της τιµής κτήσεώς τους και της κατά το τέλος της περιόδου τρέχουσας
τιµής αγοράς τους. Η τιµή κτήσεως όλων των αποθεµάτων προσδιορίστηκε µε τη µέθοδο της
εξαµηνιαίας µέσης τιµής κτήσεως.

Απαιτήσεις

Οι απαιτήσεις της Εταιρίας µε 30.6.2001 αναλύονται ως εξής:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 30.6.2001
(εκατ. δρχ.) (€ 000)

Πελάτες 4.046 11.873
Μείον : Προβλέψεις -631 -1.851
∆εσµευµένοι λογαριασµοί καταθέσεων 19 57
Επισφαλείς επίδικοι πελάτες και χρεώστες 1.914 5.618
Μείον : Προβλέψεις -1.914 -5.618
Χρεώστες διάφοροι 2.003 5.877
Λογ. διαχειρίσεως προκατ. & πιστώσεων 43 125
ΣΥΝΟΛΟ 5.480 16.081

Σηµειώνεται ότι το ποσό των «Επισφαλών και Επίδικων Πελατών και Χρεωστών», αφορά
απαίτηση του τέως Ο.Α.Θ. Α.Ε. από το Ελληνικό ∆ηµόσιο από Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, έως
την 31.12.1997. Για την ανωτέρω απαίτηση έχει σχηµατισθεί ισόποση πρόβλεψη µη είσπραξης
της, κατά τη σύνταξη του Ισολογισµού έναρξης του ΟΑΘ ΑΕ.

Επίσης, στο λογαριασµό «χρεώστες διάφοροι» περιλαµβάνεται ποσό ύψους 1,5 δις. δρχ.
περίπου, το οποίο αφορά απαίτηση από το ελληνικό δηµόσιο. Σύµφωνα µε τον έκτακτο ορκωτό
ελεγκτή:

«Η απαίτηση από το “Ελληνικό ∆ηµόσιο” αφορά στην προκαταβολή του φόρου εισοδήµατος
χρήσεως 2001, όπως αυτή υπολογίσθηκε στη ∆ήλωση Φορολογίας Εισοδήµατος (φόρος
245.980.399 Χ 55% = 135.289.219  – 188.259 λοιποί φόροι  = 135.100.960 : 2 = 67.550.480 -
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82.712 = 67.467.768), συν χρέωση δρχ. 34.912 στο 2001 που αφορά παρακρατηθέντα φόρο από
πωλήσεις στο ελληνικό δηµόσιο (4%).»

Ίδια Κεφάλαια

• Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας την 30.6.2001 ανέρχεται σε 5.111.250.000 δρχ.

• Οι διαφορές αναπροσαρµογής παγίων περιουσιακών στοιχείων ανέρχονται σε 23,8 εκατ. δρχ.
και σύµφωνα µε τον έκτακτο ορκωτό ελεγκτή λογιστή:

«Με βάση τις διατάξεις του Ν.2065/1992 έγινε, στη χρήση 2000 αναπροσαρµογή της αξίας
κτήσεως των γηπέδων (ακινήτων) τα οποία βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως εξαιτίας της οποίας
αυξήθηκε η αξία κτήσεως των γηπέδων κατά δρχ. 68.647.200, και προέκυψε ισόποση διαφορά
αναπροσαρµογής, που καταχωρήθηκε στο λογαριασµό του Παθητικού «Α ΙΙΙ 2 ∆ιαφορές από
αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων». Εξαιτίας της απόσχισης του
µεγαλύτερου µέρους των αναπροσαρµοσµένων ακινήτων παρέµεινε στο λογαριασµό Α ΙΙΙ 2
“∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων” ποσό δρχ. 23.847.500,
ενώ το υπόλοιπο εκ. δρχ. 44.799.700 µεταφέρθηκε στην ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ Α.Ε.»

• Οι επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού (που αφορούν πάγια τα οποία
παραµένουν στην ΕΥΑΘ µετά την απόσχιση των παγίων) ανήλθαν σε 348,5 εκατ. δρχ. Από
αυτά ποσό δρχ. 152 εκατ. αφορά τις επιχορηγήσεις για την κατασκευή  του Μουσείου
Ύδρευσης στο ∆ιατηρητέο Συγκρότηµα Κεντρικού Αντλιοστασίου Σφαγείων ΟΥΘ το οποίο
χρηµατοδοτήθηκε από τα κονδύλια ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας. Το υπόλοιπο ποσό δρχ. 196
εκατ. αφορά τις επιχορηγήσεις ασώµατων ακινητοποιήσεων που περιλαµβάνουν κυρίως
διάφορα ερευνητικά προγράµµατα για την ποιότητα του θαλάσσιου περιβάλλοντος του
Θερµαϊκού κόλπου.

• Το τακτικό αποθεµατικό ανέρχεται σε 6.200 εκατ. δρχ. και το ειδικό αποθεµατικό σε 4.871
εκατ. δρχ. Ειδικότερα όσον αφορά το ειδικό αποθεµατικό ο έκτακτος ορκωτός ελεγκτής
λογιστής αναφέρει τα εξής:

«Πρόκειται για το ειδικό αποθεµατικό που προέκυψε από τη διαφορά της µείωσης του Μετοχικού
Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά δρχ. 89.888.750.000 και της συνολικής αξίας των εισφερθέντων
παγίων ύψους δρχ. 85.018.015.708 που εισφέρθηκαν στην ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ Α.Ε. (89.888.750.000
– 85.018.015.708 = 4.870.734.292).»

• Τα αφορολόγητα αποθεµατικά ανήλθαν σε 1.026 εκατ. δρχ. και προέκυψαν από τη διάθεση
κερδών των χρήσεων 1998 για την ΟΑΘ ΑΕ και 2000 για την ΕΥΑΘ ΑΕ.

• Τέλος από τα κέρδη εις νέο ύψους 2,9 δις. δρχ. που απεικονίζονται στη λογιστική κατάσταση
της 30.6.2001 δεν έχει αφαιρεθεί ο φόρος εισοδήµατος που αναλογεί και γι’ αυτό ο έκτακτος
ορκωτός ελεγκτής έχει προβεί σε σχετική αναµόρφωση (βλέπε αναµόρφωση της καθαρής
θέσης ανωτέρω).

Προβλέψεις

Την 30.6.2001 η Εταιρία σχηµάτισε προβλέψεις ύψους 649 εκατ. δρχ. τόσο για αποζηµιώσεις
προσωπικού όσο και για απαιτήσεις που εκκρεµοδικούν.

Σύµφωνα µε τον έκτακτο οικονοµικό ελεγκτή:
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«Ποσό δρχ. 72,6 εκατ. περίπου αφορά τη σχηµατισθείσα πρόβλεψη αποζηµίωσης απολυοµένων,
µε βάση το Ν. 1846/51, µε ηµεροµηνία 30 Ιουνίου 2001.  Από αυτό το υπόλοιπο ποσό δρχ. 69
εκατ. αφορά την πρόβλεψη αποζηµίωσης 46 εργαζοµένων (τέως υπαλλήλων του Ο.Υ.Θ) που
θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης εντός της χρήσης 2001, και δικαιούνται ανώτατο ποσό
αποζηµίωσης 1,5 εκατ. έκαστος και το υπόλοιπο ποσό δρχ. 3,6 εκατ. αφορά την πρόβλεψη
αποζηµίωσης Ν.2112/20 για 10 νέους υπαλλήλους της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. οι οποίοι εργάζονται µε
σχέση εξαρτηµένης εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου αορίστου χρόνου. Ποσό δρχ. 363 εκατ. περίπου,
αφορά πρόβλεψη για εφάπαξ χρηµατικό βοήθηµα (Ν.103/1975) για 83 υπαλλήλους του τέως
Ο.Α.Θ. Α.Ε., το οποίο συνυπολογιζόµενο µε την ήδη καταχωρηµένη, κατά εργαζόµενο,
υποχρέωση δρχ. 327 εκατ. περίπου στο λογαριασµό Πιστωτές ∆ιάφοροι, αποτελεί το συνολικό
ποσό εφάπαξ βοηθήµατος δρχ. 690 εκατ. περίπου που δικαιούνται να λάβουν αυτοί οι
εργαζόµενοι.»

Επίσης, όσον αφορά τις εκκρεµοδικίες ο ως άνω ελεγκτής αναφέρει:

«Σύµφωνα µε την από 27.7.2001 επιστολή της Νοµικής Υπηρεσίας της εταιρίας, την 30.06.2001,
εκκρεµούσαν αγωγές τρίτων εναντίον της, µε συνολικό ύψος απαιτήσεών τους δρχ. 674 εκατ.
περίπου οι οποίες αναλύονται κατωτέρω. Έναντι αυτών των πιθανών υποχρεώσεων η Εταιρία
έχει σχηµατίσει πρόβλεψη συνολικού ύψους δρχ. 213.093.235 η οποία κρίνεται από τον έλεγχο
µας ως µη επαρκής. »

Καθώς η σχηµατισθείσα πρόβλεψη κρίνεται ως µη επαρκής, ο ορκωτός ελεγκτής προέβη σε
αναµόρφωση της καθαρής θέσης µε το ποσό των 461 εκατ. δρχ. (674– 213 εκατ. δρχ) (βλέπε
σχετικά αναµόρφωση της καθαρής θέσης ανωτέρω).
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Στους πίνακες που ακολουθούν παρατίθεται η κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου 1.1.-
30.6.2001 και η λογιστική κατάσταση της 30.6.2001 προ της αποσχίσεως των παγίων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 1.1-30.6.2001  (προ αποσχίσεως των παγίων)
1.1-30.6.2001
(εκατ. δρχ.)

1.1-30.6.2001
   (€ 000)

Κύκλος εργασιών από:
τοµέα ύδρευσης 4.857 14.254
τοµέα αποχέτευσης 1.836 5.387
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 6.693 19.641
Μείον:
Κόστος πωλήσεων 3.531 10.362
ΜΙΚΤΟ ΚΕΡ∆ΟΣ (προ αποσβέσεων) 3.162 9.279
(% στον κύκλο εργασιών) 47% 47%
Πλέον:
Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης 1.628 4.779
ΣΥΝΟΛΟ 4.790 14.058
Μείον:
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 857 2.514
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 515 1.512
Σύνολο εξόδων προ αποσβέσεων 1.372 4.026
(% στον κύκλο εργασιών) 21% 21%
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡ∆Η 3.418 10.032
(% στον κύκλο εργασιών) 51% 51%
Πλέον:
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 42 123
Μείον:
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 69 202
ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 3.391 9.952
(% στον κύκλο εργασιών) 51% 51%
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 202 593
Πλέον:
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 86 252
ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 3.275 9.611
(% στον κύκλο εργασιών) 49% 49%
Μείον:
Αποσβέσεις 2.013 5.907
ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 1.262 3.703
(% στον κύκλο εργασιών) 19% 19%
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ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 30.6.2001 (προ αποσχίσεως των παγίων)
30.6.2001 (εκατ. δρχ.) 30.6.2001 (€ 000)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Έξοδα εγκατάστασης 441 1.295
Μείον: Συσσωρευµένες  αποσβέσεις 144 424
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΑ ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 297 872
Ασώµατες ακινητοποιήσεις 635 1.864
Μείον: Συσσωρευµένες  αποσβέσεις 224 657
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΕΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 411 1.207
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 119.094 349.505
Μείον: Συσσωρευµένες  αποσβέσεις 9.012 26.447
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 110.082 323.058
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 4 11
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 110.497 324.275
Αποθέµατα 1.799 5.280
Πελάτες - Γραµµάτια εισπρακτέα 3.415 10.022
Χρεώστες διάφοροι 2.003 5.877
Λοιπές απαιτήσεις 97 286
Χρεόγραφα 0 0
∆ιαθέσιµα 3.710 10.887
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 11.024 32.351
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0 0
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 121.817 357.497

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μετοχικό κεφάλαιο 95.000 278.797
∆ιαφορές αναπροσαρµογής αξίας περιουσ. στοιχείων 69 201
Επιχορηγήσεις επενδύσεων 13.552 39.771
Τακτικό αποθεµατικό 304 891
Ειδικό αποθεµατικό 0 0
Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων 1.026 3.011
Αποτελέσµατα εις νέο 1.262 3.703
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 111.212 326.375
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 649 1.904
Μακροπρόθεσµα δάνεια τραπεζών 5.461 16.028
Μακροπρόθεσµα δάνεια Ελληνικού ∆ηµοσίου 0 0
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.902 5.583
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 7.364 21.611
Προµηθευτές - Γραµµάτια πληρωτέα 178 522
Επιταγές πληρωτέες 1.026 3.011
Προκαταβολές πελατών 1 4
Υποχρεώσεις από φόρους, τέλη και ασφαλιστικούς οργ. 476 1.396
Μακροπρ. υποχρ. πληρωτέες στην επόµενη χρήση 523 1.534
Μερίσµατα πληρωτέα 0 0
Πιστωτές διάφοροι 389 1.142
ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2.593 7.609
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 9.957 29.219
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 0 0
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 121.817 357.498
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VIII. ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Η Ε.Υ.Α.Θ. δεν συµµετέχει (κατά πλειοψηφία ή µειοψηφία) σε επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες ή
συνεταιρισµούς οποιασδήποτε νοµικής µορφής και ούτε έχει ενιαία διοίκηση ή κοινή διεύθυνση ή
κοινή µετοχική σχέση µε άλλη επιχείρηση και ούτε υπάρχουν συµβάσεις ελέγχου πλειοψηφίας ή
διορισµού οργάνων άλλης εταιρίας.

Τα µέλη του ∆.Σ. δεν συµµετέχουν στο κεφάλαιο ή/και στη διοίκηση άλλων εταιριών.
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IX. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

1. Προβλέψεις Αποτελεσµάτων της Εταιρίας

Οι προβλέψεις για την εξέλιξη των αποτελεσµάτων της Εταιρίας για τη χρήση 2001 σε τρέχουσες
τιµές, οι οποίες έχουν ελεγχθεί και αξιολογηθεί από τον Κύριο Ανάδοχο, παρουσιάζονται στον
παρακάτω πίνακα.

Στην τρίτη στήλη του πίνακα παρατίθενται τα κονδύλια έτσι όπως εκτιµάται ότι θα αποτυπωθούν
την 31.12.2001 στις οικονοµικές καταστάσεις της δεύτερης εταιρικής χρήσης της Εταιρίας.
∆εδοµένου όµως ότι κατά τη διάρκεια της δεύτερης εταιρικής χρήσης σηµαντικά πάγια της
Εταιρίας θα µεταβιβαστούν στο Ν.Π.∆.∆. θεωρείται σκόπιµο για λόγους συγκρισιµότητας να
παρατεθούν και pro forma αποτελέσµατα χρήσεως (δεύτερη στήλη).

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2001
 2000 2001 2001

(σε εκατ. δρχ.) pro forma(*) pro forma δηµοσίευση
  
Κύκλος εργασιών από:  
Τοµέα Ύδρευσης 7.658 11.550 11.550
Τοµέα Αποχέτευσης 2.513 4.300 4.300
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 10.171 15.850 15.850
Μείον:  
Κόστος πωλήσεων 7.385 8.200 8.200
ΜΙΚΤΟ ΚΕΡ∆ΟΣ (προ αποσβέσεων) 2.786 7.650 7.650
(% στον κύκλο εργασιών) 27% 48% 48%
Πλέον:  
Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης 3.289 3.266 3.266
ΣΥΝΟΛΟ 6.075 10.916 10.916
Μείον:  
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 1.327 1.450 1.450
Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης 59 100 100
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 700 850 850
Σύνολο εξόδων προ αποσβέσεων 2.087 2.400 2.400
(% στον κύκλο εργασιών) 21% 15% 15%
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡ∆Η 3.989 8.516 8.516
(% στον κύκλο εργασιών) 39% 54% 54%
Πλέον:  
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα / κέρδη 71 134 134
Μείον:  
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα / ζηµιές 303 700 700
ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 3.757 7.950 7.950
(% στον κύκλο εργασιών) 37% 50% 50%
Μείον:  
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 515 400 400
Πλέον:  
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 623 200 200
ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 3.865 7.750 7.750
(% στον κύκλο εργασιών) 38% 49% 49%
Μείον:  
Αποσβέσεις 566 750 2.600
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ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 3.299 7.000 5.150
(% στον κύκλο εργασιών) 32% 44% 32%
Μείον:  
Φόρος εισοδήµατος 240 1.978 1.803
ΚΕΡ∆Η ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 3.058 5.022 3.347
(% στον κύκλο εργασιών) 30% 32% 21%

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2001
 2000 2001 2001

(σε χιλ. €)  pro forma (*) pro forma δηµοσίευση
  
Κύκλος εργασιών από:  
Τοµέα Ύδρευσης 22.474 33.896 33.896
Τοµέα Αποχέτευσης 7.375 12.619 12.619
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 29.848 46.515 46.515
Μείον:  
Κόστος πωλήσεων 21.672 24.065 24.065
ΜΙΚΤΟ ΚΕΡ∆ΟΣ (προ αποσβέσεων) 8.176 22.450 22.450
(% στον κύκλο εργασιών) 27% 48% 48%
Πλέον:  
Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης 9.654 9.585 9.585
ΣΥΝΟΛΟ 17.829 32.035 32.035
Μείον:  
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 3.895 4.255 4.255
Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης 174 293 293
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 2.055 2.494 2.494
Σύνολο εξόδων προ αποσβέσεων 6.124 7.043 7.043
(% στον κύκλο εργασιών) 21% 15% 15%
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡ∆Η 11.705 24.992 24.992
(% στον κύκλο εργασιών) 39% 54% 54%
Πλέον:  
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα / κέρδη 210 393 393
Μείον:  
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα / ζηµιές 890 2.054 2.054
ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 11.025 23.331 23.331
(% στον κύκλο εργασιών) 37% 50% 50%
Μείον:  
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.512 1.174 1.174
Πλέον:  
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 1.830 587 587
ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 11.342 22.744 22.744
(% στον κύκλο εργασιών) 38% 49% 49%
Μείον:  
Αποσβέσεις 1.662 2.201 7.630
ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 9.680 20.543 15.114
(% στον κύκλο εργασιών) 32% 44% 32%
Μείον:  
Φόρος εισοδήµατος 705 5.805 5.291
ΚΕΡ∆Η ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 8.975 14.738 9.822
(% στον κύκλο εργασιών) 30% 32% 21%

(*)  Η εξωλογιστική (pro forma) οικονοµική κατάσταση της περιόδου 1.1-31.12.2000 συντάχθηκε µε την παραδοχή
ότι είχε λάβει χώρα την 31.12.2001 η απόσχιση των παγίων που προβλέπει ο νόµος 2937/2001
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2. Παραδοχές Προβλέψεων των Αποτελεσµάτων της Εταιρίας

Κύκλος Εργασιών

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας αναµένεται να αυξηθεί από 10.171 εκατ. δρχ. το 2000 σε 15.850
το 2001, ήτοι αύξηση της τάξεως του 56%, σαν αποτέλεσµα των αυξηµένων τιµολογίων
ύδρευσης και αποχέτευσης που τέθηκαν σε ισχύ το Μάιο του τρέχοντος έτους.

Κόστος Πωλήσεων Προ Αποσβέσεων

Το κόστος των πωλήσεων αναµένεται να αυξηθεί κατά 11% και να ανέλθει σε 8.200 εκατ. δρχ.
από 7.385 που ήταν το 2000, κυρίως λόγω των αναγκών πρόσληψης εξειδικευµένου
προσωπικού, των δαπανών για τον εκσυγχρονισµό του υφιστάµενου εξοπλισµού και του κόστους
ενοικίου το οποίο  αναµένεται να επιβαρύνει τη χρήση του 2002.

Μικτά Αποτελέσµατα (Προ Αποσβέσεων)

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, ως αποτέλεσµα της µικρότερης αύξησης του κόστους θα είναι η
σηµαντική βελτίωση του περιθωρίου µικτού κέρδους σε 48% από 27% το 2000.

Λοιπά Έσοδα Εκµετάλλευσης

Τα λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης αφορούν την είσπραξη από το Ελληνικό ∆ηµόσιο «ειδικού
πόρου» ύψους 3.266 εκατ. δρχ., ο οποίος αντικατέστησε το τέλος 3% επί του εισοδήµατος εξ
οικοδοµών.

Εξοδα ∆ιοίκησης – ∆ιάθεσης- Ερευνών και Ανάπτυξης

Αναµένεται αύξηση της τάξεως του 15% στα έξοδα διοίκησης, διάθεσης και ερευνών και
ανάπτυξης, τα οποία από 2.087 εκατ. δρχ το 2000 αναµένεται να ανέλθουν σε 2.400 εκατ. δρχ.
Σαν ποσοστό, ωστόσο, στον κύκλο εργασιών τα εν λόγω έξοδα θα µειωθούν στο 15% από 21%
το 2000.

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα και ζηµιές

Τα έκτακτα έξοδα της Εταιρίας αναµένεται ότι θα αυξηθούν κατά 130% έως τα τέλη της χρήσης
2001 γεγονός  που οφείλεται στον καταλογισµό προστίµων και προσαυξήσεων από τον
πρόσφατο φορολογικό έλεγχο.

Χρεωστικοί Τόκοι

Οι χρεωστικοί τόκοι της αναµένεται ότι θα µειωθούν εντός της χρήσης 2001 κυρίως λόγω της
αποπληρωµής-εξόφλησης ορισµένων εκ των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρίας.
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Πιστωτικοί Τόκοι

Οι πιστωτικοί τόκοι της Εταιρίας εκτιµάται ότι θα µειωθούν σηµαντικά εντός του 2001 (200 εκατ.
δρχ. έναντι 623 εκατ. δρχ. το 2000) ως αποτέλεσµα του ετεροχρονισµού της συλλογής των
απαιτήσεων και της αύξησης των  λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών οι οποίες αναµένεται
ότι θα µειώσουν τα διαθέσιµα της Εταιρίας.

Αποσβέσεις

Οι αποσβέσεις της χρήσης 2001 που αφορούν τα πάγια τα οποία παραµένουν στην Εταιρία θα
ανέλθουν σε 750 εκατ. δρχ. από 566 εκατ. δρχ. το 2000, ως αποτέλεσµα νέων επενδύσεων της
Εταιρίας που τέθηκαν τέθηκαν σε λειτουργία µέσα στο έτος.

∆εδοµένου ότι η απόσχιση των παγίων προς την ΕΥΑΘ Παγίων λαµβάνει χώρα εντός της χρήσης
2001 και η Εταιρία έχει διενεργήσει αποσβέσεις για το σύνολο των παγίων που είχε στην
κυριότητά της έως την ηµεροµηνία απόσχισης, οι αποσβέσεις που θα καταγραφούν στον
ισολογισµό της χρήσης 2001 θα ανέρχονται σε 2.600 εκατ. δρχ. Από το ποσό αυτό 750 εκατ. δρχ.
αφορούν, όπως προαναφέρθηκε, τις ακινητοποιήσεις οι οποίες παραµένουν στην κυριότητα της
Εταιρίας, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 1.850 εκατ. δρχ. αφορούν τα πάγια που µεταφέρονται στο
ΝΠ∆∆.

 Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι προβλέψεις αποτελεσµάτων για τις µελλοντικές χρήσεις, βασίζονται
και σε παράγοντες των οποίων η εξέλιξη είναι αβέβαιη και εκτός ελέγχου της Εκδότριας Εταιρίας.
Για το λόγο αυτό, οι επενδυτές πρέπει να γνωρίζουν ότι οι ανωτέρω προβλέψεις είναι ενδεικτικές
και η επίτευξή τους δεν είναι εγγυηµένη.
 
 Όσον αφορά στις παραδοχές των προβλέψεων, αυτές έχουν γίνει µε βάση την αρχή της
συντηρητικότητας και στο µέτρο του λογικού, λαµβάνοντας υπόψη τις εκτιµήσεις της Εταιρίας σε
σχέση µε τη συµπεριφορά των καταναλωτών της απέναντι σε µεταβολές των τιµολογίων της.
∆ιευκρινίζεται ότι η ενδεχόµενη µείωση της κατανάλωσης ως απόρροια της αύξησης των
τιµολογίων εµφανίζεται µε χρονική υστέρηση και σε οποιαδήποτε περίπτωση, αποτελεί παροδικό
φαινόµενο.
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Χ. ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

1. Στόχοι-Στρατηγική

Η ∆ιοίκηση της ΕΥΑΘ Α.Ε., έχοντας υπόψη την δεσπόζουσα θέση της Εταιρίας στη διαχείριση
του νερού και υγρών αποβλήτων στη µείζονα περιοχή Θεσσαλονίκης και ότι δραστηριοποιείται σε
ένα κοινωνικά ευαίσθητο κλάδο, έχει θέσει στρατηγικούς στόχους, οι οποίοι θα της διασφαλίσουν
µια κερδοφόρα όσο και επωφελή για το κοινωνικό σύνολο αναπτυξιακή πορεία. Οι στόχοι αυτοί
για τα επόµενα χρόνια επικεντρώνονται στα εξής:

1. Ικανοποίηση των εντεινόµενων αναγκών ύδρευσης και αποχέτευσης της µείζονος
περιοχής Θεσσαλονίκης

Η Εταιρία σκοπεύει να συνεχίσει το πρόγραµµα επέκτασης και εκσυγχρονισµού του εξοπλισµού
της µε γνώµονα την ορθολογική και ανταποδοτική κάλυψη των αναπτυξιακών αναγκών της
ευρύτερης περιοχής που εξυπηρετεί.
Η υφιστάµενη διάταξη της οικιστικής δοµής και η συνεχής επέκταση της πόλης της Θεσσαλονίκης
προς τα βόρεια και ανατολικά προάστια λόγω της µετακίνησης πληθυσµού, σε συνδυασµό µε την
προοπτική εγκατάστασης νέων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων στα δυτικά, καθιστούν
επιτακτική την ανάγκη της λειτουργικής διασύνδεσης των δικτύων βασικών υποδοµών µε τη
χωροταξική κατανοµή των ζωνών οικιστικής και παραγωγικής ανάπτυξης.

Η αυξηµένη επάρκεια σε πόσιµο νερό λόγω της αξιοποίησης των υδάτινων αποθεµάτων του
Αλιάκµονα καθώς και η αυξηµένη δυναµικότητα επεξεργασίας λυµάτων εξαιτίας της πλήρους
λειτουργίας της ΕΕΛ Σίνδου, παρέχουν στην Εταιρία σηµαντικό πλεονέκτηµα ώστε να
αντιµετωπίσει την αναµενόµενη αύξηση ζήτησης σε υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης.

Η ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία των έργων υποδοµής που ήδη κατασκευάζονται εντός της
περιοχής αρµοδιότητας, καθώς και η υλοποίηση έργων πύκνωσης, αντικατάστασης, επισκευής
και συντήρησης του πλέγµατος των αγωγών για την λειτουργία των οποίων υπεύθυνη είναι η
ΕΥΑΘ Α.Ε., προβλέπεται να βελτιώσουν σηµαντικά τη παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και
αποχέτευσης ικανοποιώντας τις ανάγκες των καταναλωτών και αυξάνοντας τη χρήση των
δικτύων.

Στα σχέδια ανάπτυξης της Εταιρίας περιλαµβάνεται και η πρόθεση για σταδιακή επέκταση του
δικτύου που διαχειρίζεται σε µη-υδροδοτούµενα τµήµατα ∆ήµων που ανήκουν στην περιοχή
αρµοδιότητας της. Στο πλαίσιο της συνεργασίας της µε την ΕΥΑΘ Παγίων που είναι υπεύθυνη για
τη διενέργεια των σχετικών επενδύσεων θα δίδεται προτεραιότητα σε περιοχές που
παρουσιάζουν υψηλή οικιστική συγκέντρωση και σηµαντικούς ρυθµούς ανάπτυξης ώστε η
απαιτούµενη επένδυση να αιτιολογείται µε βάση οικονοµικά κριτήρια και να βελτιώνει την
κερδοφορία της Εταιρίας.

Σε λοιπές οικιστικές ζώνες και µε γνώµονα την συµβολή της Ε.Υ.Α.Θ ΑΕ στην εξυπηρέτηση του
κοινωνικού συνόλου, η παραλαβή και αναγκαία αναβάθµιση των δικτύων της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης αποτελεί διαδικασία επέκτασης που θα υλοποιείται σύµφωνα µε την ισχύουσα
νοµοθεσία. Επίσης, εντός της περιοχής αρµοδιότητας, προβλέπεται η επέκταση του δικτύου
αποχέτευσης στη τουριστική ή παραθεριστική ζώνη του Θερµαϊκού ώστε να µειωθεί σηµαντικά η
υποβάθµιση του υδροφόρου ορίζοντα στις παράκτιες περιοχές.
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2. Προώθηση της αειφορικής διαχείρισης σε όλα τα στάδια του κύκλου νερού

Η Εταιρία στοχεύει να καταστεί µια από τις πλέον σύγχρονες εταιρίες παροχής υπηρεσιών
ύδρευσης και αποχέτευσης στη Νοτιανατολική Ευρώπη ειδικά στο τρόπο που η λειτουργία της
επιδρά στο φυσικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής που εξυπηρετεί. Πέραν της
συµµόρφωσης µε την κείµενη ελληνική, κοινοτική και διεθνή νοµοθεσία για την προστασία του
περιβάλλοντος και ειδικά του ευαίσθητου οικοσυστήµατος του Θερµαϊκού Κόλπου, η ΕΥΑΘ Α.Ε.
ως τοπικός οργανισµός κοινής ωφέλειας που διαχειρίζεται πολύτιµους φυσικούς πόρους σε
ανεπάρκεια και κατέχει δηµόσια εικόνα υψηλής προβολής οφείλει να αποτελεί παράδειγµα
αειφορικής λειτουργίας και να υλοποιεί σχετικές επενδύσεις.

Ιδιαίτερα στο πλαίσιο της µείωσης των διαρροών ύδατος στο σύστηµα ύδρευσης, η ΕΥΑΘ Α.Ε.
θα εφαρµόσει συγκεκριµένο σχέδιο δράσης εισαγωγής τεχνικών διαχείρισης των απωλειών µε
µετρήσιµους στόχους και αναλυτικό χρονοπρόγραµµα υλοποίησης. Το πρόγραµµα αυτό, που
περιλαµβάνει επενδύσεις κεφαλαίου και τακτικούς ελέγχους της προόδου εφαρµογής, αναµένεται
επιπλέον να συµβάλει στη µείωση των δαπανών λειτουργίας και συντήρησης.

Το δροµολογηµένο πρόγραµµα αντικατάστασης οικιακών υδροµετρητών καθώς και των
παροχοµέτρων των µεγάλων καταναλωτών αναµένεται ότι θα συµβάλει στην αποκατάσταση των
διαρροών νερού.

Η δε πλήρης ενεργοποίηση κατά το 2002 της λειτουργίας των βιολογικών σταθµών καθαρισµού
Σίνδου και Μηχανιώνας, µε τη διαχειριστική επίβλεψη της ΕΥΑΘ Α.Ε., θα εξασφαλίσει την
ολοκλήρωση της απορρύπανσης του Θερµαϊκού.

3. Αύξηση της απόδοσης της κεφαλαιακής και εργασιακής βάσης της Εταιρίας

Η Εταιρία δίνει έµφαση στη αναβάθµιση, βελτίωση και εκσυγχρονισµό των συστηµάτων
διαχείρισης του εσωτερικού δικτύου διανοµής νερού και παροχής λυµάτων, στην εγκατάσταση
οργάνων, µετρητών και µηχανισµών τηλελεγχόµενης παρακολούθησης που θα υποβοηθήσουν
στην ανάπτυξη λογισµικού για την ορθολογική διαχείριση των δεξαµενών νερού, των
αντλιοστασίων και των συλλεκτήρων οµβρίων υδάτων.

Η ΕΥΑΘ Α.Ε. αναµένεται να αποκοµίσει σηµαντικά οφέλη από τις παραπάνω ενέργειες καθώς θα
είναι εφικτή η καλύτερη αστυνόµευση και προληπτική προστασία των εγκαταστάσεων και του
εξοπλισµού από µη-συµβατές παρεµβάσεις, ενώ, παράλληλα, διευκολύνεται η εκτίµηση των
µεσοπρόθεσµων επιχειρησιακών αναγκών σε ανθρώπινο δυναµικό και ο εξορθολογισµός της
κατανοµής του διαθέσιµου προσωπικού σε δραστηριότητες για την επίτευξη συνεργιών και
αύξηση της παραγωγικότητας.

4. ∆ιατήρηση απλής, φιλικής προς τον καταναλωτή και το περιβάλλον δοµής
τιµολόγησης των προσφερόµενων υπηρεσιών

Η Εταιρία έχει υιοθετήσει και σκοπεύει να διατηρήσει στο µέλλον µια απλή και ξεκάθαρη δοµή
τιµολόγησης σε ότι αφορά στις κλίµακες χρέωσης της κατανάλωσης νερού από τα νοικοκυριά,
που αναλογούν περίπου στο 65% της συνολικής ετήσιας κατανάλωσης ύδατος, ώστε να
επιβραβεύεται µε χαµηλότερη κατά µονάδα χρέωση η συνετή χρήση ενώ αντιθέτως, να
αποθαρρύνεται µε σχετικά υψηλότερη η αλόγιστη χρήση νερού.

Η ∆ιοίκηση της ΕΥΑΘ Α.Ε. πιστεύει ότι η ανωτέρω κλιµακωτή τιµολόγηση  της κατανάλωσης δίνει
έµφαση στην ορθολογική ανάκτηση του κόστους λειτουργίας των συστηµάτων ύδρευσης και
αποχέτευσης, διατηρεί σε υψηλά επίπεδα την ανταγωνιστικότητα του συστήµατος και,
παράλληλα, συµβάλει καθοριστικά στην περιφρούρηση του ζωτικού φυσικού πόρου που
διαχειρίζεται.

5. Εξασφάλιση της ποιότητας των προσφερόµενων υπηρεσιών
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Στην προσπάθεια της να παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου που ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις και αιτήµατα των καταναλωτών της, η Εταιρία θεωρεί ότι η άµεση σύνταξη και
δηµοσίευση νέου Χάρτη Υποχρεώσεων της ΕΥΑΘ Α.Ε. προς τους Καταναλωτές (Χ.Υ.Κ.), σε
συνδυασµό µε την εφαρµογή συστήµατος παρακολούθησης και ελέγχου της τήρησης των
κριτηρίων ποιότητας που θα εµπεριέχονται στο Χ.Υ.Κ., αποτελούν παράγοντες ζωτικής σηµασίας
στην επίτευξη αυτού του στόχου.

Η οριοθέτηση του στόχου αυτού εντάσσεται στα πλαίσια εφαρµογής µιας κατ’ εξοχήν
πελατοκεντρικής προσέγγισης της ΕΥΑΘ Α.Ε. στη παροχή υπηρεσιών, που επικεντρώνεται στην
κάλυψη των ζωτικών αναγκών των καταναλωτών καθ’ όλη την διάρκεια της σύνδεσης τους µε
αυστηρή τήρηση των διατάξεων της σύµβασης παροχής υπηρεσιών, στην δηµιουργία
περισσοτέρων σηµείων επαφής µε τους πελάτες για το χειρισµό θεµάτων όπως οι συνδέσεις και
οι νέοι λογαριασµοί, έχει δε ως επιστέγασµα την τακτική δηµοσίευση των αποτελεσµάτων
εφαρµογής του συστήµατος ποιότητας.

6. Μουσείο Ύδρευσης Θεσσαλονίκης

Το παλιό Κεντρικό Αντλιοστάσιο του Οργανισµού Ύδρευσης Θεσσαλονίκης είναι το πρώτο
τεχνικό µνηµείο στην Ελλάδα που έχει αποκατασταθεί από το Υπουργείο πολιτισµού για να
αποτελέσει ένα ειδικό Τεχνικό Μουσείο  (Μουσείο Ύδρευσης) µε τον υπάρχοντα ιστορικό
µηχανολογικό εξοπλισµό του σε λειτουργία ως ένα ειδικό Μουσείο Τεχνολογίας αλλά συγχρόνως
κοινωνικής και οικονοµικής ιστορίας.  Ο στόχος αυτός τέθηκε εξ΄αρχής για το έργο της
αποκατάστασής του, το οποίο υλοποιήθηκε από την 4η Εφορεία Νεωτέρων Μνηµείων  του
Υπουργείου Πολιτισµού µε κονδύλια του Β' ΚΠΣ (Π.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας 1994-1999) ενώ
ένα τµήµα του είχε ενταχθεί στο πλαίσιο των έργων του ΟΠΠΕΘ 1997.

7. Ανάπτυξη νέων προηγµένων υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας

Η ΕΥΑΘ Α.Ε. σκοπεύει να αναπτύξει σταδιακά νέες δραστηριότητες σε τοµείς που λειτουργούν
συµπληρωµατικά ως προς την βασική εταιρική αποστολή και εφόσον κριθούν προσοδοφόρες µε
γνώµονα τις απαιτούµενες επενδύσεις, προσωπικό και επενδυτική επικινδυνότητα ανά
περίπτωση. Στο πνεύµα της εν λόγω στρατηγικής, η Εταιρία προχώρα στις αρχές του 2002 στην
έναρξη λειτουργίας του σταθµού παραγωγής βιο-ενέργειας στον βιολογικό σταθµό καθαρισµού
της Σίνδου που θα µειώσει τις δαπάνες ηλεκτροδότησης της εκεί λειτουργίας.

Η ∆ιοίκηση θεωρεί, επίσης, ότι µε την παραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης αγωγών προς
εταιρικούς πελάτες που ενδιαφέρονται για την κάλυψη εξειδικευµένων τηλεπικοινωνιακών
αναγκών, όπως ιδιωτικά δίκτυα µε βάση τις οπτικές ίνες, η Εταιρία θα µπορέσει να αποκτήσει
µερίδιο αγοράς σε µια ιδιαίτερα προσοδοφόρα αγορά. Στο µεσοπρόθεσµο ορίζοντα, η αξιοποίηση
της τεχνογνωσίας της ΕΥΑΘ Α.Ε. στην ανάληψη και επίβλεψη έργων ύδρευσης, αποχέτευσης και
διαχείρισης οµβρίων αποτελεί προτεραιότητα, µε πεδίο δραστηριοποίησης τα δίκτυα άλλων
πόλεων της Βόρειας Ελλάδας και των Βαλκανικών κρατών.

Η αξιοποίηση από την Εταιρία της δυνατότητας ανάπτυξης επιχειρηµατικών συνεργασιών και
δηµιουργίας κοινοπρακτικών σχηµάτων µε δηµοτικούς ή και ιδιωτικούς φορείς προκειµένου να
αναληφθεί η διαχείριση ή εκµετάλλευση περιφερειακών δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης
αναµένεται να συµβάλει στην ανάπτυξη των νέων δραστηριοτήτων µε θετική/αυξητική επίπτωση
στα έσοδα και κέρδη της Εταιρίας. Όπως εκτιµάται τα επόµενα χρόνια ο τοµέας ύδρευσης και
αποχέτευσης θα παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον για ιδιωτικές επενδύσεις. Ο ρόλος της ΕΥΑΘ
Α.Ε. σε µια τέτοια προσπάθεια θα είναι καθοριστικός αφού είναι η µοναδική εταιρία στη Βόρεια
Ελλάδα της οποίας η εµπειρία και υποδοµή µπορούν να υποστηρίξουν αποτελεσµατικά
οποιαδήποτε επιχειρηµατική δραστηριότητα.
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2. Επενδυτική Πολιτική

Το επενδυτικό πρόγραµµα της Εταιρίας της περιόδου 2002-2006, συνολικού ύψους 26,8 δις.
δρχ., είναι σε πλήρη εναρµόνιση µε τη στρατηγική ανάπτυξης της και αφορά σε πάγια στοιχεία
ενεργητικού που βρίσκονται εντός της περιοχής αποκλειστικής ευθύνης της.

Σηµειώνεται ότι οποιεσδήποτε επενδύσεις πραγµατοποιούνται στο πλάισιο του επενδυτικού
προγράµµατος της Εταιρίας εγγράφονται στις οικονοµικές καταστάσεις της ΕΥΑΘ ΑΕ και
παραµένουν εκεί (όπου διενεργούνται κανονικά οι αποσβέσεις σύµφωνα µε το Π.∆.100/98)
καθόλη τη διάρκεια της σύµβασης µε την ΕΥΑΘ Παγίων (βλέπε σχετικά κεφάλαιο V Θεσµικό
Πλάισιο). Με τη λύση ή λήξη της σύµβασης τα πάγια που αφορούν στο δίκτυο διανοµής
ύδρευσης και αποχέτευσης µεταφέρονται στην ΕΥΑΘ Παγίων µε τίµηµα ίσο µε την αναπόσβεστη
αξία τους.
Εντός των επόµενων πέντε χρόνων, η Εταιρία σκοπεύει να επενδύσει στη βελτίωση της πάγιας
υποδοµής σε κτιριακό και δικτυακό εξοπλισµό, στην αναβάθµιση, βελτίωση και επέκταση των
δραστηριοτήτων ύδρευσης και αποχέτευσης καθώς και στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών
προστιθέµενης αξίας.

Αναλυτικότερα, τα κυριότερα έργα και δράσεις που προγραµµατίζει η Εταιρία στο πλαίσιο του
επενδυτικού της προγράµµατος περιλαµβάνουν τα εξής:

 Βελτίωση του δικτύου ύδρευσης µε την αντικατάσταση 300 χλµ. αγωγών (25% του συνολικού
δικτύου) και την τοποθέτηση νέων υδροµέτρων για το σύνολο των συνδέσεων,
αποσκοπώντας στην ικανοποίηση των αναγκών των καταναλωτών και τη µείωση των
απωλειών εσόδων από τη διαρροή νερού.

 Κατασκευή ιδιόκτητου κτιρίου στην Άνω Τούµπα, εµβαδού 5.000 m2, που θα πληροί τις
σύγχρονες ανάγκες στέγασης των διοικητικών υπηρεσιών, των διευθύνσεων συντήρησης,
µηχανολογικού, δικτύων, ποιοτικού ελέγχου, κ.λ.π. και θα µειώσει σηµαντικά τα έξοδα
µίσθωσης χώρων.

 Αναβάθµιση του συστήµατος αποχέτευσης µε την τοποθέτηση πρόσθετων αγωγών
αποχέτευσης µε δαπάνες τρίτων, τον εκσυγχρονισµό των αντλιοστασίων για τον περιορισµό
της απαιτούµενης ηλεκτρικής ενέργειας, την βελτίωση της αποχετευτικότητας των κυρίων
αγωγών και την πραγµατοποίηση έργων συντήρησης του δικτύου που προβλέπεται να
αυξήσουν σηµαντικά τη χρήση των υποδοµών, µειώνοντας, παράλληλα, το κόστος
λειτουργίας.

 Εισαγωγή τεχνολογίας GIS & SCADA στη διαχείριση δικτύων και προσφορά υπηρεσιών
βασισµένων στην παραγωγή βιοενέργειας, στην διάθεση ιλύος και αρδεύσιµου νερού από την
λειτουργία της ΕΕΛ Σίνδου, δράσεις που θα µειώσουν τις λειτουργικές δαπάνες και
δηµιουργούν νέες πηγές εσόδων.

Πλέον των ιδίων επενδύσεων της ΕΥΑΘ Α.Ε., καθοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη του
κύκλου εργασιών της Εταιρίας αποτελούν οι επενδύσεις για έργα ύδρευσης και αποχέτευσης
εκτός της περιοχής αποκλειστικής ευθύνης της, τα οποία θα συγχρηµατοδοτηθούν αποκλειστικά
από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους και θα ανήκουν στην κυριότητα της ΕΥΑΘ Παγίων
(Ν.Π.∆.∆.).

∆εδοµένου ότι η Εταιρία δραστηριοποιείται σε µια ευρύτερη ζώνη πέραν της περιοχής ευθύνης
της, όπως η Μείζονα Περιοχή Θεσσαλονίκης, η οποία απαιτεί σηµαντικές επενδύσεις για την
επέκταση και αναβάθµιση των συστηµάτων ύδρευσης και αποχέτευσης ώστε να καλυφθεί η
αναµενόµενη πληθυσµιακή αύξηση και οικιστική διεύρυνση, οι κεφαλαιακές ανάγκες του
συγχρηµατοδοτούµενου από το Ελληνικό ∆ηµόσιο και την Ε.Ε. επενδυτικού προγράµµατος για
την πενταετία ανέρχονται σε 60 δις δρχ. περίπου.
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∆ιευκρινίζεται ότι, σύµφωνα µε τη σύµβαση που ρυθµίζει τη σχέση µεταξύ του Ελληνικού
∆ηµοσίου και της ΕΥΑΘ Α.Ε., η Εταιρία συµµετέχει και συµβάλει στην κατάρτιση του
συγχρηµατοδοτούµενου επενδυτικού προγράµµατος, βασικοί άξονες του οποίου είναι:

 Ολοκλήρωση έργων υδροδότησης από τον Αλιάκµονα (Β’ Φάση) που θα διπλασιάσουν την
σηµερινή ηµερήσια παροχή νερού στη Θεσσαλονίκη.

 Ολοκλήρωση συµπληρωµατικών έργων της ΕΕΛ Σίνδου που εξασφαλίζουν την
δευτεροβάθµια επεξεργασία βιοµηχανικών αποβλήτων και προωθούν την αξιοποίηση
παραπροϊόντων.

 Κατασκευή αγωγών που επεκτείνουν το δίκτυο ύδρευσης και εξασφαλίζουν την υδροδότηση
της Καλαµαριάς, άλλων ανατολικών προαστίων, του Ρεντζικίου, Ασβεστοχωρίου, της Εξοχής
και του Εύοσµου προσθέτοντας σηµαντικό αριθµό νέων καταναλωτών στο σύστηµα.

 Κατασκευή νέων δεξαµενών νερού που αυξάνουν την δυναµικότητα ηµερήσιας αποθήκευσης
ύδατος για την αντιµετώπιση εκτάκτων περιστατικών.

 Ολοκλήρωση δικτύων ακαθάρτων (αποχέτευσης) σε υφιστάµενες οικιστικές περιοχές και σε
περιοχές επέκτασης του σχεδίου πόλεως. Τα έργα αυτά διευρύνουν το µέγεθος της
εξυπηρετούµενης αγοράς της Εταιρίας, ειδικά σε οικιστικές περιοχές που περιβάλλουν το
Πολεοδοµικό Συγκρότηµα και εκτείνονται στην τουριστική ζώνη του Θερµαϊκού Κόλπου.



 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ                                                                                                                 Σελίδα 226

3. Επενδυτικό πρόγραµµα περιόδου 2002-2006

Το επενδυτικό πρόγραµµα που έχει εκπονήσει η Εταιρία σε συνεργασία µε εξειδικευµένους
συµβούλους προβλέπει τη δαπάνη περίπου 26,8 δις. δραχµών στη διάρκεια της περιόδου 2002-
2006 για την ενίσχυση της υποδοµής της τόσο σε πάγια όσο και σε εξοπλισµό και πληροφοριακά
συστήµατα. Αναλυτικότερα οι προβλεπόµενες επενδύσεις για την περίοδο 2002-2006 κατά τοµέα
δραστηριότητος παρουσιάζονται στον κατωτέρω πίνακα:

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. (ποσά σε εκατ. δρχ.)

2002 2003 2004 2005 2006 ΣΥΝΟΛΟ

1 Κτίρια 800 800 400 0 0 2.000
2 Μηχανολογικός εξοπλισµός
Α. Υδρόµετρα 400 250 250 2500 250 1.400
Β.Μηχανήµατα 0 100 0 100 0 200

3 Μεταφορικά µέσα 150 200 0 100 0 450
4 Έπιπλα, εξοπλισµός γραφείων,

    Η/Υ, όργανα χηµείων 100 100 100 200 100 600
5 ∆ίκτυο ύδρευσης
Α. Αγωγοί 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 8.000
Β. Συντήρηση δεξαµενών 100 0 100 0 0 200
Γ. Συντήρηση αντλιοστασίων 150 150 150 150 150 750

6 ∆ίκτυο αποχέτευσης
Α. Αγωγοί 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 9.000
Β. Συντήρηση αντλιοστασίων 150 150 150 150 150 750
Γ. Συντήρηση Εγκαταστάσεων
    Επεξεργασίας Λυµάτων 50 50 100 100 150 450

7 Μελέτες - Έρευνες 300 300 300 300 300 1.500
8 Λογισµικό µηχανοργάνωσης(SCADA)
κ.α. 300 300 300 300 300 1.500

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 5.900 5.850 5.300 5.100 4.850 26.800

Η απαιτούµενη δαπάνη για το ως άνω επενδυτικό πρόγραµµα προβλέπεται να καλυφθεί από
ταµειακά πλεονάσµατα της Εταιρίας καθώς και από δανειακά κεφάλαια. Σηµειώνεται ότι µε τα
τιµολόγια που συµφωνήθηκαν να ισχύσουν για την περίοδο 2002-2006 και συµπεριλήφθησαν
στη σχετική Υπουργική Απόφαση, η χρηµατοοικονοµική κατάσταση της Εταιρίας στα επόµενα
χρόνια θα επιτρέψει τόσο από πλευράς ικανότητος δηµιουργίας ταµειακών πλεονασµάτων όσο
και από πλευράς πιστοληπτικής ικανότητος να υλοποιηθεί το ανωτέρω επενδυτικό πρόγραµµα
για την εν λόγω περίοδο.
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ΧI. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Όπως προκύπτει από τον ακόλουθο πίνακα ποσοστό 22,19% των κερδών µετά από τους
φόρους και την αφαίρεση του τακτικού αποθεµατικού της Εταιρίας διετέθησαν για µέρισµα.

ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΕΡ∆ΩΝ ΥΠΕΡ∆Ω∆ΕΚΑΜΗΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.1999-31.12.2000
(σε εκατ. δρχ.) (σε χιλ. €) %

Κέρδη µετά από φόρους και την αφαίρεση
του τακτικού αποθεµατικού

1.023 3.002

Μέρισµα 227 665 22,19%

Kατά την ελληνική νοµοθεσία, το ελάχιστο µέρισµα που διατίθεται ετησίως στους µετόχους της
Εταιρίας δεν µπορεί να είναι µικρότερο από το 35% των προ φόρων κερδών της αφαιρουµένων
των εταιρικών βαρών, του τακτικού αποθεµατικού και του αναλογούντος φόρου ή από το 6% επί
του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, όποιο ποσό είναι µεγαλύτερο.
Η Εταιρία µετά την εισαγωγή των µετοχών της στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών
Αθηνών, προτίθεται να διανείµει στους µετόχους της τουλάχιστον 35% των προ φόρων κερδών
της αφαιρουµένων των εταιρικών βαρών, του τακτικού αποθεµατικού και, εφόσον κρίνεται
σκόπιµο των από τη σχετική νοµοθεσία επιτρεποµένων αφορολόγητων αποθεµατικών καθώς και
του αναλογούντος φόρου, ή το 6% επί του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, όποιο ποσό
είναι µεγαλύτερο.



 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ                                                                                                                 Σελίδα 228

ΧΙI. ΤΙΜΗ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ

1. Γενική αξιολόγηση

Η τιµή διάθεσης των νέων µετοχών θα καθορισθεί από τον  ∆.Σ. της Εταιρίας και τον Κύριο
Ανάδοχο µε τη διαδικασία που περιγράφεται στο κεφ. ΙΙ, στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου
4 Π.∆. 348/1985, όπως ισχύει.

Για τον καθορισµό του εύρους τιµών εντός του οποίου θα υποβάλλονται ανταγωνιστικές
προσφορές, µέσω της διαδικασίας του Βιβλίου Προσφορών, θα διενεργηθεί pre marketing.

2. Κέρδη ανά Μετοχή

PRO FORMA ΚΕΡ∆Η ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (σε δραχµές)

ΕΤΟΣ Αριθµός
µετοχών (1)

Πριν από
Φόρους

Mετά από
Φόρους και
Αµοιβές ∆.Σ.

Αναµορφωµένα
πριν από
Φόρους

Αναµορφωµένα
µετά από
Φόρους και
Αµοιβές ∆.Σ.

Αναµορφωµένα
µετά από
Φόρους,

Αµοιβές ∆.Σ.&
φόρους

φορολογικού
ελέγχου (3)

1998 15.000.000 266 266 229 229 135

1999 15.000.000 302 302 283 274 254

2000 15.000.000 220 204 204 197 183

Μέσος όρος
τελευταίας 2ετίας
(1999-2000)

261 252 244 236 219

Μέσος όρος
τελευταίας 3ετίας
(1998-2000)

263 259 239 233 191

2001(π) 15.493.150 484 356

2001(π) (*) 15.493.150 332 216

(*) Ως προβλέπεται ότι θα δηµοσιευτούν στο τέλος της τρέχουσας χρήσης (βλέπε σχετικά κεφάλαιο IX, Προβλέψεις
Εργασιών και Αποτελεσµάτων)

Σηµειώσεις
(1) Μετά την αναµόρφωση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας βάσει του Ν.2937/2001, ο νέος

αριθµός µετοχών λήφθηκε ως βάση υπολογισµού των ανά µετοχή µεγεθών για όλη την
εξεταζόµενη περίοδο. Για τη στάθµιση των µετοχών της χρήσης 2001 έγινε η υπόθεση ότι τα
έσοδα από την παρούσα αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου θα εισρεύσουν στην Εταιρία στο τέλος
του Αυγούστου 2001.

(2) Η σύνταξη pro forma λογαριασµών αποτελεσµάτων χρήσεως καθώς και pro forma ισολογισµών
έγινε κατ’ εφαρµογή των όσων ορίζονται στο Ν. 2937/2001. Αναλυτική παρουσίαση των pro forma
καταστάσεων της Εταιρίας και των ρυθµίσεων βάσει των οποίων διενεργήθηκαν οι σχετικές
αναµορφώσεις παρατίθενται στο Κεφάλαιο VI.

(3) Η αναµόρφωση των αποτελεσµάτων παρατίθεται αναλυτικά στο κεφάλαιο Συνοπτικά Οικονοµικά
Μεγέθη
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Λογιστική Κατάσταση 30.6. 2001

Proforma Λογιστική Κατάσταση 30.6. 2001

∆ηµοσιευµένη Οικονοµική Κατάσταση 1.1.1999-31.12.2000

Proforma Οικονοµική Κατάσταση 1.1.1999-31.12.2000 (µετά την απόσχιση των παγίων)

Proforma Λογιστικές Καταστάσεις 1998-2000 (προ τις αποσχίσεως των παγίων)

Proforma Λογιστικές Καταστάσεις 1998-2000 (µετά την απόσχιση των παγίων)

Οικονοµικές Καταστάσεις Ο.Α.Θ. και Ο.Υ.Θ. χρήσης 1998

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Βεβαίωση Ορκωτού Ελεγκτή
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

Εκκρεµείς ∆ικαστικές Αποφάσεις

1. Απαιτήσεις της Εταιρίας κατά τρίτων
Σύµφωνα µε την από 02.07.2001 επιστολή του νοµικού συµβούλου της Εταιρίας κ.
Βύρωνα-Παναγιώτη Βάρφη, το συνολικό ύψος των αξιώσεων της ΕΥΑΘ για
αποζηµιώσεις λόγω απαλλοτριώσεων (προσκυρώσεων) οικοπεδικών τµηµάτων της
Εταιρίας συνεπεία πράξεων τακτοποιήσεως βάσει των παρακατεθησοµένων
αποζηµιώσεων, ανέρχεται στο ποσό των 48.670.000 δρχ.
Πρόσθετα, σύµφωνα µε την ως άνω επιστολή, εκκρεµούν σε διαφόρου βαθµού και
δικαιοδοσίας δικαστήρια από Ειρηνοδικείου µέχρι Εφετείου και Συµβουλίου της
Επικρατείας, σειρά αγωγών της ΕΥΑΘ για αναγνώριση της κυριότητας της επί ακινήτων
κατεχοµένων υπό ιδιωτών, συνολικού εµβαδού 218.000 τ.µ., η συνολική αξία των οποίων
ανέρχεται στο ποσό των 2.290.480.000 δρχ.
Όσον αφορά την έκβαση των εκκρεµών δικών προβλέπεται επιτυχής κατάληξη σε
ποσοστό 85-90% επί των διεκδικούµενων εκτάσεων συνολικώς. Η επιτυχής έκβαση των
ανωτέρω διεκδικήσεων ακινήτων δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκη και ισόποσο οικονοµικό
όφελος της Εταιρίας, δεδοµένου ότι οι διεκδικούµενες εκτάσεις αποτελούν, κατά µεγάλο
µέρος, κοίτες ρεµάτων,  η εκποίηση ή ανοικοδόµηση των οποίων, επί του παρόντος
τουλάχιστον, δεν είναι δυνατή.

2. Απαιτήσεις τρίτων κατά της Εταιρίας
 Σύµφωνα µε την από 23.04.2001 επιστολή του νοµικού συµβούλου της Εταιρίας κ.
Βύρωνα-Παναγιώτη Βάρφη, εκκρεµούν κατά της ΕΥΑΘ επτά (7) αγωγές αποζηµίωσης µε
αιτούµενο συνολικό ποσό 30.273.700 δρχ για ζηµίες προκληθείσες κυρίως κατά την
εκτέλεση έργων της Εταιρίας από τους αναδόχους των και µε σχεδόν αποκλειστικούς
υπευθύνους αυτούς. Για το λόγο αυτό, σύµφωνα µε την εκτίµηση του νοµικού συµβούλου,
εκτιµά ότι η ενδεχόµενη συνολική επιβάρυνση της Εταιρίας θα περιορισθεί στο 1/10 του
ανωτέρω ποσού.
Σύµφωνα µε την ίδια ως άνω επιστολή, δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν µελλοντικές
απαιτήσεις τρίτων κατά της Εταιρίας. Η εταιρική δράση όµως, κατά τη συνήθη πορεία της,
είναι δυνατό να δηµιουργήσει απαιτήσεις τρίτων, όπως άλλωστε συνέβη και στο
παρελθόν, όπως για παράδειγµα αποζηµίωση λόγω πληµµύρας, τροχαίων κ.α.

α) Αγωγή του ΟΤΕ ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης για ποσό 354.072 δρχ,
β) Αγωγή του ΟΛΘ ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για ποσό
18.753.710 δρχ,
γ) Αγωγή του ΟΣΕ ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για ποσό
501.105 δρχ,
δ) Αγωγή της Αλίκης Παπαδοπούλου ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου
Θεσσαλονίκης για ποσό  6.192.500 δρχ,
ε) Αγωγή του Νικολάου Σπανούδη ενώπιον του Αρείου Πάγου για ποσό 731.255 δρχ,
στ) Αγωγή του Ιωάννη Σταµατελάκη ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης για
ποσό   10.827.625 δρχ,
ζ) Αγωγή της Ο.Ε. Αφοί Σπανίδη και Σία ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου
Θεσσαλονίκης για ποσό   2.437.820 δρχ,



 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ                                                                                                                 Σελίδα 231

η) Αγωγή του ∆ηµητρίου Μελιδονιώτη ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου
Θεσσαλονίκης για ποσό 10.153.640 δρχ,
θ) Αγωγή του Γεωργίου Λιόδη ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για
ποσό 9.211.116 δρχ,
ι) Αγωγή της NATIONALE MEDERLANDEN ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης.
για ποσό 550.000δρχ,
ια) Αγωγή της NATIONALE ΝEDERLANDEN ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης.
για ποσό 529.000 δρχ,
ιβ) Αγωγή της Ο.Ε. Κ. Λασκαρίδης-Καραντζάς  ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου.
Θεσσαλονίκης. για ποσό 1.880.000 δρχ,
ιγ) Αγωγή της ∆ΕΗ  ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης. για ποσό
379.694 δρχ,
ιδ) Αγωγή της Ελένης ∆αλαµάγκα  ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης. για ποσό
464.094 δρχ,
ιε) Αγωγή της ∆ΕΗ  ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. για ποσό
110.511.062 δρχ, δικάσιµος της οποίας έχει προσδιοριστεί η 14.11.2001. Αφορά
αποζηµίωση της ∆ΕΗ για διαφυγόντα κέρδη από βλάβη δικτύου, όπως επίσης για
δαπάνη αποκατάστασης βλάβης. Προβλέπεται ευδοκίµηση της αγωγής αυτής κατά την
εκτίµηση του νοµικού συµβούλου της Εταιρίας κ. Βάρφη, κατά ποσοστό 80% µετά των
νοµίµων τόκων υπερηµερίας από την 24.10.2000, ηµεροµηνία επίδοσης της αγωγής.
ιστ) Αγωγή της ∆ΕΗ  ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. για ποσό
80.754.366 δρχ, η οποία εκδικάστηκε την 27.05.19999 και επί της οποίας εκδόθηκε η µε
αρ. 2446/1999 προδικαστική απόφαση η οποία διατάσσει αποδείξεις. Αφορά αγωγή της
∆ΕΗ για διεκδίκηση αποζηµίωσης συνεπεία κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που δεν
χρεώθηκε λόγω εσφαλµένης σύνδεσης των µετρητών της. Προβλέπεται ευδοκίµηση της
αγωγής αυτής κατά την εκτίµηση του νοµικού συµβούλου της Εταιρίας κ. Βάρφη, για
κεφάλαιο 6.000.000 δρχ µετά των νοµίµων τόκων υπερηµερίας από την 24.03.1998,
ηµεροµηνία επίδοσης της αγωγής.
ιζ) Αγωγή του Πέτρου Μαυρουδή  ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης
για ποσό 4.368.318 δρχ,
ιη) Αγωγή του Γ.Ο.Ε.Β. ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για ποσό
54.565.000 δρχ, η οποία εκδικάστηκε την 11.06.2001. Αφορά απαίτηση του Γ.Ο.Ε.Β. για
συµµετοχή της Εταιρίας στις δαπάνες λειτουργίας του αντλιοστασίου Καρυώτισσας
µεταφοράς νερού από τον Αλιάκµονα, σύµφωνα µε την µε αρ. 2657/1993 απόφαση των
Νοµαρχών Πέλλας και Θεσσαλονίκης.  Προβλέπεται ευδοκίµηση της αγωγής αυτής, κατά
την εκτίµηση του νοµικού συµβούλου της Εταιρίας κ. Βάρφη, µετά των νοµίµων τόκων
υπερηµερίας από την 09.05.2001, ηµεροµηνία επίδοσης της αγωγής.
ιθ) Αγωγή της Ο.Ε. Κ. Αθανασιάδης και Σία  ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου
Θεσσαλονίκης. για ποσό 237.900 δρχ,
κ) Αγωγή της Α.Ε. Μιχαήλ Αµπατζής  ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου
Θεσσαλονίκης για ποσό 4.967.086 δρχ,
κα) Αγωγή της Ο.Ε. «Αφοί Λιόλιου» ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου
Θεσσαλονίκης για ποσό 28.263.736 δρχ,
κβ) Αγωγή των ΕΛ.ΤΑ.  ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για ποσό
86.400.000 δρχ, η οποία εκδικάστηκε την 14.06.2001. Αφορά αγωγή αποζηµίωσης  των
ΕΛ.ΤΑ. για διαφυγόντα κέρδη, συνεπεία ανάθεσης διανοµής των λογαριασµών
κατανάλωσης ύδατος από την Εταιρία σε ιδιώτη εργολάβο. Προβλέπεται, κατά την
εκτίµηση του νοµικού συµβούλου της Εταιρίας κ. Βάρφη, απόρριψη της αγωγής ως
αβάσιµης.
κγ) Αγωγή του Μηνά Μαγκαφά ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για
ποσό 7.457.000δρχ,



 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ                                                                                                                 Σελίδα 232

κδ) Αγωγή του Φιλαρέτου Παλληκαρόπουλου  ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών για
ποσό 993.297 δρχ,
κε) Αγωγή της Μαρίας Σίντου Μαντέλα ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης για
ποσό 496.000 δρχ,
κστ) Αγωγή της Ε.Ε. «Ε. Κατσώνης και Σία» (Υδροµελετητική) ενώπιον του ∆ιοικητικού
Εφετείου Θεσσαλονίκης για ποσό 83.893.869δρχ, δικάσιµος της οποίας έχει
προσδιοριστεί η 24.09.2001. Αφορά προσφυγή  για την καταβολή υπολοίπου αµοιβής για
την κατάρτιση προκαταρκτικής µελέτης. Προβλέπεται, κατά την εκτίµηση του νοµικού
συµβούλου της Εταιρίας κ. Βάρφη, ευδοκίµηση της προσφυγής για το ποσό των
60.000.000 δρχ.
κζ) Αγωγή των ΕΛ.ΤΑ. ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για ποσό
93.600.000 δρχ, δικάσιµος της οποίας έχει προσδιοριστεί η 12.12.2001. Αφορά αγωγή
αποζηµίωσης των ΕΛ.ΤΑ. για διαφυγόντα κέρδη συνεπεία ανάθεσης διανοµής των
λογαριασµών κατανάλωσης ύδατος από την Εταιρία σε ιδιώτη εργολάβο. Προβλέπεται,
κατά την εκτίµηση του νοµικού συµβούλου της Εταιρίας κ. Βάρφη, απόρριψη της αγωγής
ως αβάσιµης.
Πρόσθετα, εκκρεµούν οι ακόλουθες αγωγές υπαλλήλων κατά της ΕΥΑΘ  Α.Ε.:
α) Αγωγή του υπαλλήλου της ΕΥΑΘ Α.Ε. Βασιλείου Σαραφιανού ενώπιον του
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για ποσό  2.511.553δρχ.
β) Αγωγή του Ελευθερίου Χαλάτη και άλλων 27 υπάλληλων της ΕΥΑΘ Α.Ε. ενώπιον του
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης για ποσό  21.042.000 δρχ.
Σύµφωνα µε τις από 02.07.2001 και 18.07.2001 επιστολές του νοµικού συµβούλου της Εταιρίας
κ. Βύρωνα-Παναγιώτη Βάρφη, το σύνολο των επίδικων αξιώσεων υπαλλήλων της ΕΥΑΘ και
τρίτων κατά της Εταιρίας ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 695.123.480 δρχ. Στο ανωτέρω
ποσό δεν περιλαµβάνονται οι καταβληθησόµενοι δικονοµικοί τόκοι σε περίπτωση επιτυχίας των
αντιδίκων, που κατ’ εκτίµηση θα κυµαίνονται µεταξύ 45.000.000 έως 70.000.000 δρχ. Σύµφωνα
µε µέτριους υπολογισµούς, ο νοµικός σύµβουλος της Εταιρίας εκτιµά ότι η Εταιρία θα
υποχρεωθεί τελικά να καταβάλει συνολικά περί τα 213.000.000 δρχ.



 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ                                                                                                                 Σελίδα 233

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

Ν. 2651/1998

Ν. 2937/2001

Σύµβαση µεταξύ Ελληνικού ∆ηµοσίου, ΕΥΑΘ Α.Ε. και ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5

Συµβάσεις µε τρίτους

1. Συµβάσεις έργων

Σύµφωνα µε το άρθρο 27 του νεοψηφισθέντος νόµου για όλα τα έργα που µέχρι τη
δηµοσίευση του νόµου δεν έχουν ολοκληρωθεί η Εταιρία διατηρεί όλα τα δικαιώµατα και
τις υποχρεώσεις ως φορέας εκτέλεσης των έργων.

Επίσης σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ. 3 του σχεδίου νόµου η ΕΥΑΘ έχει τα προνόµια
του άρθρου 12 του ν. 679/77, και συγκεκριµένα οι ιδιοκτήτες ακινήτων υποχρεούνται να
ανέχονται την εκτέλεση υπόγειων ή επίγειων εργασιών προς κατασκευή αγωγών και
πάσης φύσεως έργων υδρεύσεως και αποχετεύσεως αρµοδιότητος της ΕΥΑΘ Α.Ε. και
της ΕΥΑΘ Παγίων τόσο επί των προσώπων που αναφέρονται στις διατάξεις αυτές όσο
και επί δηµοτικών ή κοινοτικών ακινήτων και κοινοχρήστων χώρων των Ο.Τ.Α. Για τα ως
άνω έργα, καθώς και για όσα έργα έχουν εκτελεσθεί εντός των ως άνω ακινήτων δεν
οφείλεται οποιοδήποτε τέλος, ούτε επιβάλλεται οποιαδήποτε επιβάρυνση εις βάρος της
ΕΥΑΘ Α.Ε. ή της ΕΥΑΘ Παγίων και υπέρ των Ο.Τ.Α.

Οι συµβάσεις των υπό εκτέλεση έργων που έχει συνάψει η Εταιρία παρουσιάζονται
ακολούθως:

Αποχέτευση Ακαθάρτων Τουριστικής Περιοχής Θεσσαλονίκης

Σύµφωνα µε την από 12.12.1997 σύµβασης µεταξύ της Εταιρίας και της ανώνυµης
εταιρίας «Κ. Μεσάικος ΑΤΕΒΕ» (ο «ανάδοχος») που τέθηκε υπόψη µας, ανατέθηκε στον
ανάδοχο η εκτέλεση του έργου «Αποχέτευση Ακαθάρτων Τουριστικής Περιοχής
Θεσσαλονίκης- Τµήµα 2ο: Συλλεκτήρες και Αντλιοστάσια από Μηχανιώνα µέχρι Αγία
Τριάδα, Ν. Επιβάται και Περαία», αντί του ποσού των 1.506.697.625 δρχ πλέον ΦΠΑ. Η
προθεσµία αποπεράτωσης του έργου ορίστηκε σε 24 µήνες, για τη δε καλή εκτέλεση του
έργου, ο ανάδοχος κατέθεσε εγγυητικές επιστολές συνολικού ύψους 150.000.000 δρχ.

Συλλεκτήρες Ακαθάρτων και Αντλιοστάσια Περιοχής Θέρµης-Καλαµαριάς

∆υνάµει της από 21.10.1998 σύµβασης µεταξύ της Εταιρίας και της ανώνυµης εταιρίας
«Ν. ΚΑΜΑΤΑΚΗΣ ΑΤΕΕ» (ο «ανάδοχος») που τέθηκε υπόψη µας, ανατέθηκε στον
ανάδοχο η εκτέλεση του έργου «Συλλεκτήρες Ακαθάρτων και Αντλιοστάσια Περιοχής
Θέρµης Θεσσαλονίκης», αντί του ποσού των 2.840.000.000 δρχ συµπεριλαµβανοµένου
του ΦΠΑ. Η προθεσµία αποπεράτωσης του έργου ορίστηκε µέχρι την 20.10.2000, για τη
δε καλή εκτέλεση του έργου, ο ανάδοχος κατέθεσε εγγυητικές επιστολές συνολικού ύψους
250.000.000 δρχ.

∆υνάµει της από 11.06.1999 πρώτης συµπληρωµατικής σύµβασης ανατέθηκε στον
ανάδοχο η εκτέλεση συµπληρωµατικών εργασιών του ανωτέρω έργου, αντί του ποσού
των 574.750.000 δρχ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, για τη δε καλή εκτέλεση αυτών, ο
ανάδοχος κατέθεσε εγγυητικές επιστολές συνολικού ύψους  24.400.000 δρχ.

∆υνάµει της από  23.06.2000 δεύτερης συµπληρωµατικής σύµβασης ανατέθηκε στον
ανάδοχο η εκτέλεση συµπληρωµατικών εργασιών του ανωτέρω έργου, αντί του ποσού
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των 293.000.000 δρχ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, για τη δε καλή εκτέλεση αυτών, ο
ανάδοχος κατέθεσε εγγυητικές επιστολές συνολικού ύψους  12.500.000 δρχ.

Κατασκευή ∆ικτύου Οµβρίων και Ακαθάρτων Υδάτων Ιωνίας ∆ήµου Εχεδώρου

∆υνάµει της από 30.12.1999 σύµβασης µεταξύ της Εταιρίας και της ανώνυµης εταιρίας
«Ο∆ΟΣΗΜΑΝΣΗ ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ» (ο «ανάδοχος») που τέθηκε υπόψη µας, ανατέθηκε
στον ανάδοχο η εκτέλεση του έργου «Κατασκευή ∆ικτύου Οµβρίων και Ακαθάρτων
Υδάτων Ιωνίας ∆ήµου Εχεδώρου», αντί του ποσού των 867.294.504 δρχ
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Η προθεσµία αποπεράτωσης του έργου ορίστηκε σε 10
µήνες, για τη δε καλή εκτέλεση του έργου, ο ανάδοχος κατέθεσε εγγυητικές επιστολές
συνολικού ύψους 100.000.000 δρχ.

Επεκτάσεις ∆ικτύου Υπονόµων µε Επίσπευση και Συµµετοχή Τρίτων στη ∆απάνη
έτους 2000

∆υνάµει της από 17.07.2000 σύµβασης µεταξύ της Εταιρίας και του κ. Βασιλείου
Κοντζόπουλου  (ο «ανάδοχος») που τέθηκε υπόψη µας, ανατέθηκε στον ανάδοχο η
εκτέλεση του έργου «Επεκτάσεις ∆ικτύου Υπονόµων µε Επίσπευση και Συµµετοχή
Τρίτων», αντί του ποσού των 150.423.729 δρχ πλέον ΦΠΑ. Η προθεσµία αποπεράτωσης
του έργου ορίστηκε σε 12 µήνες, για τη δε καλή εκτέλεση του έργου, ο ανάδοχος κατέθεσε
εγγυητικές επιστολές συνολικού ύψους 10.600.000 δρχ.
∆υνάµει της από 05.04.2001 πρώτης συµπληρωµατικής σύµβασης ανατέθηκε στον
ανάδοχο η εκτέλεση συµπληρωµατικών εργασιών του ανωτέρω έργου αντί του ποσού
των 75.423.729 δρχ πλέον ΦΠΑ, για την καλή εκτέλεση των οποίων ο ανάδοχος
κατάθεσε εγγυητική επιστολή ύψους 3.780.000 δρχ.

Κατασκευή Ιδιωτικών ∆ιακλαδώσεων για τη Σύνδεση Ακινήτων µε το ∆ίκτυο
Υπονόµων σε Περιοχές Ανατολικού Τµήµατος Θεσσαλονίκης Τ.Π. 2000

∆υνάµει της από 05.12.2000 σύµβασης µεταξύ της Εταιρίας και του κ. Παντελή
Καλαντζωνάκη (ο «ανάδοχος») που τέθηκε υπόψη µας, ανατέθηκε στον ανάδοχο η
εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Ιδιωτικών ∆ιακλαδώσεων για τη Σύνδεση Ακινήτων µε το
∆ίκτυο Υπονόµων σε Περιοχές Ανατολικού Τµήµατος Θεσσαλονίκης», αντί του ποσού
των 75.000.000 δρχ πλέον ΦΠΑ. Η προθεσµία αποπεράτωσης του έργου ορίστηκε σε 12
µήνες, για τη δε καλή εκτέλεση του έργου, ο ανάδοχος κατέθεσε εγγυητικές επιστολές
συνολικού ύψους 6.360.000 δρχ.

Κατασκευή Ιδιωτικών ∆ιακλαδώσεων για τη Σύνδεση Ακινήτων µε το ∆ίκτυο
Υπονόµων σε Περιοχές ∆υτικού τµήµατος Θεσσαλονίκης Τ.Π. 2000

∆υνάµει της από 08.12.2000 σύµβασης µεταξύ της Εταιρίας και του κ. Θεόδωρου Τζάµου
(ο «ανάδοχος») που τέθηκε υπόψη µας, ανατέθηκε στον ανάδοχο η εκτέλεση του έργου
«Κατασκευή Ιδιωτικών ∆ιακλαδώσεων για τη Σύνδεση Ακινήτων µε το ∆ίκτυο Υπονόµων
σε Περιοχές ∆υτικού Τµήµατος Θεσσαλονίκης», αντί του ποσού των 125.423.728 δρχ
πλέον ΦΠΑ. Η προθεσµία αποπεράτωσης του έργου ορίστηκε σε 12 µήνες, για τη δε
καλή εκτέλεση του έργου, ο ανάδοχος κατέθεσε εγγυητικές επιστολές συνολικού ύψους
8.475.000 δρχ.

Επισκευές και Συντηρήσεις Αγωγών Αποχέτευσης στην Περιοχή Αρµοδιότητας της
ΕΥΑΘ έτους 2000 (Β’ Φάση)
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∆υνάµει της από 18.12.2000 σύµβασης µεταξύ της Εταιρίας και του κ. Γεωργίου Γκόλια (ο
«ανάδοχος») που τέθηκε υπόψη µας, ανατέθηκε στον ανάδοχο η εκτέλεση του έργου
«Επισκευές και Συντηρήσεις Αγωγών Αποχέτευσης στην Περιοχή Αρµοδιότητας της
ΕΥΑΘ έτους 2000 (Β’ Φάση)», αντί του ποσού των  133.474.576 δρχ πλέον ΦΠΑ. Η
προθεσµία αποπεράτωσης του έργου ορίστηκε σε 12 µήνες, για τη δε καλή εκτέλεση του
έργου, ο ανάδοχος κατέθεσε εγγυητικές επιστολές συνολικού ύψους  10.600.000 δρχ.

∆’ Οµάδα Επειγόντων Έργων Αποχέτευσης Τ.Π. 2000

∆υνάµει της από15.12.2000 σύµβασης µεταξύ της Εταιρίας και της ανώνυµης εταιρίας
«ΦΕΙ∆ΙΑΣ ΑΤΕΒΕ» (ο «ανάδοχος») που τέθηκε υπόψη µας, ανατέθηκε στον ανάδοχο η
εκτέλεση του έργου «∆΄ Οµάδα Επειγόντων Έργων Αποχέτευσης Τ.Π. 2000», αντί του
ποσού των  185.593.200 δρχ πλέον ΦΠΑ. Η προθεσµία αποπεράτωσης του έργου
ορίστηκε σε 10 µήνες, για τη δε καλή εκτέλεση του έργου, ο ανάδοχος κατέθεσε
εγγυητικές επιστολές συνολικού ύψους  12.712.000 δρχ.

Κατασκευή Κεντρικού Συλλεκτήρα –Καταθλιπτικού Αγωγού και ∆ικτύων
Ακαθάρτων Υδάτων Οικισµών Θέρµης (Γ’ Φάση) και Ν. Ρυσίου ∆ήµου Θέρµης
Θεσσαλονίκης
∆υνάµει της από 16.03.2001 σύµβασης µεταξύ της Εταιρίας και της ανώνυµης εταιρίας
«Λ. ΡΗΓΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» (ο «ανάδοχος») που τέθηκε υπόψη µας, ανατέθηκε στον
ανάδοχο η εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Κεντρικού Συλλεκτήρα –Καταθλιπτικού
Αγωγού και ∆ικτύων Ακαθάρτων Υδάτων Οικισµών Θέρµης (Γ’ Φάση) και Ν. Ρυσίου
∆ήµου Θέρµης Θεσσαλονίκης», αντί του ποσού των 421.515.562 δρχ πλέον ΦΠΑ. Η
προθεσµία αποπεράτωσης του έργου ορίστηκε σε 12 µήνες, για τη δε καλή εκτέλεση του
έργου, ο ανάδοχος κατέθεσε εγγυητικές επιστολές συνολικού ύψους  32.000.000 δρχ.

Επεκτάσεις ∆ικτύου Υπονόµων µε Επίσπευση και Συµµετοχή Τρίτων στη ∆απάνη
έτους 2001
∆υνάµει της από 08.05.2001 σύµβασης µεταξύ της Εταιρίας και του κ. Ευάγγελου
Παπαοικονόµου (ο «ανάδοχος») που τέθηκε υπόψη µας, ανατέθηκε στον ανάδοχο η
εκτέλεση του έργου «Επεκτάσεις ∆ικτύου Υπονόµων µε Επίσπευση και Συµµετοχή
Τρίτων στη ∆απάνη έτους 2001», αντί του ποσού των 236.440.678 δρχ πλέον ΦΠΑ. Η
προθεσµία αποπεράτωσης του έργου ορίστηκε σε 12 µήνες, για τη δε καλή εκτέλεση του
έργου, ο ανάδοχος κατέθεσε εγγυητικές επιστολές συνολικού ύψους 19.070.000 δρχ.

Υπολειπόµενες Εργασίας Έργου:Αποχέτευση Ακαθάρτων Υδάτων ΒΙ.ΠΕ.Θ.
∆υνάµει της από 22.06.2001 σύµβασης µεταξύ της Εταιρίας και της ανώνυµης εταιρίας
«ΜΑΓΚΑΦΙΝΗΣ Α∆ΑΜ Α.Ε.» (ο «ανάδοχος») που τέθηκε υπόψη µας, ανατέθηκε στον
ανάδοχο η εκτέλεση του έργου «Υπολειπόµενες Εργασίες του Έργου: Αποχέτευση
Ακαθάρτων Υδάτων ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου-Αγχιάλου προς Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας
λυµάτων Θεσσαλονίκης στο Γαλλικό Ποταµό», αντί του ποσού των 511.020.381 δρχ
πλέον ΦΠΑ. Η προθεσµία αποπεράτωσης του έργου ορίστηκε σε 8 µήνες, για τη δε καλή
εκτέλεση του έργου, ο ανάδοχος κατέθεσε εγγυητικές επιστολές συνολικού ύψους
38.136.000 δρχ.



 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ                                                                                                                 Σελίδα 237

2. Συµβάσεις προµήθειας

Η από 08.05.2001 ετήσια σύµβαση, η οποία έχει συναφθεί στα πλαίσια της από
08.12.1997 Προγραµµατικής Συµφωνίας,  δυνάµει της οποίας η εταιρία περιορισµένης
ευθύνης «Αχαϊκή Ορειχαλκουργία Αδαµόπουλος Ε.Π.Ε.» έχει αναλάβει να προµηθεύσει
στην Εταιρία 80.000 Υδροµετρητές συνολικής αξίας 375.712.000 δρχ

Η από 21.05.2001 ετήσια σύµβαση, η οποία έχει συναφθεί στα πλαίσια της από
05.12.1997 Προγραµµατικής Συµφωνίας, δυνάµει της οποίας η ανώνυµη εταιρία
«ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ ΑΒΕΕ» έχει αναλάβει να προµηθεύσει στην Εταιρία 11.500 ορειχάλκινους
σφαιρικούς διακόπτες και 4.500 ορειχάλκινους συνδέσµους, συνολικής αξίας 27.443.260
δρχ.

Η από 25.05.2001 ετήσια σύµβαση, η οποία έχει συναφθεί στα πλαίσια της από
01.12.1997 Προγραµµατικής Συµφωνίας,  δυνάµει της οποίας η ανώνυµη εταιρία
«Χυτήρια Μακεδονίας ΑΒΕΕ» έχει αναλάβει να προµηθεύσει στην Εταιρία 1.500
χυτοσιδηρές δικλείδες σύρτου αξίας 66.611.000 δρχ.

Η από 12.07.2000 σύµβαση, δυνάµει της οποίας η ανώνυµη εταιρία «Χρήστος
Κοτσαρίδης ΑΒΕΕ» έχει αναλάβει να προµηθεύσει στην Εταιρία ποσότητα χυτοσιδηρών
ειδικών τεµαχίων αξίας 33.866.000 δρχ.

Η από 22.06.2000 σύµβαση, δυνάµει της οποίας η ανώνυµη εταιρία «Χυτήρια Μακεδονίας
ΑΒΕΕ» έχει αναλάβει να προµηθεύσει στην Εταιρία ποσότητα χυτοσιδηρών ειδικών
τεµαχίων αξίας 45.666.000 δρχ.

Η από 15.06.2001 σύµβαση, δυνάµει της οποίας η ανώνυµη εταιρία «LOBBE TZILALIS
NORTH Α.Ε.» ανέλαβε την φόρτωση και µεταφορά έως 50.000 τόνων αφυδατωµένης
ιλύος (µε πιθανή αυξοµείωση 30%) από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων του
ποταµού Γαλλικού έως τη χωµατερή Ταγαράδων κατά το χρονικό διάστηµα έως την
31.12.2001, αντί του των 1.735 δρχ ανά τόνο µεταφοράς και του συνολικού ποσού των
86.750.000 δρχ πλέον ΦΠΑ.

Η από 09.02.2001 σύµβαση, δυνάµει της οποίας η ανώνυµη εταιρία «ΑΣΠΑ ΧΗΜΙΚΑ
ΑΕΒΕ» ανέλαβε την προµήθεια 720 τόνων διαλύµατος χλωριώδους νατρίου (µε πιθανή
αυξοµείωση 30%) αντί του ποσό των 196 δρχ ανά κιλό πλέον ΦΠΑ 18%.

3. Άλλες Συµβάσεις

Σύµβαση ανάθεσης επίδοσης τιµολογίων

∆υνάµει της από 04.10.2000 σύµβασης, η Εταιρία ανέθεσε στην εταιρία περιορισµένης
ευθύνης «Σύµβουλοι Επιχειρήσεων Κάντα Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.» την επίδοση των
τιµολογίων κατανάλωσης νερού έναντι του ποσού των 22 δρχ πλέον ΦΠΑ ανά τιµολόγιο.
Ειδικότερη η ανάδοχος αναλαµβάνει την παραλαβή καθηµερινά από το Τµήµα Βεβαίωσης
και Έκδοσης Λογαριασµών 5.000-6.000 τιµολογίων κατανάλωσης και την επίδοση αυτών
στους καταναλωτές. Η επίδοση των τιµολογίων γίνεται ανά τοµέα, αναφέρεται δε ότι το
σύνολο των αποδείξεων που εκδίδονται κάθε χρόνο ανέρχονται σε 1.200.000 περίπου. Η
χρονική διάρκεια της ανάθεσης ορίζεται σε ένα έτος, µε δυνατότητα παράτασης για
επιπλέον διάστηµα ενός έτους, µετά από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
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Εταιρίας, ορίζεται δε ότι η ανάδοχος δικαιούται µετά το δεύτερο έτος να ζητήσει την
αναπροσαρµογή της ανωτέρω τιµής έως το ποσοστό 3%. Για την καλή εκτέλεση των
όρων της σύµβασης, η ανάδοχος παρέδωσε εγγυητική επιστολή ύψους 2.640.000 δρχ.

Εντολή ∆ιαφήµισης

∆υνάµει της από 29.03.2001 σύµβασης, η Εταιρία ανέθεσε στην ανώνυµη εταιρία «ALMA
ATERMON A.E.» την διενέργεια διαφήµισης της ΕΥΑΘ Α.Ε. σε υπαίθρια µέσα εντός της
περιοχής της Θεσσαλονίκης και ειδικότερα µε διαφηµιστικές παραγωγές στα λεωφορεία
της Θεσσαλονίκης. Η χρονική διάρκεια της διαφήµισης ορίζεται από την 21.04.2001 έως
την 14.07.2001, η δε συνολική αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 16.850.000
δρχ πλέον ΦΠΑ, ποσό στο οποίο συµπεριλαµβάνονται το κόστος ενοικίων, δηµοτικών
τελών και παραγωγής.

Εντολή ∆ιαφήµισης

∆υνάµει της από 29.03.2001 σύµβασης, η Εταιρία ανέθεσε στην ανώνυµη εταιρία «ALMA
ATERMON A.E.» την διενέργεια διαφήµισης της ΕΥΑΘ Α.Ε. σε υπαίθρια µέσα εντός της
περιοχής της Θεσσαλονίκης και ειδικότερα µε διαφηµιστικές παραγωγές στα στέγαστρα
των λεωφορείων της Θεσσαλονίκης. Η χρονική διάρκεια της διαφήµισης ορίζεται από την
06.05.2001 έως την 16.06.2001, η δε συνολική αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό
των  11.700.000 δρχ πλέον ΦΠΑ, ποσό στο οποίο συµπεριλαµβάνονται το κόστος
ενοικίων, δηµοτικών τελών και παραγωγής.


