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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 

 
Δ.Ε.Υ.Α.Η. 

 
ΑΡ.  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  31 

 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
 

Αποτελούμενο από τα παρόντα μέλη κ.κ. Γεώργιο Βουρεξάκη – Πρόεδρο Δ.Σ., Ιωάννη 

Δεικτάκη – Αντιπρόεδρο, Γεώργιο Καραντινό, Ιωάννη Λιναρίτη, Γεώργιο Στειακάκη, Μαρία 

Σφακιανάκη και Αναστάσιο Τσατσάκη. 

Απόντες οι κ.κ. Μαρία Καναβάκη, Ζαχαρίας Μαρκάκης, Μυρωνία Πλερωνάκη και Γεώργιος 

Σισαμάκης, μέλη του Δ.Σ.  

Στη Συνεδρίαση, επίσης, παρίστανται : Ο αν. Γεν. Δ/ντής κ. Μιχάλης Φοινικιανάκης, η  αναπλ. 

Δ/ντρια Δ/Ο Υπηρεσίας και Προϊσταμένη Οικονομικού Τμήματος κα Ιωάννα Καψαλάκη, ο Νομικός 

Σύμβουλος κ. Γεώργιος Μουστάκας, ο Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων Δ.Ε.Υ.Α.Η. κ. Εμμ. 

Σκεπασιανός, υπάλληλοι της Επιχείρησης, καθώς και ο Ορκωτός Λογιστής κ.  Γεώργιος Αστρινάκης. 

Συνεδρίασε, στις 25-11-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00΄, για συζήτηση και λήψη 

αποφάσεων επί  των  θεμάτων  που  αναγράφονται  στην  υπ’ αρ. πρωτ.  11407/21-11-2022  

Πρόσκληση του  κ. Προέδρου, προς όλα τα μέλη του Δ.Σ.  

Χρέη Γραμματέων εκτελούν  οι υπάλληλοι της Δ.Ε.Υ.Α.Η. Καλλιόπη Τρευλάκη και Παναγιώτα 

Μπουζάλα. 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι το Συμβούλιο είναι σε νόμιμη απαρτία, άρχισε η Συνεδρίαση. 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  :  374 / 2022  
 
ΘΕΜΑ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

2021 

 
O Πρόεδρος της Επιχείρησης κ. Γεώργιος Βουρεξάκης έθεσε υπόψη των μελών, προς 

συζήτηση και λήψη απόφασης την υπ’ αρ. πρωτ. 11305 / 18-11-2022 εισήγηση της Υπηρεσίας, 
σχετική με το θέμα, η οποία έχει ως εξής :  

 
«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ.5 παρ.1 περ. ια  του Ν. 1069/80 όπως τροποποιήθηκε 

με το Ν.4483/2017 το Διοικητικό Συμβούλιο «εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης, 
στις οποίες περιλαμβάνονται ο απολογισμός εσόδων-εξόδων, ο ισολογισμός, η κατάσταση 
αποτελεσμάτων χρήσεως και οι λοιπές χρηματοοικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με την εκάστοτε 
ισχύουσα λογιστική και φορολογική νομοθεσία». 

 
Μετά τα παραπάνω σας υποβάλλουμε :  
 

1. Tον Ισολογισμό της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ηρακλείου, Οικονομικού 
Έτους 2021 

2. Την Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά είδος 

3. Την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης Περιόδου 

4. Την Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

5. Τις Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Προσάρτημα) 

6. Την ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου,  
 
    όπως απεικονίζονται στις συνημμένες στην παρούσα Οικονομικές Καταστάσεις. 
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            Η σύνταξή τους έγινε σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και κάθε πληροφορία 
εμπεριέχεται στο Προσάρτημα. 
 
            Παρακαλούμε, για την έγκρισή τους. » 

 
Μετά την ανακοίνωση των ανωτέρω, ακολούθησε σχετική διαλογική συζήτηση μεταξύ των 

παρευρισκόμενων και στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη, για τη λήψη απόφασης επί του 
θέματος. 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο 

 
Αφού έλαβε υπόψη : 
 

• Την ανωτέρω εισήγηση της Υπηρεσίας. 

• Τις διατάξεις του άρθρ. 5 παρ.1 περ. ια  του Ν. 1069/80, όπως τροποποιήθηκε με το     

Ν.4483/2017. 

• Τις διατάξεις του Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

• Τις διατάξεις του Ν. 4483/2017.  

• Τις ανάγκες της Επιχείρησης  

     και  

• Το σχετικό Πρακτικό Συνεδρίασης, 

 
Αποφασίζει, κατά πλειοψηφία : 

 

(τα μέλη του κ.κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ και ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ   

έδωσαν ΛΕΥΚΗ ψήφο)  

 
Αποδέχεται  την  εισήγηση  της  Υπηρεσίας,  ως  έχει και εγκρίνει :  

1. Tον Ισολογισμό της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ηρακλείου,    

Οικονομικού Έτους 2021.  

2.  Την Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά είδος.  

3.  Την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης Περιόδου.  

4.  Την Κατάσταση Ταμειακών Ροών.  

5.  Τις Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Προσάρτημα).  

6.  Την ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου,  

       όπως απεικονίζονται στις συνημμένες στην παρούσα Οικονομικές Καταστάσεις. 
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∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 

 

         

 

 

 

 

 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και Προσάρτημα  

της περιόδου από  

1η Ιανουαρίου 2021 έως 31η Δεκεμβρίου 2021 

(Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα του ν. 4308/2014) 

                                          

 

 

         Χατζηγεωργίου 2- Εγκαταστάσεις Β.Κ-

Φοινικιά Τ.Κ. : 71500, Ηράκλειο – Κρήτη 
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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

(Σύµφωνα µε το άρθρο 29 παρ. 3θ του Ν.4308/2014) 

 

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι :  

1. ΒΟΥΡΕΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

2. ΔΕΙΚΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

3. ΣΙΣΑΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με αναπληρωτή ΚΩΝΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

 

4. ΚΑΝΑΒΑΚΗ ΜΑΡΙΑ με αναπληρωτή ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ-ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ  

 

5. ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με αναπληρωτή ΒΑΡΔΑΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

 

6. ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ με αναπληρωτή ΛΕΜΟΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ  

 

7. ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

 

8. ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με αναπληρωτή ΜΑΚΑΡΟΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ  

 

9. ΠΛΕΡΩΝΑΚΗ ΜΥΡΩΝΙΑ με αναπληρωτή ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΜΑΡΩ  

 

10. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ με αναπληρωτή ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ  

 

11. ΛΙΝΑΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ με αναπληρωτή ΛΙΑΝΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 
Βεβαιώνουμε µε την παρούσα ότι : 

 
(α) οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ της διαχειριστικής χρήσης 2021 (01.01.2021 έως 31.12.2021), οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε 

τα ισχύοντα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ν.4308/2014), απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του 

ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση, τα αποτελέσµατα και τις ταµειακές ροές της Επιχείρησης, και 

(β) η Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις 

επιδόσεις και τη θέση της Επιχείρησης συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και 
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αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. 

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 01.01.2021 – 

31.12.2021 

Υποβάλλουμε συνημμένα τις οικονομικές καταστάσεις της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης 

Ηρακλείου  για τη χρήση 01/01/2021 - 31/12/2021 καθώς επίσης και την έκθεση πεπραγμένων της χρήσης. 

Η παρούσα χρήση είναι η   έβδομη κατά την οποία η επιχείρηση μας συντάσσει τις χρηματοοικονομικές τις 

καταστάσεις σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. ,όπως αυτό προβλέπεται  με τις διατάξεις του Ν.4308/2014.  

 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευση Αποχέτευσης Ηρακλείου  ανήκει στις «Μεγάλες » οντότητες του 

Ν.4308/2014. 

 

Α. Εξέλιξη των εργασιών 

 

     Α.1 Οικονοµική Θέση της Οντότητας 

 

Τα αθροίσματα της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης της οντότητας έχουν ως εξής: 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2021 31/12/2020 

Ενσώµατα πάγια 114.806.859 116.689.263 

Ασώµατα πάγια 78.033 78.493 

Προκαταβολές και µη 
κυκλοφορούντα στοιχεία 
υπό κατασκευή 3.908.807 2.711.106 

Χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά στοιχεία 197.490 194.011 

Αποθέµατα 500.372 280.790 

Χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία και 
προκαταβολές 20.035.082 22.620.967 

Σύνολο Ενεργητικού 139.526.644 142.574.631 
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ 31/12/2021 31/12/2020 

Καταβληµένα κεφάλαια 6.140.297 6.140.297 

Αποθεµατικά και 
αποτελέσµατα εις νέο 8.933.577 9.996.473 

Προβλέψεις 2.262.115 3.452.059 

Επιχορηγήσεις 
επενδύσεων & 
ανταποδοτικά τέλη 60.187.122 62.274.966 

Μακροπρόθεσµες 
υποχρεώσεις 41.606.521 39.226.081 

Βραχυπρόθεσµες 
υποχρεώσεις 20.397.011 21.484.756 

Σύνολο Παθητικού 139.526.644 142.574.631 

 

A.2. Βασικοί Χρηματοοικονομικοί ∆είκτες 

 

Βασικοί ∆είκτες 31/12/2021 31/12/2020 

Κυκλοφορούν ενεργητικό / 
Βραχυπρ. Υποχρεώσεις 1,00678741 1,07 

Ίδια Κεφάλαια / Ξένα 
κεφάλαια 0,123363561 0,13 

Κεφάλαιο κίνησης 138.442,87 1.417.000,55 
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EBITDA 476.495,08 1.096.115,81 

EBITDA / Κύκλο Εργασιών 
(Ebitda Margin) 0,03 8,93% 

EBITDA / 
Χρηµατοοικονοµικό 
κόστος 0,82 1,69 

EBITDA / Capex 
(Προσθήκες Παγίων) 0,18 0,32 

Αναλώσεις αποθεµάτων / 
Κύκλο εργασιών 0,85% 0,81% 

Κόστος Μισθοδοσίας / 
Κύκλο εργασιών 26,92% 29,99% 

Κόστος Ηλεκτροδότησης / 
Κύκλο εργασιών 29,90% 29,75% 

Λοιπά λειτουργικά έξοδα / 
Κύκλο εργασιών 14,35% 11,10% 

Επισκευές και συντηρήσεις 
/ Κύκλο εργασιών 12,66% 9,50% 

Κύκλος εργασιών / Μη 
κυκλοφορούν ενεργητικό 11,67% 10,26% 

 

          A.3   ∆ραστηριότητα 
 

Τα αποτελέσματα της παρούσας χρήσεως, υπήρξαν ζημιογόνα.Τα κυριότερα σημεία της δραστηριότητας της 

παρούσας χρήσης είναι τα εξής: 

 

• Ο κύκλος εργασιών έφθασε το ποσό ευρώ  13.881 χιλ,  σημειώνοντας αύξηση    σε σχέση με τη 

προηγούμενη χρήση της τάξεως  του 13 % περίπου (1.600  χιλ περίπου) .  Η ως άνω αύξηση οφείλεται 

στην σταδιακή αποκατάσταση της κατανάλωσης στα προ κορωνοιού επίπεδα.  

• Οι ζημιές χρήσης ανήλθαν σε ποσό ευρώ . -778.752,09 

• Προκειμένου να αντιμετωπιστεί τυχόν πρόσκαιρο πρόβλημα ρευστότητας της επιχείρησης το 

Διοικητικό Συμβούλιο με την υπ αριθμό 149/2020 απόφαση του, αιτήθηκε και έλαβε στις 

26/03/2021, διαμέσο  του  Δήμου  δάνειο ποσού € 3.000.000  βάση της κείμενης νομοθεσίας.  

• Με την υπ αριθμό 550/2021 ,όπως αυτή συμπληρώθηκε με την 67/2022 απόφαση του Δ.Σ. 

εγκρίθηκε η νέα τιμολογιακή πολιτική της επιχείρησης. 

• Τη χρήση 2021  με βάση την υπ αριθμό 509/2021 απόφαση του ΔΣ Της ΔΕΥΑΗ και την 366/2021 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου , επιχείρηση προχώρησε σε συμψηφισμό 

υποχρεώσεων της προς το Δήμο με ισόποσες απαιτήσεις έναντι αυτού ποσού ευρώ 2.381.222, 19. 

• Κατά την 31/12/2021 υφίσταντο  ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τις Τράπεζες συνολικού ποσού € 

1.300.705,37. 

ΑΔΑ: 65ΞΧΟΡΙΗ-Ε07



8 

 

• Με την υπ΄αριθμό 7/819/ΝΤΥ/62/21 πρακτικό συμβιβαστικής  επίλυσης διαφοράς συμψηφίστηκαν 

απαιτήσεις από τη ΔΕΥΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ με ισόποσες υποχρεώσεις προς αυτή ποσού ευρώ 

1.251.268.36.Από το ως άνω ποσό , ποσό ευρώ 86.224,53 επιβάρυνε τα αποτελέσματα της 

τρέχουσας χρήσης.  

 

• B. Προβλεπόμενη πορεία  

 

Η Διοίκηση της Επιχείρησης είναι αισιόδοξη για τη μελλοντική της πορεία παρά τις δυσμενείς συνέπειες 

της οικονομικής κρίσης που επικρατεί στην αγορά.  

Συνεχής σκοπός της Διοίκησης της Επιχείρησης παραμένει η αξιοποίηση του δικτύου της, η επέκταση του 

και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους καταναλωτές. Πιο συγκεκριμένα οι στόχοι για το 2022 

είναι  

 

1. Η σωστή λειτουργία των νέων έργων Αντικατάστασης – Επέκτασης των δικτύων ύδρευσης στην περιοχή 

ΜασταμπάςΘέρισσος, προϋπολογισμού 3 εκατ. ευρώ, που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ (ΠΕΠ Κρήτης), 

και στις περιοχές Δειλινά Ακαδημίας Αλικαρνασσός, προϋπολογισμού 1,5 εκατ. ευρώ, που 

χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) και η διακοπή της λειτουργίας των παλαιών δικτύων 

ύδρευσης 

2. Η συνέχιση κατασκευής των δικτύων ύδρευσης και στην περιοχή της Ηλιούπολης προϋπολογισμού 3 

εκατ. ευρώ που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ. Το έργο έχει διακοπεί (έκπτωση 

αναδόχου) και πρέπει να γίνει η διαδικασία για νέο ανάδοχο. 

3. Η δοκιμαστική λειτουργία της  Ε.Ε.Λ. και των δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων στον οικισμό Αγ. Σύλλα, 

προϋπολογισμού 1,05 εκατ. ευρώ, που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ (ΠΕΠ Κρήτης)  

4. Η ολοκλήρωση της Ανόρυξης υδρευτικών γεωτρήσεων που χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της 

ΔΕΥΑΗ προϋπολογισμού 0,60 εκατ. ευρώ  και αξιοποίηση τους 

5. Η λειτουργία του έργου Ενίσχυσης της Δεξαμενής Δ6 από τη Δεξαμενή Δ4, προϋπολογισμού 0,38 εκατ. 

ευρώ που χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ και θα βελτιώσει την υδροδότηση στις υψηλές περιοχές της πόλης  

 

6. Η ολοκλήρωση του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΕΛ Ηρακλείου», με προϋπολογισμό 

δημοπράτησης 0,460 εκατ. €, που βρίσκεται σε εξέλιξη  και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΤΡΙΤΣΗΣ. 

 

7. Η ολοκλήρωση του έργου ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ 

ΑΣΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΕΕΛ-ΔΙΚΤΥΑ), με προϋπολογισμό δημοπράτησης 1.536.600,00 € (χωρίς 

ΦΠΑ) που βρίσκεται σε εξέλιξη καιχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ. 
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8. Αρχές του 2022, θα ξεκινήσει το εμβληματικό έργο της ύδρευσης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ 

ΠΟΛΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – 2019» - προϋπολογισμού 15.200.000 € που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ. Το έργο αφορά αντικατάσταση – επέκταση δικτύων, στις περιοχές Κορώνη Μαγαρά, 

Αγ. Αικατερίνη, Δημοκρατίας – Κηπούπολη, Αλικαρνασσός, Αγ. Ιωάννης και Δυτικά Προάστεια (Τρείς 

Βαγιές, Σταυρωμένος, Λίντο), περίπου 150.000μ. προμήθεια και τοποθέτηση 20.000 τεμ. μετρητών 

κατανάλωσης νερού με ενσωματωμένη διάταξη καταγραφής και επικοινωνίας &την τηλεμέτρηση τους, 

και εκσυγχρονισμό – συμπλήρωση συστήματος παρακολούθησης ελέγχου διαρροών – 

τηλέλεγχοςδικτύουύδρευσης 

 

9. Αρχές του  2022 θα ξεκινήσουν επίσης τα έργα  

• ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προϋπολογισμού 3.000.000,00 € , έργο πολύ 

σημαντικό για την ΕΕΛ Ηρακλείου και 

• ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προϋπολογισμού 3.200.000 €, έργο στην 

κατεύθυνση της βελτίωσης της αντιπλημμυρικής θωράκισης της πόλης που χρηματοδοτούνται 

από το Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 

 

Παράλληλα με τα μεγάλα έργα συνεχίζονται έργα χρηματοδοτούμενα από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΗ:  

•  έργα ύδρευσης αποχέτευσης κατά προτεραιότητα σε διάφορες περιοχές της πόλης και στα  Δ.Δ. 

•  αποκαταστάσεις βλαβών ύδρευσης – συνδέσεις ύδρευσης αποχέτευσης,  

•  έργα αποκατάστασης τομών σε έργα ΔΕΥΑΗ  

 

Από τη ΔΕΥΑΗ έχουν προταθεί στο Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης τα παρακάτω έργα: 

 

1. Παρεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Αξιοποίησης ΑΠΕ σε εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑ 

Ηρακλείου, προυπ. 4.000.000 €  που περιλαμβάνει  

• ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, εκτιμώμενης αξίας 2.873.610 € 

• ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΔΕΥΑΗ, εκτιμώμενης αξίας 1.110.890 € 

2. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, προυπ. 9.590.460 € 

3. Προσθήκη τριτοβάθμιας επεξεργασίας στην ΕΕΛ Ηρακλείου και αξιοποίηση της εκροής για 

άρδευση, προυπ. 18.609.000,00 € 
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Το πρώτο έργο, είναι πολύ σημαντικό αφενός για τη βελτίωση των Αντλιοστασίων Ακαθάρτων της ΔΕΥΑΗ 

και αφετέρου για την αξιοποίηση ΑΠΕ. 

Τα δύο άλλα έργα είναι έργα με σημαντικό περιβαλλοντικό, υγειονομικό ή αναπτυξιακό αποτύπωμα στην 

τοπική κοινωνία. Η υλοποίηση τους υπαγορεύεται από υπέρτερους λόγους δημόσιας υγείας και 

διασφάλισης της περιβαλλοντικής αειφορίας και η υλοποίηση τους είναι αναγκαία για τη συμμόρφωση 

της χώρας με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ενωσιακή νομοθεσία. 

 

Γ. Κίνδυνοι και Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων 

Οι κυριότεροι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης 

Ηρακλείου  είναι ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος αγοράς, ο κίνδυνος επιτοκίου, και ο κίνδυνος 

ρευστότητας. 

Πολιτικές διαχείρισης κινδύνου εφαρμόζονται προκειμένου να αναγνωρίζονται και να αναλύονται οι 

κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η ΔΕΥΑ  και να τίθενται όρια ανάληψης κινδύνου και να εφαρμόζονται έλεγχοι 

ως προς αυτά. Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου και τα σχετικά συστήματα εξετάζονται περιοδικά ώστε να 

ενσωματώνουν τις αλλαγές που παρατηρούνται στις συνθήκες της αγοράς και στις δραστηριότητες της 

δημοτικής επιχείρησης. 

Είναι ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου να αντιμετωπίσει τους κινδύνους που αναφέρονται 

παραπάνω. 

Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος της οικονομικής ζημιάς για την επιχείρηση σε περίπτωση που 

ένας τρίτος σε μεταξύ τους συναλλαγή δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Ο κίνδυνος αυτός 

σχετίζεται κατά κύριο λόγο με τις απαιτήσεις της επιχείρησης από τους πελάτες/καταναλωτές. 

Η Έκθεση της επιχείρησης σε πιστωτικό κίνδυνο επηρεάζεται κυρίως από τα χαρακτηριστικά κάθε 

καταναλωτή. Ο πιστωτικός κίνδυνος της επιχείρησης είναι κατανεμημένος σε μεγάλο αριθμό καταναλωτών.  

 

Κίνδυνος αγοράς 

Ο κίνδυνος συνθηκών αγοράς συνίσταται στον κίνδυνο αλλαγών τιμών και επιτοκίων που επηρεάζουν 

τη χρηματοοικονομική επίδοση της επιχείρησης ή την αξία των χρηματοοικονομικών της μέσων.  

 

• Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Η επιχείρηση δεν είναι εκτεθειμένη σε συναλλαγματικό κίνδυνο λόγω του ότι οι συναλλαγές της 

πραγματοποιούνται κυρίως σε  Ευρώ. 
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• Κίνδυνος επιτοκίου 

Η ΔΕΥΑ Ηρακλείου  είναι εκτεθειμένη σε κίνδυνο επιτοκίων διότι τα έσοδα της από επενδυτικές 

δραστηριότητες επηρεάζονται από τις διακυμάνσεις των επιτοκίων στην αγορά όπως και το 

χρηματοοικονομικό κόστος του τραπεζικού δανεισμού της.  

 

Η επιχείρηση δε χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα και μέσα αντιστάθμισης 

κινδύνου ώστε να διαχειριστεί τον κίνδυνο από τις συνθήκες της αγοράς.   

 

Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο η επιχείρηση να μη δύναται να εκπληρώσει τις 

χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις όταν αυτές λήγουν. Η προσέγγιση που υιοθετεί για τη διαχείριση της 

ρευστότητας είναι να διασφαλίζει, όσο γίνεται περισσότερο, ότι πάντα θα έχει αρκετή ρευστότητα για να 

εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της. Ο κίνδυνος αυτός είναι αυξημένος καθώς παρουσιάζεται μεγάλη 

καθυστέρηση στις εισπράξεις των εμπορικών της απαιτήσεων. 

 

Δ. Ανθρώπινο δυναμικό 

Η Επιχείρηση επενδύει στους ανθρώπους της, καθώς αναγνωρίζει και στηρίζει τη συμβολή τους στην 

επιτυχία της και τη μελλοντική της ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό, έχει διαμορφώσει ένα εργασιακό 

περιβάλλον όπου το ανθρώπινο δυναμικό της Επιχείρησης, αισθάνεται ασφάλεια, ισονομία, σταθερότητα, 

ικανοποίηση, αφοσίωση και δέσμευση σε αρχές και αξίες. Ο σεβασμός των δικαιωμάτων και της 

αξιοπρέπειας των εργαζομένων αποτελεί μια βασική δέσμευση για την Επιχείρηση. Για το λόγο αυτό:  

• Η δέσμευσή στην Υγεία και Ασφάλεια αποτελεί το θεμέλιο της λειτουργίας της Επιχείρησης, καθώς 

εργάζεται για την επίτευξη του στόχου για μηδενικά ατυχήματα στο τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας. 

Βασική μέριμνα είναι η αξιολόγηση των συνθηκών και κινδύνων που μπορεί να προκαλέσουν 

δυστυχήματα ή ατυχήματα στους χώρους εργασίας. 

• Φροντίζει για την προσέλκυση και διατήρηση ικανών στελεχών, με αρχές και αξίες όπως η 

ακεραιότητα, η συνέπεια, η αφοσίωση, η δημιουργική σκέψη, η επαγγελματική ευσυνειδησία και η 

υπευθυνότητα.  

• Επιδιώκει να παρέχει ένα εργασιακό περιβάλλον, που εξασφαλίζει τις απαραίτητες προϋποθέσεις 

για δημιουργικότητα, ανάπτυξη και πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων κάθε εργαζομένου.  

 

Ε. Περιβαλλοντικά θέματα  

Η προσπάθεια της Επιχείρησης για την προστασία του περιβάλλοντος δεν περιορίζεται στην εφαρμογή 

των κανόνων, των απαιτούμενων ρυθμίσεων και τη λήψη των εκάστοτε κατάλληλων μέτρων. Εκφράζεται 
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και από την δέσμευσή της να διενεργεί συστηματικούς ελέγχους των δραστηριοτήτων της σύμφωνα με ένα 

συγκεκριμένο σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. 

Τα μέτρα και οι αρχές της Επιχείρησης για την προστασία του Περιβάλλοντος είναι τα ακόλουθα: 

• Τήρηση συμφωνιών και δεσμεύσεων που έχουμε αναλάβει ως Επιχείρηση πέραν των νομικών μας 

υποχρεώσεων. 

• Εκτίμηση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων μας στο περιβάλλον, καταγραφή κινδύνων, 

εκτίμηση κινδύνου σοβαρών ατυχημάτων από τις παλαιότερες, παρούσες και μελλοντικές 

δραστηριότητες και αξιοποίηση των εκτιμήσεων αυτών στα μακροπρόθεσμα προγράμματα και 

στους νέους σχεδιασμούς. 

• Έλεγχος και συνεχής μείωση των στερεών, υγρών και αερίων αποβλήτων. 

• Βελτίωση της διαχείρισης των καταλοίπων με την προώθηση διαδικασιών ανακύκλωσης, 

επαναχρησιμοποίησης ή αξιοποίησης. 

• Έλεγχος της κατανάλωσης πρώτων υλών και ενέργειας. 

• Πρόληψη κάθε κινδύνου ρύπανσης, ακόμα και τυχαίας ή άλλων μεγάλων ατυχημάτων.  

• Μελέτη, διατήρηση και εξέλιξη των κατάλληλων μέσων πρόληψης και καταστολής, ιδιαίτερα στην 

περίπτωση τροποποίησης των εγκαταστάσεων. 

• Διόρθωση κάθε απόκλισης που διαπιστώνεται, με τη θέσπιση και υλοποίηση σχεδίων 

βελτίωσης/αποκατάστασης και προληπτικών ενεργειών. 

• Εκπαίδευση και πληροφόρηση του προσωπικού, κατά τρόπο προσαρμοσμένο στα καθήκοντα και 

στις ανάγκες του κάθε εργαζόμενου. 

ΣΤ. Βασικές λογιστικές αρχές  και εκτιμήσεις 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις υπόκεινται στις διατάξεις του Ν.4308/2014 “Πρώτη εφαρμογή των 

ΕΛΠ”, . 

Για την κατάρτιση της κατάστασης Χρηματοοικονομικής θέσης, της χρήσης που έληξε 31/12/2021 και 

του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως 01/01/2021-31/12/2021, εφαρμόστηκαν οι εξής βασικές 

λογιστικές αρχές: 

• Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεως αυτών (ιστορικό 

κόστος) μείον τυχόν απομειώσεις. Οι αποσβέσεις όλων των παγίων περιουσιακών στοιχείων έχουν 

υπολογισθεί με βάση τις ωφέλιμες ζωές των παγίων. 

• Τα στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων που προκύπτουν στην περίοδο αναγνωρίζονται στην 

περίοδο αυτή βάσει της αρχής του δουλευμένου.  

• Τέθηκαν κριτήρια χαρακτηρισμού των απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε κυκλοφορούν ή μη 

ενεργητικό  και  βραχυπρόθεσμες και  μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, ανάλογα με το χρόνο 

διακανονισμού μετά την ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων. 
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Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΕΛΠ απαιτεί από τη διοίκηση τον 

σχηματισμό κρίσεων, εκτιμήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα δημοσιευμένα στοιχεία του 

ενεργητικού και τις υποχρεώσεις, όπως επίσης την γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων και τα δημοσιευμένα ποσά 

εσόδων και εξόδων κατά την περίοδο αναφοράς. Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν από 

αυτά τα οποία έχουν εκτιμηθεί. Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις επαναξιολογούνται συνεχώς και βασίζονται τόσο 

στην εμπειρία του παρελθόντος όσο και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων και των προσδοκιών 

για μελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά με βάση τις συγκεκριμένες συνθήκες. Οι εκτιμήσεις 

και οι υποθέσεις που ενέχουν ουσιαστικό κίνδυνο να προκαλέσουν σημαντικές αλλαγές στα ποσά των 

απαιτήσεων και υποχρεώσεων εντός της επόμενης χρήσης παρατίθενται παρακάτω. 

 

• Ζημιές απομείωσης 

Ενσώματων παγίων: Όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι δεν θα εισρεύσουν μελλοντικά οφέλη από την 

εκμετάλλευση των ενσώματων παγίων λόγω τεχνολογικής απαξίωσης ή άλλων συνθηκών τότε 

δημιουργούνται σε βάρος των αποτελεσμάτων προβλέψεις απομείωσης.  

Επισφαλείς Απαιτήσεις: Οι απαιτήσεις της Εταιρείας επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως μείον ζημίες 

απομείωσης. Η επιχείρηση έχει σχηματίσει πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις συνολικού ποσού € 

2.537.828,64. 

      Απαξιωμένα Αποθέματα: Τα αποθέματα απεικονίζονται στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία τους. Για το 

λόγο αυτό η επιχείρηση έχει σχηματίσει πρόβλεψη συνολικού ποσού € 72.000,00. 

 

• Δικαστικές υποθέσεις 

Σημαντικές εκτιμήσεις απαιτούνται για τον καθορισμό της πρόβλεψης για δικαστικές υποθέσεις. 

Υπάρχουν δικαστικές υποθέσεις σε εξέλιξη για τις οποίες ο ακριβής χρόνος τελεσιδίκησης και εκροής είναι 

αβέβαιος. Η διοίκηση αναγνωρίζει προβλέψεις σε βάρος των αποτελεσμάτων της, βασιζόμενη σε εκτιμήσεις 

της νομικής υπηρεσίας για το ποσό που τυχόν θα απαιτηθεί να καταβάλει κατά την τελεσιδίκηση μιας 

υπόθεσης. Όταν το τελικό αποτέλεσμα που θα αποφασιστεί στο τελικό βαθμό εκδίκασης διαφέρει από τα 

ποσά που είχαν αρχικά λογιστεί, τέτοιες διαφορές θα έχουν επίδραση στα αποτελέσματα της χρήσης 

οριστικοποίησης της δικαστικής υπόθεσης. Ως συνέπεια των ανωτέρω έχει σχηματιστεί πρόβλεψη ποσού €  

700.000 
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• Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Η ύπαρξη ενδεχόμενων υποχρεώσεων απαιτεί από τη Διοίκηση τη συνεχή διενέργεια παραδοχών και 

κρίσεων αναφορικά με την πιθανότητα μελλοντικά γεγονότα να συμβούν ή να μη συμβούν καθώς και η 

επίδραση που τα γεγονότα αυτά μπορεί να επιφέρουν. Βάση των εκτιμήσεων της Διοίκησης έχει 

σχηματιστεί πρόβλεψη για ενδεχόμενες υποχρεώσεις συνολικού ποσού €  176.115,39. 

 

Ζ. Παροχές, προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. 

Οι αμοιβές των μελών ΔΣ για τη χρήση 2021  ανήλθαν σε ποσό ευρώ 44.804. 

        Δεν υπάρχουν την 31/12/2021  προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. 

 

Η. Υποκαταστήματα 

Η επιχείρηση έχει υποκατάστημα στη πόλη του Ηρακλείου Διεύθυνση Καρτερού 26. 

 

Θ. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 

 

Δεν συνέτρεξαν τέτοια γεγονότα. 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος 
κτήσης) 31ης Δεκεμβρίου 2021 10η Διαχειριστική Χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2021 

    
Ποσά σε μονάδες  ευρώ     

 Σημείωση 2021 2020 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    
Ενσώματα πάγια    
Ακίνητα  21.228.587,12 20.074.927,01 

Δίκτυα και Τεχνικά έργα  91.946.660,90 95.173.938,35 

Μηχανολογικός εξοπλισμός  1.283.396,09 1.137.213,21 

Λοιπός εξοπλισμός  348.214,97 303.184,69 

Επενδύσεις σε ακίνητα    
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία    
Λοιπά ενσώματα στοιχεία    
Σύνολο  114.806.859,08 116.689.263,26 

`Αυλα πάγια στοιχεία    
Δαπάνες ανάπτυξης    
Υπεραξία    
Λοιπά άυλα  78.033,00 78.493,00 

Σύνολο  78.033,00 78.493,00 

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή  3.908.807,33 2.711.106,45 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία    
Δάνεια και απαιτήσεις  0,00 0,00 

Χρεωστικοί τίτλοι  0,00 0,00 

Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες  0,00 0,00 

Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι  36.464,03 36.464,03 

Λοιπά  161.025,91 157.547,33 

Σύνολο  197.489,94 194.011,36 

Αναβαλλόμενοι φόροι    
Σύνολο μη κυκλοφορούντων  118.991.189,35 119.672.874,07 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    
Αποθέματα    
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα    
Εμπορεύματα    
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά    
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία    
Προκαταβολές για αποθέματα    
Λοιπά αποθέματα  500.372,47 280.790,31 

Σύνολο  500.372,47 280.790,31 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές    
Εμπορικές απαιτήσεις  13.859.754,05 15.018.589,85 

Δουλευμένα έσοδα περιόδου  5.416.494,83 4.435.102,98 

Λοιπές απαιτήσεις  291.588,62 2.617.004,61 

Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία  0,00 0,00 

Προπληρωμένα έξοδα  10.262,60 10.314,60 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  456.981,79 539.954,69 

Σύνολο  20.035.081,89 22.620.966,73 

Σύνολο κυκλοφορούντων  20.535.454,36 22.901.757,04 

Σύνολο ενεργητικού  139.526.643,71 142.574.631,11 
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 Σημείωση 2.021 2.020 

Καθαρή θέση    
Καταβλημένα κεφάλαια    
Κεφάλαιο  6.140.297,01 6.140.297,01 

Υπέρ το άρτιο  0,00 0,00 

Καταθέσεις ιδιοκτητών  0,00 0,00 

Ίδιοι τίτλοι  0,00 0,00 

Σύνολο  6.140.297,01 6.140.297,01 

Διαφορές εύλογης αξίας    
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων  0,00 0,00 

Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση  0,00 0,00 

Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών  0,00 0,00 

Σύνολο  0,00 0,00 

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο    
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού  8.669.462,82 8.953.606,20 

Αφορολόγητα αποθεματικά    
Αποτελέσματα εις νέο  264.114,38 1.042.866,47 

Σύνολο  8.933.577,20 9.996.472,67 

Συναλλαγματικές διαφορές    
Σύνολο καθαρής θέσης  15.073.874,21 16.136.769,68 

Προβλέψεις    
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους  1.458.000,00 1.458.000,00 

Λοιπές προβλέψεις  804.115,39 1.994.058,62 

Σύνολο  2.262.115,39 3.452.058,62 

Υποχρεώσεις    
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις    
Δάνεια  3.073.856,99 1.920.785,95 

Δανεια με εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου  36.365.998,49 37.294.113,91 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  2.166.665,64 11.180,74 

Κρατικές επιχορηγήσεις  60.187.121,50 62.274.965,72 

Αναβαλλόμενοι φόροι    
Σύνολο  101.793.642,62 101.501.046,32 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις    
Τραπεζικά δάνεια  826.031,62 909.037,57 

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων  2.483.942,18 3.411.991,56 

Εμπορικές υποχρεώσεις  13.509.589,64 11.489.911,18 

Φόρος εισοδήματος  0,00 0,00 

Λοιποί φόροι και τέλη  84.519,01 216.854,27 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης  75.619,69 91.385,25 

Λοιπές υποχρεώσεις  771.695,54 2.600.264,87 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα  66.260,23 73.230,98 

Έσοδα επόμενων χρήσεων  2.579.353,58 2.692.080,81 

Σύνολο  20.397.011,49 21.484.756,49 

Σύνολο υποχρεώσεων  122.190.654,11 122.985.802,81 

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων  139.526.643,71 142.574.631,11 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ HΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Υπόδειγμα Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις 
31ης Δεκεμβρίου 2021 (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2021) 

Ποσά σε μονάδες  ευρώ  Σημείωση 2021 2020 

Κύκλος εργασιών (καθαρός)  13.881.183,86 12.280.305,65 

Κόστος πωλήσεων  14.173.611,64 12.571.786,63 

Μικτό αποτέλεσμα  -292.427,78 -291.480,98 

Λοιπά συνήθη έσοδα  3.108.635,58 3.394.118,74 

  2.816.207,80 3.102.637,76 

Έξοδα διοίκησης  3.543.402,91 3.142.946,66 

Έξοδα διάθεσης  
  

Λοιπά έξοδα και ζημιές  107.923,73 10.546,68 

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)  
  

Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων  
  

Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία  
  

Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων  
  

Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας  
  

Λοιπά έσοδα και κέρδη  34.311,98 11.427,76 

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων  -800.806,86 -39.427,82 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα  605.685,34 304.122,10 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  583.630,57 650.398,35 

Αποτέλεσμα προ φόρων  -778.752,09 -385.704,07 

Φόροι εισοδήματος  0,00 0,00 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους  -778.752,09 -385.704,07 
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  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ      

        

  Έμμεση μέθοδος   

  Ποσά σε μονάδες  ευρώ  
1/1-

31/12/2021 
1/1-

31/12/2020 

(α) Ταμειακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων   
  Κέρδη προ φόρων -778.752,09 -385.704,07 

  Προσαρμογές για:   
  Αποσβέσεις 4.140.615,68 4.088.184,37 

  Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων επενδύσεων -2.863.313,74 -2.992.068,56 

  Αποσβέσεις επιχορηγήσεων για κάλυψη τόκων επενδυτικών δανείων  
  Προβλέψεις -1.189.943,23 0,00 

  Ζημίες/ (Κέρδη) από εκποίηση παγίων   
  Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα -22.054,77 346.276,25 

  Λοιπά μη ταμειακά αποτελέσματα -3.478,58 0,00 

  Λειτουργ. ταμ. ροές πριν από τις μεταβολές κεφαλαίου κίνησης -716.926,73 1.056.687,99 

  Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων -219.582,16 68.659,98 

  Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων  2.502.911,94 -1.342.217,91 

  Αύξηση / (μείωση) τρεχουσών υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 168.372,82 2.202.913,13 

  Λειτουργικές ταμειακές ροές 1.734.775,87 1.986.043,19 

  Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (583.630,57) (650.398,35) 

  Πληρωμές φόρων (132.335,26) 48.794,29  

  Σύνολο εισροών (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων 1.018.810,04 1.384.439,13 

(β) Ταμειακές Ροές Επενδυτικών Δραστηριοτήτων   
  Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων -3.455.452,38 -3.386.032,19 

  Αγορά επενδυτικών και συμμετοχικών τίτλων     

  Εισπράξεις από τόκους , μερίσματα, ενοίκια επενδύσεων 605.685,34 304.122,10 

  Εισπράξεις επιχορηγήσεων 378.598,91 2.462.819,55 

  

Λοιπές εισροές/(εκροές) που δεν περιλ/νονται στο κεφάλαιο 
κίνησης 2.155.484,90 -48.270,48 

  Σύνολο εισροών (εκροών) επενδυτικών δραστηριοτήτων -315.683,23 -667.361,02 

(γ) Ταμειακές Ροές Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων   
  Είσπραξη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου   
  Εισπράξεις / Πληρωμές δανείων -786.099,71 -1.126.145,35 

  Μερίσματα Πληρωθέντα   
  Σύνολο εισροών / (εκροών) χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων -786.099,71 -1.126.145,35 

  Αύξηση / (μείωση) στα χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα -82.972,90 -409.067,24 

    (α) + (β) + (γ)   
  Διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου 539.954,69 949.021,93 

  Διαθέσιμα στο τέλος της περιόδου/χρήσεως 456.981,79 539.954,69 
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Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης περιόδου -Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις   

Ποσά σε μονάδες  ευρώ          

Κατάσταση μεταβολών καθαρής 
θέσης 

  
Μετοχικό 
Κεφάλαιο  

Επιχορηγήσεις 
Αποθεματικά 

νόμων και 
καταστατικού 

Αφορολόγητα 
αποθεματικά 

Αποθεματικά 
κεφάλαια  

Αποτελέσματα 
εις νέον 

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων 

Υπόλοιπα 31.12.2019   6.140.297   -  9.253.974   -   -  1.428.571  16.822.842  

Αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου    -   -   -   -   -   -  

Σχηματισμός Τακτικού Αποθεματικού       -   -    

Μεταβολές στοιχείων στη περίοδο    (300.368)    -  (300.368) 
Κέρδη /ζημίες χρήσεως μετά από 
φόρους   -   -     -  (385.704) (385.704) 

Διανομή μερίσματος   -   -       -  

Υπόλοιπα 31.12.2020   6.140.297   -  8.953.606   -   -  1.042.866  16.136.770  

Αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου    -   -   -   -   -   -  

Σχηματισμός Τακτικού Αποθεματικού      -   -    
Μεταβολές στοιχείων στη 
περίοδο    (284.143)    -  (284.143) 
Κέρδη /ζημίες χρήσεως μετά από 
φόρους  -   -     -  (778.752) (778.752) 

Διανομή μερίσματος   -   -       -  

Υπόλοιπα 31.12.2021   6.140.297   -  8.669.463   -   -  264.114  15.073.874  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των οικονομικών καταστάσεων 
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                                 Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 

 Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

της 31ης Δεκεμβρίου 2021 

(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014) 

 

1. Γενικές Πληροφορίες για την Επιχείρηση (παρ. 3 άρθρου 29) 

 
α) Επωνυμία: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου. 

β) Νομικός τύπος: Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με κοινωφελή χαρακτήρα. 

γ) Περίοδος αναφοράς: 01/01/2021 – 31/12/2021. 

δ) Διεύθυνση της έδρας: Κ. Χατζηγεωργίου 2- Εγκαταστάσεις Β.Κ-Φοινικιά 

ε) ΑΦΜ :090030037 

στ) Η διοίκηση της Επιχείρησης εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι 

ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων καθώς δεν υφίστανται παράγοντες 

που να θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνέχεια της δραστηριότητας της. 

ζ) Η Επιχείρηση δεν τελεί υπό εκκαθάριση. 

η) Η οντότητα κατατάσσεται στην κατηγορία "Μεγάλη" σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν.4308/2014 

θ) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με 

τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) Ν. 4308/ 2014. 

ι) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό 

νόμισμα της Επιχείρησης. 

 

2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της επιχείρησης ως συνεχιζόμενης 

δραστηριότητας 

 

Η επιχείρηση διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την 

προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

3. Σύνοψη Λογιστικών Αρχών και Μεθόδων – Λογιστικές Πολιτικές (παρ. 5 του άρθρου 29) 

Για την παρακολούθηση των επιμέρους στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων , η εταιρεία 

ακολουθεί τις παρακάτω λογιστικές πολιτικές στα πλαίσια της βασικής αρχής του δουλευμένου.  
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3.1 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Για την παρακολούθηση των επιμέρους στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων , η εταιρεία 

ακολουθεί τις παρακάτω λογιστικές πολιτικές  

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο 

περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην παρούσα κατάσταση. 

o Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και ζημίες 

απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Οι αποσβέσεις 

διενεργούνται µε βάση την ωφέλιμη διάρκεια ζωής των παγίων. 

o Τα λοιπά ενσώματα πάγια επιμετρούνται στο κόστος κτήσης, μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες 

απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα λοιπά 

ενσώματα πάγια αποσβένονται με τους παρακάτω συντελέστες απόσβεσης, που αντανακλούν την 

εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους. 

 
Τα ενσώματα πάγια στοιχεία διαγράφονται κατά την πώλησή τους ή αν η Εταιρεία δεν αναμένει μελλοντικά 

οικονομικά οφέλη από τη χρησιμοποίησή τους. 

 

3.2 Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν έξοδα μελετών και λογισμικά προγράμματα.  

Τα άυλα πάγια στοιχεία, με περιορισμένη ωφέλιμη ζωή, που αποκτήθηκαν από την Επιχείρηση 

εμφανίζονται στο κόστος τους μειωμένα κατά τις σωρευμένες αποσβέσεις και κατά τις ζημίες απομείωσης 

τους.  

 

Τα έξοδα μελετών αναγνωρίζονται ως περιουσιακό στοιχείο όταν, και μόνον όταν, πληρούνται όλες οι 

κατωτέρω προϋποθέσεις:  

• Υπάρχει πρόθεση και τεχνική δυνατότητα εκ μέρους της επιχείρησης να ολοκληρώσει τα σχετικά 

στοιχεία, ούτως ώστε να είναι διαθέσιμα προς χρήση ή διάθεση.  

• Εκτιμάται ως σφόδρα πιθανό ότι τα στοιχεία αυτά θα αποφέρουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη.  

• Υπάρχει αξιόπιστο σύστημα επιμέτρησης των αποδοτέων σε αυτά ποσών κόστους.  

• Σε κάθε άλλη περίπτωση, η σχετική δαπάνη αναγνωρίζεται ως έξοδο.  

 

Η αξία των λογισμικών προγραμμάτων περιλαμβάνει το κόστος αγοράς λογισμικών προγραμμάτων καθώς 

και κάθε δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί προκειμένου αυτά να τεθούν σε καθεστώς λειτουργίας/ 

μειωμένη κατά το ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων και τυχόν απομειώσεων της αξίας τους. Σημαντικές 
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μεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται στα λογισμικά προγράμματα όταν προσαυξάνουν την 

απόδοση τους πέραν των αρχικών προδιαγραφών.  

Η απόσβεση των εξόδων και των λογισμικών προγραμμάτων λογίζεται βάσει της σταθερής μεθόδου 

αποσβέσεως με 20%.Η απόσβεση περιόδου περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

 

3.3 Διάθεση ενσώματων, άυλων και χρηματοοικονομικών παγίων περιουσιακών στοιχείων 

Κατά τη διάθεση των ενσώματων και χρηματοοικονομικών παγίων περιουσιακών στοιχείων η διαφορά 

μεταξύ λογιστικής αξίας και τιμήματος διάθεσης αυτών αναγνωρίζεται ως κέρδος – ζημία στην κατάσταση 

των αποτελεσμάτων. 

 
3.4 Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή 

Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόμενα ποσά). Μεταγενέστερα 

επιμετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του 

δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομείωσης. 

 
3.5 Αποθέματα 

Τα πάσης φύσεως αποθέματα (πρώτες ύλες και διάφορα υλικά) επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία, μεταξύ 

αξίας κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων προσδιορίζεται με 

την μέθοδο  της τελευταίας τιµής αγοράς του είδους. Η παραπάνω µέθοδος αποτίµησης, επειδή οι τιµές 

κτήσεως των ειδών της ∆.Ε.Υ.Α.Η. είναι σταθερές εξοµοιώνεται µε τη µέθοδο F.I.F.O.Η ζημία που προκύπτει 

από την επιμέτρηση των αποθεμάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, όταν αυτή είναι μικρότερη του 

κόστους κτήσης, αναγνωρίζεται στις ζημίες απομείωσης και επιβαρύνει το κόστος πωλήσεων στην 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση ιδιαίτερα αυξημένων ζημιών απομείωσης αποθεμάτων, τα 

σχετικά ποσά εμφανίζονται στο κονδύλι «Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)» στην 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων με σκοπό την εύλογη παρουσίαση. 

 
3.6 Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 

Οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον τις εκτιμώμενες ζημίες 

απομείωσης. 

Τέθηκαν κριτήρια χαρακτηρισμού των απαιτήσεων και σε κυκλοφορούν ή μη ενεργητικό ανάλογα με το 

χρόνο διακανονισμού μετά την ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων (12 μήνες). 
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3.7 Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, τόσο κατά την αρχική καταχώρηση, όσο και μεταγενέστερα, 

αποτιμούνται στα ονομαστικά ποσά τους.  

 

3.8 Προβλέψεις 

Η Επιχείρηση επιβαρύνει τα αποτελέσματα της με το κόστος της αποζημίωσης του προσωπικού με βάση 

την αρχή του δεδουλευμένου (προϋπηρεσία βάσει ισχύουσας νομοθεσίας για τις περιπτώσεις 

συνταξιοδότησης).  

 

3.9 Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο 

ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. Διαφορές που προκύπτουν είτε 

κατά την επανεκτίμηση είτε κατά τον διακανονισμό των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία 

προκύπτουν. 

 

3.10 Στοιχεία καθαρής θέσης 

Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρίζονται στα ονομαστικά ποσά, που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί. 

3.11 Κρατικές επιχορηγήσεις 

Κρατικές επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις 

στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει 

βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται µε τα ποσά που εισπράττονται 

ή εγκρίνονται οριστικά. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι κρατικές επιχορηγήσεις αποσβένονται 

µε τη μεταφορά τους στα αποτελέσματα ως έσοδα, στην ίδια περίοδο και µε τρόπο αντίστοιχο της 

μεταφοράς στα αποτελέσματα της λογιστικής αξίας του στοιχείου που επιχορηγήθηκε.  

Κρατικές επιχορηγήσεις εξόδων  

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που 

εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα 

εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έσοδα 

στην περίοδο στην οποία τα επιχορηγηθέντα έξοδα βαρύνουν τα αποτελέσματα.  

 
3.12 Φόροι εισοδήματος 

Προκειμένου να προσδιοριστεί η πρόβλεψη της επιχείρησης για το φόρο εισοδήματος απαιτείται 
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σημαντική υποκειμενική κρίση. Κατά τη κανονική ροή των εργασιών της επιχείρησης λαμβάνουν χώρα 

πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο ακριβής υπολογισμός του φόρου είναι αβέβαιος. 

Στην περίπτωση που οι τελικοί φόροι που προκύπτουν μετά από τους φορολογικούς ελέγχους είναι 

διαφορετικοί από τα ποσά που αρχικά είχαν καταχωρηθεί, οι διαφορές αυτές θα επηρεάσουν το φόρο 

εισοδήματος της χρήσης κατά την οποία ο προσδιορισμός των φορολογικών διαφορών έχει λάβει χώρα. 

 

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων και περιλαμβάνει 

τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει της φορολογικής νομοθεσίας και τις διαφορές φορολογικού 

ελέγχου για φόρο εισοδήματος και προσαυξήσεις. 

 

Η επιχείρηση δεν έχει επιλέξει την καταχώρησης αναβαλλόμενων φόρων. 

 

3.13 Έσοδα και έξοδα 

Έσοδα και έξοδα αναγνωρίζονται στην περίοδο αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων βάσει της αρχής 

του δουλευμένου.  

Οι πόροι (έσοδα) της Επιχείρησης προέρχονται κυρίως από τέλη σύνδεσης ύδρευσης και αποχέτευσης και 

το τέλος χρήσης υπονόμων, τη δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης με τους αγωγούς ύδρευσης και 

αποχέτευσης και της μετατόπισης αγωγών και διακλαδώσεων και συνδέσεων, υδρομετρητών ή άλλων 

συναφών εργασιών, την αξία του νερού που καταναλώνεται, το ειδικό τέλος για την μελέτη και κατασκευή 

έργων ύδρευσης και αποχέτευσης. 

 

3.14 Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων, μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων και διόρθωση 
σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων. 

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 

3.15 Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόμου προκειμένου να επιτευχθεί εύλογη παρουσίαση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η επιχείρηση παρεκκλίνει από την εφαρμογή μιας διατάξεως του νόμου 

για να εκπληρώσει την υποχρέωση της εύλογης παρουσιάσεως των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, 

γνωστοποιεί και αιτιολογεί επαρκώς την παρέκκλιση αυτή. 

Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως. 

 

4. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρεώσεως με περισσότερα από ένα κονδύλια του 
ισολογισμού 
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Εκτός των ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με το κονδύλι των υποχρεώσεων 

«Κρατικές επιχορηγήσεις» και αποθεματικών νόμων ή καταστατικού δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή 

υποχρεώσεις που σχετίζονται με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού.  

 

5.Πληροφορίες σχετικά με τα Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία και Αύλα πάγια στοιχεία 

5.1 Ενσώματα , άυλα και βιολογικά πάγια (παρ. 8 άρθρου 29) 

Στο κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται οι πληροφορίες που αφορούν την κίνηση και τη συμφωνία των 

λογαριασμών των ενσώματων και άυλων παγίων. 

 

5.1.1 ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ενσώματα Πάγια 31/12/2021 31/12/2020 

Οικόπεδα 19.742.531,62 19.742.531,62 

Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων 1.486.055,50 332.395,39 

Δίκτυα & τεχνικά έργα 91.946.660,90 95.173.938,35 

Μηχανήματα 1.283.396,09 1.137.213,21 

Μεταφορικά Μέσα 92.216,36 78.118,45 

Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός 255.998,61 225.066,24 

Σύνολο 114.806.859,08 116.689.263,26 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 

  Ακίνητα 
Δίκτυα & 
τεχνικά 

έργα 

Μηχανολογικός 
εξοπλισμός 

Λοιπός 
εξοπλισμός 

  Σύνολα 

Κόστος ή εκτίμηση 
31.12.2020 

22.021.454 145.819.293 3.223.482 3.971.273 - 175.035.502,49 

Προσθήκες Χρήσης 0 1.677.564 739.761 253.399  2.670.723,21 

Πωλήσεις χρήσης      0,00 

Μεταφορές   324.190 103.782  427.971,71 

Σύνολα 31.12.2021 22.021.454 147.496.856 3.639.053 4.120.890   177.278.253,99 

Αποσβέσεις 31.12.2020 747.284 51.844.598 2.086.269 3.668.089 - 58.346.239,24 

Αποσβέσεις Χρήσης 45.583 3.705.598 269.388,36 104.586  4.125.155,67 

Αποσβέσεις πωληθέντων      0,00 

Μεταφορές           0,00 

Σύνολα 31.12.2021 792.867 55.550.196 2.355.657 3.772.675   62.471.394,91 

      0,00 

Αναπόσβεστη αξία 
31.12.2021 

21.228.587 91.946.661 1.283.396 348.215 0 114.806.859,08 

 

• Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε βάση την ωφέλιμη διάρκεια ζωής των παγίων.  

• Οι διατάξεις περί προστασίας των δηµοτικών και κοινοτικών κτηµάτων εφαρµόζονται και επί της περιουσίας της 

Επιχειρήσεως (άρθρο 8 Ν. 1069/1980). 

• Η ∆ΕΥΑΗ τηρεί µηχανογραφικό µητρώο για τη λογιστική παρακολούθηση των παγίων. 

• Το σύνολο της ακίνητης περιουσίας ευρίσκεται στο ∆ήµο Ηρακλείου Κρήτης. 

• ∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί της ακίνητης περιουσίας της ∆ΕΥΑΗ. 

• Τα  ενσώµατα  περιουσιακά  στοιχεία  εµφανίζονται  στις  οικονοµικές  καταστάσεις  ,κατά  την  ημερομηνία 

µετάβασης (01.01.2014) στην αναπόσβεστη λογιστική αξία όπως αυτή προέκυπτε βάσει των προηγούµενων 

λογιστικών αρχών (ΕΓΛΣ). Η οντότητα έχει επιλέξει τη δυνατότητα που παρέχεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 

παραγράφου 3 του άρθρου 37 περί πρώτης εφαρµογής, ως προς τα ιδιοχρησιµοποιούµενα και επενδυτικά 

ακίνητα. Βάσει της εν λόγω διατάξεως όταν η αναδροµική προσαρµογή ορισµένων ή όλων των στοιχείων των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων είναι πρακτικά δυσχερής ή όταν το απαιτούµενο κόστος είναι σηµαντικό, 

στην αρχή της περιόδου της πρώτης εφαρµογής, η οντότητα δύναται στην περίπτωση που υιοθετείται το 

ιστορικό κόστος ως βάση επιµέτρησης ενός στοιχείου εφεξής) να θεωρήσει τις λογιστικές αξίες των στοιχείων 

του ισολογισµού του τέλους της προηγούµενης περιόδου ως το τεκµαρτό κόστος αυτού του στοιχείου (deemed 

cost). 
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5.1.2. Άυλα  πάγια στοιχεία 

 

Άυλα πάγια στοιχεία 31/12/2021 31/12/2020 

Μελέτες -έρευνες 78.033 78.493,00 
Έξοδα 
αναδιοργάνωσης 

 -   -  

Σύνολο 78.033 78.493 

 

 

Η κίνηση των άυλων παγίων της χρήσης 2021 για την οντότητα αναλύεται ως εξής : 

 

    

Κόστος ή εκτίµηση 
31.12.2020 

2.992.303,93 

Προσθήκες Χρήσεως 23.900,00 

Πωλήσεις χρήσεως 
Μεταφορές 

0,00 

Σύνολα 31.12.2021 3.016.203,93 

Αποσβέσεις έως 
31.12.2020 

2.913.810,93 

Αποσβέσεις Χρήσεως 24.360,00 

Σύνολα 31.12.2021 2.938.170,93 

 

 

Αναπόσβεστη αξία 
31.12.2020 

78.033,00 
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6.Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή 

Το υπόλοιπο του λογαριασμού αναλύεται ως εξής: 
 

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία 
υπό κατασκευή 

31/12/2021 31/12/2020 

Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων υπό κατασκευή  -   -  

Δίκτυα διανομής νερού υπο κατασκευή 2.395.783 1.931.368 

Δίκτυα αποχέτευσης υπό κατασκευή 1.416.706 683.420 

Προκαταβολές κτήσεως παγίων στοιχείων 96.318 96.318 

Μελέτες -έρευνες σε εξέλιξη  -   -  

Έργα ύδρευσης έτους 1994   
Έργα ύδρευσης έτους 1995   
Σύνολο 3.908.807 2.711.106 

 
 
7. Λοιποί συµµετοχικοί τίτλοι 

Λοιποί Συμμετοχικοί τίτλοι 31/12/2021 31/12/2020 

Μερίδες Παγκρήτιας Συνεταιριστικής 
Τράπεζας 

32.774,00 32.774,00 

Προκαταβολή για  την αγορά μετοχών της 
Π.Α.Ε ΟΦΗ 

3.690,00 3.690,00 

Σύνολο 36.464,00 36.464,00 

 

Το παραπάνω ποσό αφορά: α) στην αξία κτήσεως τετρακοσίων σαράντα οκτώ µερίδων της Παγκρήτιας 

Συνεταιριστικής Τράπεζας συνολικής αξίας € 32.774,03 και β) προκαταβολή για την αγορά µετοχών της 

Π.Α.Ε. ΟΦΗ ποσού € 3.690,00. 

 

8.Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία  

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης αναλύονται ως εξής: 

 

 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 31/12/2021 31/12/2020 

Δοσμένες εγγυήσεις 161.026 157.547 

Σύνολο 161.026 157.547 
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9.Αποθέματα 

Αποθέματα 31/12/2021 31/12/2020 

Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα  -   -  

Εμπορεύματα  -   -  

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά  -   -  

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία  -   -  

Προκαταβολές σε προμηθευτές  -   -  

Λοιπά αποθέματα 572.372 352.790 

Προβλέψεις υποτίμησης αποθεμάτων -72.000 -72.000 

Σύνολο 500.372 280.790 

 

Πρόκειται κυρίως για αποθέµατα υλικών και ανταλλακτικών παγίων, των οποίων τα υπόλοιπα έχουν 

προκύψει από φυσική απογραφή και αποτιµήθηκαν µε την τελευταία τιµή αγοράς του είδους. Η παραπάνω 

µέθοδος αποτίµησης, επειδή οι τιµές κτήσεως των ειδών της ∆.Ε.Υ.Α.Η. είναι σταθερές εξοµοιώνεται µε τη 

µέθοδο F.I.F.O. (Πρώτη Εισαγωγή  -  Πρώτη  Εξαγωγή).  Οι  αγορές  αναλωσίµων  υλικών  αφορούν  κυρίως  

χηµικά  υλικά  της    µονάδας βιολογικού καθαρισμού , ενώ οι αφορούν κυρίως υδραυλικό υλικό. Για την 

παρακολούθηση των υλικών τηρείται βιβλίο αποθήκης. 

 

10. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και προκαταβολές 

10.1 Αποτίμηση στην εύλογη αξία 

Δεν υφίσταται η περίπτωση αυτή. 

 

10.2 Αποτίμηση στο κόστος κτήσεως 

10.2.1Εμπορικές απαιτήσεις 

Οι εμπορικές απαιτήσεις της επιχείρησης αναλύονται ως εξής: 

 

Εμπορικές απαιτήσεις 31/12/2021 31/12/2020 

Πελάτες 16.290.173 17.490.900 

Εισπρακτέες επιταγές πελατών  -   -  

Εισπρακτέες επιταγές σε καθυστέρηση 27.274 27.274 

Δικαιούχοι από επιστροφές ΑΜΕΑ 0.00 0.00 

Προκαταβολές σε εργολήπτες τεχνικών έργων 63.880 21.819 

Πιστωτικές κάρτες  -   -  

Προκαταβολές σε προμηθευτές Δαπανών 15.349 15.520 

Γραμμάτια σε καθυστέρηση  -   -  

Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες 906,53 906,53 

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων -2.537.829 -2.537.829 

Σύνολο 13.859.754 15.018.590 
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10.2.2  Δεδουλευμένα έσοδα 

Δουλευμένα έσοδα περιόδου 31/12/2021 31/12/2020 

Δουλευμένα έσοδα από ύδρευση 5.416.495 4.435.103 

Δουλευμένα έσοδα από άρδευση   
Δουλευμένα έσοδα από αποχέτευση   
Σύνολο 5.416.495 4.435.103 

 

10.2.3 Λοιπές απαιτήσεις 

Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 

Λοιπές απαιτήσεις 31/12/2021 31/12/2020 

Ελληνικό Δημόσιο 6.572,79 8.023,54 

Προκαταβολές σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς  -   -  

ΦΠΑ συμψηφιζόμενος σε επόμενη χρήση 95.471,53  -  

Προκαταβολές στο προσωπικό 16.577,15 1.597,95 

Απαιτήσεις από  διαφορές εισφορών ΙΚΑ 0,00  
Απαιτήσεις από Ο.Α.Ε.Δ  -   -  

Απαιτήσεις από ζημιές 39.384,59 39.384,59 

Πάγιες προκαταβολές ταμείων 1.900,00 2.000,00 

Απαιτήσεις από συναφθέντα δάνεια Ταμείου Παρακαταθηκών & 
Δανείων 

2.128,79 4.777,55 

Λοιπές απαιτήσεις 6.122,40 9.666,39 

Δήμος Ηρακλείου 123.431,37 2.551.554,59 

Σύνολο 291.588,62 2.617.004,61 

 

➢ Απαιτήσεις  ποσού ευρώ 123.431,37 από το Δήμο Ηρακλείου αφορά απαιτήσεις ,οι 

οποίες δημιουργήθηκαν πριν από 2010 και δεν συμπεριελήφθησαν στον 

συμψηφισμό, οποίος αναφέρεται στην παράγραφο δραστηριότητα επιχείρησης.   

10.2.4  Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται ως εξής: 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 31/12/2021 31/12/2020 

Ταμείο 9.772 27.367,38 

Δεσμευμένοι τραπεζικοί λογαριασμοί 413.978 476.723,40 

Καταθέσεις όψεως σε ευρώ 33.231 35.863,91 

Καταθέσεις προθεσμίας  -   -  

Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν.  -   -  

Σύνολο 456.982 539.954,69 

 

Οι λογαριασµοί που τηρούνται στην Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα µε αριθµό 111708-9 

και 223119-4, έχουν ενεχυριαστεί λόγω υποχρεώσεων προς την Τράπεζα. Ο λογαριασµός που 
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τηρείται στην Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα µε αριθµό 223119-4 χρησιµοποιείται για 

την είσπραξη λογαριασµών από τους υδρολήπτες µέσω του συστήµατος ∆ΙΑΣ. 

11. .Καθαρή Θέση 

Καθαρή θέση 31/12/2021 31/12/2020 

Κεφάλαιο 6.140.297 6.140.297 

Aποθεματικά νόμων ή καταστατικού 8.669.463 8.953.606 

Ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό ν.3220/04  -   -  

Λοιπά αποθεματικά   
Αποτελέσματα εις νέον 264.114 1.042.866 

Σύνολο 15.073.874 16.136.770 

 

Το κεφάλαιο της Επιχείρησης προέκυψε από τη διαφορά των εισφερθέντων ενεργητικών 

(πρόκειται κυρίως για δίκτυα ύδρευσης & αποχέτευσης) και παθητικών στοιχείων βάσει της 

συστατικής της πράξης καθώς και της πράξης επέκτασης της χωρικής αρµοδιότητας της 

Επιχείρησης στο ∆ήµο Αλικαρνασσού. 

Το ανωτέρω αποθεματικό αφορά το ειδικό τέλος άρθρου 11 Ν. 1069/1980 (ειδικό τέλος 

80%): Επιβάλλεται υπέρ των ∆.Ε.Υ.Α. και για µία δεκαετία από την 1η Ιανουαρίου του 

εποµένου της συστάσεώς τους έτους, υπολογιζόµενο σε ποσοστό 80% επί της αξίας του 

καταναλισκοµένου ύδατος. ∆ιαδοχικά µε το άρθρο 43, παρ. 3 του Ν. 2065/1992 και το άρθρο 

26, παρ. 3 του Ν. 3013/2002, παρατείνεται για µία δεκαετία από την, κατά περίπτωση λήξη 

του, ο χρόνος επιβολής του πρόσθετου ειδικού τέλους. Το παραπάνω τέλος καταργήθηκε 

κατά την χρήση 2013 και ενσωµατώθηκε στις τιµές πώλησης του ύδατος και των υπηρεσιών 

αποχέτευσης. 

Με τη ψήφιση του Ν.4483/2017 και µε βάση τα άρθρα 5 & 6 όπως αυτά αντικατέστησαν τα 

άρθρα 10 & 11 του Ν.1069/1980, το ειδικό τέλος άρθρου 11 αποτελεί πόρο της επιχείρησης 

και µπορεί να χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά για τη µελέτη, κατασκευή, ανακατασκευή ή 

επέκταση έργων ύδρευσης και αποχέτευσης, για την απόκτηση παγίου εξοπλισµού ή την 

εξόφληση τοκοχρεολυσίων από δάνεια. Στο άρθρο 6 παρ.4 του Ν.4483/2017 αναφέρεται 

ρητά ότι τα έσοδα από το τέλος του παρόντος άρθρου αποτελούν επιχορηγήσεις παγίων 

επενδύσεων των ∆.Ε.Υ.Α.. 

Η Επιχείρηση αποσβένει το ειδικό τέλος (µεταφέρεται στ αποτελέσµατα χρήσεως) για την 

κάλυψη : α) των αποσβέσεων που αντιστοιχούν στα χρηµατοδοτηµένα πάγια και β) των 

χρεωστικών τόκων των επενδυτικών δανείων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. 
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Η επιχείρηση λόγω παρέλευσης του χρόνου υποχρεωτικής επιβολής, έχει σταµατήσει να 

χρεώνει το παραπάνω ειδικό τέλος στους λογαριασµούς. 

12.Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις αναλύονται : 

 α. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία  

β. Λοιπές προβλέψεις. 

 Ειδικότερα: 

Προβλέψεις 31/12/2021 31/12/2020 

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 1.458.000 1.458.000 

Προβλέψεις για αγωγές εργολάβων & λοιπών 
τρίτων 

350.000 350.000 

Προβλέψεις για επίδικες υποθέσεις: 350.000 350.000 

Λοιπές προβλέψεις 104.115 1.294.059 

  2.262.115 3.452.059 

 

13. Υποχρεώσεις 

13.1 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

13.1.1 Δάνεια 

Το υπόλοιπο του δανείων  ανέρχεται  σε: 

Τραπεζικά δάνεια 31/12/2021 31/12/2020 

Μακροπρόθεσμα δάνεια 3.073.857 1.920.786 

Δάνεια  με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου 36.365.998 37.294.114 

Σύνολο  39.439.855 39.214.900 

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων 2.483.942 3.411.992 

Σύνολο 41.923.798 42.626.891 

 

Τα “Μακροπρόθεσµα δάνεια”  έχουν χορηγηθεί από την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα 

και το  Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων .Για το δάνειο από το Τ.Π.Δ. υπάρχει εγγύηση 

του ∆ήµου Ηρακλείου.  Στα ανωτέρω συμπεριλαμβάνεται ποσό 1.349.307€ που αφορά 

Δάνεια για έργα των προγραμμάτων  Φιλόδημος και Τρίτσης. 

Για τα Δάνεια με εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου, σύµφωνα µε την µε αριθµό 

πρωτ.2/32292/08.09.2007 απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας & Οικονοµικών, τα δάνεια 

που έχουν χορηγηθεί από το Π.∆.Ε. ρυθµίζονται µε επιτόκιο 5% και ορίζεται ως έτος έναρξης 
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εκτοκισµού και χρεολυσίων το έτος 2011. Τα παραπάνω υπόλοιπα των δανείων είναι 

σύµφωνα µε τις πράξεις ρύθµισης και είναι βεβαιωµένα ως ∆ηµόσια Έσοδα στη βάση της 

Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Σύµφωνα µε ΚΥΑ αριθµ.2/60419Α 

ΚΥΑ/(ΦΕΚ 2340/28.07.2016 τεύχος Β’)  του Υφυπουργού Εσωτερικών   και 

∆ιοικητικής Ανασυγκρότηση και των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονοµικών και όπως αυτή 

υιοθετήθηκε ως προς την εφαρµογή της από τη ∆.Ο.Υ Ηρακλείου το 2017, η οφειλή της 

∆ΕΥΑΗ από συναφθέντα δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ποσού € 

50.196.361,44 συµπεριλαµβανοµένων και των µελλοντικών τόκων διακανονίζεται σε 80 

εξαµηνιαίες χρεολυτικές δόσεις πληρωτέες έως την 31.12.2056.  

 

Στο ανωτέρω υπόλοιπο και συγκεκριμένα στο βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων 

δανείων συμπεριλαμβάνονται τοκοχρεολύσια σε καθυστέρηση πληρωμής συνολικού ποσού 

1.300.705,37. 

 

13.1.2 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 31/12/2021 31/12/2020 

Ρυθμισμένες οφειλές Ι.Κ.Α. 0,00 11.180,74 

ΟΦΕΙΛΗ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.4690/20 2.166.665,64  -  

Σύνολο 2.166.665,64 11.180,74 

 

13.1.3  Κρατικές επιχορηγήσεις  

Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναλύονται ως κάτωθι: 

  31/12/2021 31/12/2020 

α. Πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων 95.340.096 95.340.096 

β. Ειδικό τέλος επί των εισοδηµάτων εξ οικοδοµών (ειδικό 273.027 273.027 

τέλος 3%)   

γ. Επιχ. από Π∆Ε για αποκ. ζηµιών λόγω θεοµηνίας 146.487 146.487 

δ. Επιχ. Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων 
Αυγ.Βεν.Κεράσια 787.347 687.347 

ε. Επιχ. Αντιπλημμυρικών Παρεμβάσεων 2017 1.136.539 1.136.539 

στ. Επιχ. Αντικαταστάσεων Δικτύων Ύδρευσης στις περιοχές 
Μασταμπά 

 
1.453.000 1.100.000 

ζ. Επιχ. Αντικαταστάσεων Δικτύων Ύδρευσης περιφέρειας 
Ηρακλείου 781.598 781.598 

η. Επιχ. έργα ύδρευσης -αποχέτευσης στην Αρχιεπίσκοπου 
Μακαρίου 70.000 70.000 
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θ. Επιχ. έργα αποχέτευσης Τιμ.Καστρινογιάννη 35.203 35.203 
ι.. Επιχ.Αντικατάσταση δικτύων Ύδρευσης στις περ.Δειλινά 
Ακαδημίας Αλικαρννασσός 

 
               684.265 456.343 

κ. Επιχ..Αξιοπ. αρδευτικών γεωτρήσεων Σκαλάνι Βούτες 57.506 57.506 

λ. Επιχ.Αξιοπ.αρδευτ.γεωτρ.Αγ.Παντελεήμονα Σταυράκια 19.300 19.300 

μ. Επιχ.Αξιοπ.γεωτρήσεων ΔΕΥΑΗ Α΄ Φάση ΠΔΕ 250.000 250.000 

ν. Επιχ.Ολοκλήρωση έργων Αποχ.στην περ.Παγκρητίου  224.889 224.889 

ξ. Eπιχορηγήσεις από Φιλόδημο 0 478.704 

ο. Επιχ. Ενίσχυση Δεξ.Δ6 από Δ4 ΠΔΕ 56.564  
π. Επιχ.. για την Πράξη Δίκτυο Πυρόσβεσης Αγ.Τριάδος 100.000  
ρ. Επιχ. για Τ4Η από το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG 20.000  
Mείον Αποσβέσεις Επιχορηγήσεων 41.248.700 38.782.074 

Σύνολο 60.187.121 62.274.965 

 

13.2  Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 

13.2.1. Bραχυπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια. 

  31/12/2021 31/12/2020 

59197-82 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΒΡΑΧ/ΜΩΝ 
ΥΠΟΧΡΕ 308.511 306.660 

LN66801-30 ΔΑΝΕΙΟ ΑΠΟ ΣΥΝ/KH ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 517.520 602.377 

Σύνολο 826.032 909.038 

 

13.2.2 Εμπορικές υποχρεώσεις 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 

  31/12/2021 31/12/2020 

Προµηθευτές 4.241.704 3.911.402 

∆ΕΗ 9.267.886 7.576.055 

Επιταγές πληρωτέες 0 0 

Προκαταβολές πελατών 0 2.454 

Σύνολο 13.509.590 11.489.911 

 

13.2.3 Λοιπές υποχρεώσεις 

Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 

Λοιπές υποχρεώσεις 31/12/2021 31/12/2020 

Αμοιβές προσωπικού 219.477 237.505,34 

Δήμος Ηρακλείου 500.001 2.295.535,85 

Δικαιούχοι χρηματικών εγγυήσεων 581,09 581,09 

Επιταγές που δεν εισπράθηκαν 105,88  
Δικαιούχοι από μειώσεις τελών 17.006 17.005,78 
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Λοιπές Υποχρεώσεις 34.525 49.636,81 

Σύνολο 771.696 2.600.264,87 

 

13.2.4 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα και έσοδα επόμενων χρήσεων 

  31/12/2021 31/12/2020 

Αναλογούσες στην επόμενη χρήση αποσβέσεις 
επιχορηγήσεων 2.579.354 2.692.081 

Λοιπές δαπάνες 66.260 73.231 
 

13.2.5 Φόρος εισοδήµατος 

Δεν προέκυψε. 

13.2.6. Λοιποί φόροι και τέλη 

Λοιποί φόροι και 
τέλη 

31/12/2021 31/12/2020 

ΦΠΑ 0 163.744 

Φόρος μισθωτών 
υπηρεσιών 

29.501 36.156 

Ειδική εισφορά 
αλληλεγγύης 

2.803 3.494 

Φόρος 
Προστιθέμενης 
Αξίας 

  

Φόρος αμοιβών 
εργολάβων 

32079,97 7805,2 

Φόρος αμοιβών 
ελεύθερων 
επαγγελματιών 

5.755 0 

Φόροι - Τέλη 
Αμοιβών 
Διοικητικού 
Συμβουλίου 

348,78 351,18 

ΕΝ.Φ.Ι.Α. 
  

Δημοτικοί φόροι 
τέλη 

  

Χαρτόσημο 
μισθωμάτων 

8389,13 
 

Φόρος ακίνητης 
περιουσίας 

  

Λοιποί Φόροι Τέλη 5.641 5.303 

Σύνολο 84.519 216.854 
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13.2.7. Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης 

  31/12/2021 31/12/2020 

Ι.Κ.Α. τρέχουσες 
Εισφορές 

69.145,54 37.470,33 

Ρυθµισµένες 
Ασφ.εισφορές 
πληρωτέες στην 
επόµενη χρήση 

0,00 48.270,48 

Λοιπές 
ασφαλιστικές 
εισφορές 

813,00 391,86 

ΤΣΜΕ∆Ε 2.191,98 1.664,02 

ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ 575,32 575,32 

Εισφορά υπερ ΟΑΕ∆ 2.893,58 3.013,24 

Σύνολο 75.619,42 91.385,25 

 

 

14. Κύκλος εργασιών  

  
01/01/2021 - 01/01/2020 - 

31/12/2021 31/12/2020 

Έσοδα υπηρεσίας 
ύδρευσης 

10.334.491 8.997.330 

Έσοδα υπηρεσίας 
άρδευσης 

0 0 

Έσοδα υπηρεσίας 
αποχέτευσης 

3.546.693 3.282.976 

Κύκλος Εργασιών 13.881.184 12.280.306 

 

Έτος 
Αντληθέντα 
μ3 ύδατος 

Τιμολογηθέντα 
μ3 ύδατος 

Καταμετρηθέντα 
μ3 ύδατος 

Απώλειες 
(Αντληθέντα-
Καταμετρηθέντα) 

Καταμετρηθεντα 
προς 
αντληθέντα 

Απωλεσθέντα 
προς 
αντληθέντα 

Τιμολογηθεντα 
προς 
αντληθέντα 

2021 20.314.840 8.361.134 8.066.044 12.248.796 39,71% 60,29% 41,16% 

 

Στα ανωτέρω αντληθέντα δεν περιλαμβάνεται ποσότητα νερού 1.414.897 , η οποία αφορά 

την άρδευση εξαιτίας ύπαρξης μεικτών γεωτρήσεων. 

 

15. Λοιπά συνήθη έσοδα  

  1/1-31/12/2021 1/1-31/12/2020 
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Αναλογούσες στη 
χρήση αποσβέσεις 
επιχορηγήσεων 

2.863.314 2.992.069 

Ανάλωση ειδικευµένου 
αποθεµατικού για 
κάλυψη τόκων 
Ευρωπαϊκής τράπεζας 
επενδύσεων 

- - 

Eπιχορήγηση 
Υπουργείου 
Εσωτερικών 

 

200.000 

Έσοδα από ΟΑΕ∆ για 
επιδότηση 
προσωπικού 23.800 

5.215,14 

Λοιπά έσοδα 39.020 27.481 

Έσοδα από εκκένωση 
βυτιοφόρων 

148.902 149.754 

Ενοίκιο από ενοικίαση 
οικοπέδου σε Δήμο 
Ηρακλείου 

33.600 19.600 

Σύνολο 3.108.636 3.394.119 

 

 

16.Λοιπά έσοδα και κέρδη  

  

01/01/2021 - 01/01/2020 - 

31/12/2021 31/12/2020 

Λοιπά Έσοδα - - 

Λοιπά έκτακτα και 
ανόργανα έσοδα 34.312 11.428 

Σύνολο 11.428 11.428 

 

 

17. Τόκοι που ενσωματώθηκαν στην αξία περιουσιακών στοιχείων στην περίοδο 

Δεν υφίσταται η περίπτωση αυτή. 

 

18. Λογιστικός χειρισμός ζημιών 

Μεταφέρθηκαν στα αποτελέσματα εις νέον και συμψηφίσθηκαν με κέρδη προηγούμενων 

χρήσεων. 

 

19. Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού 

Προσωπικό 2021 2020 
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Μέσος Όρος 
Απασχολούµενων   
Μισθοί και ηµεροµίσθια 3.167.031 3.201.509 

Κοινωνικές επιβαρύνσεις 493.968 439.602 

Λοιπές παροχές 1030 300 

Παροχές µετά την έξοδο από 
την υπηρεσία 46.632 13.368 

Αμοιβές δικηγόρων με 
έμμισθη εντολή 28.090 28.477 

Σύνολο 3.736.753 3.683.256 

 

Οι αµοιβές του απασχολούµενου προσωπικού καθορίζονται από την επιχειρησιακή σύµβαση 

εργασίας  της ∆.Ε.Υ.Α.Η. και από τους νόµους: Ν. 3033/2010, Ν. 3845/2010 και Ν.4024/2011 

20. Ανάλυση δαπανών 

Σύνθεση Λειτουργικού κόστους 1/1-31/12/2021 1/1-31/12/2020 

  Κόστος  Ποσοστό Κόστος  Ποσοστό 

∆απάνη ηλεκτροδότησης 4.150.552 31% 3.653.299 31% 

Κόστος Μισθοδοσίας 3.736.753 28% 3.683.256 32% 

Επισκευές & συντηρήσεις 1.757.516 13% 1.166.907 10% 

Αγορά πόσιµου ύδατος 1.818.830 13% 1.659.899 14% 

Κόστος αναλώσεων αποθεµάτων 121.270,83 1% 99.490 1% 

Λοιπές λειτουργικές δαπάνες 1.991.477 15% 1.363.698 12% 

Σύνολο λειτουργικών δαπανών 13.576.399 100% 11.626.549 100% 

 

Στον ανωτέρω πίνακα δε περιλαμβάνονται οι αποσβέσεις χρήσης ποσού € 4.140.615,68 

 

21. Ανάλυση Έκτακτων ∆απανών 

  1/1-31/12/2021 1/1-31/12/2020 

  Κόστος  
 %ως προς τον 

κύκλο 
εργασιών 

Κόστος  
 %ως προς τον 

κύκλο 
εργασιών 

Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 535 0,00% 4.106 0,03% 

Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών 
ταµείων 

11.164 0,08% 423 0,00% 

Λοιπά έκτακτα έξοδα 544 0,00% 1.565 0,01% 

Έκτακτες ζημιές 0 0,00% 2.101 0,02% 

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 
 

-- 
 

-- 

Προβλέψεις αποτίµησης αποθεµάτων 
 

- 
 

- 

Λοιπά  έξοδα προηγούμενων χρήσεων 95.681 0,69% 2.351 0,02% 

Σύνολο έκτακτων δαπανών 107.924 0,78% 10.547 0,08% 
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22. Χρηµατοοικονοµικό κόστος 

  31/12/2021 31/12/2020 

 Δανείων- Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 547.715 597.352 

Σύνολο χρεωστικών τόκων 547.715 597.352 

Τόκοι υπερηµερίας 5.848 29.162 

Λοιπά διάφορα τραπεζικά έξοδα 30.067 23.885 

Σύνολο χρηµατοοικονοµικού κόστους 583.631 650.398 

 

23.Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. 

Δεν υφίστανται 
 

24.. Αμοιβές ελεγκτικού γραφείου 

Η αμοιβή του ελεγκτικού γραφείου για τη χρήση που έληξε την 31/12/2021 ανέρχεται σε 

συνολικό ποσό ευρώ 2.790  και αφορά τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2021.  

 

25.Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις 
(ενδεχόμενες υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού 

Την 31/12/2021  δεν υφίστανται  ενδεχόμενες  υποχρεώσεις εκτός Ισολογισμού. 

 
 

26. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

Οι χρήσεις 2006 και εφεξής δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές, δεν αναµένονται 

ωστόσο σηµαντικές πρόσθετες επιβαρύνσεις. 

 

27. Συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη 

Μεταξύ της ∆.Ε.Υ.Α.Η. και του ∆ήµου Ηρακλείου πραγµατοποιούνται οι εξής συναλλαγές: 

• Τιµολόγηση ύδρευσης στις υπηρεσίες του ∆ήµου. 

• Τιµολόγηση υπηρεσιών απόθεσης λυµατολάσπης βιολογικού στη χωµατερή του 

∆ήµου. 

• Μισθώµατα δηµοτικών κτιρίων. 

• Παροχή εγγύησης προς το Ταµείο Παρακαταθηκών & ∆ανείων (Τπ∆) για δανεισµό 

της Επιχείρησης & πληρωµές του ∆ήµου για λογαριασµό της ∆ΕΥΑΗ στο Τπ∆ 

(ουσιαστικά πρόκειται για παρακρατήσεις από χρηµατοδοτήσεις του ∆ήµου έναντι 

του χρέους της ∆ΕΥΑΗ). 

 

28. Συνέχιση δραστηριότητας 
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• Οι οικονοµικές καταστάσεις της ∆ΕΥΑΗ συντάχθηκαν µε βάση την αρχή της συνέχειας 

της επιχειρηµατικής δράσης. Όπως προκύπτει από τις συνηµµένες οικονοµικές 

καταστάσεις το κεφάλαιο κίνησης της επιχείρησης είναι θετικό ήτοι 4,2εκατ.ευρώ. 

Με µε την ΚΥΑ Αριθµ.2/60419Α ΚΥΑ/(ΦΕΚ 2340/28.07.2016 τεύχος Β’) του 

Υφυπουργού Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότηση και των Αναπληρωτών 

Υπουργών Οικονοµικών, όπως αυτή υιοθετήθηκε στην εφαρµογή της από τη ∆.Ο.Υ 

Ηρακλείου, η οφειλή της ∆ΕΥΑΗ από συναφθέντα δάνεια  από την Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα Επενδύσεων ποσού € 50.196.361,44 συµπεριλαµβανοµένων και των 

µελλοντικών τόκων διακανονίζεται σε 80 εξαµηνιαίες χρεολυτικές δόσεις πληρωτέες 

έως την 31.12.2056. Η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι η σχετική ρύθµιση θα έχει θετική 

επίδραση στο κεφάλαιο κίνησης, τα αποτελέσµατα και τις ταµειακές ροές ως εκ 

τούτου θα περιορίσει το βραχυχρόνιο κίνδυνο ρευστότητας και θα βοηθήσει την 

οµαλή λειτουργία της  επιχείρησης .Επίσης θετική επίδραση θα έχει  μεταφορά της 

υπηρεσίας άδρευσης στο Δήμο τη χρήση 2019. Ως συνέπεια της μεταφοράς αυτής 

,μεταφέρθηκαν στο Δήμο απαιτήσεις για είσπραξη οφειλών άρδευσης  συνολικού 

ποσού  € 1.049.322,7  , πάγια αναπόσβεστης αξίας 61.509,95 καθώς και υποχρεώσεις 

ποσού € 3.188.648,57. Το καθαρό όφελος ποσού € 2.077.815,92 μεταφέρθηκε στα 

αποτελέσματα εις νέον και συμψηφίστηκε με ζημιές προηγούμενων ετών.  

29.Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 

Δεν συνέτρεξαν τέτοια γεγονότα. 

 
 

                                 Ηράκλειο, . ./../2022 
 

 
 

Ο Αναπληρωτής  
Γενικός ∆/ντής  

 

Η Αναπληρώτρια 
Προϊσταμένη Δ/Ο 

Υπηρεσίας &  
Οικονομικού 

Τμήματος 

Ο Πρόεδρος Ένα Μέλος του ∆Σ 

    
    

 
Μ.ΦΟΙΝΙΚΙΑΝΑΚΗΣ 

 
Ι.ΚΑΨΑΛΑΚΗ 

 
Γ.ΒΟΥΡΕΞΑΚΗΣ 

 
Ι.ΔΕΙΚΤΑΚΗΣ 
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Έγινε, αποφασίστηκε και υπογράφηκε 
Ο Πρόεδρος              Τα Μέλη 

(Ακολουθούν υπογραφές) 
Ακριβές αντίγραφο ατελές για Δημ. Υπηρεσία 

Ηράκλειο 28 – 11 – 2022  
Η Γραμματέας 
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