
ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πρακτικό  της  με  αριθμ.  2ης /  2011  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Δημοτικής 
Επιχείρησης Υδρευσης – Αποχέτευσης Ναυπλίου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.), της 11ης του μηνός Απριλίου  του 
έτους 2011. 

Σήμερα 12 Μαρτίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00μ.μ., το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. 
συνήλθε  σε  συνεδρίαση  στα  γραφεία  της  επιχείρησης  ύστερα  από  την  υπ’  αριθμ.  186/7-4-2011 
πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με    το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 1069/80

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (09) μελών παραβρέθηκαν 
στη συνεδρίαση πέντε  (5) και ονομαστικά οι: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
Βασιλόπουλος Βασίλειος -Αντιπρόεδρος Δ.Σ.    - Δημοτικός Σύμβουλος
Γκιαούρη – Κούτσελα Μαργαρίτα -Μέλος  - «
Βλαχόπουλος Παναγιώτης  -Μέλος  - «
Αυγουστόπουλος Σταύρος   -Μέλος - «
Γραμματικόπουλος Χρήστος -Μέλος -Δημοτικός Σύμβουλος Μειοψηφίας 
Γεωργακοπούλου Ευαγγελία -Μέλος -Εκπρόσωπος Κοινωνικού  Φορέα 
Δούκα Βασιλική -Μέλος - Εκπρόσωπος Δημοτών 
Νικολάου Ελένη -Μέλος - «
Αράπογλου Ιωάννης   -Μέλος  -Εκπρόσωπος εργαζομένων Δ.Ε.Υ.Α.Ν.  

ΑΠΟΝΤΕΣ 

Ουδείς 

Στη συνεδρίαση παρών ήταν επίσης ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Δήμαρχος 
Ναυπλιέων κ. Παναγιώτης Αναγνωσταράς 

(Η υπάλληλος της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. κα. Κων/να Θανοπούλου ήταν παρούσα για την τήρηση των πρακτικών 
της συνεδρίασης) . 

Ο Πρόεδρος κήρυξε  την έναρξη της  συνεδρίασης αφού πριν καλωσόρισε  τα νέα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. και ευχήθηκε καλή συνεργασία για την εύρυθμη λειτουργία 
της.

Θέμα 1ο:   Έγκριση Ισολογισμού – Απολογισμού 2010 

Εισάγεται  για  συζήτηση  το  πρώτο  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  που  αφορά  στην  έγκριση 
Ισολογισμού – Απολογισμού  έτους 2010 .

Το λόγο πήρε ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. Δ.Ε.Υ.Α.Ν. κ. Ιωάννης Οικονομόπουλος ο οποίος αναλύει το  
θέμα ως κάτωθι: 

Α. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 

Τα συνολικά έσοδα της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. κατά τη χρήση 2010 ήταν 2.878.113,21€, μειωμένα κατά 15,6% σε 
σχέση με τα έσοδα της προηγούμενης χρήσης 2009.
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Τα συνολικά έξοδα της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. κατά τη χρήση 2010 ήταν 4.287.429,08€ μειωμένα κατά 
4,8% σε σχέση με τα έξοδα της προηγούμενης χρήσης 2009.

Επομένως κατά τη χρήση 2010 η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. παρουσιάζει ζημιά 1.409.315,87€, κατά 22,9%μεγαλύτερη 
από τη ζημιά της προηγούμενης χρήσης 2009 (1.146.913,39€) .

Η συνολική συσσωρεμένη ζημιά καθ’ όλη    την 22ετή διάρκεια της λειτουργίας της Δ.Ε.Υ.Α.Ν., (1989-
2010) ανέρχεται σε 13.099.419,63€.

Το 20% περίπου της συνολικής αυτής ζημιάς παρουσιάστηκε κατά την τελευταία διετία 

Β. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 

Κατά  τη  χρήση  2010  υπάρχει  αρνητική  κυκλοφοριακή  ρευστότητα  της  Δ.Ε.Υ.Α.Ν.(-
5.738.535,03€)  μεγαλύτερη  κατά  21,5%  από  την  προηγούμενη  κυκλοφοριακή  ρευστότητα  της 
προηγούμενης χρήσης 2009 (-4.722.484,50€) πράγμα που σημαίνει ότι οι απαιτήσεις δεν επαρκούν να 
καλύψουν τις υποχρεώσεις (υπάρχει έλλειμμα).

Ποσοστό μεγαλύτερο του 80% του ανωτέρω ελλείμματος αφορά υποχρέωση προς τον Δήμο Ναυπλιέων 
ύψους  4.736.716,67®  λόγω  των  παρακρατηθέντων  από  τον  Δήμο  Ναυπλιέων  ποσών  για  την 
αποπληρωμή  των  δανείων  Τ.Π.Δ.  που  έχουν  ληφθεί  από  τη  Δ.Ε.Υ.Α.Ν.  με  την  εγγύηση  του  Δ. 
Ναυπλιέων. 

Γ. ΚΑΘΑΡΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Κατά τη χρήση 2010 η Καθαρή Περιουσία της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. μειώθηκε κατά 9,61€ λόγω :

1) των αρνητικών αποτελεσμάτων που παρουσιάζονται 

2) της μειώσεως των επιχορηγήσεων των παγίων (που βαίνουν μειούμενες  καθώς αποσβένονται 
αντίστοιχα με τις αποσβέσεις των παγίων που επιχορηγήθηκαν) 

Δ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο Συνολικός προϋπολογισμός παρουσίασε έλλειμμα 1.424.917,15€ κατά 179,5% μεγαλύτερο 
από το έλλειμμα των 509.819,47€ που είχε προβλεφθεί.

Αναλυτικότερα :   

1) Οσον  αφορά το  σκέλος  των  λειτουργικών  εσόδων  –  εξόδων,  ο  προϋπολογισμός  προέβλεπε 
έσοδα ύψους 3.001.000,00€ και έξοδα 2.843.252,12€ (έλλειμμα 523.212,53€).

2) Στο  σκέλος  των  επενδυτικών   πόρων   ο  προϋπολογισμός  προέβλεπε  επιχορηγήσεις  παγίων 
επενδύσεων ύψους 1.758.750,00€ και εισπράχθησαν 0,00€ (-100,00%) .

Στο  σκέλος  των  επενδύσεων  ο  προϋπολογισμός  προέβλεπε  έργα  ύψους  2.661.302,12€  και 
πραγματοποιήθηκαν συνολικά έργα και αγορές παγίων ύψους 173.506,55€ ( - 93,48%) .

Στο σημείο αυτό, επενέβη η Διευθύντρια κα. Αννα Μαντά η οποία προτείνει μια διαφορετική 
λογιστική εγγραφή του ποσού που αφορά  στα δάνεια που έχει συνάψει με το Τ.Π.Δ. η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. και  
τα οποία εξυπηρετούνται από το Δήμο. Το ποσό αυτό (4.736.716,67€) θα μπορούσε να μην φαίνεται ως 
οφειλή προς το Δήμο, αλλά να εγγραφεί ως κεφάλαιο, δηλ. ο Δήμος να φαίνεται ότι συμμετέχει κατά το 
ποσό αυτό στη περιουσία της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.   
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Αυτή είναι και η πρόταση των ορκοτών λογιστών, ώστε να φαίνεται η λογιστική εικόνα της  
Δ.Ε.Υ.Α.Ν. πολύ καλύτερη και ρεαλιστική. 

Απαιτείται απόφαση και του Δ.Σ. και του Δημοτικού Συμβουλίου .       

 Αφού  ακολούθησε  διαλογική  συζήτηση  μεταξύ  των  συμβούλων  και  αντίστοιχες  εξηγήσεις 
δόθηκαν από τον κ. Οικονομόπουλο, το λόγο πήρε ο κ. Γραμματικόπουλος ο  οποίος με τη σειρά του, 
ευχήθηκε προς το Σώμα καλή επιτυχία έτσι ώστε να πετύχει η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. τους στόχους της βάσει της  
διαφάνειας και της αξιοπρέπειας, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη τήρηση του  προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, 
ανέφερε  παραδείγματα  άλλων  Δ.Ε.Υ.Α.  που  αναρτούν  διάφορες  πληρωμές  και  πρότεινε  μηνιαία 
ενημέρωση  του  Δ.Σ.  όσο  αναφορά  την  λειτουργία  της  επιχείρησης  (έσοδα,  έξοδα,  δαπάνες 
απολογιστικά ) 

Συνεχάρη τον κ. Οικονομόπουλο για την άριστη δουλειά του ως προς το τεχνικό μέρος, αλλά όπως είπε 
χαρακτηριστικά «ως προς το πολιτικό σκέλος του ισολογισμού, επειδή ο ίδιος δεν συμμετείχε πέρσι στο 
Δ.Σ. όπου και πάρθηκαν οι σχετικές αποφάσεις για έργα κ.λ.π. που αποτυπώνονται στον ισολογισμό και 
για τα οποία δεν συμφωνούσε, ψηφίζει λευκό. 

Οι κ.κ. σύμβουλοι στο σύνολό τους έδειξαν διάθεση συνεργασίας για τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία 
της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.  

Τέλος το λόγο πήρε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ο οποίος ζητά 1) Να ψηφιστεί ο Ισολογισμός – Απολογισμός 
έτους  2010   όπως  παρουσιάστηκε   από  τον  Προϊστάμενο  Δ.Ο.Υ.  της  επιχείρησης  κ.  Ιωάννη 
Οικονομόπουλο, 2) Να ψηφιστεί η νέα εγγραφή του ποσού των 4.736.716,67€ των δανείων από τις 
υποχρεώσεις  στο  κεφάλαιο  με  αντίστοιχη  εγγραφή  στα  βιβλία  του  Δήμου  Ναυπλιέων  από  τις 
απαιτήσεις στις συμμετοχές. 

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για το 1ο σκέλος έχει εννέα (9) υπέρ και ένα (1) ΛΕΥΚΟ. Για το 
δεύτερο, το Δ.Σ. αποφασίζει υπέρ ΟΜΟΦΩΝΑ: 

Αριθμός Απόφασης : 2

1) Εγκρίθηκε ο  Ισολογισμός – Απολογισμός 2010 πλειοψηφικά. Συγκεκριμένα :  

Βασιλόπουλος Βασίλειος Υπέρ του Ισολογισμού – Απολογισμού 2010  
Γκιαούρη – Κούτσελα Μαργαρίτα «
Βλαχόπουλος Παναγιώτης  «
Αυγουστόπουλος Σταύρος   «
Γραμματικόπουλος Χρήστος  ΛΕΥΚΟ (για το λόγο που αναφέρεται ανωτέρω) 
Γεωργακοπούλου Ευαγγελία  Υπέρ του Ισολογισμού – Απολογισμού 2010 
Δούκα Βασιλική  «
Νικολάου Ελένη «

Αράπογλου Ιωάννης  «
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2) Ομόφωνα εγκρίθηκε η νέα εγγραφή – μεταφορά  του ποσού των 4.736.716,67€ των τοκοχρεολυσίων 
των δανείων που έχουν ήδη καταβληθεί από το Δήμο Ναυπλιέων στο Τ.Π.Δ. για την αποπληρωμή των 
δανείων  που  έχει  συνάψει  η  Δ.Ε.Υ.Α.Ναυπλίου  με  το  Τ.Π.Δ.  και  με  εγγυητή  το  Δήμο,   από  το 
λογαριασμό  53  –  Υποχρεώσεις  και  μεταφέρεται   στο  λογαριασμό  40  –  Κεφάλαιο  με  αντίστοιχη 
μεταφορά του ποσού (4.736.716,67€)  στα βιβλία  του  Δήμου  από το  λογαριασμό απαιτήσεων στο 
λογαριασμό των  Συμμετοχών,  σύμφωνα με το τηρούμενο  λογιστικό σχέδιο. 

Με την μεταφορά αυτού του ποσού, μειώνεται το έλλειμμα (αρνητική κυκλοφοριακή ρευστότητα)  της 
Δ.Ε.Υ.Α.Ν.  και παρουσιάζεται με το ποσό των 1.001.818,36€ .      

Ο  Πρόεδρος Τα Μέλη 
Βασιλόπουλος Βασίλειος 
Γκιαούρη – Κούτσελα Μαργαρίτα 
Βλαχόπουλος Παναγιώτης 

Παναγιώτης Γ. Αναγνωσταράς  Αυγουστόπουλος Σταύρος   
Γραμματικόπουλος Χρήστος 
Γεωργακοπούλου Ευαγγελία 
Δούκα Βασιλική 

 Νικολάου Ελένη 
Αράπογλου Ιωάννης   
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