
∆. Ε. Υ. Α. ΣΚΥ∆ΡΑΣ 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 
Από το πρακτικό της αριθµό 10/2020 

συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆.Ε.Υ.Α.Σ. 

 
Αριθµός Απόφασης : 97/2020 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισµού 2019 

 

 

Σήµερα ηµέρα Πέµπτη 24 Σεπτεµβρίου 2020 συνεδρίασε το ∆.Σ  της  

∆ΕΥΑΣ, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 1623/21-09-2020 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου. 

    Η συνεδρίαση έγινε   σύµφωνα µε την αριθ. 55/Α’/11-3-2020 άρθρο 

10 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου όπου ορίζεται ότι «1. Κατά το 

διάστηµα λήψης των µέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-

19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ 

α’ και β’ βαθµού και των διοικητικών συµβουλίων των εποπτευόµενων 

νοµικών τους προσώπων µπορεί να λαµβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά 

τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 

του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης µε κάθε πρόσφορο 

τηλεπικοινωνιακό µέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των 

συµβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγµατοποιούνται κεκλεισµένων των 

θυρών». Βάσει των ανωτέρω η Τακτική Συνεδρίαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου πραγµατοποιήθηκε δια περιφοράς. 

     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, καθόσον σε σύνολο 

έντεκα (11) µελών βρέθηκαν παρόντα δέκα (10). 

 

   Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
 1. Χατζηιωαννίδης Νικόλαος 
 2. Χατζηβασιλειάδης Κων/νος 

 3. Γίτσας Αθανάσιος 

 4. Πορτοκαλίδης Χαρίτων 

 5. Κρητίδου Ευφροσίνη 

 6. Βέργου Ιωάννα 

 7. Θεοδοσίου Ιωάννης 

 8. Σαµαρτζίδου Σοφία 

 9. Χρυσουλίδης Νικόλαος 

10. Παπαδοπούλου Μαγδαληνή 

 

 

1. Μαρτσικάλη Αλεξάνδρα 

 

  

Για το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης περί Έγκρισης απολογισµού 

2019: 

     

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  
της 
                                                      

∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΚΥ∆ΡΑΣ 
για τη διαχειριστική περίοδο 
1.1.2019– 31.12.2019  

 
     1. ΓΕΝΙΚΑ 

 

Σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του νόµου 1069/1980 σας 

υποβάλλουµε για έγκριση τον απολογισµό των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων της ∆.Ε.Υ.Α. Σκύδρας  

   
  2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΑΔΑ: ΩΩ1ΑΟΕΣΞ-80Σ



 
Κατά  την  τρέχουσα  διαχειριστική  χρήση  2019  η γενικότερη 

επιχειρησιακή πορεία και δραστηριότητα της ∆.Ε.Υ.Α. Σκύδρας και τα 

βασικά οικονοµικά µεγέθη αυτής διαµορφώθηκαν ως εξής:  

2.1.Ο κύκλος εργασιών της ανέρχεται σε:    1.050.234,15€  
Τα Ίδια έσοδα της ∆.Ε.Υ.Α.ΣK. ανέρχονται στο ποσό  

των €  1.050.234,15.  
 
2.2.  Τα συνολικά οργανικά έξοδα της χρήσης 2019 ανήλθαν στο 

ποσό των €1.551.619,94 (λογ.60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68)και 

αναλύονται ως εξής:  

 

                    

Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019 ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ 

60 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΣ/ΚΟΥ 239.882.11 

61 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟ∆Α ΤΡΙΤΩΝ 114.428,18 

62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 789.748,68 

63 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 670,00 

64 ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ∆Α  29.401,44 

65 ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟ∆Α                   2.347,88 

66 
ΑΠΟΣΒ.ΠΑΓΙΩΝ ΕΝΣΩΜ/ΝΕΣ ΣΤΟ 
ΛΕΙΤ/ΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

              394.553,05 

68 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 0,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ ( Α ) 1.571.031,34  

81.00 ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟ∆Α 
 

6,42 
 

82.00 ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 
 

614,01 
 

82.11 
ΛΟΙΠΑ  ΕΞΟ∆Α (Έξοδα από 
στρογγυλοποιήσεις ποσών σε 
λογαριασµούς) 

0,00 

83.11 
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

0,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ ( Β) 
 

620,43 
 

25 

 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 
(ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ &  
ΥΛΙΚΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ) 

41.588,00 
 

  ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ( Γ ) 
 

41.588,00 
 

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ  & 
ΑΝΑΛΏΣΕΩΝ  ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ  
(Α+Β+Γ) 

1.613.239,77€ 

 

 

  

ΑΔΑ: ΩΩ1ΑΟΕΣΞ-80Σ



  
 Το  ανωτέρω  ποσό  των εξόδων  κατανέµεται  στις  κάτωθι  θέσεις  
κόστους: 
 
- Κόστος πωλήσεων        €       48.111,20. 
- Έξοδα διοίκησης           €     303.280,14 
- Έξοδα διάθεσης            €   1.247.719,37 
- Άλλα έξοδα και ζηµιές   €      620,43 
- Χρεωστικοί τόκοι         €          21,40. 
 

  
2.3. Τα  καθαρά αποτ/τα  της  χρήσης  (Ζηµία  χρήσης) ανέρχονται σε 
Ευρώ 

-549.473,43 

 

Τα αποτελέσµατα της τρέχουσας χρήσης, έχουν επιβαρυνθεί µε αποσβέσεις 

παγίων στοιχείων που ανέρχονται σε ποσό  € 394.553,05  ενώ  στη  

χρήση 2018  είχαν διενεργηθεί  αποσβέσεις  ύψους  € 389.047,89.  Ο 

προσδιορισµός των αποσβέσεων έγινε µε βάσει τις διατάξεις του Ν. 

4172/2013, (άρθρο 24 Αποσβέσεις), όπως και στην προηγούµενη χρήση 

2018. 

 Κατά πάγια τακτική η ∆.Ε.Υ.Α.ΣΚ. δεν διενεργεί θετικές αποσβέσεις 

επί των επιχορηγήσεων παγίων. 

 

3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
Το σύνολο των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων ανέρχονται στο ποσό των €  

2.303.279,20. 

4. ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ  
Το σύνολο των χρηµατικών διαθεσίµων ανέρχεται στο ποσό των  € 

4.097,51. 

5. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

Το κεφάλαιο την 31.12.2019 ανέρχεται στο ποσό € 6.161.630,01 και δεν 

υπήρξε µεταβολή στη χρήση 2019 σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση 

2018.     

     6. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

           Κατά πάγια τακτική δεν γίνονται προβλέψεις, συνεπώς οι 

κάτωθι λογαριασµοί είναι  µηδενικοί. 
  - Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

ποσού € 0,00 
   -Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων ποσού € 0,00 
   -Πρόβλεψη ένδικων απαιτήσεων κατά της  ∆.Ε.Υ.Α.ΣΚ. ποσού € 0,00 
    - Πρόβλεψη για ενδεχόµενους πρόσθετους φόρους, εισφορές και 

προσαυξήσεις για τις ανέλεγκτες φορολογικά  χρήσεις από την ίδρυση  

έως  και τη  χρήση  2019  της  ∆.Ε.Υ.Α.ΣΚ. ποσού € 0,00. 
 

                                   7.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΕΙΣ  ΝΕΟΝ 
 
Τα   αποτελέσµατα  εις  νέον  αναλύονται ως 
εξής: 

Ποσά 
κλειόµενης 

Ποσά 
προηγούµενης 

χρήσεως 
2019 χρήσεως 2018 

Καθαρά αποτελέσµατα (ζηµίες) χρήσεως -549.473,43 -621.782,70 

Πλέον: Υπόλοιπο αποτελεσµάτων  

(ζηµιών) προηγουµένων χρήσεων  -5.824.426,08 -5.202.643,38 

    

ΣΥΝΟΛΟ ΖΗΜΙΩΝ  ΕΙΣ  ΝΕΟΝ    ΣΕ  € - -5.824.426,08 

ΑΔΑ: ΩΩ1ΑΟΕΣΞ-80Σ



6.373.899,51 

                                            
       9. Στη συνέχεια σας παρέχουµε και τις εξής πληροφορίες-
διευκρινίσεις: 

 

 Όλα τα επί µέρους περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας καθώς και οι 

υποχρεώσεις της προς τρίτους περιλαµβάνονται και εµφανίζονται στον 

καταρτισµένα Ισολογισµό της 31.12.2019 που συντάχθηκε σύµφωνα µε τα 

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και  το σχετικό Προσάρτηµα περιέχει πλήρη 

ανάλυση επ’ αυτού. 

 Τέλος οι µελλοντικές προοπτικές µας στοχεύουν στην εξασφάλιση 

σταθερής πορείας και ανάπτυξης των εργασιών της εταιρείας στην αύξηση 

της παραγωγικότητας και παραγωγής της, καθώς και στην επίτευξη σε 

συνδυασµό πάντοτε µε την επικρατούσα οικονοµική συγκυρία της 

µεγαλύτερης δυνατής αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας της 

επιχειρησιακής δραστηριότητας της. 

                   
   Ο σύµβουλος κος Πορτοκαλίδης Χαρίτων δήλωσε παρόν και η 

σύµβουλος κα Παπαδοπούλου Μαγδαληνή ψήφισε όχι. 

 

Το συµβούλιο, 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 
 

1. Εγκρίνει τον απολογισµό χρήσης 2019. 

    

Παρόν  ψήφισε  ο κος Πορτοκαλίδης Χαρίτων και η σύµβουλος κ. 

Παπαδοπούλου Μαγδαληνή ψήφισε όχι. 

 

 

Έτσι συντάχτηκε η Απόφαση αυτή και πήρε αριθµό  97/ 2020. 
 
 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ  ΜΕΛΗ 
 

(Ακολουθούν Υπογραφές) 
 

Ακριβές Απόσπασµα 
 
 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 
 

ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΑΔΑ: ΩΩ1ΑΟΕΣΞ-80Σ
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