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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η πτυχιακή αυτή εργασία αναφέρεται σε δημοτικές επιχειρήσεις του Δ. Λάρισας και 

ασχολείται με την παρουσίαση και αξιολόγησή τους.

Η πτυχιακή είναι χωρισμένη σε 5 μέρη, Μέρος A’, Β’, Γ’, Δ’ και Ε \ Το Μέρος Α’ 

παρουσιάζει δημογραφικά, στατιστικά και ιστορικά στοιχεία της πόλης της Λάρισας και 

του ομώνυμου Νομού, τις δημοτικές της επιχειρήσεις καθώς και το νομικό καθεστώς που 

διέπει τη λειτουργία τους. Το Μέρος Β’, που είναι και το κύριο μέρος της πτυχιακής, είναι 

χωρισμένο σε 3 ενότητες. Η 1η ασχολείται με τη ΔΕΥΑΛ (Δημοτική Επιχείρηση 

Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας). Η 2η με τη ΔΕΦΑΛ (Δημοτική Επιχείρηση Φυσικού 

Αερίου Λάρισας) και η 3η με το ΔηΠεΘεΛ (Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Λάρισας). Το 

Μέρος Γ’ αναφέρεται στον ΑΟΔΛ (Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Λάρισας), ΝΠΙΔ και 

όχι δημοτική επιχείρηση αλλά συμπεριλαμβάνεται για μια πληρέστερη εικόνα του Δ. 

Λάρισας. Το Μέρος Δ’ αναφέρεται στην αναπτυξιακή προοπτική και σε προτάσεις σχετικά 

με την πόλη της Λάρισας. Τέλος το Μέρος Ε’ επεξηγεί τις συντομογραφίες και τις μονάδες 

μέτρησης που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και τη βιβλιογραφία της πτυχιακής.

Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση δημοτικών επιχειρήσεων του Δ. Λάρισας, και 

η κάλυψη ενός θέματος που έλειπε από τον κατάλογο των θεμάτων των πτυχιακών του 

τμήματος ΔΜΤΑ (Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης) της ΣΔΟ (Σχολή 

Διοίκησης -  Οικονομίας). Κύριος σκοπός φυσικά είναι η απόκτηση του πτυχίου.

Οι δυσκολίες που εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια της συγγραφής της πτυχιακής αυτής 

ήταν πολλές και έχουν να κάνουν με τη χρονοβόρα και επίπονη διαδικασία της συλλογής 

των απαραίτητων στοιχείων, πολλά από τα οποία δεν ήταν διαθέσιμα λόγω κακής 

οργάνωσης και γραφειοκρατίας. Δυσκολίες επίσης παρουσιάστηκαν σε όσα έχουν να 

κάνουν με την επεξεργασία τους ώστε να χρησιμοποιηθούν αυτά τα οποία έπρεπε μέσα 

στον επιτρεπτό διαθέσιμο χρόνο που δίνεται για τις πτυχιακές και που αποτελούσε 

παράγοντα άγχους, η μετατροπή τους σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της δακτυλογράφησης 

στον Η/Υ, οι αλλεπάλληλες διορθώσεις, μετατροπές αλλά και εκτυπώσεις μέχρι η εργασία 

να πάρει την τελική της μορφή.

Τα στοιχεία αντλήθηκαν κυρίως από τις ίδιες τις δημοτικές επιχειρήσεις, την ΤΕΔΚ Ν. 

Λάρισας, εγκυκλοπαίδειες, δημοτικούς υπαλλήλους, διαφημιστικά και ενημερωτικά 

φυλλάδια και το Internet.
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ΜΕΡΟΣ A’

Το άγαλμα του Ιπποκράτη το οποίο βρίσκεται στο ομώνυμο μνημείο (ΒΔ είσοδος της πόλης).
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ϊπμτυμμπου

ΧΑΡΤΗΣ 1
Πηγή: TEAK Ν. Λάρισας.

3



A ^ I U y \ U l  Γ Ι ά ιΠ  Ζ Λ Γ Ίΐν ΐν^  I  i - . i u y v L · ! !  ^  __________

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

A) ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ

Η παλαιότερη κατοίκηση της πόλης που αναφέρεται και ως Λάρισα ή Πελασγίς 

τοποθετείται στην προϊστορική εποχή, ενώ η ίδια η ονομασία της πόλης φέρεται ότι 

ανάγεται σε προελληνικό υπόστρωμα. Η Λάρισα όμως δεν αναφέρεται στα ομηρικά έπη.

Σύμφωνα με την μαρτυρία του Στέφανου Βυζάντιου, ιδρυτής της πόλης ήταν ο 

Ακρίσιος. Ως πρώτος βασιλιάς της μνημονεύεται ο Αλεύας, γιος του Θεσσαλού και 

εγγονός του Ηρακλή. Οι Αλευάδες εμφανίζονται στην Λάρισα κατά τον 6°πΧ αιώνα, ενώ 

κατά την βασιλεία των αδελφών Ευρυπύλου και Θρασυδαίου (μέχρι τον 5°πΧ αιώνα), η 

πόλη απέβη σημαντική δύναμη και κυριαρχούσε από την Πελλήνη μέχρι την Ιωλκό και την 

χώρα των Περαϊβών. Κατά την διάρκεια του 

Πελοποννησιακού Πολέμου οι Λαρισαίοι 

τάχθηκαν με τους Αθηναίους και έστειλαν 

επικουρικά στρατεύματα εναντίον των 

Σπαρτιατών. Με την λήξη του πολέμου η 

Λάρισα βρέθηκε υπό την επιρροή των Φερών, 

που τελικά επέβαλαν τυραννία στην πόλη υπό 

τον Πολύδωρο τον 4°πΧ αιώνα. Για να 

αποτινάξουν την τυραννία οι Λαρισαίοι 

ζήτησαν την βοήθεια των Μακεδόνων, οι οποίοι 

και κυριάρχησαν στην πόλη (369πΧ). Έναν 

χρόνο αργότερα ο Πελοπίδας, επικεφαλής των 

Θηβαίων, ελευθέρωσε την Λάρισα από την 

Μακεδονική κυριαρχία, επιβάλλοντας την 

θηβαϊκή. Το 344πΧ οι Αλευάδες ζήτησαν την συνδρομή του Φιλίππου Β’ της Μακεδονίας 

-  από την εποχή αυτή άρχισε μια νέα φάση στην ιστορία της πόλης όπου παρέμεινε υπό
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μακεδονική κυριαρχία μέχρι το 196πΧ - οπότε οι Μακεδόνες ηττήθηκαν από τον 

Φλαμινίνο (197πΧ) και εγκατέλειψαν την πόλη στους Ρωμαίους. Την περίοδο που 

ακολούθησε η Λάρισα ήταν η πρωτεύουσα του θεσσαλικού κοινού και των ρωμαϊκών 

στρατευμάτων. Το 14πΧ ο Αύγουστος ανακήρυξε την πόλη Augusta (Σεβαστή). Σύμφωνα 

με την μαρτυρία του Στράβωνα, η Λάρισα ήταν κατά την εποχή του Αυγούστου η πλέον 

ακμάζουσα πόλη της Θεσσαλίας. Η άνθισή της διατηρήθηκε και σε ολόκληρη την 

αυτοκρατορική περίοδο. Επί Ιουστινιανού η πόλη περιτειχίστηκε και ορίστηκε έδρα της 

επαρχίας.

ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ

Κατά τους ύστερους ρωμαϊκούς και πρώιμους βυζαντινούς χρόνους η Λάρισα υπήρξε 

πρωτεύουσα της σημαντικής επαρχίας Θεσσαλίας, μιας από τις 6 μεγάλες επαρχίες της 

διοίκησης του Ανατολικού Ιλλυρικού, που είχε έδρα την Θεσσαλονίκη.

Η ανάπτυξη και η οικονομική ακμή της πόλης συνδέθηκε με την εύφορη πεδιάδα και 

την πλούσια απόδοση των γεωργικών καλλιεργειών, ιδιαίτερα του σιταριού. Παρά τις 

επιδρομές των βαρβάρων η ακμή της πόλης παρέμεινε σταθερή. Η κατάληψη και η 

λεηλασία της Λάρισας από τον ηγεμόνα των Γότθων Αλάριχο (395-396) ήταν η χειρότερη 

κατά τους πρώτους βυζαντινούς αιώνες. Αναφέρεται και άλλη λεηλασία της πόλης από 

τους Οστρογότθους του Θεοδώριχου (482), ενώ υπάρχουν και άλλες βαρβαρικές 

επιδρομές, οι οποίες δεν αναφέρονται στις πηγές. Έτσι εξηγείται το γεγονός ότι ο 

Ιουστινιανός Λ’ (527-565) την συμπεριέλαβε στο πρόγραμμα ενίσχυσης των 

οχυρωματικών έργων.

Η από τον 6° αιώνα ειρηνική διείσδυση νομαδικών σλαβικών φυλών δεν δημιούργησε 

σοβαρά προβλήματα στην Λάρισα και στην ευρύτερη περιοχή, αλλά οι βουλγαρικές 

επιδρομές του Κρούμμου, του Συμεών και του Σαμουήλ κατά τον 9° και 10° αιώνα 

δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα στους κατοίκους. Ιδιαίτερα γνωστή είναι η πολιορκία 

της πόλης από τον ηγεμόνα των Βουλγάρων Σαμουήλ, η οποία υπήρξε μακροχρόνια χάρη 

στην στρατηγική ικανότητα του στρατηγού Κεκαυμένου. Τελικά η πόλη καταλήφθηκε το 

986 και λεηλατήθηκε, χωρίς αυτό να εμποδίσει την ανάπτυξή της στους μέσους 

βυζαντινούς χρόνους. Το 1083 η Λάρισα πολιορκήθηκε από τους Νορμανδούς του 

Βοημούνδου. Η ακμή συνεχίστηκε και κατά τον 12° αιώνα. Είναι χαρακτηριστικό ότι με
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την βυζαντινό βενετική σύμβαση του 1187 η Βενετία ζήτησε και έλαβε εμπορικά προνόμια 

και για την Λάρισα. Τα προνόμια αυτά ανανεώθηκαν το 1199.

Μετά την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους (1204), ο κύριος 

της Θεσσαλονίκης Βονιφάτιος ο Μομφερρατικός κινήθηκε νότια και κατέλαβε την 

Λάρισα. Σύντομα όμως η Λάρισα ανακτήθηκε από τον δεσπότη της Ηπείρου Θεόδωρο 

Άγγελο Κομνηνό. Μετά την συντριβή του Θεοδώρου στον Έβρο η Λάρισα περιήλθε για 

λίγο στην κατοχή του ηγεμόνα των Βουλγάρων Ιωάννη Ασάν. Το 1309 η πόλη 

καταλήφθηκε από τους Καταλανούς, οι οποίοι την εγκατέλειψαν έναντι χρηματικής 

επιχορήγησης στον δεσπότη Νέων Πατρών. Τελικά η Λάρισα περιήλθε στην βυζαντινή 

κυριαρχία και διοικούνταν από τον ύπαρχο του αυτοκράτορα Ανδρόνικου Παλαιολόγου 

(1282-1328). Περί τα μέσα του 14ου αιώνα η πόλη περιήλθε στην κυριαρχία του κράλη των 

Σέρβων Στέφανου Δουσάν μαζί με μεγάλο μέρος της Θεσσαλίας.

ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ

Η πρώτη επιδρομή των Τούρκων εναντίον της Θεσσαλίας έγινε το 1363 από τον 

Μουράτ Λ’ (1362-1389). Το 1396 η Λάρισα συνθηκολόγησε. Το 1423 ολόκληρη η 

Θεσσαλία είχε υποταχθεί στους Τούρκους από τον στρατηγό Τουραχάν Μπέη.

Στις αρχές του 16ου αιώνα η Λάρισα που είχε ονομαστεί από τους Τούρκους Γενί Σεχίρ 

(Νέα Πόλη), ήταν στρατιωτικό και διοικητικό κέντρο της περιοχής με σαφή υπεροχή του 

τουρκικού στοιχείου. Είναι χαρακτηριστικό ότι στα μέσα του 17ου αιώνα, κατά την 

διάρκεια του βενετοτουρκικού πολέμου (1645-1649) ο σουλτάνος Μωάμεθ Δ’ μετέφερε το 

στρατηγείο του στην Λάρισα. Ο πληθυσμός προσβλήθηκε 2 φορές από θανατηφόρες 

επιδημίες, το 1667 και το 1688.

Η συμμετοχή του περιορισμένου ελληνικού πληθυσμού στον Αγώνα του 1821 ήταν 

αδύνατη καθώς η Λάρισα αποτελούσε τον τόπο συγκέντρωσης των τουρκικών 

στρατευμάτων που κατευθύνονταν νότια για την καταστολή της Επανάστασης.
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ΤΑ ΝΕΩΤΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ

Μετά την προσάρτηση της Θεσσαλίας στην Ελλάδα, το 1881, η ανάπτυξη της πόλης 

υπήρξε ραγδαία. Κατά τον πόλεμο του 1897 η Λάρισα καταλήφθηκε από τους Τούρκους 

στις 13/4 και αποδόθηκε στους Έλληνες στις 24/5/1898.

Με την είσοδο των Γερμανών στην Ελλάδα, η Λάρισα καταλήφθηκε στις 20/4/1941. 

Ακολούθησε έντονη αντιστασιακή δράση από αντάρτες του ΕΛΑΣ.

Σήμερα η Λάρισα είναι από τις σημαντικότερες πόλεις, με ακμαία βιομηχανία, με 

αξιόλογη πνευματική ζωή, στην οποία συντελούν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, οι 

μορφωτικοί και οι καλλιτεχνικοί σύλλογοι, ο ημερήσιος και ο περιοδικός Τύπος.

Β) ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο Ν. Λάρισας ανήκει στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Αποτελείται από 28 δήμους και 3 

κοινότητες. Συγκαταλέγεται στους 3 μεγαλύτερους σε έκταση Νομούς της Ελλάδας με 

5.381Km2, 2ος μετά το Ν. Αιτωλοακαρνανίας, αλλά και σε αυτούς με την μεγαλύτερη 

πληθυσμιακή πυκνότητα καθώς έχει 277.973 κατοίκους (απογραφή 2001). Η πόλη της 

Λάρισας βρίσκεται σε ύψος 70m από το επίπεδο της θάλασσας.

Όντως σε κεντρική γεωγραφική θέση συνορεύει με άλλους 7 Νομούς (Πιερίας, 

Φθιώτιδας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Μαγνησίας, Κοζάνης και Γρεβενών). Η κεντροβαρής 

θέση του στον ελληνικό γεωγραφικό χώρο και ο πλούτος των φυσικών του πόρων 

καθορίζουν τον ρόλο και την σημασία του για την ελληνική οικονομία. Βρίσκεται πάνω 

στον εθνικό αναπτυξιακό άξονα Αθήνας -  Θεσσαλονίκης. Η πλεονεκτική του θέση, στο 

κέντρο της ηπειρωτικής Ελλάδας και στο μέσο του εθνικού οδικού δικτύου, τον καθιστά 

μοναδικό κόμβο για τη γρήγορη και απρόσκοπτη πρόσβαση στις 2 μεγαλύτερες πόλεις της 

χώρας (Αθήνα και Θεσσαλονίκη). Επιπλέον, βρίσκεται στους άξονες των εθνικών 

συνδέσεων με τις χώρες της ΕΕ και της Λ. Ευρώπης, καθώς και των διαπερκρερειακών 

συνδέσεων με τη Στερεά Ελλάδα, την Μακεδονία και την Ήπειρο.

Η έκταση του αντιστοιχεί στο 38,5% της Θεσσαλίας. Το 41% της έκτασης του Νομού 

είναι πεδινές εκτάσεις, το 28% ημιορεινές και το 29% ορεινές. Η καλλιεργούμενη έκταση 

καλύπτει το 45%, οι βοσκότοποι το 40%, τα δάση το 10% και οι λοιπές εκτάσεις το 5%. Το 

44% των κατοίκων απασχολείται στον πρωτογενή τομέα, το 26% στον δευτερογενή και το 

30% στον τριτογενή τομέα παραγωγής.
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OTA N. ΛΑΡΙΣΑΣ

Ο N. Λάρισας αποτελείται από 31 OTA. Από αυτούς οι 28 είναι δήμοι και οι 3 

κοινότητες. Πριν τον Καποδίστρια υπήρχαν πάνω από 100 κοινότητες, εκτός από τις 3 που 

παρέμειναν μετά την εφαρμογή του. Οι δήμοι ανέρχονταν μόνο σε 5.

Με την εφαρμογή του Καποδίστρια όμως ο αριθμός των κοινοτήτων μειώθηκε 

δραστικά καθώς οι περισσότερες συνενώθηκαν στους ήδη υπάρχοντες δήμους ή 

δημιουργήθηκαν νέοι δήμοι που προέκυψαν από τη συνένωσή των παλιών κοινοτήτων. Οι 

δήμοι που προέρχονται από την συνένωση κοινοτήτων αποτελούν και το μεγαλύτερο 

ποσοστό των δήμων του Νομού.

Οι συνενώσεις έγιναν χωρίς προβλήματα και σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα αρκετές 

κοινότητες είχαν συμφωνήσει από πριν για τη συνένωσή τους με τις γειτονικές τους 

κοινότητες αλλά προτείνανε και αυτές οι ίδιες συνδυασμούς συνενώσεων.

Σημειώθηκαν μόνο 2 περιπτώσεις άρνησης για συνένωση. Αυτό συνέβη στην 

κοινότητα Βερδικούσιας, της οποίας η άρνηση έγινε δεκτή από το ΥπΕς και η Βερδικούσια 

παρέμεινε κοινότητα, καθώς και η κοινότητα Τσαριτσάνης η οποία συνεχίζει ακόμα και 

σήμερα να αντιδρά στην συνένωσή της στο Δ. Ελασσόνας με αποτέλεσμα να 

δημιουργούνται προβλήματα σε θέματα αυτοδιοίκησης αλλά και στις δημοτικές εκλογές 

(Οκτωβρίου 1998 και 2002) με αποχή των δημοτών από τις δημοτικές εκλογές.

Η κοινότητα Κιλελέρ μετατράπηκε σε δήμο για ιστορικούς λόγους διότι από εκεί 

ξεκίνησε το αγροτικό κίνημα για την αναδιανομή των καλλιεργούμενων εκτάσεων 

(απαλλοτρίωση τσιφλικιών). Διατηρήθηκε επίσης το όνομα Κιλελέρ πάλι για ιστορικούς 

λόγους αντί του ελληνικού «Κυψέλη». Η κοινότητα Αμπελακίων παρέμεινε κοινότητα 

επίσης για ιστορικούς λόγους, εκεί δημιουργήθηκε ο 1ος συνεταιρισμός του κόσμου. Να 

σημειωθεί ότι στο εξωτερικό τα πρωτείο αυτό της Ελλάδας δεν αναγνωρίζεται με το 

αιτιολογικό ότι τότε δεν υπήρχε Ελληνικό Κράτος (18ος αιώνας).

ΔΗΜΟΣ ΕΔΡΑ ΚΑΤΟΙΚΟΙ 

1991 2001

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

%

ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ 

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑ 7.411 6.449 -14,91% 189.487

ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ 8.545 8.441 -1,23% 154.759

ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ ΚΡΑΝΕΑ

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

4.335 3.948 -9,80% 142.919

8



A JS.1U A O I l~12,l~t Α Π ΙΥ ΙΚ  I 1ΓΥ&UN [^1 liyyiw ir 1 i  <_»■ ; ».i ». . ■—

ΑΡΜΕΝΙΟΥ ΑΡΜΕΝΙΟ 2.626 2.359 -11,31% 99.403

HANNOΥΛΗΣ HANNOΥΛΗ 6.327 10.048 +37,03% 51.092

ΓΟΝΝΩΝ ΓΟΝΝΟΙ 3.622 3.148 -15,05% 113.333

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑ 15.637 14.585 -7,21% 348.888

ΕΝΙΠΠΕΑ ΜΕΓΑΛΟ

ΕΥΥΔΡΙΟ

4.838 4.542 -6,51% 161.252

ΕΥΡ ΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΜΙΟ 2.522 2.435 -3,57% 95.284

ΚΑΤΩ

ΟΛΥΜΠΟΥ

ΠΥΡΓΕΤΟΣ 4.753 4.425 -7,41% 128.462

ΚΙΛΕΛΕΡ ΚΙΛΕΛΕΡ 3.096 2.828 -9,47% 147.350

ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑ 3.514 3.334 -5,39% 162.299

ΚΡΑΝΝΩΝΟΣ ΑΓΙΟΙ

ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

3.275 3.380 +3,10% 205.242

ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΑ 2.109 1.761 -19,76% 179.386

ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑ 114.334 124.376 +8,07% 122.586

ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΛΙΒΑΔΙ 3.378 3.180 -6,22% 158.273

ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ 3.004 2.998 -0,20% 107.767

ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΤΣΑ 3.278 3.476 +5,69% 197.633

ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ ΝΑΡΘΑΚΙ 1.811 1.801 -0,55% 164.101

ΝΕΣΣΩΝΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟ 5.588 5.487 -1,84% 172.675

ΝΙΚΑΙΑΣ ΝΙΚΑΙΑ 6.863 6.581 -4,28% 279.562

ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑ 4.410 3.589 -22,87% 303.964

ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ 8.203 8.305 +1,22% 244.698

ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ ΒΑΜΒΑΚΟΥ 6.470 6.532 +0,94% 292.951

ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟ 5.451 5.064 -7,64% 200.279

ΣΑΡ ΑΝΤ ΑΠΟΡΟΥ ΣΑΡΑΝΤ ΑΠΟΡΟ 3.946 3.628 -8,76% 150.902

ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΣ 16.923 16.561 -2,18% 370.564

ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΦΑΡΣΑΛΑ 9.464 10.874 +12,96% 121.433

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΗΜΩΝ 265.733 274.135 +3,06% 5.066.544

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΔΡΑ

ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ 554 511 -8,41% 54.447

ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑ 1.351 1.081 -24,97% 158.685

ΚΑΡΥΩΝ ΚΑΡΥΑ 2.974 2.246 -32,41% 101.267
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ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

4.879 3.838 -27,12% 314.399

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΛΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

270.622 277.973 +2,64% 5.380.943

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΑ.

Από τα παραπάνω στοιχεία γίνεται αμέσως αντιληπτή η αύξηση του πληθυσμού της 

πρωτεύουσας του Νομού κατά 10.000 κατοίκους περίπου στο διάστημα 1991 - 2001. 

Ισούται με αύξηση περίπου κατά 1.000 κατοίκους το χρόνο. Αυτό συνέβη λόγω 

εσωτερικής μετανάστευσης εντός Νομού από τους ορεινούς δήμους προς το μεγάλο αστικό 

κέντρο.

Η μεγαλύτερη αύξηση πληθυσμού σημειώθηκε στο δήμο Γιάννουλης και άγγιξε το 

37,03% ενώ ακολουθεί ο δήμος Φαρσάλων με 12,96%. Να σημειωθεί ότι ο δήμος 

Γιάννουλης απέχει μόνο μερικές εκατοντάδες μέτρα από το δήμο Λάρισας, μπορεί άνετα 

να νομίσει κανείς ότι είναι ενωμένοι, και αυτός είναι ένας σπουδαίος λόγος για την τόσο 

μεγάλη αύξηση του πληθυσμού. Αρκετοί από αυτούς που μετακόμισαν προς το αστικό 

κέντρο είτε δεν ήθελαν να ζήσουν τόσο έντονα τους ρυθμούς της πόλης είτε δεν είχαν την 

οικονομική δυνατότητα να αντεπεξέλθουν σε μια πόλη και έτσι προτίμησαν τη μέση λύση 

αφού ο δήμος Γιάννουλης μοιάζει περισσότερο με προάστιο της Λάρισας.

Αντιθέτως η μεγαλύτερη μείωση πληθυσμού ήταν στην κοινότητα Καρυάς με -32,41%, 

ακολουθεί με -24,97% η κοινότητα Βερδικούσιας και μετά με -22,87% ο δήμος Ολύμπου. 

Και οι 3 αυτοί ΟΤΑ χαρακτηρίζονται ως ορεινοί και αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της 

φυγής των κατοίκων τους προς την πρωτεύουσα του Νομού ή προς άλλους δήμους 

πεδινούς. Οι κυριότεροι λόγοι είναι:

1. η ανεργία

2. η αναζήτηση ενός πιο σύγχρονου τρόπου ζωής από τους νέους

3. οι νέοι που φεύγουν για σπουδές δεν επιστρέφουν στον τόπο καταγωγής τους αλλά 

μένουν μόνιμα σε μεγάλα αστικά κέντρα όπου και μπορούν να αναζητήσουν 

ευκολότερα εργασία πάνω στο αντικείμενο των σπουδών τους

4. η υπογεννητικότητα, που είναι και πανελλαδικό πρόβλημα

Ένας άλλος μεγάλος παράγοντας που παίζει ρόλο είναι, εκτός από την εσωτερική 

μετανάστευση εντός Νομού ή Περιφέρειας ή και Ελλάδας ακόμη, η εξωτερική 

μετανάστευση. Η μετανάστευση δηλαδή προς χώρες κυρίως της ΕΕ, τώρα ιδίως που είναι 

και πιο εύκολη υπόθεση (δεν χρειάζεται διαβατήριο παρά μόνο αστυνομική ταυτότητα, δεν
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υπάρχει περιορισμός στο συνάλλαγμα, κτλ). Η χώρα της ΕΕ με τους περισσότερους 

Έλληνες μετανάστες πρώην κατοίκους του Ν. Λάρισας είναι η Γερμανία. Πολλοί είναι 

επίσης αυτοί που φεύγουν στο εξωτερικό αλλά για περιορισμένο και συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα όπως για σπουδές. Κυριότερες χώρες προτίμησης Ελλήνων φοιτητών του 

εξωτερικού είναι η Αγγλία και η Ιταλία. Παλιότερα και η Ρουμανία με τη Βουλγαρία και 

τη Γιουγκοσλαβία.

Δεν πρέπει να παραληφθεί να ειπωθεί ότι τα στοιχεία αυτά προέρχονται από τις 2 

τελευταίες απογραφές (1991 και 2001).

Επίσης να σημειωθεί ότι η απογραφή του 2001 είναι η πρώτη στην οποία έχουν 

συμπεριληφθεί και οι ξένοι μετανάστες που ζουν πρόσκαιρα ή μόνιμα στην Ελλάδα και 

ξεπερνούν τις 600.000. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας γενικά και πιο συγκεκριμένα ο Ν. 

Λάρισας είναι τόπος υποδοχής ξένων μεταναστών (στην συντριπτική τους πλειοψηφία 

προερχόμενοι από την Αλβανία) επειδή είναι κυρίως αγροτική περιοχή και χρειάζεται 

εργατικά χέρια κατά τους καλοκαιρινούς μήνες όπου η συγκομιδή των αγροτικών 

προϊόντων βρίσκεται σε αναβρασμό.

Σε γενικές γραμμές μπορεί άνετα να ειπωθεί ότι ο Ν. Λάρισας δεν συγκαταλέγεται 

στην κατηγορία εκείνη των Νομών όπου πάσχουν από πληθυσμιακή γήρανση και το 

μέλλον τους προδιαγράφεται ως αβέβαιο. Ο Νομός έχει μέλλον και η προοπτική του είναι 

ευοίωνη πληθυσμιακά αλλά και αναπτυξιακά λόγω της μορφολογία του εδάφους του που 

είναι εύφορο αλλά και της στρατηγικής κεντρικής θέσης του στην Ελλάδα όπου αποτελεί 

συγκοινωνιακό κόμβο Βορρά -  Νότου και προσφέρει γρήγορη και εύκολη πρόσβαση στο 

Αιγαίο αλλά και στη Δ. Ελλάδα.

ΓΡΑΦΗΜΑ Α.1.1. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ 1991 - 2001
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■  ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 1991 
□  ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2001
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ΓΡΑΦΗΜΑ A.1.4. ΕΚΤΑΣΗ ΛΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ)

□  ΔΗΜΟΙ 
■  ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
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Γ) ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Δ. ΛΑΡΙΣΑΣ

Ο Δ. Λάρισας έχει αναπτύξει έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα σε τομείς 

υποδομών και υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, τουρισμού, πολιτισμού και 

υποδομών φυσικού αερίου με την ίδρυση και λειτουργία των παρακάτω δημοτικών 

επιχειρήσεων.

1 -  ΔΕΥΑΛ (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας)

Πόλη: Λάρισα 

Έτος ίδρυσης: 1930

Σκοπός ίδρυσης: Παροχή πόσιμου νερού, αποχέτευση ακάθαρτων και όμβριων υδάτων 

καθώς και επεξεργασία λυμάτων (βιολογικός καθαρισμός)

Στεγάζεται σε δικό της κτίριο. Εντάσσεται στις διατάξεις του Ν. 1069/80 «περί 

κινήτρων για την Ίδρυση Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης» με το ΠΔ374/10-4-81.

2 -  ΔΕΤΠοΛ (Δημοτική Επιχείρηση Τουρισμού Πολιτισμού Λάρισας)

Πόλη: Λάρισα 

Διεύθυνση: Ανθίμου Γαζή 31 

Έτος ίδρυσης: 1988

Σκοπός ίδρυσης: Διοργάνωση θεατρικών παραστάσεων, λειτουργία δημοτικού 

ραδιοφώνου.

Στεγάζεται στο πρώην σχολείο του Μίχου, επί της Ανθίμου Γαζή. Είναι αμιγής 

Δημοτική Επιχείρηση και στις δραστηριότητές της υπάγονται το club «Μύλος 1927» 

στον «Μύλο του Παππά», οι Δημοτικοί χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, τα Δημοτικά 

Αναψυκτήρια (στο Αλκαζάρ, στο Αισθητικό Άλσος, στο Φρούριο, στο πάρκο Αγ. 

Αντωνίου και στην περιοχή του ΑΤΑΔ), το Δημοτικό Εργαστήρι Χορού και το 

Δημοτικό Ραδιόφωνο. Απασχολεί συνολικά 40 άτομα.

3 -  ΔΕΦΑΛ (Δημοτική Επιχείρηση Φυσικού Αερίου Λάρισας)

Πόλη: Λάρισα 

Διεύθυνση: Ογλ 11 

Έτος ίδρυσης: 1993
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Σκοπός ίδρυσης: Παροχή εναλλακτικής μορφής ενέργειας (φυσικού αερίου) στους 

δημότες της πόλης.

Στεγάζεται στο μισθωμένο από τον Δήμο κτίριο επί της οδού Ογλ 11. Είναι αμιγής 

Δημοτική Επιχείρηση υπεύθυνη για την επίβλεψη και διοίκηση των έργων της 

Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου (ΔΕπΑ) μόνο για την πόλη της Λάρισας. Απασχολεί 

συνολικά 9 άτομα.

4 -  ΔηΠεΘεΛ (Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Λάρισας)

Πόλη: Λάρισα 

Διεύθυνση: Ρούζβελτ 59 

Έτος ίδρυσης: 1983 

Σκοπός ίδρυσης: Προσφορά θεατρικών 

πόλη την Περιφέρεια και την Ελλάδα.

Από το 1991 στεγάζεται στις 

Δημοτικές εγκαταστάσεις του «Μύλου 

του Παππά», στην οδό Γεωργιάδου, 

ενώ έχει δημοπρατηθεί ήδη η 

διαμόρφωση του πρώην κτιρίου 

ΟΥΗΛ σε θέατρο. Είναι αμιγής 

Δημοτική Επιχείρηση που 

περιλαμβάνει την Κύρια (επαγγελματική), την Ερασιτεχνική και την Παιδική Σκηνή.

5 -  Εικαστικό Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης

Πόλη: Λάρισα

Διεύθυνση: Οδός Σωκράτους

Σκοπός ίδρυσης: Φιλοξενεί στους χώρους του περιοδικές εκθέσεις Ελλήνων και ξένων 

καλλιτεχνών με στόχο γενικότερα την προώθηση της εικαστικής δημιουργίας 

Στεγάζεται σε μισθωμένο από τον Δήμο χώρο του Εμπορικού Κέντρου της οδού 

Σωκράτους. Είναι αμιγής Δημοτική Επιχείρηση. Ιδρύθηκε βάσει προγραμματικής 

σύμβασης με το Υπουργείο Πολιτισμού που προβλέπει την ένταξή του στο Πολιτιστικό 

Δίκτυο Πόλεων. Απασχολεί συνολικά 5 άτομα.

6 -  ΑΟΔΛ (Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Λάρισας)

Πόλη: Λάρισα

και γενικά καλλιτεχνικών παραστάσεων στην
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Έτος ίδρυσης: 1983

Σκοπός ίδρυσης: Διεξαγωγή πρωταθλημάτων διαφόρων αθλημάτων.

ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι με τις δημοτικές αυτές επιχειρήσεις καλύπτεται όλο το 

φάσμα των αναγκών μιας πόλης. Καλύπτεται ο ενεργειακός, ο βιολογικός, ο πολιτιστικός, 

ο αθλητικός και ο καλλιτεχνικός τομέας. Οι δημοτικές επιχειρήσεις βοηθούνε στην 

ανάπτυξη της πόλης της Λάρισας αλλά και κάθε πόλης γενικότερα με ποικίλους τρόπους 

και ο δήμος έχει πολύ σημαντικά οφέλη από την ύπαρξη και λειτουργία τους.

Προσφέρουνε θέσεις εργασίας για μόνιμη ή εποχιακή απασχόληση στους δημότες, κάτι 

που είναι πολύ σημαντικό γιατί μειώνεται η ανεργία και δημιουργείται η αίσθηση στους 

εργαζόμενους δημότες τους ότι προσφέρουνε στον ίδιο τον τόπο όπου ζουν.

Οι δημοτικές επιχειρήσεις είναι ο μοναδικός τρόπος που υπάρχει για την καλύτερη 

άσκηση του δικαιώματος της αυτοδιοίκησης. Δίνουν στην πόλη την ευκαιρία να 

εκμεταλλευτεί αυτή η ίδια με τον τρόπο που επιθυμεί τις πλουτοπαραγωγικές πηγές της 

(όπως το νερό) αλλά και να λειτουργεί με μια δόση αυξημένης ανεξαρτησίας καθορίζοντας 

πράγματα και γεγονότα που την αφορούν άμεσα όπως αθλητικά, καλλιτεχνικά, κτλ.
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Η πτυχιακή αυτή εργασία αναφέρεται στις εξής δημοτικές επιχειρήσεις: 

α) ΔΕΥΑΛ 

β) ΔΕΦΑΛ 

γ) ΔηΠεΘεΛ
οι οποίες είναι και οι mo πρόσφορες για παρουσίαση και αξιολόγηση λόγω οργάνωσης 

αλλά και διαθέσιμων στοιχείων.

Επίσης αναφέρεται και στον ΑΟΔΑ (Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Λάρισας). Να 

σημειωθεί όμως ότι δεν είναι δημοτική επιχείρηση αλλά ΝΓΊΙΔ. Περιλαμβάνεται 

επιπρόσθετα στην πτυχιακή γιατί έχει πολύ στενή σχέση με το Δ. Λάρισας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:
ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

Άρθρο 277

(Άρθρο 277 ΠΔ410/1995 -  άρθρο 14 Ν.2399/1996 -  Ν.2503/1997 -  άρθρο 11

παρ.22 Ν.2503/1997)

Σύσταση και νομική φύση

1. Οι δήμοι και οι κοινότητες μπορούν να συνιστούν δικές τους επιχειρήσεις ή να μετέχουν 

σε επιχειρήσεις που συνιστούν μαζί με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή σε επιχειρήσεις 

που ήδη υπάρχουν:

α) για την εκτέλεση έργων που έχουν σκοπό την εξυπηρέτηση του κοινού καθώς και την 

οικονομική εκμετάλλευση των έργων αυτών,

β) για την παραγωγή αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών που έχουν σκοπό την εξυπηρέτηση 

του κοινού,

γ) για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που έχουν σκοπό την πραγματοποίηση εσόδων.

2. 2 ή περισσότεροι δήμοι ή κοινότητες ή δήμοι και κοινότητες μπορούν να συνιστούν 

κοινές δημοτικές ή κοινοτικές επιχειρήσεις και να συμμετέχουν σε υφιστάμενες δημοτικές 

και κοινοτικές επιχειρήσεις.

3. Η σύσταση αμιγούς δημοτικής ή κοινοτικής επιχείρησης ή η συμμετοχή σε τέτοια 

επιχείρηση γίνεται, μετά από πλήρη οικονομοτεχνική μελέτη, με απόφαση του δημοτικού ή 

κοινοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών 

του, και η πράξη του Γ ενικού Γ ραμματέα της Περιφέρειας που δημοσιεύεται στο ΦΕΚ. Η 

πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της 

απόφασης του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και αποτελεί το καταστατικό της
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επιχείρησης και σε περίπτωση σύστασης εμπράγματων δικαιωμάτων μεταγραπτέο τίτλο 

στο υποθηκοφυλακείο.

4. Στην απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για την σύσταση δημοτικής ή 

κοινοτικής επιχείρησης αναφέρονται η επωνυμία, ο σκοπός, η διάρκεια και η έδρα της 

επιχείρησης, η διοίκηση, το κεφάλαιο, οι πόροι, τα σχετικά με την διάλυση και εκκαθάριση 

της επιχείρησης καθώς και κάθε άλλο στοιχείο αναγκαίο κατά την κρίση του δημοτικού ή 

κοινοτικού συμβουλίου.

5. Οι παραπάνω δημοτικές ή κοινοτικές επιχειρήσεις αποτελούν ΝΠΙΔ και διέπονται από 

τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά απ’ αυτόν τον 

νόμο.

6. Η σύσταση ή η συμμετοχή σε επιχείρηση που δεν είναι αμιγής δημοτική ή κοινοτική, 

γίνεται ύστερα από πλήρη οικονομοτεχνική μελέτη, με απόφαση των δημοτικών ή 

κοινοτικών συμβουλίων, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία της παραγράφου 3. Με την 

ίδια απόφαση καθορίζονται τα περιουσιακά στοιχεία που εισφέρονται και το ποσοστό 

συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο, η εκπροσώπηση του δήμου ή της κοινότητας στα 

όργανα της επιχείρησης και οι όροι συμμετοχής και αποχώρησης.

Οι επιχειρήσεις αυτής της παραγράφου λειτουργούν με την μορφή της ανώνυμης 

εταιρείας ή της εταιρείας μικτής οικονομίας ή του συνεταιρισμού. Με την ίδια διαδικασία 

είναι δυνατή η συμμετοχή δήμου ή κοινότητας σε κοινοπραξία.

7. Η ευθύνη δήμου ή κοινότητας, που συνιστά ή συμμετέχει σε επιχείρηση του άρθρου 285 

περιορίζεται στην συμμετοχή της στο κεφάλαιο της επιχείρησης.

8. Δεν επιτρέπεται η επιχορήγηση από νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, δήμο ή κοινότητα, 

οποιασδήποτε επιχείρησης που αυτοί συνιστούν ή συμμετέχουν με την επιφύλαξη των 

διατάξεων του άρθρου 36 του παρόντος.

Άρθρο 278

(Άρθρο 278 ΠΔ410/1995 -  άρθρο 11 παρ.23 Ν.2503/1997)

Διοίκηση

1. Οι δημοτικές ή κοινοτικές επιχειρήσεις διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο, που 

αποτελείται από 5-11 μέλη, τα οποία ορίζονται μαζί με αναπληρωτές, από το δημοτικό ή 

κοινοτικό συμβούλιο. Από τα μέλη αυτά τουλάχιστον 2 είναι αιρετοί εκπρόσωποι του 

δήμου ή της κοινότητας, εκ των οποίων το ένα προέρχεται από την μειοψηφία, ένας είναι
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εκπρόσωπος των εργαζόμενων στην επιχείρηση, αν αυτή απασχολεί περισσότερους από 20 

εργαζόμενους, και ένας είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής. Τα υπόλοιπα 

μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του δήμου ή της κοινότητας που έχουν πείρα ή γνώσεις 

σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης.

2. Το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τον 

πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της 

επιχείρησης προσλαμβάνεται διευθυντής της ή ορίζεται ως διευθυντής ένα από τα μέλη 

του. Στον κανονισμό προσωπικού της παρ.2 του άρθρου 283 καθορίζονται τα προσόντα 

που πρέπει να έχει ο διευθυντής της επιχείρησης.

3. Στον πρόεδρο και στον αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου για τις υπηρεσίες που 

παρέχουν στην επιχείρηση μπορεί να καταβάλλεται αποζημίωση, που ορίζεται με απόφαση 

του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου 

της επιχείρησης. Με την ίδια διαδικασία μπορεί να καταβάλλεται αποζημίωση στα μέλη 

του διοικητικού συμβουλίου για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του.

4. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται «επιτροπή» ως όργανο διοίκησης των 

επιχειρήσεων στο εξής νοείται το διοικητικό συμβούλιο.

5. Τα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων, που συστήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν. 1065/1980 θα συνεχίσουν να λειτουργούν με την ίδια σύνθεση μέχρι να 

προσαρμοστούν οι συστατικές τους πράξεις στις διατάξεις αυτού του Κώδικα, σύμφωνα με 

την διαδικασία του άρθρου 277.

Άρθρο 279

(Άρθρο 279 ΠΔ410/1995)

Αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο διοικεί και διαχειρίζεται τις υποθέσεις που αφορούν την 

επιχείρηση, εκτός από τις περιπτώσεις που αρμόδιο είναι το δημοτικό ή κοινοτικό 

συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα ή με συστατική πράξη.

2. Το διοικητικό συμβούλιο στέλνει όλες τις αποφάσεις του χωρίς καθυστέρηση στον δήμο 

ή στην κοινότητα που ανήκει η επιχείρηση ή που συμμετέχει στην επιχείρηση.
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Άρθρο 280

(Άρθρο 280 ΠΔ410/1995)

Διαχείριση

1. Η διαχείριση των επιχειρήσεων γίνεται σύμφωνα με ιδιαίτερο προϋπολογισμό εσόδων 

και εξόδων και είναι ανεξάρτητη από την υπόλοιπη δημοτική ή κοινοτική διαχείριση.

2. Το οικονομικό έτος της διαχείρισης των επιχειρήσεων συμπίπτει με το ημερολογιακό 

έτος.

3. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης, που εγκρίνεται από το 

δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από την διαχείριση, 

μετά την αφαίρεση των αποσβέσεων και τη δημιουργία του απαραίτητου αποθεματικού, 

μπορεί να διατίθενται για τη βελτίωση ή την επέκταση των εγκαταστάσεων της 

επιχείρησης ή να διατίθενται στο δήμο ή στην κοινότητα για την εκτέλεση κοινωφελών 

έργων.

Με την ίδια απόφαση το διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης εκτιμώντας τους 

στόχους, την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητά της, μπορεί να κρατήσει μέχρι 25% 

από τα καθαρά κέρδη, σε ιδιαίτερο λογαριασμό για την παροχή κινήτρων στους 

εργαζόμενους, με την μορφή πρόσθετων υλικών αμοιβών. Τα κριτήρια και η διαδικασία 

καταβολής των αμοιβών αυτών και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται στον 

Κανονισμό Προσωπικού της παρ.2 του άρθρου 283. Οι πρόσθετες αυτές αμοιβές δεν 

αποτελούν τακτικές αποδοχές κατά την έννοια των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας 

και αποτελούν φορολογητέο εισόδημα μόνο κατά το ήμισυ.

4. Μετά από σχετική απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου η εκτέλεση των 

κοινωφελών έργων της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να γίνει από την ίδια την 

επιχείρηση, για λογαριασμό του δήμου ή της κοινότητας.

Άρθρο 281

(Άρθρο 281 ΠΔ410/1995 -  Άρθρο 11 παρ.24 Ν.2503)

Ταμιακή υπηρεσία και διαχειριστικός έλεγχος
1. Η ταμιακή υπηρεσία των επιχειρήσεων είναι ανεξάρτητη από τη δημοτική ή την 

κοινοτική.
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2. Ο τακτικός διαχειριστικός έλεγχος των επιχειρήσεων γίνεται από 2 ελεγκτές, που 

επιλέγονται ανάμεσα σε υπαλλήλους τραπεζών ή δημόσιους υπαλλήλους ΠΕ κλάδου και 

διορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο στην αρχή κάθε οικονομικού έτους. 

Με την ίδια απόφαση ορίζεται και η αμοιβή τους. Ως ελεγκτές ορίζονται και ορκωτοί 

ελεγκτές ή πρόσωπα που έχουν το δικαίωμα να οριστούν ελεγκτές σε ανώνυμη εταιρεία.

3. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, μπορεί να ενεργείται έκτακτος 

διαχειριστικός έλεγχος της επιχείρησης από ελεγκτές του πρώτου εδαφίου της 

προηγούμενης παραγράφου 2 ή από ορκωτούς ελεγκτές ή οικονομικούς επιθεωρητές 

(Ν.2343/1995) που ορίζονται από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. Με την ίδια 

απόφαση ορίζεται και το ύψος της αμοιβής τους που βαρύνει την επιχείρηση.

Άρθρο 282

(Άρθρο 282 ΠΔ410/1995)

Εποπτεία των επιχειρήσεων

1. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου εγκρίνονται από το δημοτικό ή κοινοτικό 

συμβούλιο αν αφορούν:

α) την ψήφιση του προϋπολογισμού της επιχείρησης,

β) την αγορά ή εκποίηση ακινήτων ή την επιβάρυνση αυτών με εμπράγματα δικαίωμα, 

γ) τη διάθεση των καθαρών κερδών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 280, 

δ) την επέκταση των εγκαταστάσεων της επιχείρησης.

Δεν απαιτείται έγκριση αν πρόκειται για αγορά και πώληση ακινήτων από επιχειρήσεις 

οικιστικής δραστηριότητας.

2. Το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο εγκρίνει τον ισολογισμό και την έκθεση των 

πεπραγμένων, αν προβλέπεται η σύνταξή τους από το ΠΔ της παρ.3 του άρθρου 283. 

Επίσης μπορεί ν ’ αποφασίζει την διενέργεια έκτακτου διαχειριστικού και ταμειακού 

ελέγχου από τα πρόσωπα που ορίζονται σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 281.
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Άρθρο 283

(Άρθρο 283 ΠΔ410/1995 -  άρθρο 1 ΠΔ373/1995 -Ν.2503/1997)

Κανονισμοί

1. Οι κανονισμοί που συντάσσονται από το διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης και 

εγκρίνονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο είναι:

α) Ο εσωτερικός κανονισμός υπηρεσιών με τον οποίο καθορίζονται η οργάνωση, η 

διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών της επιχείρησης και το ανώτατο όριο του 

αριθμού του προσωπικού, 

β) Ο κανονισμός διαχείρισης.

2. Από το διοικητικό συμβούλιο συντάσσεται κανονισμός προσωπικού, που καθορίζει τους 

κανόνες που διεπουν την πρόσληψη, τα προσόντα του προσωπικού και το πειθαρχικό του 

δίκαιο. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να συντάσσονται και άλλοι 

κανονισμοί, που κρίνονται απαραίτητοι για την λειτουργία της επιχείρησης.

3. Το προσωπικό των επιχειρήσεων συνδέεται με αυτές με σχέση ιδιωτικού δικαίου.

4. Στις δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις γίνονται αποσβέσεις με τα ποσοστά που 

ορίζει η φορολογική νομοθεσία.

5. Με ΠΔ που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών 

ρυθμίζονται, κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του κώδικα φορολογικών στοιχείων τα 

θέματα που αναφέρονται στην τήρηση των βιβλίων και των λοιπών φορολογικών 

στοιχείων των δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων, τα σχετικά με τα τηρούμενα 

βιβλία και στοιχεία κατά κατηγορία επιχειρήσεων, τις αποσβέσεις, τα αποθεματικά, τον 

διαχειριστικό έλεγχο και την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.

Άρθρο 284

(Άρθρο 285 ΠΔ410/1995)

Διάλυση

Οι επιχειρήσεις διαλύονται με την συμπλήρωση του χρόνου για τον οποίο είχαν 

συσταθεί, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που προ βλέπεται από την συστατική 

απόφαση. Μετά την εκκαθάριση της περιουσίας της επιχείρησης όσα περιουσιακά στοιχεία 

απομένουν περιεχονται στον δήμο ή στην κοινότητα που την είχε συστήσει.
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2 -  ΔΕΦΑΛ 3 - ΔηΠεΘεΛ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ - ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΤΗΣ ΔΕΥΑΛ

Οι παρακάτω ημερομηνίες αποτελούν ορόσημο για την ΔΕΥΑΛ αλλά και για την

ανάπτυξη της Λάρισας γενικότερα.

1881: Απελευθέρωση της Θεσσαλίας από τον ελληνικό στρατό η οποία βρισκόταν υπό 

τουρκικό ζυγό από το 1396. Η Λάρισα έχει την όψη μιας κοινής ανατολίτικης 

πόλης, βρώμικη και με ανύπαρκτη ρυμοτομία.

1882: Εκπονείται το πρώτο σχέδιο πόλης της Λάρισας, που έμεινε αναλλοίωτο μέχρι το 

1946.

1886: Συνάπτεται δάνειο 500.000δρχ για την εφαρμογή του σχεδίου. Χαράσσεται η 

κεντρική πλατεία και ορισμένες δευτερεύουσες και γίνονται αρκετές διανοίξεις 

δρόμων. Γίνονται τα πρώτα στοιχειώδη έργα υποδομής με την κατασκευή 

υπονόμων στο κεντρικό τμήμα της πόλης.

1903: Ο Δήμος Λάρισας αγοράζει μελέτη για την κατασκευή υδροηλεκτρικού έργου στην 

θέση Βερνίζι του Πηνειού, 20Km έξω από την Λάρισα, για τον υποχρεωτικό 

ηλεκτροφωτισμό της πόλης. Οι προκάτοχοι της ΔΕΥΑΛ ήταν η ΑΕΥΗΛ, η ΕΥΗΛ 

και ο ΟΥΉΛ. Τελικά ο ΟΥΗΛ ονομάστηκε ΔΕΥΑΛ.

1909: Επί δημαρχίας Αστεριάδη, ο Δήμος Λάρισας υπογράφει σύμβαση με την οποία 

παραχωρήθηκαν η κατασκευή έργων ηλεκτροφωτισμού και ύδρευσης και η 

εκμετάλλευσή τους από την εταιρία ο Πηνειός για μια 50ετια.

1918: Αρχίζει αγώνας από την δημοτική αρχή και την Επιτροπή Επαγγελματικών 

Οργανώσεων για την εκδίωξη της εταιρίας ΟΜΝΙΟΥΜ, η οποία ανταποκρινόταν 

υποτυπωδώς στις υποχρεώσεις της για ηλεκτροφωτισμό και ύδρευση της πόλης.

1924: Ομόφωνα το δημοτικό συμβούλιο κηρύσσει έκπτωτη την ΟΜΝΙΟΥΜ.

1925: Ιδρύεται η Ανώνυμη Εταιρία Ύδρευσης - Ηλεκτρισμού Λάρισας (ΑΕΥΗΛ). Το 

πρώτο διοικητικό συμβούλιο αποτέλεσαν οι:

Πρόεδρος: Μ. Σάπκας 

Αντιπρόεδρος: Μ. Μπούρας 

Ταμίας: I. Μαρκατάς
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Μέλη: N. Φίλιος, Κ. Οικονομίδης, Ν. Μανωλάκης, Φ. Παπάς, Η. Κολέσκας, Γ. 

Ριζόπουλος, Δ. Χατζηγιάννης, Α. Κουτσίνας και I. Δημητρίου 

1926: Ιδρύεται η ΕΥΗΛ, με 30ετη διάρκεια και με συμμετοχή του δήμου έως και 76%. 

Το πρώτο διοικητικό συμβούλιο αποτέλεσαν οι:

Πρόεδρος: Δ. Φίλιος 

Αντιπρόεδρος: Μ. Μπούρας

Σύμβουλοι: Δ. Φερεντίνος, Κ. Λούης, Α. Μαυρομάτης, Μ. Ζαρίμπας, Δ. 

Χατζηγιάννης, I. Μαρκατάς και I. Παπάς

1927: Εγκαινιάζονται τα πρώτα έργα της ύδρευσης, που ολοκληρώνονται το 1930.

1930: Εγκαινιάζονται συνολικά τα έργα της ύδρευσης από τον ίδιο τον Ελευθέριο 

Βενιζέλο, αποτελώντας σημαντικό γεγονός για όλη την Ελλάδα.

1940: Η ΕΥΗΛ μετονομάζεται σε Οργανισμό Ύδρευσης -  Ηλεκτροφωτισμού Λάρισας 

(ΟΥΗΛ). Ο ΟΥΗΛ παρείχε φτηνό ρεύμα και νερό ακόμα και στις πιο 

απομακρυσμένες συνοικίας της Λάρισας, μετά τον οικοδομικό οργασμό της 

δεκαετίας του 1950. Υπήρξε φορέας πολιτισμού και συνετέλεσε στην άνοδο του 

βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της πόλης.

1960: Εξαγοράζεται το τμήμα ηλεκτροφωτισμού του ΟΥΗΛ από την ΔΕΗ. Η 

προνομιακή εκμετάλλευση της ύδρευσης από τον ΟΥΗΛ συνεχίζεται μέχρι τις 

4/1/1974.

1974: Συστήνεται η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Λάρισας (ΔΕΥΛ).

1977: Η ΔΕΥΛ μετονομάζεται σε ΔΕΥΑΛ (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 

Αποχέτευσης Λάρισας) και σ’ αυτήν περιέρχονται αυτοδικαίως τα δίκτυα 

αποχέτευσης όμβριων και ακάθαρτων υδάτων της πόλης.

1981: Η ΔΕΥΑΛ εντάσσεται στις διατάξεις του Ν.1069/80, με το ΠΔ374/10-4-81.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
(ΟΕΥ) ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Η ΔΕΥΑΛ απασχολεί συνολικά 250 άτομα 37 ειδικοτήτων υποχρεωτικής, δημόσιας, 

τεχνολογικής και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, όπως φαίνεται και από την παρακάτω 

αναλυτική κατάσταση. Η τελευταία ειδικότητα (Νο37) αναφέρεται σε πολλές κατηγορίες 

επαγγελμάτων και όχι σε κάτι εξειδικευμένο.

ΑΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

1 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕ 1

2 ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕ 2

3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕήΤΕ 1

4 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ ΠΕ 2

5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ Η/Υ ΠΕ 1

6 ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ 7

7 ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 1

8 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΠΕ 2

9 ΧΗΜΙΚΟΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 1

10 ΧΗΜΙΚΟΙ ΠΕ 2

11 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΤΕ 5

12 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ

ΤΕ 1

13 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΕ 1

14 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΤΕ 1
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15 ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΕ 1

16 ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΕ 6

17 ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕ 2

18 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΔΕ 29

19 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΔΕ 27

20 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΕ 9

21 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΔΕ 10

22 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΔΕ 2

23 ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟΙ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ ΔΕ 4

24 ΤΟΡΝΑΔΟΡΟΣ ΔΕ 1

25 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΔΕ 2

26 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΕΡΓΩΝ

ΔΕ 6

27 ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΕ 15

28 ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ ΔΕ 4

29 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΔΕ 3

30 ΚΗΠΟΥΡΟΙ ΔΕ 3

31 ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΔΕ 1

32 ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΕΣ ΔΕ ή ΥΕ 7

33 ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΔΕ ή ΥΕ 3

34 ΚΛΗΤΗΡΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΔΕ ή ΥΕ 2

35 ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΥΕ 6

36 ΦΥΛΑΚΕΣ ΥΕ 4

37 ΒΟΗΘΟΙ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ, 

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΥ, ΕΡΓΟΔΗΓΟΥ, 

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗ, 

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗ, ΤΕΧΝΙΤΗ 

ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ) ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ 

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΥΕ 75

ΣΥΝΟΛΟ: 250
ΠΙΝΑΚΑΣ B. 1.2.1.
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Το οργανόγραμμα της ΔΕΥΑΛ έχει ως εξής:

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΕΥΑΛ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:
YΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

Α) ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Η παροχή νερού γίνεται από υδρομετρητές της ΔΕΥΑΛ που προσφέρει πλήρη κάλυψη 

αναγκών για όλα τα δημοτικά διαμερίσματα και τους οικισμούς αυτών. Το δίκτυο έχει 

αποτυπωθεί από τις Τεχνικές Υπηρεσίες της ΔΕΥΑΛ και παρακολουθείται με σύστημα 

τηλεμετρίας και μοντέλο προσομοίωσης. Οι απώλειες του δικτύου κυμαίνονται κάθε χρόνο 

σε ποσοστό γύρω στο 30%, και συγκεκριμένα για το 1996 ήταν 32,73%.

Η υδροληψία της ΔΕΥΑΛ γίνεται με 12 γεωτρήσεις στην περιοχή Ειάννουλης -  

Αμπελώνα και αποδίδει 2.500m3/h. Από το καλοκαίρι του 1999, 5 νέες γεωτρήσεις στην 

περιοχή της πρώην κοινότητας Δένδρων αποδίδουν 1.800m3/h. Είναι προγραμματισμένες 

να γίνουν άλλες 4 γεωτρήσεις στην περιοχή της πρώην κοινότητας Δαμασίου απόδοσης 

1.800m3/h.

Στην αρμοδιότητα της ΔΕΥΑΛ ανήκει και το δημοτικό διαμέρισμα Τερψιθέας.

ΜΗΚΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ (Km) ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΙΑΝΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΑΛΥΒΑΣ ΜΗΚΟΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΛΑΡΙΣΑ 243 110 105 458

ΤΕΡΨΙΘΕΑ 0 4 7 11

243 114 112 469
ΠΙΝΑΚΑΣ Β. 1.3.1.

Μέχρι σήμερα το σύστημα υδροδότησης της πόλης βασίζεται στον Υδατόπυργο (στα 

βόρεια σύνορα των συνοικιών Αγ. Αθανασίου και Φιλιππούπολης). Παράλληλα με τον 

Υδατόπυργο έχουν τεθεί σε λειτουργία οι δεξαμενές του Μεζούρλου (2.000m3) και Αγ. 

Παρασκευής (3.000m3), το Νέο Αντλιοστάσιο και ο Καταθλιπτικός και Προσαγωγός
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αγωγός του Μεζούρλου. Μελλοντικά θα υδροδοτήσουν ολόκληρη την πόλη εκτός από τις 

συνοικίες Ιπποκράτη και Αμπελοκήπων, που θα συνεχίσουν να υδροδοτούνται από τον 

Υδατόπυργο.

Η ΔΕΥΑΛ έχει κάνει γεώτρηση για λογαριασμό του Δήμου Λάρισας στο δημοτικό 

άλσος του Μεζούρλου, απόδοσης 100m3/h, η οποία προς το παρών δεν αξιοποιείται.

Σύμφωνα με την εκτίμηση της ΔΕΥΑΛ το 10% της συνολικής κατανάλωσης νερού 

είναι για άρδευση πάρκων, λειτουργίας σιντριβανιών κ.ο.κ.

Η ηλικία των σωληνώσεων του δικτύου ύδρευσης στο κέντρο της Λάρισας είναι 

μεγάλη, χρονολογείται από το 1930. Παρόλα αυτά έχουν αρχίσει εργασίες σταδιακής 

αντικατάστασης των παλιών σωλήνων ύδρευσης από καινούριους οι οποίοι θα είναι 

πλαστικοί και πιο ανθεκτικοί.

Η ηλικία του δικτύου της Τερψιθέας είναι μικρότερη, χρονολογείται από το 1956.

Β) ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Β1) ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

Η ΔΕΥΑΛ καλύπτει τις ανάγκες αποχέτευσης ακάθαρτων υδάτων μόνο της πόλης της 

Λάρισας που καταλήγουν στον Βιολογικό Καθαρισμό. Έχει κατασκευάσει το 98% των 

δικτύων αποχέτευσης στο κέντρο της πόλης και το 55% των δικτύων στις συνοικίες 

Ανθούπολη, Χαραυγή, Ιπποκράτη, Αγ. Θωμά, Νεράιδα, Αμπελόκηπους, Φιλιππούπολη, 

Λειβαδάκι, Νεάπολη, Ηπειρώτικα, Αβέρωφ, Πυροβολικά, Λαχανόκηποι και Αγ. Γεώργιο. 

Όσον αφορά τους οικισμούς της Αμφιθέας και του Κουλουρίου καθώς και της πρώην 

κοινότητας Τερψιθέας, η αποχέτευση γίνεται με βόθρους, ενώ η ΔΕΥΑΛ από την πλευρά 

της προτείνει αυτόνομα σχέδια εξυπηρέτησης.

Η συντήρηση και παρακολούθηση του δικτύου αποχέτευσης γίνεται από την 

επιχείρηση με 6 αυτοκίνητα καθαρισμού υπονόμων και 1 όχημα κλειστού κυκλώματος 

τηλεόρασης με κάμερα ενδοσκόπησης για τον έλεγχο του εσωτερικού χώρου των αγωγών.

Η μηχανοργάνωση και η ψηφιακή αποτύπωση του δικτύου αποχέτευσης βρίσκεται σε 

εξέλιξη.
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ΧΑΡΤΗΣ 2

Κατασκευασμένα 

Προς κατασκευή 

Κατασκευασμένα από το 1° ΤΣ

Β2) ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

Όσον αφορά το δίκτυο όμβριων υδάτων, η ΔΕΥΑΛ είναι αρμόδια μόνο για την πόλη 

της Λάρισας. Οι γύρω οικισμοί και τα δημοτικά διαμερίσματα ρίχνουν τα όμβριά τους 

στον Πηνειό ή σε τάφρους. Το δίκτυο όμβριων καλύπτει συνολικά το 57% της πόλης, ενώ 

βρίσκονται σε εξέλιξη η κατασκευή των Συλλεκτήρων Όμβριων στις νότιες περιοχές και 

στην Εθνική Οδό καθώς και η τμηματική κάλυψη της τάφρου Χατζηχαλάρ.

32



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δ. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΟΜΒΡΙΑ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΘΡΟΥΣ (%) % Km

ΛΑΡΙΣΑ 1980 40 57% 130
ΤΕΡΨΙΘΕΑ 1995 100 10 20

ΠΙΝΑΚΑΣ Β. 1.3.2.

ΧΑΡΤΗΣ 3

Κατασκευασμένα

Προς κατασκευή 

Κατασκευασμένα από το 1° ΤΣ
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Γ) ΜΟΝΑΛΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ)

Η ΜΕΛ (Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων) βρίσκεται στην βόρεια της συνοικίας της 

Νέας Σμύρνης σε χώρο 115 στρεμμάτων που περιβάλλεται από αντιπλημμυρικό ανάχωμα. 

Εξυπηρετεί μόνο την πόλη της Λάρισας. Έχει σχεδιαστεί για την κάλυψη αναγκών 115.000 

ατόμων.

Η επέκταση του δικτύου αποχέτευσης επιβάλλει και την επέκταση της ΜΕΛ, κάτι που 

αποτελεί έναν από τους άμεσους στόχους της ΔΕΥΑΛ. Αναλυτικά προ βλέπεται ο 

διπλασιασμός της δυναμικότητας της ΜΕΛ γιατί η υπάρχουσα μονάδα προσεγγίζει το όριο 

της δυναμικότητάς της. Τα λύματα που θα δέχεται θα συνεχίσουν να είναι αστικά λύματα, 

με εξαίρεση απόβλητα μικρών βιοτεχνιών, η σύνθεση των οποίων είναι σύμφωνη με τις 

ισχύουσες προδιαγραφές. Κατόπιν απόφασης του δημοτικού συμβουλίου δεν προβλέπεται 

να δεχτεί η ΜΕΛ απόβλητα της ΒιΠε Λάρισας.

Το επεξεργασμένο νερό της ΜΕΛ χρησιμοποιείται για άρδευση και εξαντλείται 

ολόκληρη η ποσότητα για το πότισμα αγροτικών εκτάσεων μέσω των αντλιοστασίων του 

ΤΟΕΒ (Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων). Η ιλύς (λάσπη) της ΜΕΛ 

εναποτίθεται σε χώρο δίπλα από τις εγκαταστάσεις.

Δ) ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ο μηχανογραφικός εξοπλισμός της ΔΕΥΑΛ έχει ως εξής:

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1 Οθόνες (WYSE) 27 Οθόνη

2 Στενοί εκτυπωτές 23 Εκτυπωτές. Αναλαμβάνουν την 

εκτύπωση των λογαριασμών ύδρευσης

3 PCs + Οθόνες 5 Η/Υ

4 Φορητά τερματικά 6 Φορητός Η/Υ (laptop) συνδεμένος με 

τον server
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5 Ακυρωτικά 4 Ακυρωτικά τερματικά μηχανήματα 

είσπραξης λογαριασμών

6 Εκτυπωτές Florida 5 Εκτυπωτές γενικής χρήσης

7 Εκτυπωτής Documax 1 Εκτυπωτής γενικής χρήσης

8 Serial interfaces 12

9 UPS 2.500V 2 Σύστημα αδιάλειπτης λειτουργίας. 

Εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία 

των Η/Υ σε περίπτωση διακοπής του 

ηλεκτρικού ρεύματος

10 UPS small 1 Σύστημα αδιάλειπτης λειτουργίας. 

Εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία 

των Η/Υ σε περίπτωση διακοπής του 

ηλεκτρικού ρεύματος

11 Server - 1 161/0 ports 

(ύδρευση)

DAT streamer + SCSI 

controller 

B-NET

1 Κεντρικός Η/Υ. Χρησιμοποιείται για 

την έκδοση των λογαριασμών της 

ύδρευσης

12 Server - 2 32 I/O ports 

(αποχέτευση)

B-NET

1 Κεντρικός Η/Ύ. Χρησιμοποιείται για 

την έκδοση των λογαριασμών της 

αποχέτευσης

13 MoDem 5 Συσκευή μετατροπής του τηλεφωνικού 

σήματος απαραίτητη για σύνδεση με 

το Internet
ΠΙΝΑΚΑΣ Β. 1.3.3.
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Ο μηχανολογικός εξοπλισμός της ΔΕΥΑΛ έχει ως εξής:

Α/Α ΤΎΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1 Οχημα καθαρισμού 6 Όχημα που χρησιμοποιείται για τον 

καθαρισμό των υπονόμων

2 Οχημα ελέγχου 

εσωτερικού υπονόμων

1 Χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο του 

εσωτερικού των υπονόμων. Είναι όχημα 

κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης 

εξοπλισμένο με κάμερα ενδοσκόπησης
ΠΙΝΑΚΑΣ Β. 1.3.4.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: 
ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

Από την 1/1/2002 οι τιμές που καθορίστηκαν για την κατανάλωση νερού από τη 

ΔΕΥΑΛ είναι οι εξής:

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (mJ) ΚΟΣΤΟΣ/m3 (ΣΕ €)

0-50 0,410

50-9999 0,498
ΠΙΝΑΚΑΣ Β. 1.4.1.

Το πάγιο στο λογαριασμό, όσον αφορά την ελάχιστη κατανάλωση νερού, αντιστοιχεί 

σε 8,21€ (2.798δρχ). Οι λογαριασμοί παραδίδονται στα νοικοκυριά κάθε 2μηνο.
ο

Όπως φαίνεται και από τον πίνακα, τα πρώτα 50m νερού κοστολογούνται προς 0,410€ 

το καθένα. Από 51m3 νερού και άνω το κόστος είναι 0,458 m3. Ένας λογαριασμός για 

παράδειγμα 82m3 νερού θα κοστολογηθεί για τα πρώτα 50m3 με 0,41®/ m3 και για τα 

υπόλοιπα 32m3 με 0,4986/m3. Η τακτική αυτή αποτελεί πολιτική της ΔΕΥΑΛ, και γενικά 

των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης, για να αποτρέψουν τη σπατάλη νερού.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Α) ΤΑΚΤΙΚΑ

Α£ία νερού: η αξία του νερού που διοχέτευσε η ΔΕΥΑΛ στα νοικοκυριά

Έσοδα από ενοίκια υδρομέτρων: ένα μικρό τέλος που επιβάλλεται στους λογαριασμούς και 

αφορά την δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση του υδρομέτρου σε περίπτωση βλάβης
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Τέλη σύνδεσης με δίκτυο ύδρευσης: τέλος που πληρώνουν οι πελάτες της ΔΕΥΑΛ για να 

συνδεθούν στο δίκτυο ύδρευσης

Άλλα έσοδα ύδρευσης (73.01. 73.14Τ αφορά τις βλάβες και τις επισκευές αντίστοιχα

Τέλη Υρύσης υπονόμων (60% και 20%).· τέλος που επιβάλλεται στους λογαριασμούς που 

παραδίδονται στα νοικοκυριά και έχει σχέση με την χρήση των υπονόμων

Τέλη σύνδεσηα ιιε δίκτυο απογέτευσηα τέλος που πληρώνουν οι πελάτες της ΔΕΥΑΛ για 

να συνδεθούν με το δίκτυο αποχέτευσης

Άλλα έσοδα αποχέτευσης: συνδέσεις με την αποχέτευση

Από χημικές αναλύσεις: τα έσοδα που προέρχονται από τις χημικές αναλύσεις του 

εργαστηρίου της ΔΕΥΑΛ και το οποίο προσφέρει τις υπηρεσίες του σε ελεύθερους 

επαγγελματίες όπως αγρότες, κτλ

Παρεπόμενων ασνολιών: οποιοδήποτε άλλο έσοδο από τεύχη δημοπρασιών, κτλ

Έσοδα από ιδιοπαραγωγή: έσοδα από τις υδρογεωτρήσεις που έκανε η ίδια η ΔΕΥΑΛ

Έκτακτα έσοδα: έσοδα που προέρχονται από έκτακτες καταστάσεις

Έσοδα κεφαλαίου: έσοδα προερχόμενα από το κεφάλαιο της επιχείρησης όπως ενοίκια 

ακινήτων

Έσοδα από ιδιοπαραγωγή: έσοδα από κατασκευές έργων προς ίδιο όφελος

Δανεισμόc: χρηματικά ποσά που δανείζεται η ΔΕΥΑΛ από πιστωτικά ιδρύματα (τράπεζες)
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B) ΕΚΤΑΚΤΑ

Ειδικό τέλος 80%: επιβάλλεται από το Νόμο στην αξία νερού

Ειδικό τέλος 3%: παρότι η ονομασία του είναι τέλος, έχει την μορφή της επιχορήγησης 

από το Κράτος προς τους πελάτες της ΔΕΥΑΛ

Επιχορηγήσεις: τα χρηματικά ποσά που εισπράττει η επιχείρηση προς οικονομική 

ενίσχυσή της

ΕΣΟΔΑ (ΣΕ €)

Τ Α Κ Τ ΙΚ Α

ΕΣΟ ΔΑ

31/12/98 31/12/99 31/12/00 31/12/01 31/3/02 Π Ρ/Σ Μ Ο Σ

2002

Π Ο ΣΟ ΣΤΟ  

ΣΥ Μ /Χ Η Σ  

ΓΙΑ  ΤΟ  

2001

ΑΞΙΑ ΝΕΡΟΥ 5.045.05C 5.081.181 6.279.201 5.763.217 808.866 5.800.000 47,07%

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 

ΕΝΟΙΚΙΑ 

ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ

305.599 311.284 319.245 318.686 53.382 381.500 2,60%

ΤΕΛΗ

ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ 

ΔΙΚΤΥΟ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

585.974 580.014 622.854 631.785 157.782 600.000 5,16%

ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

(73.01,73.14)

43.396 100.725 44.438 64.431 6.909 103.700 0,52%

ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ 

ΥΠΟΝΟΜΩΝ 

(60%)

2.059.863 2.156.928 2.188.484 2.394.979 380.395 2.400.000 19,56%

ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ 

ΥΠΟΝΟΜΩΝ 

(20%)

241.855 233.727 244.583 243.040 27.316 270.000 1,98%

ΤΕΛΗ

ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ 

ΔΙΚΤΥΟ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

896.525 911.993 937.026 1.136.857 178.069 1.100.000 9,28%
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ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

46.180 9.509 9.486 9.486 31 45.000 0,07%

ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΕΣ 

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

11.571 23.551 14.676 27.208 5.119 30.000 0,22%

ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΧΟΛΙΩΝ

155.334 189.780 185.310 84.789 80.804 165.000 0,69%

ΕΣΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.446.179 840.331 1.372.502 1.311.323 116.477 1.260.500 10,71%

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 

ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΉ

306.529 185.977 243.670 249.139 21.217 2,03%

ΕΚΤΑΚΤΑ

ΕΣΟΔΑ

1.932.981 2.260.623 2.120.329 6.602 418 0,00054%

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 0 0 0 0 0 0%

Σ Υ Ν Ο Λ Ο

Τ Α Κ Τ ΙΚ Ω Ν

ΕΣΟ ΔΩ Ν

13.077.005 12.885.621 13.581.804 12.241.543 1.806.910 12.155.700 100%

ΕΚ ΤΑ Κ ΤΑ

ΕΣΟ ΔΑ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 

(80%)

3.092.364 3.187.472 3.229.065 3.463.030 479.853 3.520.000 91,22%

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 

(3%)

943.036 1.263.370 1.299.671 332.993 0 1.200.000 8,77%

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 7.098.967 674.800 2.973.203 0 0 9.482.050 0%

Σ Υ Ν Ο Λ Ο

Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν

Ε Σ Ο Δ Ω Ν

11.134.368 5.125.642 7.501.939 3.796.022 479.854 14.202.050 100%

Γ Ε Ν ΙΚ Ο

Σ Υ Ν Ο Λ Ο

24.211.373 18.011.263 21.083.742 16.037.565 2.286.764 26.357.750

ΠΙΝΑΚΑΣ Β. 1.4.2.
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4

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

ΕΞΟΔΑ

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού: οι μισθοί και οι υπερωρίες των υπαλλήλων

Αμοιβές και έξοδα τρίτων: οι μισθοί και οι υπερωρίες ανεξάρτητων συνεργατών και 

ελεύθερων επαγγελματιών

Ηλεκτρικό ρεύμα παραγωγής: το ηλεκτρικό ρεύμα που χρησιμοποιείται για γεωτρήσεις

Επισκευές: τα έξοδα για τις επισκευές των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης όπως 

σπασίματα στους σωλήνες και υδρομέτρων

Λοιπές παροχές τρίτων: παροχές σε ελεύθερους επαγγελματίες και ανεξάρτητους 

συνεργάτες της ΔΕΥΑΛ

Φόροι - τέλη: φόροι και τέλη που πληρώνει η ΔΕΥΑΛ σαν επιχείρηση
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Τόκοι δανείων: οι τόκοι από τα δάνεια που έχει πάρει η ΔΕΥΑΛ από πιστωτικά ιδρύματα

Έκτακτα έΕοδα: διάφορα έκτακτα έξοδα

Αποσβέσεις παγίων: οι αποσβέσεις των κεφαλαίων

ΕΞΟΔΑ (ΣΕ €)

31/12/98 31/12/99 31/12/00 31/12/01 31/3/02 Π Ρ/ΣΜ Ο Σ

2002

ΠΟΣΟΣΤΟ  

ΣΥΜ /ΧΗ Σ ΓΙΑ  

ΤΟ 2001

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΔΑ 

ΙΙΡΟΣΩΗΙΚΟΥ

5.408.942 5.691.952 6.067.792 6.181.597 1.513.980 6.925.000 65,76%

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΔΑ 

ΊΡΙΤΩΝ

45.315 29.335 63.694 124.743 16.785 82.000 1,32%

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ

ΡΕΥΜΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1.165.772 1.184.831 1.265.710 1.262.425 361.749 1.400.000 13,43%

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 520.707 523.241 449.865 732.926 267.024 740.000 7,79%

ΛΟΙΠΕΣ

ΠΑΡΟΧΕΣ

ΤΡΙΤΩΝ

39.828 44.865 138.599 173.332 41.212 240.000 1,84%

ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 6.840 5.140 2.284 39.277 1.041 0 0,04%

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΕΞΟΔΑ

300.467 186.665 247.2 id 297.532 64.33^ 266.700 3,16%

ΤΟΚΟΙ

ΔΑΝΕΙΩΝ

1.373.115 1.194.714 1.361.992 829.917 11 2.758.560 8,82%

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

ΠΑΠΩΝ

3.456.010 3.851.035 2.946.710 0 0 0%

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0

ΕΚΤΑΚΤΑ

ΕΞΟΔΑ

378.462 136.600 769.620 57.448 2.355 2.275.550 0,61%

Σ Υ Ν Ο Λ Ο

ΕΞΟ ΔΩ Ν

12.695.457 12.848.379 13.313.483 9.399.198 2.268.501 14.687.810 100%

ΠΙΝΑΚΑΣ Β. 1.4.3.
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ΓΡΑΦΗΜΑ Β.1.4.1. ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΑΑ
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ΕΤΗ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

Α) ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

Αμοιβές και έ£οδα προσωπικού: οι μισθοί και οι υπερωρίες των υπαλλήλων

Αμοιβές και έξοδα τρίτων: οι μισθοί και οι υπερωρίες ανεξάρτητων συνεργατών και 

ελεύθερων επαγγελματιών

Ηλεκτρικό ρεύμα παραγωγής: το ηλεκτρικό ρεύμα που χρησιμοποιείται για γεωτρήσεις

Επισκευές: τα έξοδα για τις επισκευές των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης όπως 

σπασίματα στους σωλήνες και υδρο μέτρων

Λοιπές παροτές τρίτων: παροχές σε ελεύθερους επαγγελματίες και ανεξάρτητους 

συνεργάτες της ΔΕΥΑΛ

Φόροι - τέλη: φόροι και τέλη που πληρώνει η ΔΕΥΑΛ σαν επιχείρηση
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Τόκοι δανείων: οι τόκοι από τα δάνεια που έχει πάρει η ΔΕΥΑΑ από πιστωτικά ιδρύματα

Έκτακτα έ£οδα: διάφορα έκτακτα έξοδα

Αποσβέσεις παγίων: οι αποσβέσεις των κεφαλαίων

Β) ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ

Χρεωλύσιο δανείων: δόσεις δανείων

Έργα ύδρευσης από ίδιους πόρους: έργα της ΔΕΥΑΑ που κατασκευάστηκαν από πόρους 

της

Έργα ύδρευσης ΤαΣ: έργα που κατασκευάστηκαν από πόρους που προήλθαν από το 

Ταμείο Συνοχής

Έργα αποχέτευσης ΤαΣ: έργα που κατασκευάστηκαν από πόρους που προήλθαν από το 

Ταμείο Συνοχής

Έργα επέκτασης ΜΕΛ: έργα που έχουν σχέση με την επέκταση της Μονάδας 

Επεξεργασίας Λημμάτων

Κτίριο - Μελέτες - διάφορα: έξοδα που έχουν να κάνουν με το κτίριο της ΔΕΥΑΑ, με 

μελέτες και διάφορα άλλα

ΕΞΟΔΑ (ΣΕ €)

Τ Α Κ Τ ΙΚ Α

Ε Ξ Ο ΔΑ

31/12/98 31/12/99 31/12/00 31/12/01 31/3/02 Π Ρ/Σ Μ Ο Σ

2002

Π Ο ΣΟ ΣΤΟ  

ΣΥ Μ /Χ Η Σ ΓΙΑ  

ΤΟ 2001

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΔΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

5.408.942 5.691.952 6.067.792 6.181.597 1.513.980 6.925.000 65,76%
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ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΔΑ 

ΤΡΙΤΩΝ

45.315 29.335 63.694 124.743 16.785 82.000 1,32%

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ

ΡΕΥΜΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1.165.772 1.184.831 1.265.710 1.262.425 361.749 1.400.000 13,43%

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 520.707 523.241 449.865 732.926 267.024 740.000 7,79%

ΛΟΙΠΕΣ

ΠΑΡΟΧΕΣ

ΤΡΙΤΩΝ

39.828 44.865 138.599 173.332 41.212 240.000 1,84%

ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 6.840 5.140 2.284 39.277 1.041 0 0,04%

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΕΞΟΔΑ

300.467 186.665 247.216 297.532 64.338 266.700 3,16%

ΤΟΚΟΙ

ΔΑΝΕΙΩΝ

1.373.115 1.194.714 1.361.992 829.917 11 2.758.560 8,82%

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

ΠΑΓΙΩΝ

3.456.010 3.851.035 2.946.710 0 0 0%

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0

ΕΚΤΑΚΤΑ

ΕΞΟΔΑ

378.462 136.600 769.620 57.448 2.355 2.275.550 0,61%

Σ Υ Ν Ο Λ Ο

Τ Α Κ Τ ΙΚ Ω Ν

Ε Ξ Ο ΔΩ Ν

12.695.457 12.848.379 13.313.483 9.399.198 2.268.501 14.687.810 100%

ΕΚ ΤΑ Κ ΤΑ

ΕΞΟ ΔΑ

ΧΡΕΟΛΥΣΙΟ

ΔΑΝΕΙΩΝ

856.426 771.022 891.192 1.398.061 0 0 49,97%

ΕΡΓΑ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ 

ΠΟΡΟΥΣ

26.794 190.000

ΕΡΓΑ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

(ΤαΣ)

2.847.742 1.636.182 833.742 179.363 0 1.615.000 6,15%

ΕΡΓΑ

ΑΠΟΧ/ΣΗΣ

(ΤαΣ)

5.955.342 3.803.985 2.199.753 1.264.987 204.897 5.530.000 43,40%

ΕΡΓΑ

ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

ΜΕΛ

0 150.000
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ΚΤΙΡΙΟ - 

ΜΕΛΕΤΕΣ - 

ΔΙΑΦΟΡΑ

63.141 267.935 82.494 71.668 5 525.000 2,45%

ΣΥ Ν Ο Λ Ο

Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν

ΕΞΟ ΔΩ Ν

9.722.650 6.479.125 4.007.181 2.914.079 231.697 8.010.000 100%

ΓΕ Ν ΙΚ Ο

Σ Υ Ν Ο Λ Ο

22.418.108 19.327.504 17.320.663 12.313.277 2.500.198 22.697.810

ΠΙΝΑΚΑΣ Β. 1.4.3.

ΓΡΑΦΗΜΑ Β.1.4.2. ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ

-ΤΑΚΤΙΚΑ ΈΞΟΔΑ 
-ΈΚΤΑΚΤΑΈΞΟΔΑ
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ -  ΕΞΟΔΩΝ 1998 -  2001 (ΣΕ €)

31/12/98 31/12/99 31/12/00 31/12/01

ΓΕΝΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΣΟΔΩΝ

24.211.373 18.011.263 21.083.742 16.037.565

ΓΕΝΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΞΟΔΩΝ

22.418.108 19.327.504 17.320.663 12.313.277

ΚΕΡΔΟΣ 1.793.265 -1.316.241 3.763.079 3.724.288
ΠΙΝΑΚΑΣ Β.1.4.4.

ΓΡΑΦΗΜΑ Β.1.4.3. ΚΕΡΑΟΣΉ ΖΗΜΙΑ
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2001

ΈΤΗ

Από τον πίνακα των εσόδων (πίνακας Β.1.4.2.) μπορεί να μελετηθεί η πορεία του 

συνόλου των τακτικών εσόδων. Τα τακτικά έσοδα κυμαίνονται από 12.241.54€ το 2001 

που είναι και το κατώτερο της 4ετίας 1998 -  2001, έως 13.581.804€ το 2000 που είναι και 

το υψηλότερο. Παρόλα αυτά, πρέπει να σημειωθεί ότι τα τακτικά έσοδα της ΔΕΥΑΛ έχουν 

την τάση σταθεροποίησης και δεν υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις από έτος σε έτος 

(βλέπε γράφημα Β. 1.4.1.) γεγονός που σημαίνει ότι η επιχείρηση έχει εδραιώσει τα 

τακτικά της έσοδα, κάτι που είναι πολύ σημαντικό γιατί προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια
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και ευχέρεια κινήσεων σε ό,τι αφορά τα μελλοντικά της σχέδια και επενδύσεις γιατί μπορεί 

να υπολογίζει σε μια μόνιμα σταθερή πηγή εσόδων.

Το τακτικό έσοδο με το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής στο σύνολο των τακτικών 

εσόδων του 2001 προέρχεται από την αξία του νερού που έχει διατεθεί από τη ΔΕΥΑΛ με 

47,07% και ακολουθεί το τέλος χρήσης υπονόμων 60% με 19,56%.

Όσον αφορά τα έκτακτα έσοδα μπορεί να διαπιστωθεί από τον πίνακα Β. 1.4.2. και από 

το γράφημα Β. 1.4.1. ότι έχουν εναλλάξ μια αύξουσα και φθίνουσα πορεία από έτος σε 

έτος. Η ΔΕΥΑΛ δεν μπορεί να προβλέψει την πορεία τους λόγω της ίδιας της φύσης των 

εσόδων. Τα έκτακτα έσοδα κυμαίνονται από 3.79660(22 2001 που είναι και το 

κατώτερο της 4ετίας 1998 -  2001 έως 11.134.3686 το 1998 που είναι και το υψηλότερο. 

Υπάρχει μια διαφορά της τάξης των 7.338.3466 και μια τάση για συνεχή μείωσή τους. Τα 

έκτακτα έσοδα του 2001 αντιστοιχούν μόνο στο 34,09% των εκτάκτων εσόδων του 1998. 

Τα έκτακτα έσοδα επηρεάζονται προπαντός από το ύψος των επιχορηγήσεων που λαμβάνει 

η ΔΕΥΑΛ, μια και οι άλλες πηγές εκτάκτων εσόδων (ειδικό τέλος 80% και ειδικό τέλος 

3%) που επηρεάζουν τα έκτακτα έσοδα παραμένουν σχετικώς σταθερές στα έτη 1998 -  

2001 και δεν είναι ούτε τόσο υψηλές όσο οι επιχορηγήσεις. Οικονομολογικά δεν είναι και 

τόσο καλό να υπάρχει μεγάλος βαθμός αβεβαιότητας στα έκτακτα έσοδα αλλά η ΔΕΥΑΛ 

δεν έχει πρόβλημα εφόσον έχει εξασφαλίσει την σταθερότητα των τακτικών της εσόδων.

Το έκτακτο έσοδο με το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής στο σύνολο των έκτακτων 

εσόδων του 2001 είναι το ειδικό τέλος 80% με το συντριπτικό 91,22% και ακολουθεί το 

ειδικό τέλος 3% με ποσοστό 8,77%. Να σημειωθεί ότι για το 2001 η ΔΕΥΑΛ δεν έλαβε 

επιχορήγηση.

Σχετικά με τα τακτικά έξοδα, μπορεί να διαπιστωθεί από τον πίνακα Β.1.4.3. ότι 

κυμαίνονται από 9.399.1986 το 2001 έως 13.313.4836 το 2000. Τα τακτικά έξοδα κατά τα 

έτη 1998, 1999 και 2000 είχαν μια σχετική σταθερότητα με τάση για μικρή αύξηση από 

έτος σε έτος αλλά το 2001 παρουσίασαν μεγάλη πτώση, από 13.313.4Ε3σε 9.399.1986 

(βλέπε γράφημα Β. 1.4.2.). Η μείωσή τους μέσα σε 1 μόνο έτος έφτασε το 29,5%.

Το τακτικό έξοδο με το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής στο σύνολο των τακτικών 

εξόδων για το 2001 είναι οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού με 65,76% και ακολουθεί το 

ηλεκτρικό ρεύμα παραγωγής με 13,43%. Η μείωση των τακτικών εξόδων, έστω και για 1 

μόνο έτος, υποδηλώνει πως η ΔΕΥΑΛ πραγματοποίησε καλύτερο προγραμματισμό των 

πόρων της. Πρέπει να σημειωθεί όμως ότι οι αποσβέσεις παγίων για το 2001 ήταν 

μηδενικές και οι τόκοι δανείων είναι σημαντικά μικρότεροι από τους τόκους των 

προηγούμενων 3 ετών.
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Στα έκτακτα έξοδα διακρίνεται μια συνεχής πτώση τους από έτος σε έτος κατά τη 

διάρκεια όλης της εξεταζόμενης 4ετίας. 2 σημαντικά έκτακτα έξοδα, τα έργα ύδρευσης 

ΤαΣ και τα έργα αποχέτευσης ΤαΣ, έχουν κατά την εξεταζόμενη 4ετία συνεχή φθίνουσα 

πορεία που ασφαλώς επηρεάζει την πορεία του συνόλου των εκτάκτων εξόδων.

Το έκτακτο έξοδο με το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής στο σύνολο των εκτάκτων 

εξόδων για το 2001 είναι το χρεολύσιο δανείων με 49,97% που αποτελεί από μόνο του το 

μισό του συνόλου εκτάκτων εξόδων. Ακολουθούν τα έργα αποχέτευσης ΤαΣ με 43,40%. 

Τα έκτακτα έξοδα είναι από τη φύση τους απρόβλεπτα αλλά η φθίνουσα πορεία τους 

δημιουργεί ευοίωνες προοπτικές.

Από τα παραπάνω στοιχεία του πίνακα Β. 1.4.4. μπορεί να διαπιστωθεί πως για το 2001 

το 76,77% (12.313.27 ΐ) των συνολικών εσόδων της ΔΕΥΑΛ, που ανέρχονται σε 

16.037.565€, αφορά τα συνολικά της έξοδα. Οπότε το κέρδος που παρουσίασε η 

επιχείρηση είναι το υπόλοιπο 23,23%, δηλαδή 3.724.2β£Για το 2000 το κέρδος της 

ανέρχεται σε 3.763.079€ και αποτελεί το 17,84% των συνολικών της εσόδων. Για το1999 η 

ΔΕΥΑΛ παρουσίασε ζημιές της τάξης των 1.316.24β ενώ το 1998 η ΔΕΥΑΛ είχε πάλι 

κέρδη της τάξης των 1.793.265€ που αποτελούν το 7,40% των συνολικών της εσόδων.

Η ζημιά του έτους 1999 μπορεί να δικαιολογηθεί στα πλαίσια της λειτουργίας μιας 

δημοτικής επιχείρησης χωρίς να σημαίνει όμως ότι είναι και κάτι το ευχάριστο για την 

επιχείρηση. Τα κέρδη που παρουσίασε η ΔΕΥΑΛ το 2000 και το 2001 καθώς και οι 

ευοίωνες προοπτικές του 2002 δείχνουν ότι η ΔΕΥΑΛ δεν θα έχει πρόβλημα στο μέλλον
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προηγούμενων 3 ετών.

Στα έκτακτα έξοδα διακρίνεται μια συνεχής πτώση τους από έτος σε έτος κατά τη 

διάρκεια όλης της εξεταζόμενης 4ετίας. 2 σημαντικά έκτακτα έξοδα, τα έργα ύδρευσης 

ΤαΣ και τα έργα αποχέτευσης ΤαΣ, έχουν κατά την εξεταζόμενη 4ετία συνεχή φθίνουσα 

πορεία που ασφαλώς επηρεάζει την πορεία του συνόλου των εκτάκτων εξόδων.

Το έκτακτο έξοδο με το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής στο σύνολο των εκτάκτων 

εξόδων για το 2001 είναι το χρεολύσιο δανείων με 49,97% που αποτελεί από μόνο του το 

μισό του συνόλου εκτάκτων εξόδων. Ακολουθούν τα έργα αποχέτευσης ΤαΣ με 43,40%. 

Τα έκτακτα έξοδα είναι από τη φύση τους απρόβλεπτα αλλά η φθίνουσα πορεία τους 

δημιουργεί ευοίωνες προοπτικές.

Από τα παραπάνω στοιχεία του πίνακα Β. 1.4.4. μπορεί να διαπιστωθεί πως για το 2001 

το 76,77% (12.313.277€) των συνολικών εσόδων της ΔΕΥΑΛ, που ανέρχονται σε 

16.037.565€, αφορά τα συνολικά της έξοδα. Οπότε το κέρδος που παρουσίασε η 

επιχείρηση είναι το υπόλοιπο 23,23%, δηλαδή 3.724.288€. Για το 2000 το κέρδος της 

ανέρχεται σε 3.763.0796 και αποτελεί το 17,84% των συνολικών της εσόδων. Για το1999 η 

ΔΕΥΑΛ παρουσίασε ζημιές της τάξης των 1.316.2416 ενώ το 1998 η ΔΕΥΑΛ είχε πάλι 

κέρδη της τάξης των 1.793.2656 που αποτελούν το 7,40% των συνολικών της εσόδων.

Η ζημιά του έτους 1999 μπορεί να δικαιολογηθεί στα πλαίσια της λειτουργίας μιας 

δημοτικής επιχείρησης χωρίς να σημαίνει όμως ότι είναι και κάτι το ευχάριστο για την 

επιχείρηση. Τα κέρδη που παρουσίασε η ΔΕΥΑΛ το 2000 και το 2001 καθώς και οι 

ευοίωνες προοπτικές του 2002 δείχνουν ότι η ΔΕΥΑΛ δεν θα έχει πρόβλημα στο μέλλον

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΥΑΛ (δρχ)

1998 1999 2000 2001

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 3.147.161.149 3.198.061.534 3.286.642.077 3.568.787.934

ΚΟΣΤΟΣ

ΠΩΛΗΣΕΩΝ

3.729.127.316 3.949.370.635 3.211.752.778 3.427.312.247

ΜΙΚΤΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

-581.966.167 -751.309.101 74.889.299 141.475.687

ΚΑΘΑΡΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

150.012.478 12.690.196 91.430.442 50.461.842

50
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ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

1998 - 1999 1999-2000 2000 - 2001

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1,61% 2,76% 8,58%

ΚΟΣΤΟΣ 5,90% -4,46% 6,71%

ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΜΙΚΤΟ 29,09% -145,67% 88,91%

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΚΑΘΑΡΟ -90,23% 620,48% -44,80%

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:
ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΕΥΑΛ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Η ΔΕΥΑΛ έχει δρομολογήσει ένα πρόγραμμα αναβάθμισης και επέκτασης του δικτύου 

της και των υλικών υποδομών της για τα επόμενα έτη. Έχει ήδη συντάξει αίτηση για 

χρηματοδότηση από ευρωπαϊκό πρόγραμμα (3° ΚΠΣ) αξίας 46.955.245(κρίπου 

16.000.000.000δρχ). Αυτό αναφέρεται στους εξής τομείς που η ΔΕΥΑΛ ευελπιστεί να 

βελτιώσει ή να πραγματοποιήσει:

Α) ΥΔΡΕΥΣΗΣ

• Κατασκευή 5 επιπλέον υδρογεωτρήσεων

• Κατασκευή επιπλέον δικτύου ύδρευσης μήκους 90Km

• Τηλεμετρικός έλεγχος και αυτοματισμός στην λειτουργία του δικτύου

• Μείωση διαρροών

• Εξοικονόμηση ενέργειας

Β) ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

• Κατασκευή επιπλέον 80Km αγωγών ακάθαρτων υδάτων

• Κατασκευή επιπλέον 50Km αγωγών όμβριων υδάτων
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Γ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

• Επέκταση - διπλασιασμός του υπάρχοντος εργοστασίου ΜΕΛ (Βιολογικού 

Καθαρισμού)

• Δίκτυο επαναχρησιμοποίησης του νερού του εργοστασίου για τον καθαρισμό της 

πόλης

• Προστασία του υδροφόρου ορίζοντα
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6:
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ Η 
ΑΕΥΑΑ

Σαν επιχείρηση η ΔΕΥΑΑ έρχεται αντιμέτωπη και αυτή με ορισμένα προβλήματα που 

αφορούν τη λειτουργία της. Τα προβλήματα αυτά είναι κοινά σε επιχειρήσεις μεσαίου 

μεγέθους όπως η ΔΕΥΑΛ. Προέρχονται είτε από την ίδια τη φύση της επιχείρησης είτε 

από άλλους εξωγενείς παράγοντες.

Στην περίπτωση της ΔΕΥΑΛ τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει είναι τα 

εξής:

> Είναι δημοτική επιχείρηση και σαν δημοτική επιχείρηση διέπεται από ορισμένους 

κανόνες λειτουργίας που καθορίζουν τον τρόπο λήψης των αποφάσεών της και που 

μπορούν να αποβούν ζημιογόνοι για την επιχείρηση λόγω μεγάλης καθυστέρησης.

Δεν υπάρχει δηλαδή η ευκινησία που χαρακτηρίζει τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού 

τομέα. Το πρόβλημα δηλαδή εστιάζεται στην ταχύτητα λήψης ορισμένων αποφάσεων, 

κάτι που μπορεί να αποβεί ζημιογόνο για την επιχείρηση αλλά και για τους δημότες της 

κυρίως.

> Ακριβώς επειδή είναι δημοτική επιχείρηση και όχι ιδιωτική, είναι υποχρεωμένη να 

πράττει με γνώμονα το κοινό συμφέρων των δημοτών, και όχι με σκοπό την αποκομιδή 

κέρδους.

Είναι υποχρεωμένη δηλαδή να κάνει επενδύσεις, όπως επέκταση των δικτύων 

ύδρευσης και αποχέτευσης, ακόμα και σε απομακρυσμένες συνοικίες οι οποίες δεν 

αποφέρουν κέρδη από την κατανάλωση νερού αλλά είναι υποχρεωμένη να το κάνει 

λόγω της ίδιας της φύσης της επιχείρησης.

Αυτό είναι σωστό φυσικά γιατί αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους 

συστήθηκε, αλλά από την άλλη είναι τροχοπέδη για την ανάπτυξή της.

> Ελλείψεις στο νομοθετικό πλαίσιο εμποδίζουν την ανάπτυξη των σκοπών της.
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> Ένα σημαντικό επίσης πρόβλημα είναι το πρόβλημα της διάθεσης του αγαθού της, 

του νερού. Στο Ν. Λάρισας η στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα έχει κατέβει σε 

ανησυχητικά επίπεδα σε σχέση με προηγούμενα χρόνια και υπάρχουν βάσιμες υποψίες 

ότι η υδροδότησή του σε πόσιμο κυρίως αλλά και σε μη πόσιμο νερό, το οποίο 

χρησιμοποιείται για το πότισμα των αγροτικών εκτάσεων οι οποίες είναι υπεραρκετές, 

είναι ένα ζήτημα που θα απασχολήσει σοβαρά τις αρχές του Νομού το επόμενο 

χρονικό διάστημα.

Η ΔΕΥΑΛ έχει κάνει διαφημιστική εκστρατεία στα τοπικά MME για οικονομία 

στην κατανάλωση νερού προσπαθώντας να μειώσει την σπατάλη του.

> Η κατάσταση, όσον αφορά το πρόβλημα της άρδευσης των αγροτικών εκτάσεων, 

επιδεινώνεται ακόμα περισσότερο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες όπου επικρατούν 

υψηλές θερμοκρασίες σε όλη την περιφέρεια Θεσσαλίας γενικά και η στάθμη του 

Πηνειού ποταμού κατεβαίνει ανησυχητικά.

Η κατάσταση αντιμετωπίζεται με την συμπληρωματική παροχή νερού (άνω των 

12.000.000m3) από τη λίμνη Πλαστήρα του γειτονικού Ν. Καρδίτσας, ενέργεια η οποία 

προκαλεί προστριβές ανάμεσα στις δημοτικές και νομαρχιακές αρχές των μεταξύ των 2 

Νομών γιατί το πρόβλημα είναι κοινό ενώ ταυτόχρονα πρέπει να ικανοποιούνται και οι 

2 πλευρές.

> Ο Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) (είναι ο οργανισμός που έχει 

αναλάβει τη διαχείριση των νερών του Πηνειού) αντιμετωπίζει πρόβλημα εξαιτίας της 

παρατεταμένης ξηρασίας των καλοκαιρινών μηνών όπου η θερμοκρασία υπερβαίνει 

πάντα τους 42°C και η στάθμη του Πηνειού κατεβαίνει επικίνδυνα. Ο ΤΟΕΒ 

διαχειρίζεται τα νερά του ποταμού τα οποία διοχετεύει στα αρδευτικά κανάλια για το 

πότισμα των καλλιεργούμενων εκτάσεων. Τους καλοκαιρινούς μήνες στο θεσσαλικό 

κάμπο βρέχει λίγο και σπάνια.
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2 - ΔΕΦΑΛ

Δ ημ οτική

Ε πιχείρηση

ΦΥΣΙΚΟΥ

Α έριου

Α αριςας

52



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:
ΣΚΟΠΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΦΑΛ

Η ΔΕΦΑΛ είναι αμιγής δημοτική επιχείρηση. Ιδρύθηκε το 1993 με μετοχικό κεφάλαιο 

146.735,14€ (50.000.0005ρχ τότε), με σκοπό την ανάπτυξη, κατασκευή, διαχείριση και 

εκμετάλλευση του δικτύου ΦΑ της Λάρισας. Απώτερος σκοπός της είναι η παροχή 

εναλλακτικής και φτηνής ενέργειας στους δημότες της πόλης της Λάρισας που εκφράζεται 

με τη μορφή του ΦΑ (φυσικού αερίου). Είναι επίσης υπεύθυνη για την επίβλεψη των 

έργων της ΔΕπΑ (Δημόσια Επιχείρηση Αερίου) που αφορούν το δίκτυο του ΦΑ και την 

περαιτέρω ανάπτυξή του για την πόλη της Λάρισας και μόνο.

Το 1995 υπογράφτηκε σύμβαση με τη ΔΕπΑ και η ΔΕΦΑΛ ανέλαβε τη διοίκηση και 

επίβλεψη του έργου κατασκευής του δικτύου χαμηλής πίεσης σε τομείς της πόλης, μήκους 

65Km και προϋπολογισμού 1.200.000.000δρχ. Παράλληλα κατασκευάστηκε δίκτυο 

μήκους 2,85Km στις εργατικές κατοικίες της Γιάννουλης και εφόσον υλοποιηθεί η 

πρόταση της ΔΕΦΑΛ για σύνδεση με τους ενοίκους θα υπάρξει ο πρώτος μεγάλος 

οικιακός καταναλωτής ΦΑ στο Νομό αλλά και πανελλήνια.

Πρόκειται για δημοτική επιχείρηση μικρομεσαίου μεγέθους. Η προοπτική όμως να 

αναπτυχθεί και να εξελιχθεί περισσότερο είναι ευοίωνη καθώς το δίκτυο διανομής του ΦΑ 

συνεχώς αναπτύσσεται και εξαπλώνεται. Η ενέργεια με τη μορφή του ΦΑ βρίσκεται ακόμα 

σε βρεφικό στάδιο στην Ελλάδα και η Λάρισα από τις πρώτες πόλεις που το υποδέχτηκαν.

Η ΔΕΦΑΛ στεγάζεται σε κτίριο νοικιασμένο από το Δήμο.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δ. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
(ΟΕΥ) ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το προσωπικό της ΔΕΦΑΛ αποτελείται από 9 άτομα. Παρόλα αυτά, 1 άτομο, 

σύμφωνα με τη οργανωτική διάρθρωση, μπορεί να καταλαμβάνει και 2 ή και 3 θέσεις στην 

επιχείρηση (προφανώς και για λόγους μείωσης του κόστους). Αυτό συμβαίνει γιατί το 

προσωπικό είναι ολιγάριθμο ενώ υπάρχουν πολλά τμήματα και δεν επαρκεί να τα καλύψει. 

Αυτό γίνεται για παράδειγμα με τη θέση του Γενικού Διευθυντή, όπου εκτελεί και χρέη 

Εκπροσώπου Διοίκησης αλλά και τμηματάρχη στο τμήμα συμβάσεων.

Α/Α ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ

1 ΠΕ α) ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

β) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

γ) ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

1

2 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 1

3 ΠΕ α) ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

β) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

1

4 ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 1

5 ΠΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 1

6 ΤΕ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 1

7 ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 2

8 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 1

ΣΥΝΟΛΟ: 9
ΠΙΝΑΚΑΣ Β.2.2.1.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δ. ΛΑΡΙΣΑΣ

Παρακάτω παρουσιάζεται το οργανόγραμμα της ΔΕΦΑΛ σύμφωνα με την τελευταία 

αλλαγή του ΟΕΥ της.

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΕΦΑΛ

Το Διοικητικό Συμβούλιό της αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και άλλα 9 

μέλη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΠΟΙΟ ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗ 
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ

Το ΦΑ αποτελεί την πλέον συμφέρουσα λύση στο ενεργειακό πρόβλημα που 

αντιμετωπίζει η πλειοψηφία των κρατών σήμερα. Θα προσφέρει οικονομία σε εκατοντάδες 

εκατομμύρια νοικοκυριά παγκοσμίως. Ο Ν. Λάρισας είναι από τις πρώτες περιοχές της 

Ελλάδας που το έχουν υποδεχτεί.

Α) ΚΕΡΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

• 1°: Στοιχίζει σημαντικά λιγότερο από το ηλεκτρικό ρεύμα και το πετρέλαιο.

2°: Προσφέρεται για οικιακή χρήση, (για θέρμανση, για το ζέσταμα του νερού 

το χειμώνα και για το μαγείρεμα).

3°: Προσφέρεται για τη βιομηχανία αποδίδοντας σημαντικά οικονομικά οφέλη 

και πολλά λειτουργικά πλεονεκτήματα.

4°: Προσφέρεται για τον εμπορικό τομέα καλύπτοντας ενεργειακές ανάγκες 

ξενοδοχείων, εστιατορίων, φούρνων, καθαριστηρίων και άλλων εμπορικών 

καταστημάτων αλλά και νοσοκομείων, σχολείων, αθλητικών κέντρων, μεγάλων 

δημόσιων κτιρίων καθώς και θερμοκηπίων. Αντικαθιστά δηλαδή πλήρως το 

ηλεκτρικό ρεύμα.

5°: Προσφέρεται για χρήση στην αυτοκινητοβιομηχανία και γενικά στις 

μεταφορές με άμεση συνέπεια την μείωση της κατανάλωσης, τη μόλυνση και την 

ηχορύπανση.

Β) ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ

• Είναι φυσικής προέλευσης και άρα οικολογικό καύσιμο. Είναι το καύσιμο του 

21ου αιώνα. Η φύση παρέχει από μόνη της τη λύση για την προστασία του
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περιβάλλοντος. Η αντικατάσταση των άλλων καυσίμων από το ΦΑ οδηγεί σε 

εξάλειψη των εκπεμπόμενων ρύπων οξειδίων του θείου και σε σημαντική μείωση 

των αιωρούμενων σωματιδίων, αλλά και σε μείωση εκπομπών οξειδίου του αζώτου 

και διοξειδίου του άνθρακα.

Συνεισφέρει σημαντικά στην αντιμετώπιση του φαινομένου του θερμοκηπίου. 

Η χρήση του ΦΑ σε κεντρικές θερμάνσεις, βιομηχανίες και βιοτεχνίες θα 

προστατεύσει πρώτα απ’ όλα τη δημόσια υγεία.

Παρακάτω παρουσιάζεται μια μελέτη που έγινε σχετικά με τη μόλυνση της 

ατμόσφαιρας στη Λάρισα και δίνονται αναλυτικές τιμές για τους κυριότερους διάφορους 

ρύπους. Γίνεται εύκολα αντιληπτή η τεράστια διαφορά που θα υπάρξει στην ποιότητα της 

ατμόσφαιρας με τη χρήση του ΦΑ.

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΩΡΑ -  ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑ -  ΜΕ ΦΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΗ

ΦΑ (τόνοι/έτος) (τόνοι/έτος) ΡΥΠΑΝΣΗ

ΟΞΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ 4.000 1 -3.999

ΟΞΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ 780 210 -570

ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ 300 1,6 -298,4
ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ

ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ 280.000 190.000 -90.000

ΑΝΘΡΑΚΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ Β.2.3.1.

Γ) ΔΙΑΔΙΔΕΤΑΙ ΤΑΧΥΤΑΤΑ

• Τα πλεονεκτήματα του ΦΑ αξιοποιούν καθημερινά περισσότεροι από 

200.000.000 άνθρωποι στην Ευρώπη. Στην Αγγλία, τη Γερμανία, την Ιταλία και τη 

Γαλλία η κατανάλωσή του παρουσιάζει θεαματική άνοδο, ενώ στις ΗΠΑ 

προσφέρει συνολικά τη μισή ενέργεια που καταναλώνουν τα νοικοκυριά.
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Δ) ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣ

• Εκτός της οικονομίας, της πλήρους αυτονομίας και της ευκολίας στη χρήση, 

της έλλειψης συντήρησης και του χαμηλού κόστους των εγκαταστάσεων, το ΦΑ 

είναι το καύσιμο με τις υψηλότερες προδιαγραφές ασφάλειας. Είναι πρακτικά 

ασφαλές για τον άνθρωπο αφού είναι ελαφρύτερο από τον αέρα και δεν 

εγκλωβίζεται σε κλειστό χώρο. Τηρούνται υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας και 

χρησιμοποιούνται υπερσύγχρονες μέθοδοι και συστήματα ελέγχου. Επιπλέον το 

ΦΑ δεν παράγει κατά την καύση του καπνό ή άλλες επικίνδυνες για τον άνθρωπο 

οσμές.

Με τη χρήση του ΦΑ η Λάρισα θα συνεισφέρει στην προσπάθεια της χώρας για 

εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο και το ηλεκτρικό 

ρεύμα. Ταυτόχρονα θα έχει να περιμένει τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:
YΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

A) ΔΙΚΤΥΟ

Ο συνολικός αριθμός καταναλωτών που χρησιμοποιούν το ΦΑ, στη Λάρισα και μόνο 

σ’ αυτή, επειδή καμία άλλη πόλη του Νομού δεν έχει συνδεθεί με τον αγωγό του ΦΑ 

ακόμα, είναι μόλις 200 και αναφέρεται και σε επιχειρήσεις και σε νοικοκυριά, περισσότερο 

ιδίως στις επιχειρήσεις όπου έχουν και σημαντικότερα οφέλη λόγω χαμηλότερου κόστους 

σε σχέση με το ηλεκτρικό ρεύμα.

Ήδη με ΦΑ καλύπτουν τις ενεργειακές τους ανάγκες το Εργοστάσιο Ζάχαρης, η 

Κεραμοποιία Σαπουνά και το βιομηχανικό συγκρότημα ALBIO Βιοκαρπέτ. Πρόκειται να 

γίνουν και άλλες συνδέσεις βιομηχανικών μονάδων. Παρόλα αυτά, υπάρχει μια μικρή 

αύξηση των καταναλωτών χρόνο με το χρόνο με προοπτικές που χαρακτηρίζονται από 

αισιοδοξία.

Το δίκτυο του ΦΑ της Λάρισας φτάνει τα 75Km σε μήκος μέχρι στιγμής. Το ελληνικό 

δημόσιο έχει δημιουργήσει για αυτόν ακριβώς το λόγο μια εταιρεία υπεύθυνη για την 

κατασκευή του δικτύου στην οποία συμμετέχει το ίδιο κατά 51% και το υπόλοιπο 49% 

ανήκει σε ιδιώτες επενδυτές.

Οι εργασίες κατασκευής και επέκτασης του δικτύου βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Αξίζει 

να σημειωθεί ότι το δίκτυο αυτό δεν ανήκει στη ΔΕΦΑΛ, η οποία απλά αναλαμβάνει το 

ρόλο της επίβλεψης της κατασκευής του. Η ΔΕΦΑΛ δεν έχει δικό της δίκτυο.
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B) ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ KAI ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ο μηχανογραφικός εξοπλισμός της ΔΕΦΑΛ έχει ως εξής:

ΑΙΑ ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1 PC 6 Η./Υ γραφείου γενικής χρήσης με 

επεξεργαστή 333ΜΗζ και 64ΜΒ RAM

2 Εκτυπωτές 3 Μηχάνημα εκτύπωσης φύλλων χαρτιού 

τύπου A4

3 Φωτοτυπικό 1 Φωτοαντιγραφικό μηχάνημα

4 FAX 1 Συσκευή τηλεφώνου και FAX για αποστολή 

αντιγράφων χαρτιού τύπου A4

5 MoDem 2 Συσκευή μετατροπής του τηλεφωνικού 

σήματος απαραίτητη για σύνδεση με το 

Internet
ΠΙΝΑΚΑΣ Β.2.4.1.

Μηχανολογικό εξοπλισμό η ΔΕΦΑΛ δεν έχει διότι δεν είναι τεχνική επιχείρηση. 

Σκοπός της είναι η επίβλεψη των έργων για την κατασκευή και επέκταση του δικτύου του 

ΦΑ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: 
ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

Δεν υπάρχει χρέωση για το ΦΑ που παρέχεται. Αυτό γίνεται διότι είναι πολύ νωρίς για 

να αρχίσει η χρέωση επειδή οι δημότες της πόλης της Λάρισας βρίσκονται ακόμη στο 

στάδιο της εξοικείωσης όσον αφορά αυτήν τη νέα μορφή ενέργειας. Το ΦΑ 

χρησιμοποιείται στη Λάρισα από το 1999.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Πωλήσειε υπηρεσιών: Έσοδα που προέρχονται από την πώληση ΦΑ

Επιδοτήσεκ ΟΑΕΔ: Επιδοτήσεις που δέχτηκε η ΔΕΦΑΛ από τον ΟΑΕΔ

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους: Έσοδα που προέρχονται από την πώληση ΦΑ 

σε τρίτους

Τόκοι καταθέσεων: Τόκοι που προστίθενται στις τραπεζικές καταθέσεις της ΔΕΦΑΛ 

Κέρδη από εξαγορά ιιεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων: Κέρδη που προέρχονται από 

Έσοδα προηγούιιενων γρήσεων: Έσοδα άλλων ετών
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ΕΣΟΔΑ (ΣΕ €)

ΕΣΟ ΔΑ 31/12/1998 31/12/1999 31/12/2000 31/12/2001 Π Ο ΣΟΣΤΟ  

ΣΥΜ /ΧΗ Σ ΓΙΑ  

ΤΟ 2001

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 174.098,13 223.461,13 79.090,24 178.204,93 60,52%

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΟΑΕΔ 1.124,32 1.613,78 898,02 0,30%

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

7.655,10 20.821,47 111.493,84 37,86%

ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 3.374,89 1.545,56 1.414,43 200,79 0,07%

ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΕΞΑΓΟΡΑ 

ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

1.756,56 156,69

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ 

ΧΡΗΣΕΩΝ

7.336,76 3.620,86 1,22%

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 187.690,72 234.432,26 101.326,14 294.418,84 100%

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.2.5.1.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

Αμοιβές και έ£οδα προσωπικού: Οι μισθοί και οι υπερωρίες των υπαλλήλων

Αμοιβές και έςοδα τρίτων: Οι μισθοί ανεξάρτητων συνεργατών της ΔΕΦΑΛ

Παροχές τρίτων: Οι παροχές ανεξάρτητων συνεργατών της ΔΕΦΑΛ

Φόροι - τέλη: Οι διάφοροι φόροι και τα τέλη που πληρώνει η ΔΕΦΑΛ

Διάφορα έ£οδα: Κατηγορία εξόδων που υποδηλώνει τα διάφορα άλλα έξοδα της 

επιχείρησης

Τόκοι και συναφή έ£οδα: Οι τόκοι που πληρώνει η ΔΕΦΑΛ για τα δάνεια που έχει λάβει 

Έ£οδα προηγούμενων χρήσεων: Τα έξοδα των προηγούμενων ετών
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Αποσβέσεις παγίων: Η απόσβεση των παγίων της επιχείρησης

ΕΞΟΔΑ (ΣΕ €)

ΕΞΟ ΔΑ 31/12/1998 31/12/1999 31/12/2000 31/12/2001 Π Ο ΣΟΣΤΟ  

ΣΥ Μ /Χ Η Σ ΓΙΑ  

ΤΟ 2001

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

239.797,36 166.203,77 161.088,65 157.054,74 80,27%

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 4.917,45 26.638,60 27.095,07 15.979,46 8,16%

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 9.091,77 6.928,57 4.233,29 4.097,78 2,09%

ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 554,92 460,54 416,92 91,69 0,04%

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 81.848,18 22.083,79 13.260,49 14.455,57 7,38%

ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 1.773,55 2.179,89 2.362,55 1.994,23 1,01%

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ 

ΧΡΗΣΕΩΝ

73,91

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 6864,03 6.799,17 5.123,10 1.968,42 1,006%

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 344.921,17 231.294,32 213.580,22 195.641,88 100%

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.2.5.2.

ΓΡΑΦΗΜΑ Β.2.5.1. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΑΑ
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ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ ΤΗΣ ΔΕΦΑΛ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 1998 - 2001 (ΣΕ €)

31/12/1998 31/12/1999 31/12/2000 31/12/2001

ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 157.230,45 - 112.254,07 -

ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ - 3.137,94 - 98.776,57
ΠΙΝΑΚΑΣ Β.2.5.3.

Από τον πίνακα Β.2.5.1. φαίνεται ότι τα έσοδα της ΔΕΦΑΛ δεν έχουν μια σταθερή 

πορεία κατά τα εξεταζόμενα έτη 1998 - 2001. Βρίσκονται στο υψηλότερο σημείο τους το 

2001 με 294.418,84€ και στο χαμηλότερο το 2000 με 101.326,14€. Το 2001 τα έσοδα της 

είναι υπερδιπλάσια του 2000. Επίσης κατά τα έτη 1998 -  2001 παρατηρείται μια αύξουσα 

τάση που εναλλάσσεται με φθίνουσα. Αυτό σημαίνει ότι τα έσοδα της επιχείρησης δεν 

είναι σταθερά και δεν μπορούν να υπολογιστούν με βεβαιότητα.

Το έσοδο με το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής για το 2001 είναι οι πωλήσεις 

υπηρεσιών με 60,52% και ακολουθούν τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους με 

37,86%. Παρατηρείται πως αυτά τα 2 έσοδα αποτελούν από μόνα τους το 98,38% των 

εσόδων της ΔΕΦΑΛ για το 2001 ενώ όλα τα υπόλοιπα είναι αμελητέα. Συνεπώς είναι και 

τα πιο σημαντικά για αυτήν αφού είναι η κυριότερη πηγή εσόδων της. Οι επιδοτήσεις 

ΟΑΕΔ, οι τόκοι καταθέσεων, τα κέρδη από εξαγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων
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καθώς και τα έσοδα προηγούμενων χρήσεων μαζί δεν ξεπερνούν το 1,70% των συνολικών 

εσόδων.

Παρατηρείται ότι οι πωλήσεις υπηρεσιών έχουν ακριβώς την ίδια τάση με το σύνολο 

των εσόδων, μια αύξουσα και φθίνουσα εναλλάξ, και επειδή είναι συντριπτικά το 

μεγαλύτερο σε ποσοστό συμμετοχής έσοδο όχι μόνο για το 2001 αλλά και για τα έτη 1998, 

1999 και 2000, μπορεί και επηρεάζει το σύνολο των εσόδων. Στην ουσία το σύνολο των 

εσόδων αποκτά την ίδια συμπεριφορά με το έσοδο «πωλήσεις υπηρεσιών». Το 2° σε 

ποσοστό συμμετοχής έσοδο έχει αύξουσα τάση αλλά λόγω του μικρού του μεγέθους (σε 

σχέση με τις πωλήσεις υπηρεσιών) δεν μπορεί να επηρεάσει το σύνολο των εσόδων (το 

1999 σχεδόν 3πλασιάζεται και το 2000 σχεδόν όπλασιάζεται).

Σχετικά με τα έξοδα της ΔΕΦΑΛ, από τον πίνακα Β.2.5.2. αλλά και από το γράφημα 

Β.2.5.2. φαίνεται ότι ακολουθούν πτωτική πορεία από έτος σε έτος. Η μεγαλύτερη 

παρατηρείται από το 1998 στο 1999 όπου σημειώθηκε πτώση της τάξης του 32,95% Από 

344.921,17€ το 1998 σε 231.294,32 το 1999. Η διαφορά είναι 113.626,86. Η πτωτική 

πορεία συνεχίζεται και κατά τα επόμενα έτη αλλά όχι με τόσο μεγάλο ρυθμό. Δείχνει όμως 

ότι έχουν καταβληθεί προσπάθειες για μείωση των εξόδων.

Το έξοδο με το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής στο 2001 είναι οι αμοιβές και τα 

έξοδα προσωπικού τα οποία και επιβάλλονται πάνω σ’ όλες τις άλλες κατηγορίες εξόδων 

με 80,27%. Ακολουθούν τα έξοδα και οι αμοιβές τρίτων αλλά με ποσοστό περίπου 10 

φορές μικρότερο, 8,16%.

Όπως με τα έσοδα, έτσι και εδώ το έξοδο με το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής 

επηρεάζει την πορεία του συνόλου. Η μεγάλη πτώση που παρουσιάζεται στις αμοιβές και 

τα έξοδα προσωπικού έχουν επίπτωση στην πορεία του συνόλου των εξόδων, τα οποία 

παρουσιάζουν την ίδια συμπεριφορά. Η μεγαλύτερη πτώση στις αμοιβές και τα έξοδα 

προσωπικού εμφανίζεται από το έτος 1998 στο 1999 όπου από 239.797,366 φτάνουν στα 

166.203,776. Η πτώση είναι περίπου 31,7%. Κατά τα έτη 1999, 2000 και 2001 τα έξοδα 

αρχίζουν να σταθεροποιούνται ακολουθώντας όμως μια μικρή πτωτική συμπεριφορά. Το 

1999 είναι 166.203,776, το 2000 είναι 161.088,656 και το 2001 υποχωρεί στα 157.054,746. 

Οικονομολογικά η συνεχής μείωση των εξόδων σημαίνει καλή διαχείριση και ευοίωνη 

προοπτική από πλευράς ΔΕΦΑΛ.

Παρότι όμως τα έξοδα μειώνονται συνεχώς κατά την εξεταζόμενη 4ετία, από τον 

συγκεντρωτικό πίνακα Β.2.5.3. όπου παρουσιάζονται τα κέρδη και οι ζημιές της ΔΕΦΑΛ, 

παρατηρούνται σκαμπανεβάσματα, κατά την εξεταζόμενη 4ετία η ΔΕΦΑΛ παρουσιάζει 

την μια χρονιά κέρδη και την άλλη ζημιές. Το 1998, όπως φαίνεται και από το γράφημα
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Β.2.5.2., η ΔΕΦΑΛ παρουσίασε ζημιά 157.230,45€ ενώ το 1999 κέρδος 3.137,34€. Επίσης 

ζημιά 112.254,076 κατά το έτος 2000 και πάλι κέρδος 98.776,5Ε7το 2001. Δεν υπάρχει 

δηλαδή σταθερότητα αλλά ούτε και βεβαιότητα ως προς το ύψος και για το αν θα υπάρχει 

κέρδος ή ζημιά.

Σε γενικές γραμμές μπορεί να ειπωθεί ότι οι προοπτικές μπορούν να χαρακτηριστούν 

καλές για την ΔΕΦΑΛ με βασική προϋπόθεση όμως τη συνεχή μείωση των εξόδων και 

κατά τα επόμενα έτη έτσι ώστε να αποφευχθούν τα σκαμπανεβάσματα ως προς . Η ολοένα 

και μεγαλύτερη εξάπλωση του δικτύου ΦΑ στο Ν. Λάρισας θα αυξήσει πολύ τα έσοδα που 

θα καλύψουν τα έξοδα και δημιουργεί την καλοπροαίρετη εντύπωση συνεχών κερδών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6:
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΦΑΛ

Ταυτόχρονα η ΔΕΦΑΛ σχεδίασε και υλοποιεί ταχύτατα και αποφασιστικά την 

ανάπτυξή της στους ακόλουθους τομείς:

> Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και λειτουργίας του δικτύου ΦΑ.

>  Διοίκηση και επίβλεψη έργων επέκτασης του δικτύου στις συνοικίες της πόλης.

> Ενημέρωση των ήδη καταναλωτών και προώθηση του ΦΑ στην κατανάλωση.

> Έλεγχος των συνδέσεων με τις οικοδομές και των εγκαταστάσεων ΦΑ καθώς και 

των τεχνιτών εγκαταστατών.

> Πιστοποιημένη εκπαίδευση επαγγελματιών σε κλάδους συναφείς με το ΦΑ.

> Παρέμβαση στην εμπορική δραστηριότητα (συσκευές, εξοπλισμός, κτλ).

> Μελέτη και πιστοποίηση εσωτερικών εγκαταστάσεων ΦΑ.

> Εκπόνηση μελετών για την προσαρμογή της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας, του 

εμπορικού και οικιακού τομέα στη χρήση του ΦΑ.

> Συνεισφορά στην κατάρτιση επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού.

> Χαρτογράφηση των υπόγειων δικτύων κοινής ωφέλειας της Λάρισας με πιλότο το 

δίκτυο ΦΑ.

> Προετοιμασία για επίτευξη συντονισμού ώστε με την πύκνωση του δικτύου ΦΑ να 

δημιουργείται υποδομή και για άλλα υπόγεια δίκτυα κοινωφελούς χαρακτήρα.
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Εφαρμογή πλήρους συστήματος διασφάλισης ποιότητας στα έργα ΦΑ αλλά και 

στην δραστηριότητα της επιχείρησης σύμφωνα με το IS09002.

> Ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών, όπως για παράδειγμα με τις εταιρίες TUV 

AUSTRIA, WIENGAS, HNG (οι 2 πρώτες είναι εταιρίες της Αυστρίας και η τελευταία 

της Δανίας).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7:
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ Η 
ΔΕΦΑΑ

Η ΔΕΦΑΑ είναι νεοσύστατη δημοτική επιχείρηση αλλά παρόλα αυτά αντιμετωπίζει 

και αυτή κάποια προβλήματα, τα κυριότερα από τα οποία είναι τα εξής:

> Το δίκτυο ΦΑ δεν έχει εξαπλωθεί ακόμα σε τέτοιο βαθμό ώστε να μπει το ΦΑ σ’ 

όλα τα νοικοκυριά με αποτέλεσμα τα έσοδα να είναι περιορισμένα και να προέρχονται 

κυρίως από την κατανάλωση των βιοτεχνιών και βιομηχανιών. Αυτό με τη σειρά του 

προκαλεί μια καθυστέρηση στην ανάπτυξη της επιχείρησης.

> Οι δημότες φαίνονται λίγο δύσπιστοι σχετικά με αυτήν τη νέα μορφή ενέργειας, 

προτιμούν την παλιά παραδοσιακή μορφή ενέργειας (την ηλεκτρική) για λόγους 

πολλούς και διάφορους οι οποίοι πολλές φορές δεν έχουν κάποια λογική βάση, για 

παράδειγμα επικρατεί η άποψη ότι υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Αυτό φυσικά δεν 

ευσταθεί αν ληφθεί υπόψη ότι σε ολόκληρη την Ευρώπη χρησιμοποιείται από 

200.000.000 ανθρώπους και η παροχή του γίνεται με τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές 

που τηρούν απόλυτα όλους τους κανονισμούς ασφάλειας.

Η κατανάλωση ΦΑ βρίσκεται ακόμα σε βρεφικό στάδιο στην Ελλάδα αλλά οι 

προοπτικές λένε ότι θα αναπτυχθεί ραγδαία κατά τα επόμενα χρόνια.

> Ελλείψεις στο νομοθετικό πλαίσιο εμποδίζουν την ανάπτυξη των σκοπών της.

> Ακριβώς επειδή είναι νέα αυτήν η μορφή ενέργειας στην Ελλάδα, εκτός από την 

εξοικείωση των καταναλωτών, απαιτείται και ένα εύλογο χρονικό διάστημα για την 

κατασκευή του δικτύου του ΦΑ καθώς και όλων των άλλων έργων που συνεπάγονται 

από τη χρήση και κατανάλωσή του, κάτι το οποίο σημαίνει καθυστέρηση.
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θ έ α τρ ο

Α άρισας

ΔΗΠΕΘΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:
ΙΣΤΟΡΙΚΟ TOY ΔηΠεΘεΛ

A) ΙΔΡΥΣΗ (1975)

Η κίνηση για τη δημιουργία του Θεσσαλικού Θεάτρου άρχισε το 1975. Ήταν μόλις 

λίγο μετά την κατάρρευση της χούντας όπου οι φυλακές είχαν ανοίξει και πολλοί πολιτικοί 

κρατούμενοι διανοούμενοι και εξόριστοι είχαν επιστρέφει στον τόπο τους. Η γενιά του ’60 

άρχισε να ανασυντάσσεται και η Αθήνα έπαψε να πια να παίζει τον μαγνήτη πολλών 

ονείρων. Η επιστροφή στη γενέτειρα και η πολιτιστική αποκέντρωση κυριαρχούσε στο 

πνεύμα της εποχής. Ένας από τους καρπούς των ανακατατάξεων ήταν και η ίδρυση της 

Θεσσαλικής Πνευματικής Πορείας με κύριο τομέα δράσης την σκηνή του Θεσσαλικού 

Θεάτρου.

Την άνοιξη του 1975 η Άννα Βαγενά μαζί με τον Κώστα Τσιάνο και τον Γιώργο Ζιάκα, 

όλοι τους Λαρισαίοι που δούλευαν στην Αθήνα χρόνια με το όραμα της επιστροφής και 

της αποκέντρωσης, άρχισαν τις πρώτες συζητήσεις. Σκοπός των συζητήσεων η ίδρυση 

ενός θεάτρου που θα μετέφερε από την Αθήνα στην επαρχία ένα μικρό κομμάτι της 

θεατρικής κίνησης.

Φωτογραφία 1. Η  αίθουσα του Δημοτικού Ωδείου όπου 

πρωτοστεγάστηκε το «Θεσσαλικό Θέατρο» το 1975

Το Νοέμβριο του 1975 το καταστατικό της Θεσσαλικής Πνευματικής Παιδείας 

κατατίθεται στο Πρωτοδικείο. Το πρώτο Περιφερειακό Θέατρο στην Ελλάδα είναι πια
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γεγονός. Τα πρώτα 152 ιδρυτικά μέλη έφτασαν αργότερα τα 300. Ανάμεσά τους ήταν ο 

Μάνος Χατζιδάκις, ο Ιάκωβος Καμπανέλλης, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Θόδωρος 

Αγγελόπουλος, ο Νίκος Γκάτσος, ο Δημήτρης Κεχαΐδης, ο Λουκιανός Κηλαηδόνης, η 

Άννη Κολτσιδοπούλου, ο Γιάννης Νεγρεπόντης, ο Βασίλης Τενίδης, ο Μποστ, η Μαρούλα 

Κλιάφα και πολλοί άλλοι Λαρισαίοι. Το Θεσσαλικό Θέατρο ήταν πια μια πολλά 

υποσχόμενη πραγματικότητα, που ξεκινούσε με πολλές ελπίδες και σε ένα παρθένο 

θεατρικά έδαφος. Μια πολλά υποσχόμενη πραγματικότητα που 15 χρόνια μετά οδήγησε 

στο αρχαίο θέατρο της Επίδαυρου.

Β) Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ (1975 -  1983)

Τα μοναδικά εφόδια της προσπάθειας αυτής ήταν το ασίγαστο πάθος των δημιουργών 

και η συμπαράσταση του κόσμου. Έτσι ο Δ. Λάρισας διαθέτει την αίθουσα του Δημοτικού 

Ωδείου για τις πρόβες και τις παραστάσεις, κι αργότερα ένα μικρό λεωφορείο για τις 

μετακινήσεις του θιάσου στα χωριά και στις άλλες πόλεις. Με προσωπική παρέμβαση του 

αντιστράτηγου Α. Γκράτσιου η 1η Στρατιά προσφέρει φορτηγά και τα εκπαιδευτήρια 

Καραβάνα σχολικά λεωφορεία για τη μεταφορά των σκηνικών και του θιάσου στις 

περιοδείες. Ο Νομάρχης Λάρισας και οι Δήμοι Λάρισας, Τυρνάβου, Ελασσόνας, 

Φαρσάλων, Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών, το Εμπορο βιομηχανικό Επιμελητήριο, οι 

τράπεζες Εθνική, Αγροτική και Alphabank, η καπνοβιομηχανία «Παπαστράτος» και πολλοί 

άλλοι συνδράμουν οικονομικά.

Στην πρώτη αυτή περίοδο το Θεσσαλικό Θέατρο παρουσίασε 18 θεατρικά έργα, 

πραγματοποίησε 5 συναυλίες (Μερκούρη, Θεοδωράκης, Σαββόπουλος, Νέο Κύμα, 

Νταλάρας), ταξίδεψε σε 14 πόλεις και χωριά, Από την Κομοτηνή μέχρι το Ζαρό 

Ηρακλείου, έδωσε 1.264 παραστάσεις, πήγε σε χωριά που έβλεπαν για πρώτη φορά θέατρο 

και έγραψε ένα όνομα στην ιστορία του θεάτρου.

Ο μεγάλος όμως θρίαμβος του Θεσσαλικού Θεάτρου ήταν το 1988 με την παράσταση 

«Ηλεκτρα» του Ευριπίδη. Με την παράσταση αυτή το Θεσσαλικό θέατρο εκπορθεί το 

φρούριο της Επιδαύρου στις 8/9/1988.
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Φωτογραφία 2. Η «Ηλέκτρα» στο αρχαίο θέατρο της Επίδαυρου

Γ) Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ (1983 +)

Το Θεσσαλικό Θέατρο κάτω από δυσβάσταχτα οικονομικά βάρη και τις υποχρεώσεις 

του δεν μπορούσε να συνεχίσει άλλο με την ίδια μορφή. Ο κύκλος μετά από 8 χρόνια 

άρχισε να κλείνει. Η Θεσσαλική Πνευματική Πορεία δίνει την σκυτάλη στο Δημοτικό 

Περιφερειακό Θέατρο Λάρισας. Έτσι το Θεσσαλικό Θέατρο μ’ όλη την περιουσία και την 

πλούσια εμπειρία του μεταβιβάζεται στο Δ. Λάρισας. Η νέα περίοδος αρχίζει με καλύτερες 

δυνατότητες και προοπτικές.

Στις 2/12/1983 ανοίγει η αυλαία του ΔηΠεΘεΛ με το έργο «ο κύκλος με την κιμωλία» 

του Μπρεχτ. Το έργο παίζεται 3 μήνες συνέχεια και πραγματοποιεί συνολικά 102 

παραστάσεις.

Το ΔηΠεΘεΛ έχει εξασφαλίσει ήδη 2 σταθερές πηγές εσόδων: Το Υπουργείο 

Πολιτισμού και το Δ. Λάρισας. Η σοβαρότερη πάντως πηγή εσόδων παραμένει το ταμείο. 

Ίσως είναι το μοναδικό επιχορηγούμενο θέατρο που καλύπτει στις περισσότερες 

παραγωγές του μέχρι και το 50% των εσόδων του από τα εισιτήρια.

Από τον Δεκέμβριο του 1983 μέχρι και το τέλος του 1990 ανεβαίνουν συνολικά 23 

έργα. Η παράδοση της πρώτης περιόδου συνεχίζεται και με τη νέα μορφή του θεάτρου.

Από το 1986 δημιουργείται η Παιδική Σκηνή που κάθε χρόνο δημιουργεί νέους φίλους 

για το θέατρο. Σημαντική είναι επίσης και η προσφορά της Ερασιτεχνικής Σκηνής.

Το 1991 αποκτά την πρώτη αποκλειστικά δική του αίθουσα στην αποθήκη του «Μύλου 

του Παππά».
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

A) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το προσωπικό του ΔηΠεΘεΛ αποτελείται από 13 μόνιμους υπαλλήλους με τις εξής 

ειδικότητες:

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ

1 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 1

2 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1

3 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΘΕΑΤΡΟΥ 1

4 ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ 2

5 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ -  ΗΧΗΤΙΚΟΣ 2

6 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΚΗΝΗΣ 4

7 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΒΕΣΤΙΑΡΙΟΥ 1

8 ΟΔΗΓΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 1

ΣΥΝΟΛΟ: 13
ΠΙΝΑΚΑΣ Β.3.2.1.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔηΠεΘεΛ αποτελείται από 11 μέλη από τα οποία είναι 1 

Πρόεδρος, 1 Αντιπρόεδρος, 8 μέλη και 1 καλλιτεχνικός Διευθυντής.
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Β) ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Το ΔηΠεΘεΛ έχει εξασφαλίσει 2 σταθερές πηγές χρηματοδότησης. Αυτές είναι:

1. Ο ίδιος ο Δ. Λάρισας

2. Το Υπουργείο Πολιτισμού

Υπάρχει βέβαια και μια 3η πηγή εσόδων η οποία είναι τα έσοδα από τις παραστάσεις 

του θεάτρου και δεν πρέπει να υποτιμάται.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:
Η ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΔηΠεΘεΛ 
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ

Η θεατρική δράση του ΔηΠεΘεΛ είναι πολύ πλούσια όπως φαίνεται και από τους 

παρακάτω πίνακες. Να σημειωθεί ότι τα στοιχεία του πίνακα Β.3.3.2. αναφέρονται μέχρι 

και το 1990.

1η ΠΕΡΙΟΔΟΣ -  ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ

(1975 -1983)

AJA ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ 

ΧΩΡΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΘΕΑΤΩΝ*

1 Η ΑΥΛΗ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ 22 84 17.500

2 ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ 18 45 10.000

3α Η ΤΥΧΗ ΤΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 46 95 18.000

4 ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 39 113 21.000

5 0  ΚΑΛΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΣΒΕΪΚ 14 42 10.000

6 ΤΟ ΒΟΤΑΝΙ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ 28 38 8.500

7 Η ΔΙΑΘΗΚΗ 28 86 17.500

3β Η ΤΥΧΗ ΤΗΣ ΜΑΡΟΥΛΑΣ 13 19 4.000

8 ΚΑΛΑ ΞΕΜΠΕΡΔΕΜΑΤΑ 12 33 5.000

9 ΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΡΟΥΧΑ ΤΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΑ

13 32 4.000

10 ΑΓΓΕΛΑ 14 55 6.500

11α ΟΦΙΑΚΑΣ 26 27 6.000

11β ΟΦΙΑΚΑΣ 10 33 3.000

12 ΚΑΤΙ ΤΡΕΧΕΙ ΣΤΑ ΓΥΦΤΙΚΑ 19 92 5.000

13 0  ΑΓΑΠΗΤΙΚΟΣ ΤΗΣ 

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΑΣ

8 10 2.000
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14 ΟΙ ΝΤΑΝΤΑΔΕΣ 6 23 4.000

15 ΧΑΙΡΕΤΑ ΜΟΥ ΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΟ 36 123 31.500

16 ΠΡΟΣΤΑΤΕΣ 26 30 6.000

17 0  ΦΟΝ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ 35 103 19.500

18 Η ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ 38 48 15.000

19 ΤΟ ΣΟΙ 22 133 25.000

473 1.264 249.000
ΠΙΝΑΚΑΣ Β.3.3.1.

*αριθμοί στρογγυλοποιημένοι

2η ΠΕΡΙΟΔΟΣ -  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

(1983 -1990)

Α/Α ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ 

ΧΩΡΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΘΕΑΤΩΝ*

1 Ο ΚΥΚΛΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΜΩΛΙΑ 17 99 20.600

2 ΔΑΦΝΕΣ ΚΑΙ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΕΣ 16 39 10.850

3 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 45 47 21.000

4α ΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ 1 37 8.000
5α ΚΟΝΤΟΣ ΨΑΛΜΟΣ 

ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ

14 110 38.000

4β ΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ 9 15 10.000
5β ΚΟΝΤΟΣ ΨΑΛΜΟΣ 

ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ

19 26 12.000

6 ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ 8 62 15.000
7 ΦΙΛΟ ΥΜΕΝΑ ΜΑΡΤΟΥΡΑΝΟ 10 48 10.000
8 Ο ΠΛΟΥΤΟΣ 26 38 12.000
9 ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΦΙΛΟΤΙΜΟ 9 84 14.000
10 Η ΚΑΣΕΤΑ 1 43 3.000
1 Ια ΜΠΛΕΞΑΝ ΟΙ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΑΣ 27 34 20.000
11β ΜΠΛΕΞΑΝ ΟΙ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΑΣ 12 77 14.500
12 ΕΘΝΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ 2 31 6.000
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13α ΗΛΕΚΤΡΑ 23 31 19.000

14 ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ 

ΝΥΧΤΑΣ

2 60 15.000

15 Ο ΑΝΑΚΡΙΤΗΣ ΕΡΧΕΤΑΙ 7 37 5.200

13β ΗΛΕΚΤΡΑ 19 26 33.000

16 ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΜΠΕΡΝΑΡΝΤΑ 

ΛΑΜΠΑ

10 84 10.000

17α ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΕΝ ΤΑΥΡΟΙΣ 14 21 40.000

18 ΜΑΣ ΠΗΡΕ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 14 103 28.986

17β ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΕΝ ΤΑΥΡΟΙΣ 20 24 33.850

19 ΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΡΟΥΧΑ ΤΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΑ

17 38 11.500

20 ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΚΛΕΙΔΙ 14 53 19.000

21 ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΤΟΥ ΣΚΙΑΧΤΡΟΥ 7 42 17.000

22 0  ΜΑΓΟΣ ΤΟΥ ΟΖ 1 35 8.500

23 ΟΔΥΣΣΕΒΑΧ 3 24 14.000

24 0  ΜΙΧΑΛΗΣ Ο ΣΦΥΡΙΧΤΡΑΣ 31 104 33.600

25 ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΠΠΟΥ 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ

1 35 14.000

399 1.507 521.586
ΠΙΝΑΚΑΣ Β.3.3.2.

*αριθμοϊ στρογγνλοποιημένοι

ΣΥΝΟΛΟ 1ης και 2ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΑΤΩΝ*

1η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1.264 249.000

2η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1.507 521.586

2.771 770.586
ΠΙΝΑΚΑΣ Β.3.3.4.

*αριθμοί στρογγνλοποιημένοι

Μέσος όρος θεατών/έτος: περίπου 51.372
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ TO 
ΔηΠεΘεΛ

Τα προβλήματα που ταλαιπωρούνε το ΔηΠεΘεΛ είναι κυρίως οικονομικά, παρά την 

οικονομική ενίσχυση που λαμβάνει από το Δ. Λάρισας και το Υπουργείο Πολιτισμού. Το 

θέατρο έχει από την φύση του πολλά έξοδα για παραστάσεις, κοστούμια, ταξίδια, κτλ. 

Αυτήν τη στιγμή 2 είναι τα μεγάλα προβλήματα που απασχολούν το ΔηΠεΘεΛ:

1. Οι οικονομικές υποχρεώσεις του προς το ΙΚΑ

2. Οι υποχρεώσεις του προς τρίτους (ανεξάρτητους και ελεύθερους επαγγελματίες, 

συνεργάτες, κτλ)
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ΑΟΔΑ

Α θλητικός

Ο ργανισμ ός

Δ ήμου

Α αριςας
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:
ΣΚΟΠΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΤΟΥ ΑΟΔΛ

Ιδρύθηκε κυρίως για να καλλιεργήσει το αθλητικό πνεύμα και να μυήσει στον 

αθλητισμό στους δημότες της Λάρισας.

Διεξάγει με επιτυχία πρωταθλήματα εργαζόμενων και Δημοτικών Σχολείων στα 

αγωνίσματα του ποδοσφαίρου, του basket και του volley, ενώ έντονη είναι η 

δραστηριότητά του στους αγώνες δρόμου και ποδηλατοδρομίας. Έχει την ευθύνη όλων 

των δημοτικών αθλητικών χώρων της Λάρισας και να διατηρεί σε άριστο επίπεδο τα 30 

περίπου γήπεδα ποδοσφαίρου, basket, volley και tennis.

Διοργανώνει αθλητικά σεμινάρια, προπονητικές ημερίδες και από το 1995 ίδρυσε την 

Ακαδημία Basket η οποία αριθμεί ήδη 300 μικρά παιδιά. Εκτός από την Ακαδημία Basket 

υπάρχουν επίσης οι Ακαδημίες ποδοσφαίρου, volley και tennis.

Οι ετήσιες εκδηλώσεις του ΑΟΔΛ κορυφώνονται κάθε Ιούνιο με τη διεξαγωγή της 

Αθλητικής Εβδομάδας, στη διάρκεια της οποίας πραγματοποιούνται οι τελικοί όλων των 

πρωταθλημάτων. Επίσης διεξάγονται παράλληλα αγώνες στίβου και τουρνουά σκάκι με 

συμμετοχή κορυφαίων αλλά και μαθητευόμενων σκακιστών.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δ. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΟΔΑ αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο 

και άλλα 9 μέλη. Γενικός προϊστάμενος του είναι ο Δήμαρχος.

Το προσωπικό του ΑΟΔΑ είναι το εξής:

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ

1 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 1

2 ΛΟΓΙΣΤΗΣ 3

3 ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΓΑ

2

4 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1

5 ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 1

ΣΥΝΟΛΟ: 8
ΠΙΝΑΚΑΣ Γ.2.1.

Ο ΑΟΔΑ απασχολεί και άλλα άτομα, όχι όμως σε υπηρεσίες γραφείου αλλά στα 

διάφορα αθλήματα και τα προγράμματα αθλητισμού, τους λεγάμενους προπονητές και 

γυμναστές.

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ

1 ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ 20

2 ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ 12-15

3 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 15

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ: 47 - 50
ΠΙΝΑΚΑΣ Γ.2.2.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Η ΓΓΑ χρηματοδοτεί ορισμένα προγράμματα τα οποία βοηθούν να αθληθούν κάποιες 

κοινωνικά και αθλητικά αποκλεισμένες ομάδες όπως η τρίτη ηλικία ή τα άτομα με ειδικές 

ανάγκες. Τα προγράμματα αυτά είναι τα εξής:

> Αθλητισμός και Γυναίκα: χρηματοδοτείται κατά 75% και απευθύνεται σε ενήλικες 

γυναίκες κάθε ηλικίας. Υλοποιείται σε όλη την πόλη, με 27 τμήματα και συμμετοχή 

600 περίπου γυναικών. Στα πλαίσια της λειτουργίας του πραγματοποιούνται 

πεζοπορικές εκδρομές και επισκέψεις σε περιοχές ιδιαίτερου ενδιαφέροντος.

> Πρόγραμμα aerobic: πρόγραμμα αποκλειστικά aerobic που λειτουργεί με 50 

περίπου γυναίκες. Υλοποιείται στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο, το οποίο διαθέτει 

ηχητική εγκατάσταση και steps.

> Κολύμβηση γυναικών: πρόγραμμα κολύμβησης μόνο για γυναίκες που 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Αθλητισμός και Γυναίκα». Υλοποιείται στο 

κολυμβητήριο του ΕΑΚ Λάρισας.

> Άθληση στην τρίτη ηλικία: πρόγραμμα που απευθύνεται σε άτομα τρίτης ηλικίας. 

Υλοποιείται και στα 5 ΚΑΠΗ της πόλης. Χρηματοδοτείται κατά 95%.

> Άσκηση στην παιδική ηλικία: πρόγραμμα που απευθύνεται σε παιδιά Δημοτικού 

Σχολείου. Υλοποιείται σε συνεργασία με τον ΕΟ Πρόνοιας, στο Συνοικιακό Κέντρο 

Αμπελοκήπων και στο ΚΕΦΟ «Ροδοπουλείο».Χρηματοδοτείται κατά 90%.

> Άσκηση στην προσχολική ηλικία: απευθύνεται σε παιδιά Νηπιαγωγείου. 

Υλοποιείται σε συνεργασία με τους Βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου και με τον
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EO Πρόνοιας στο Συνοικιακό Κέντρο Αμπελοκήπων και στο ΚΕΦΟ «Ροδοπουλείο». 

Χρηματοδοτείται κατά 90%.

Ρ Άσκηση ατόμων - παιδιών με ειδικές ανάγκες: χρηματοδοτείται κατά 100%. 

Απευθύνεται σε παιδιά με ειδικές ανάγκες. Υλοποιείται στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 

και Νηπιαγωγείο Νεάπολης.

Ρ Άσκηση σε κέντρα ψυχικής υγείας: χρηματοδοτείται κατά 100%. Και απευθύνεται 

σε άτομα που βρίσκονται στα κέντρα ψυχικής υγείας.

Ρ Κολύμβηση ατόμων με ειδικές ανάγκες: απευθύνεται σε άτομα με ειδικές ανάγκες 

ή ειδικά κινητικά προβλήματα. Υλοποιείται στο Κολυμβητήριο του ΕΑΚ Λάρισας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: 
ΑΓΩΝΟΓΡΑΜΜΑ

Οι εκδηλώσεις με τις οποίες ασχολείται ο ΑΟΔΛ καταλαμβάνουν ένα μεγάλο φάσμα 

αθλημάτων και γίνονται όλες τις εποχές του έτους. Παρακάτω παρουσιάζονται τα 

αθλήματα και η περίοδος που διεξάγεται το καθένα, χωρισμένα ανάλογα με την κατηγορία 

του.

Α) ΘΕΡΙΝΟ CAMP BASKET (Ιούλιος)

Β) ΜΑΖΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

• Πρωταθλήματα Δημοτικών Σχολείων (ποδοσφαίρου, basket, volley, tennis, 

handball, στίβος)

• Πρωταθλήματα εργαζόμενων (ποδόσφαιρο, basket, volley)

• Αθλητισμός και Γυναίκα -  ΓΓΑ (Οκτώβριος -  Μάιος)

• Aerobic (Οκτώβριος -  Μάιος)

• Γύρος Λάρισας (Οκτώβριος)

• Ποδηλατικός γύρος Λάρισας (Μάιος)

• Ski (Νοέμβριος -  Δεκέμβριος)

• Αθλητική Εβδομάδα Δημοτικών Σχολείων (Μάιος)

• Αθλητική Εβδομάδα εργαζόμενων (Ιούνιος)
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• Αγώνες στίβου παιδιών με ειδικές ανάγκες (Μάιος)

• Ορειβατικές εξορμήσεις παιδιών Δημοτικών Σχολείων (Απρίλιος -  Μάιος)

• Λαϊκός αγώνας δρόμου γυναικών (Μάιος)

• Αγώνας ποδηλάτων βουνού - mountain bike (Ιούνιος)

Γ) ΤΟΥΡΝΟΥΑ

• «Ελευθέρια» (Οκτώβριος)

• «Ιπποκράτεια» (Μάιος)

• «Δ. Κουκουλίτσιου -  Δ. Μουσιάρη» (Αύγουστος)

• Basket ερασιτεχνικών σωματείων (Αύγουστος

• Πανθεσσαλικοί θαλάσσιοι αγώνες (Ιούλιος)

• Basket με καρότσι (Οκτώβριος)

Δ) ΣΚΑΚΙ

Ε) PING - PONG

ΣΤ) ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ 
ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δ. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:
ΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ. 
ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ

Στον παρακάτω πίνακα παραθέτονται στοιχεία για τους δημοτικούς αθλητικούς 

χώρους, οργανωμένους και μη, στις περιοχές της Λάρισας. Συγκεκριμένα παρουσιάζεται η 

περιοχή στην οποία βρίσκονται και τα γήπεδα που λειτουργούν σε καθεμιά από αυτές. Στο 

τέλος του πίνακα παραθέτονται στοιχεία και για τις αθλητικές εγκαταστάσεις της πρώην 

κοινότητας Τερψιθέας.

Α/Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗ

1 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 

S  1 γήπεδο ποδοσφαίρου με χλοοτάπητα και κερκίδες 

S  1 γήπεδο ποδοσφαίρου ξηρό με φωτισμό 

S  2 γήπεδα ποδοσφαίρου ξηρά (βοηθητικά)

S  2 γήπεδα tennis με ελαστικό τάπητα και φωτισμό 

S  1 γήπεδο basket με ελαστικό τάπητα και φωτισμό 

S  1 γήπεδο basket (ασφαλτοστρωμένο) με φωτισμό 

S  Αποδυτήρια και κυλικείο

ΝΕΑΠΟΛΗ

2 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΤΣΙΜΠΟΝΑΣ»

S  2 γήπεδα ποδοσφαίρου με χλοοτάπητα 

S  1 γήπεδο ποδοσφαίρου ξερό με φωτισμό 

S  5 γήπεδα tennis χωμάτινα με φωτισμό 

S  6 γήπεδα ποδοσφαίρου με χλοοτάπητα διαστάσεων 

20x40m (τα 4 με φωτισμό)

S  Εγκαταστάσεις ρίψεων (στίβου)

S  Αποδυτήρια και κυλικείο

ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ
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3 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «Δ. ΚΟΥΚΟΛΙΤΣΙΟΣ -  Δ. 

ΜΟΥΣΙΑΡΗΣ»

Δ  1 γήπεδο ποδοσφαίρου με χλοοτάπητα 

Δ  1 γήπεδο ποδοσφαίρου με χλοοτάπητα 20

Y  2 γήπεδα tennis με ελαστικό τάπητα και φωτισμό 

Δ  2 γήπεδα basket με ελαστικό τάπητα και φωτισμό 

Δ  Κουλουάρ 4 διαδρομών

Y  Εγκαταστάσεις ρίψεων και αλμάτων (στίβου)

Δ  Αποδυτήρια)

ΑΒΕΡΩΦ

4 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ 

Δ  1 γήπεδο ποδοσφαίρου με χλοοτάπητα 

Δ  2 γήπεδα tennis με ελαστικό τάπητα και φωτισμό

Y  2 γήπεδα basket με ελαστικό τάπητα και φωτισμό 

'λ 1 γήπεδο volley με ελαστικό τάπητα και φωτισμό

Y  Αποδυτήρια και κυλικείο

ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ

5 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

Δ  1 γήπεδο ποδοσφαίρου με κερκίδες και φωτισμό 

Δ  1 γήπεδο ποδοσφαίρου (βοηθητικό)

Δ  1 γήπεδο basket 

Δ  1 γήπεδο volley 

Δ  Αποδυτήρια

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

6 ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

Δ  1 γήπεδο basket -  volley με δάπεδο παρκέ 

Δ 4 επιπλέον mini κινητές μπασκέτες 

•Δ Κερκίδες 300 θέσεων 

■Δ Πολύζυγα 

■Δ Θέρμανση 

Δ  Ηχητικές εγκαταστάσεις

ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

7 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

Δ  2 γήπεδα tennis με ελαστικό τάπητα 

Δ 2 γήπεδα basket με ελαστικό τάπητα

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
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8 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 

S  1 γήπεδο ποδοσφαίρου με χλοοτάπητα, κερκίδες και 

φωτισμό

S  1 γήπεδο basket 

S  1 γήπεδο volley 

S  Αποδυτήρια

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

9 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΒΕΡΩΦ 

S  1 γήτιεδο ποδοσφαίρου 

S  1 γήπεδο basket 

S  Αποδυτήρια

ΑΒΕΡΩΦ

10 ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 

S  1 γήπεδο ποδοσφαίρου

ΝΕΑΠΟΛΗ

11 ΟΔΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 

S  2 γήπεδα basket 

S  1 γήπεδο handball

ΑΓ. ΣΑΡΑΝΤΑ

12 ΟΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ (ΦΡΟΥΡΙΟ) 

S  2 γήπεδα basket 

S  1 γήπεδο volley

ΑΓ. ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ

13 ΟΔΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ) 

S  1 γήπεδο basket με φωτισμό 

S  1 γήπεδο volley με φωτισμό

ΦΙΛΙΠΠΟ ΥΠΟΛΗ

14 ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 

S  1 γήπεδο ποδοσφαίρου 

S  1 γήπεδο basket 

S  1 γήπεδο volley

ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

15 ΠΑΡΚΟ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

S  1 γήπεδο basket
ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

16 ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΑΓ. ΘΩΜΑ 

S  1 γήπεδο basket
ΑΓ. ΘΩΜΑΣ

17 ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΩΝ 

S  1 γήπεδο basket

S  2 γήπεδα basket μικρών διαστάσεων

ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΙ

18 ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ 

S  1 γήπεδο basket
ΝΕΡΑΙΔΑ
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19 ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΑΛΣΟΣ 

'S 1 γήπεδο basket 

S  1 γήπεδο volley

ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ 

ΛΑΡΙΣΑΣ- 

ΚΟΖΑΝΗΣ

20 ΤΕΡΨΙΘΕΑ

•S 1 γήπεδο ποδοσφαίρου με χλοοτάπητα 

S  1 γήπεδο basket (χωρίς διαμορφωμένο δάπεδο)

ΤΕΡΨΙΘΕΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ.5.Ι.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6:
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ 
ΧΩΡΟΙ

Εκτός από τις αθλητικές εγκαταστάσεις, που αναφέρθηκαν στο προηγούμενο 

κεφάλαιο, υπάρχουν και άλλοι αθλητικοί χώροι στο δημοτικό διαμέρισμα της Λάρισας και 

οι οποίοι ανήκουν στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Λάρισας (ΕΑΚΛ) και στους Αθλητικούς 

Ομίλους. Αυτοί οι αθλητικοί χώροι είναι οι ακόλουθοι:

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ

1 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΑΛΚΑΖΑΡ) ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ

2 ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ

3 ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΡΕΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ

4 ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ

5 ΕΑΚΛ - Α’ πυρήνας (basket, volley, tennis) ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ

6 ΝΕΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ (basket, 

volley)

ΝΕΑΠΟΛΗ

7 ΕΑΚΛ - Β’ πυρήνας (ποδόσφαιρο, basket, tennis) ΝΕΑΠΟΛΗ

8 ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΘΩΜΑ (basket, volley, 

handball, αναρριχήσεις)

ΑΓ. ΘΩΜΑΣ

9 ΟΑΕΔ (ποδόσφαιρο) ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ

10 ΓΗΠΕΔΟ ΑΟ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΛΑΡΙΣΑΣ (ποδόσφαιρο) ΦΙΛΙΠΠΟ ΥΠΟΛΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ Γ.6.1.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7:
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΙ KAI 
ΟΜΙΛΟΙ ΤΟΥ Δ. ΛΑΡΙΣΑΣ

Οι παραπάνω χώροι χρησιμοποιούνται για τα αθλητικά προγράμματα του Δ.Λάρισας, 

όπως επίσης και για προπονήσεις Συλλόγων -  Ενώσεων & Ομίλων. Οι πιο σημαντικοί 

είναι οι εξής:

• Αθλητική Ένωση Λάρισας (ΑΕΛ)

• Γυμναστικός Σύλλογος Λάρισας (ΓΣΛ)

• Αθλητικός Σύλλογος Βαρέων Αθλημάτων

• Αθλητικός Σύλλογος Tae Kwon Do

• Αθλητικός Όμιλος Απόλλων

• Αθλητικός Όμιλος Λαρισαϊκός

• Όμιλος Αντισφαίρισης Λάρισας (tennis)

• Ναυτικός Όμιλος Λάρισας (ΝΟΛ)

• Όμιλος Φίλων Υγρού Στίβου «Λαρισαϊκός» (ΟΦΥΣ)

• Σκοπευτικός Αθλητικός Όμιλος
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ΜΕΡΟΣ Δ’
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Λ. ΛΑΡΙΣΑΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ 
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Ο Δ. Λάρισας είναι παλιός δήμος με οργανωμένες υπηρεσίες, χωρίς όμως αυτό να 

σημαίνει ότι έχουν ολοκληρωθεί τα έργα υποδομής. Τα περισσότερα είναι υπό εξέλιξη και 

αναμένεται να δώσουν νέα μορφή στην πόλη αλλά ταυτόχρονα να ανεβάσουν και το 

βιοτικό επίπεδο των δημοτών της.

Α) ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ - ΑΡΔΕΥΣΗ

> Είναι άμεση ανάγκη να ολοκληρωθούν από τη ΔΕΥΑΛ τα δίκτυα αποχέτευσης και 

όμβριων υδάτων σε ολόκληρη την πόλη. Το υδροδοτικό δίκτυο μπορεί να καλύπτει 

όλες τις περιοχές αλλά σε πολλές περιπτώσεις είναι απαραίτητη η αντικατάστασή του 

λόγω παλαιότητας διότι δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα όπως ρωγμές, σπασίματα 

και απώλειες στην πίεση. Με το έργο αυτό αναμένεται βελτίωση της ποιότητας του 

πόσιμου νερού.

Κινδύνους εγκυμονεί επίσης η χρήση σωλήνων αμιαντοτσιμέντου στο δίκτυο 

ύδρευσης και για το λόγο αυτόν έχει ξεκινήσει προ πολλού η διαδικασία 

αντικατάστασής τους προς το συμφέρον της υγείας των δημοτών.

> Σημαντική κρίνεται η εκμετάλλευση της γεώτρησης του Μεζούρλου όπου το νερό 

της οποίας μπορεί κάλλιστα να χρησιμοποιηθεί για την άρδευση του ομώνυμου πάρκου 

καθώς και για την καθαριότητα των δρόμων του δήμου για την αποφυγή σπατάλης 

πόσιμου νερού.

Αναμένεται οικονομία στο νερό, όπου ο Νομός αντιμετωπίζει πρόβλημα, καθώς 

επίσης και περισσότερη ευχέρεια για την φροντίδα της πόλης σε καθαριότητα.

> Η κατασκευή μονάδας επιπλέον επεξεργασίας του νερού του Βιολογικού 

Καθαρισμού ώστε να είναι κατάλληλο για άρδευση πάρκων μέσα στην πόλη θα ήταν 

πολύ ορθή απόφαση όπως επίσης και η κατασκευή μονάδας ξήρανσης ιλύος (λάσπης)
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για τη χρήση της σαν λίπασμα στα πάρκα του δήμου όσο και για την εμπορική 

εκμετάλλευσή της.

Αναμένεται ότι θα υπάρχει περισσότερο διαθέσιμο νερό για άρδευση πάρκων. Να 

σημειωθεί όμως ότι αυτό το έργο είναι πολυδάπανο και χρονοβόρο.

Β) ΝΕΟΙ ΧΩΡΟΙ

Σύμφωνα με τη νέα τακτική του ΥπΕΘΑ τα στρατόπεδα και γενικά όλοι οι χώροι 

στρατιωτικής χρήσης μέσα στα όρια των δήμων περνούν στην κυριότητα και διάθεση των 

δήμων για αξιοποίηση από τους τελευταίους. Ο Δ. Λάρισας διαθέτει στρατόπεδα εντός των 

ορίων του τα οποία θα μπορούσαν να μετατραπούν σε πάρκα, παιδικές χαρές ή πλατείες.

Αναμένεται μεγάλη αύξηση του ελεύθερου χώρου στο εσωτερικό και στις περιμετρικές 

συνοικίες της πόλης. Πρέπει να σημειωθεί όμως ότι αυτό το πρόγραμμα δημιουργίας νέων 

χώρων είναι χρονοβόρο και η προοπτική υλοποίησής του μακροπρόθεσμη.

Γ) ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ

Η Λάρισα, σαν όλες τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, αντιμετωπίζει έντονο 

κυκλοφοριακό πρόβλημα. Το κέντρο της πόλης λειτουργεί κατά ένα μεγάλο μέρος του ως 

κυκλοφοριακός κόμβος, υπάρχει δηλαδή κυκλοφορία διαμπερής χωρίς στάση στο κέντρο. 

Σ’ αυτό ευθύνεται και το ότι δεν υπάρχει ο θεσμός του δακτυλίου προστασίας για την 

κυκλοφορία στο κέντρο. Για το λόγο αυτόν ο δήμος πήρε τα ακόλουθα μέτρα: 

α) Προχώρησε στη μονοδρόμηση μιας κεντρικής αρτηρίας (οδός Παπαναστασίου) με 

ταυτόχρονη διαπλάτυνση του πεζοδρομίου της.

β) Κατασκευή εσωτερικού δακτυλίου σε δρόμο περιμετρικό της πόλης (οδός Ηρώων 

Πολυτεχνείου).

Ο δήμος προσδοκεί στην αισθητή αποσυμφόρηση του κέντρου με τις παραπάνω 

ενέργειες.

Η περιοχή που περικλείεται από τον εσωτερικό δακτύλιο των οδών Ηρώων 

Πολυτεχνείου - Αεροδρομίου - Γεωργιάδου - Καλλιθέας - Καραθάνου πρέπει να 

προσανατολιστεί σε πιο ήπιες μορφές κυκλοφορίας.
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Ένα σημαντικό βήμα έγινε με τη δημιουργία του δικτύου πεζοδρόμων (για το οποίο 

ήρθαν Δανοί πολεοδόμοι για να το μελετήσουν). Η διευκόλυνση της κυκλοφορίας και 

στάσης των αστικών λεωφορείων θα το κάνει πιο ελκυστικό σαν μέσο μαζικής μεταφοράς 

και με άμεση συνέπεια την μείωση των IX αυτοκινήτων στο κέντρο της πόλης. Ανανέωση 

του στόλου των λεωφορείων δεν κρίνεται απαραίτητη καθώς είναι σύγχρονα.

Υπάρχουν 5 αστικές γραμμές ΚΤΕΛ για την εξυπηρέτηση πρώην κοινοτήτων εκτός 

των ορίων του δήμου από τις οποίες οι 4 περνούν από το κέντρο της πόλης επιδεινώνοντας 

έτσι την ήδη υπάρχουσα κυκλοφοριακή κατάσταση.

Επίσης η Λάρισα λόγω της γεωγραφικής της θέσης δεν έχει μεγάλες υψομετρικές 

διαφορές, γεγονός που ευνοεί τη χρήση ποδηλάτων. Η δημιουργία ενός δικτύου 

ποδηλατοδρόμων θα άλλαζε σε μεγάλο βαθμό τους τρόπους μετακίνησης στο κέντρο 

καθώς και την εμφάνισή του.

Με την ολοκλήρωση της ΠΑΘΕ δόθηκε στην αρμοδιότητα του δήμου το κομμάτι της 

παλιάς Εθνικής Οδού που διέρχεται μέσα από την πόλη. Δεν διερχόταν πάντα μέσα από 

την πόλη αλλά αυτό συνέβη λόγω της ραγδαίας εξάπλωσή της. Η ένταξή της παλιάς 

Εθνικής Οδού στον ιστό της πόλης με διαβάσεις και διασταυρώσεις και η δημιουργία με 

την περιφερειακή οδό Τρικάλων ενός μεγάλου εξωτερικού δακτυλίου θα βοηθήσει 

σημαντικά σε συνδυασμό με τις ενέργειες της παραπάνω παραγράφου για κίνητρα που θα 

αυξήσουν τη χρήση ποδηλάτου.

Η προσέλευση στο κέντρο γίνεται λόγω εργασίας, αγοράς και λόγω συγκέντρωσης των 

περισσότερων διοικητικών υπηρεσιών σ’ αυτό. Οι περιορισμένες θέσεις στάθμευσης, το 

εκτεταμένο δίκτυο πεζοδρόμων και το γεγονός ότι η Λάρισα είναι και πρωτεύουσα Νομού 

δυσχεραίνει την εξυπηρέτηση των πολιτών. Συγκεκριμένα ο Δ. Λάρισας έχει σήμερα 4 

υπαίθριους χώρους στάθμευσης (στον αύλειο χώρο του «Μύλου του Παππά» και του 

ΟΥΗΛ και σε δημοτικά οικόπεδα στην περιοχή του Φρουρίου και στην οδό Καλλιθέας) 

συνολικής χωρητικότητας 600 θέσεων. Υπάρχει επίσης 1 ιδιωτικό parking στην οδό 28ης 

Οκτωβρίου, χωρητικότητας 200 θέσεων καθώς και άλλες 5.500 περίπου θέσεις ελεύθερης 

και ελεγχόμενης στάθμευσης.

Η περιοχή του Φρουρίου προορίζεται να γίνει ένας ενιαίος πολιτιστικός χώρος με την 

αξιοποίηση των μνημείων που βρίσκονται σ’ αυτόν. Μελλοντικό σχέδιο του δήμου είναι η 

πεζοδρόμηση της οδού Βενιζέλου, που διέρχεται μπροστά από το αρχαίο θέατρο, από το 

ύψος της οδού Φιλελλήνων μέχρι την οδό Πολυκάρπου. Με αυτό το σκεπτικό είναι 

απαραίτητη η διάνοιξη της οδού Γεωργιάδου για τη διοχέτευση της κυκλοφορίας προς 

Τύρναβο - Ελασσόνα - Κοζάνη.
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Στο Φρούριο επίσης πρέπει να δημιουργηθούν θέσεις στάθμευσης στο χώρο του για 

την εξυπηρέτηση των δημοτών αλλά και των επισκεπτών στην πόλη.

Σημαντική είναι επίσης η αντικατάσταση ορισμένων σημάτων κυκλοφορίας λόγω 

παλαιότητας και η μεταφορά κάποιων άλλων σε σημείο που να προσφέρει καλύτερη 

ορατότητα.

Με τις ενέργειες αυτές η πόλη θα επενδύσει τεράστια ποσά αλλά ταυτόχρονα επενδύει 

στη δημιουργία θέσεων εργασίας που θα προκύψουν από όλα αυτά τα έργα, στην 

μακροχρόνια και ανεμπόδιστη προοπτική ανάπτυξής της χωρίς προβλήματα ζωτικού 

χώρου και κυρίως στην αύξηση του βιοτικού επιπέδου των δημοτών της.

Δ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Προτείνεται η επέκταση του προγράμματος ανακύκλωσης του δήμου και σε 

αντικείμενα από αλουμίνιο και γυαλί.

Για τα πάρκα, όπως το Αλκαζάρ και τις πλατείες πράσινου, υπάρχει ειδικό προσωπικό 

του δήμου που ασχολείται αποκλειστικά με την φροντίδα τους όπως και προσωπικό για 

την καθαριότητα των πεζοδρομίων και των δρόμων με ειδικά απορριμματοφόρα 

καροτσάκια.

Ε) ΙΔΡΥΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Γύρω από το Δ. Λάρισας αναπτύσσεται έντονη αγροτική δραστηριότητα και ο δήμος 

μπορεί να γίνει εκθεσιακό κέντρο αγροτικών προϊόντων και μηχανημάτων. Προτείνεται 

δηλαδή η δημιουργία υποδομής και η ίδρυση θεσμού που θα δώσει αίγλη και κύρος στο 

Νομό.

ΣΤ) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η μεταφορά των διοικητικών υπηρεσιών δεν ανήκει στη δικαιοδοσία του δήμου αλλά 

μπορεί να γίνει προσφορά δημοτικών οικοπέδων ή κτιρίων και που δεν μπορούν να
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δ. ΛΑΡΙΣΑΣ

αξιοποιηθούν διαφορετικά, σε δημόσιες υπηρεσίες (ΔΟΥ, ΕλΤα, κτλ) για την καλύτερη και 

γρηγορότερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Οι συνοικίες που βρίσκονται εκτός κέντρου αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της έλλειψης 

τοπικής αγοράς και διοικητικών υπηρεσιών. Μια καλή λύση θα ήταν η αύξηση των 

δρομολογίων των αστικών λεωφορείων για την καλύτερη πρόσβαση των πολιτών σ’ αυτές.

Αναμένεται να μειωθεί η ταλαιπωρία και ο χρόνος πρόσβασης των δημοτών στις 

δημόσιες υπηρεσίες για την τακτοποίησή των υποθέσεών τους.
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ΜΕΡΟΣ E’

1 - ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

2 - ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

3 - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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ΑΕΛ

ΑΕΥΗΛ

AO

ATA

ΒιΠε

ΓΓΑ

ΓΣΛ

ΔΕ

ΔΜΤΑ

ΔΕπΑ

ΔΕΥΑΛ

ΔΕΥΛ

ΔΥΟ

δρχ

ΕΑΚΛ

ΕΕ

ΕΛΑΣ

ΕλΤα

ΕΥΗΛ

ΗΠΑ

Η/Υ

ΙΚΑ

1 - ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Αθλητική Ένωση Λάρισας

Ανώνυμη Εταιρία Ύδρευσης Ηλεκτροφωτισμού Λάρισας

Αθλητικός Όμιλος

Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας

Βιομηχανική Περιοχή

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

Γυμναστικός Σύλλογος Λάρισας

Δημόσιας Εκπαίδευσης

Διοίκηση Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Δημόσια Επιχείρηση Αερίου

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας 

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Λάρισας 

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία 

δραχμή/ές

Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Λάρισας 

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός 

Ελληνικά Ταχυδρομεία

Εταιρία Ύδρευσης Ηλεκτροφωτισμού Λάρισας 

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
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IX Ιδιωτικής Χρήσης

ΚΠΣ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης

ΚΤΕΛ Κοινά Ταμεία Είσπραξης Λεωφορείων

κτλ και τα λοιπά

ΜΕΛ Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων

MME Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

ΝΟΛ Ναυτικός Όμιλος Λάρισας

ΝΠΙΔ Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου

ΟΑΕΔ Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

ΟΕΥ Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας

ΟΤΑ Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΟΦΥΣ Όμιλος Φίλων Υγρού Στίβου

ΟΥΗΛ Οργανισμός Ύδρευσης Ηλεκτροφωτισμού Λάρισας

ΠΑΘΕ Πάτρα - Αθήνα - Θεσσαλονίκη -  Εύζωνοι (αυτοκινητόδρομος)

παρ παράγραφος

ΠΔ Προεδρικό Διάταγμα

ΠΕ Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

πΧ προ Χριστού

ΣΔΟ Σχολή Διοίκησης -  Οικονομίας

ΤαΣ Ταμείο Συνοχής

ΤΕ Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

ΤΕΔΚ Τοπική Ένωση Δήμων Κοινοτήτων

TEI Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα

ΤΟΕΒ Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων

ΥΕ Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

ΥπΕΘΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
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ΥπΕς

ΦΑ

ΦΕΚ

CD

MoDem

PC

RAM

UPS

Υπουργείο Εσωτερικών 

Φυσικό Αέριο

Φύλο Εφημερίδας Κυβέρνησης 

Compact Disc (συνεπτυγμένος δίσκος)

Modulator - Demodulator (κωδικοποιητής -  αποκωδικοποιητής) 

Personal Computer (προσωπικός υπολογιστής)

Random Access Memory (μνήμη τυχαίας προσπέλασης) 

Uninterruptible Power Supply (σύστημα αδιάλειπτης λειτουργίας)
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2 - ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

στρέμμα

Km

m

m

m

MB

MHz

ισούται με 1.000m2

χιλιόμετρο

μέτρο

τετραγωνικό μέτρο 

κυβικό μέτρο

MegaByte (ισούται με 1.048.576bytes ή με 1.024ΚΒ. Μονάδα 

μέτρησης της μνήμης και της χωρητικότητας των σκληρών δίσκων 

των ΗΛΟ

MegaHerz (ισούται με Ι.ΟΟΟ.ΟΟΟΗζ. Μονάδα μέτρησης της 

συχνότητας)

• ;•·
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3 - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. CD της ΤΕΔΚ N. Λάρισας

2. Εγκυκλοπαίδεια «Πάπυρος - Larousse - Britannica»

3. Έντυπο «Οργανισμός Εσωτερικής Υττηρεσίας της ΔΕΥΑΛ»

4. Έντυπο «70χρόνια ΔΕΥΑΛ 1930 - 2000»

5. Έντυπο «Προφίλ του Λ. Λάρισας για το έτος 2000»

6. Έντυπο «ΔΕΤΠοΛ, παρόν και μέλλον μιας πόλης με παρελθόν. Οράματα για τη Λάρισα 

του 21ου αιώνα»

7. Internet ('www.larissa-dimos.gr)

8. Έντυπο ΔΕΦΑΛ «Ο ρόλος της ΔΕΦΑΛ»

9. Έντυπο ΔΕΦΑΛ «Φιλοσοφία, μέσα, εμπειρία και προσφερόμενες υπηρεσίες»

10. Βιβλίο «15 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο»

11. Έντυπο ΔηΠεΘεΛ «Το παραμύθι χωρίς όνομα»
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ικ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999

Ε Ν ΕΡ ΓΗ ΤΙΚ Ο Ποσά Κλειόμενης χρήσης 1999 Ποσά Προηγούμενης χρήσης 1998 ΠΑ Θ Η ΤΙΚΟ Ποσά Κλειομ. Ποσά Προην.
Α£1α Κ ιή σ εω ο Α π ο σ β έ σ ε κ Α νσ π .Α ξΙα ___ Α π ο σ β έ σ ε ις Αναττ.Α£Ια Χρήσης 1999 Χρήσης 1998

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
1. Κεφάλαιο Μετοχικό

3, Τ όκ ο ι δ α ν ε ίω ν  κ α τα σ κ ευ α σ τ ικ ή ς  π ε ρ ιό δ ο υ 487.Θ 75.481 1 6 2 .6 2 5 .1 6 2 3 2 3 .2 3 0 .3 1 9 6 5 0 .5 0 0 .6 4 3 1 6 2 .625 .162 4 6 7 .6 7 S .4 6 l 1. Κ αταβλημένο 2 4 0 .6 9 2 .9 1 8 2 4 0 .6 9 2 .9 1 6

4 6 7 .6 7 3 .4 6 l 1 8 2 .8 2 3 .1 8 2 3 2 3 .2 3 0 .3 1 9 8 3 0 .3 0 0 .8 4 3 1 8 2 .0 2 3 .1 8 2 4 6 7 .6 7 3 .4 6 l III. Διαφορές αναπροσαρμογής
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 3. Ε π ιχ ο ρ /σ ο ς  ε π ε ν δ .π α γ ίο υ  ενερ γ /κ ο ύ 1 6 .0 3 6 0 9 8 .1 3 1 1 7 .1 2 3 .4 6 6 3 1 1

I. Ασώματες Ακινπιοποιήσεις 1 6 .0 3 6 .0 9 6 .1 3 1 1 7 .1 2 3 .4 6 6 3 1 1

1.Εξοδα ερευνών και ανατττύξεως 4 7 6 .2 2 8 .4 1 2 4 0 4 .050 .971 7 2 .1 7 7 .4 4 1 4 3 5 .4 0 7 .5 3 5 3 6 5 .827 .011 3 9 .3 6 0 .3 2 4 IV. Αποθεματικά Κεφάλαια ----------------- 1
1.Τ ακτικό Α π ο θ εμ α τ ικ ό 1 9 0 .6 9 8 .4 3 2 1 9 0 .6 9 6 .4 3 2

II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 3. Ε ιδικά  α π ο θ εμ α τ ικ ά 1 0 .8 7 9 .1 7 1 1 0 .8 7 9 .1 7 1

Ι.Γ ήττεδα-Ο ικόττεδα 3 2 7 .1 5 6  8 6 2 3 1 4 .9 6 6 .9 2 7 1 2 .1 6 9 9 3 3 3 2 7 .1 5 6 .8 6 2 3 1 4 .9 6 6 .9 2 7 1 2 . 1 6 9 .9 3 3 4 .Εκτακτα Α π ο θ εμ α τ ικ ά 2 .9 4 9 .2 3 9 2 .9 4 9 -2 3 9
3.Κ τΙρια & Τ εχν ικ ά  έ ρ γ α 1 .8 9 0 .8 1 6 .6 0 4 1 .0 1 8 .7 0 8 .0 4 6 6 7 2 .1 0 6 .8 3 4 1 .8 7 7 .276 .986 421 .9 8 9 .9 4 4 1 .4 3 3 .2 6 7 .0 4 2 2 0 4 .3 2 4 .6 4 2 2 0 4 .3 2 4 .6 4 2

4 .Μ η χ σ ν ή μ α τα -Τ εχν .εγκ /σ ε ις  

8. λ ο ιπ ό ς  ε ξ ο π λ ισ μ ό ς 9 .3 0 2 .7 7 6 .8 4 1 4 .9 3 0 .4 8 0 .5 3 4 4 .3 7 2 .2 9 8 .3 0 7 7 .4 2 7 .9 7 4 .8 3 3 4 .4 3 2 .4 7 6 .8 8 0 2 .9 9 3 .4 9 7 .9 8 3 V . Αποτελέσματα εις νέο
δ .Μ ετα φ ο ρ ικ ά  μ έσ α 4 9 5 .7 5 8 .5 9 5 4 4 5 .9 7 8 .4 7 3 4 9 .7 6 0 .1 2 2 . 4 7 5 .9 6 9 .1 1 9 ·* 3 5 6 .5 6 2 .9 3 6 1 1 9 .4 0 3 .1 6 3 Υ π ό λ ο ιπ ο  κ ε ρ δ ώ ν  ε ις  ν έ ο 2 9 3 .6 0 6 9 7 6 2 6 0 .9 1 6 .7 6 0

6. Ε π ιπ λ α  & Λ ο ιπ ό ς  Ε ξ ο π λ ισ μ ό ς 4 0 9 .8 8 2 .7 5 5 176 .1 6 5 .9 9 0 2 3 3 .7 1 8 .7 8 3 396.648 .041 112 .7 0 9 .8 9 9 2 6 3 .9 3 6 .1 4 2 Σ ύ ν ο λ ο  Ιδ ίω ν  Κ εφ α λ α ίω ν  (Al ♦ AHI +AIV+AV) 1 6 .7 9 7 .1 2 4 .6 8 7 1 7 .6 4 9 .6 0 3 .0 3 1

7 -Α κ ινη το π ο ιή σ ε ις  υ π ό  εκτέλεση 1 1 .0 8 1 .6 2 6 .5 8 6 2 6 .4 2 2 .8 8 8 1 1 .0 3 3 .2 0 3 .3 9 6 1 2 .2 0 2 .400 .175 1 .1 8 1 .7 9 9 .3 3 3 1 1 .0 2 0 .8 0 0 .6 4 2

2 3 .5 0 8 .0 1 8 .2 4 3 6 .9 1 2 .7 2 2 .8 5 8 1 6 .5 9 5 .2 9 5 .3 8 5 2 2 .7 0 7 .4 2 6 .0 1 6 6 .8 2 0 .5 0 5 .9 1 9 15 .8 8 6 .9 2 0 .0 9 7 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΠΙ) 2 3 .9 0 4 .2 4 8 .6 3 3 7 .3 1 6 .7 7 3 .6 2 9 1 3 .3 3 7 .4 7 2 .6 2 3 2 3 .1 4 2 .6 3 3 .3 3 1 7 .1 6 3 .3 3 2 .9 3 0 1 3 .9 3 8 .3 0 0 .8 2 1 I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

2 . Δ ά ν ε ια  Τ ρ α π ε ζ ώ ν 4 .8 9 7 .3 9 3 .8 1 0 4 .9 8 1 .3 2 2 .6 3 2

Σ ύ ν ο λ ο  Π ά γιου  Ε νεργη τικού  (ΓΙ+ΓΙΙ) 1 3 .3 3 7 .4 7 2 .6 2 3 1 3 .9 3 8 .3 0 0 .8 2 1 8 . Λ ο ιπ έ ς  Μ α κ ρ ο π ρ ό θ ε σ μ ε ς  υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς 3 3 3 .1 1 7 .8 3 0 2 6 7 .2 3 6 .6 0 0

• 3 .0 3 2 .7 1 1 .2 8 0 3 .2 4 6 7 3 9 .6 3 2

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
4. A ' A Β ' ύ λ ε ς  -  α ν α λ ώ σ ιμ α  υλικά - II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Υλικά σ υ σ κ ε υ α σ ία ς 2 4 6 .1 1 7 .0 3 2 2 1 0 .1 3 7 .3 3 3 1. Π ρ ο μ η θ ευ τέ ς 2 9 -9 0 3 .0 3 3 2 4 .3 4 6 6 9 0

2 6 6 .1 4 7 .0 3 2 2 1 0 .1 3 7 .3 3 3 5. Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ις  Α π ό  Φ ό ρ ο υ ς-Τ έλ η

II. Απαιτήσεις 6. Α σ φ αλισ τικο ί Ο ρ γα ν ισ μ ο ί 9 2 .3 7 4 .7 8 3 6 7 .9 3 6 .9 7 0

1.Π ελ ά τες 1 .4 1 6 .3 3 3 .3 3 3 1 .3 0 8 .9 2 3 .3 1 3

10. Ε π ισ φ α λ λ ε Ις  επ ίδ ικ ο ι π ε λ ά τ ε ς - χ ρ ε ώ σ τ ε ς 1 3 .1 7 3 .6 7 4 1 3 .3 7 3 .7 8 2 11. Π ισ τω τές  Δ ιά φ ο ρ ο ι 3 9 -4 4 8 .8 2 1 6 3 .6 3 9 .3 3 9

11 .Χ ρ ε ώ σ τ ε ς  Δ ιά φ ο ρ ο ι 1 .0 4 7 .4 6 3 .6 3 3 1 .0 4 4 .9 0 1 .7 1 2 161.926 .419 178 32 7 .0 1 9

2 .4 6 1 .2 9 0 .6 7 3 2 .3 8 7 .2 0 0 .9 7 7

IV. Διαθέσιμα Σ ύ ν ο λ ο  Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν  (ΓΙ+ΠΙ) 3 .1 9 4 .8 3 7 .8 7 9 3 .4 2 7 .0 6 6 .6 3 1

1.Τ α μ ε ίο 1 3 .3 3 3 .6 6 4 1 3 .2 0 9 .7 2 3

3 .Κ α τα θ έ σ ε ις  Ο ψ ε ω ς  & π ρ ο θ ε σ μ ία ς 4 .2 1 4 .2 8 7 .8 1 0 4 .0 4 1 .9 6 7 .3 4 3

4 .2 2 9 .8 0 1 .4 9 4 4 .0 8 3 .1 7 7 .0 6 6

Σ ύ ν ο λ ο  Κ υ κ λ ο φ ο ρ ο ύ ν τ ο ς  Ε νεργη τικού  (ΔΙ ♦  ΔΙΙ +ΔΙΙ ♦  AIV) 8 .9 9 9 0 3 9 .4 0 1 6 .6 3 2 .8 1 3 .6 0 0

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) 2 3 .9 9 1 .7 8 2 .3 4 8 2 3 .2 7 6 .8 9 1 .7 0 2 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 2 3 .9 9 1  7 8 2 .3 4 8 2 3 .2 7 6 .6 9 1 .7 0 2

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2 .Χ ρ εω σ τικ ο Ι λ /σμοΙ εγ γ υ ή σ εω ν  και ε μ π ρ ά γ μ α τ ω ν  α σ φ α λ ε ιώ ν 4 8 8 .3 3 6 .2 4 0 4 6 6 .3 3 6 .2 4 0 2.Π ιστω τικοΙ λ/σμοΙ εγγυ ή σ εω ν  και ε μ π ρ ά γ μ α τ ω ν  α σ φ α λ ε ιώ ν 4 6 6 3 3 6 2 4 0 4 6 6 3 3 6 2 4 0

4 8 6 .3 3 6 .2 4 0 4 6 8 .3 3 6 .2 4 0 4 8 6 .3 3 6 .2 4 0 4 6 6 3 3 6 2 4 0

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 (1/1-31/12/1999) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά KAtioutvnc vorionc 1999 Ποσά Προηνουυ. γοήσης 1998 Ποσά Κλειομ. Ποσά Προην.

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Χρήσης 1999 Χρήσης 1998
Κ ύ κ λ ο ς  ε ρ γ α σ ιώ ν  (π ω λ ή σ ετς ) 3 .1 9 6 .0 3 1 .3 3 4 3 .1 4 7 .1 8 1 .1 4 9
Μ είον: Κ ό σ τ ο ς  π ω λ ή σ ε ω ν 3 .9 4 9 .3 7 0 .8 3 3 3 .7 2 9 .1 2 7 .3 1 8 Κ α θ α ρ ά  α π ο τΛ α  (κ έρ δη ) χ ρ ή σ ε ω ς 1 2 .8 9 0 .1 9 8 1 3 0 .0 1 2 .4 7 6

Μικτά Α π ο τ/τα  (κ έρ δ η ) ε κ μ /σ ε ω ς -7 3 1 .3 0 9 .1 0 1 -3 8 l .9 6 6 .1 6 7 (♦ .-) Υ π ό λ ο ιπ ο  κ ε ρ δ ώ ν  (Ζ ημιώ ν) π ρ ο η γ ο υ μ έ ν ω ν  χ ρ ή σ ε ω ν 2 6 0 .9 1 6 7 6 0 1 3 0 .9 0 8 .3 0 2

Π λ έο ν :1 . Α λλα  έ σ ο δ α  ε κ μ /σ ε ω ς 7 2 .8 9 2 .3 9 7 1 3 7 .3 7 9 .6 7 0 π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ω ν  χ ρ ή σ ε ω ν
Σ ύ ν ο λ ο - 6 7 6 6 1 6 .7 0 4 -4 2 4 .3 6 6 .2 9 7 2 9 3 .6 0 6 9 7 6 2 6 0 .9 1 6 7 6 0

Μ ερ ικ ά  α π ο τΛ α  (κ έρ δ η ) ε κ μ /σ ε ω ς -8 7 6 .8 1 8 .7 0 4 -4 2 4 .3 6 6 .2 9 7 Μ είον: 1. Φ ό ρ ο ς  ε ισ ο δ ή μ α το ς

Π λ έο ν Κ έρ δη  π ρ ο ς  δ ιά θ εσ η 2 9 3 .6 0 6 9 7 6 2 6 0 .9 1 6 7 6 0

4. Π ισ τω τικ ο ί τόκοι & σ υ ν . έ σ ο δ α 2 6 8 .3 4 2 .8 7 7 4 9 2 -7 6 3 .3 3 0
Μ είον Η Δ ιά θ εσ η  τω ν  κ ε ρ δ ώ ν  γίνεται ω ς  ε ξής:

2 ,Χ ρ εω σ τικ ο Ι τόκοι & σ υ ν .έ ξ ο δ α 4 0 7 .0 9 6 9 0 3 -1 2 0 .7 8 8 .2 2 8 4 3 7 .6 6 6 .9 4 3 2 4 .6 9 6 .4 1 7 8. Υ π ό λ ο ιπ ο  κ ε ρ δ ώ ν  σ ς  ν έ ο 2 9 3 .6 0 6 9 7 6 2 6 0 .9 1 6 7 6 0

‘Ο λ ικ ά  α π ο τΛ α  (κ έρ δ η )  ε κ μ /σ ε ω ς - 7 9 9 3 7 2 .9 3 0 -3 9 9 .6 6 9 .6 6 ο

II.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1 .Ε κτακτα  A α ν ό ρ γ α ν α  έ σ ο δ α 4 3 3 .3 7 6 .7 3 0 8 3 6 .0 8 3 .1 2 2

Μ είον: 1 .Ε κτακτα  Ä α ν ό ρ γ α ν α  έ ξ ο δ α 2 1 .8 1 3 .8 3 4 6 1 2 .0 3 3 .1 2 3 1 2 6 -9 3 0 .7 3 4 3 2 9 .7 0 2 .3 3 6
Λ

Ο ρ γ α ν ικ ά  A έκτακτα α π ο τΛ α  (κ έρ δη ) 1 2 .3 9 0 .1 9 3 1 3 0 .0 1 2 .4 7 6
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 1 2 .8 9 0 .1 9 8 1 3 0 .0 1 2 .4 7 6 1



Δ .Ε .Υ Α Λ . ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΊΔ?*·*™1 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝ0ΥΑΡΙ0^4 1 Π ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης
χρήσης 2000

Αναποσμεστη
χρήσης 1999

Αναπόσβεστη ΑξίαΑξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις
Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
Γόκοι δανείων κατασκευαστ.περιόδου 986.223.466 325.250.324 660.973.142 487.875.481 162.625.162 325.250.319

986.223.466 325.250.324 660.973.142 487.875.481 162.625.162 325.250.319

ΊΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
σώυατες ακ ινητοπ οιήσεκ
ίξοδα ερευνών και ανάπτυξης 
ίνσώ υατεε ακ ινητοπ ο ιήσεκ

504.220.026 504.220.026 0 476.228.412 404.050.971 72.177.441

12.189.935ήπεδα -Οικόπεδα-Γ εωτρήσεις 697.343.182 330.290.367 367.052.815 327.156.862 314.966.927

πίρια και Τεχνικά έργα 956.715.656 228.171.557 728.544.099 1.690.816.604 1.018.708.046 872.103 558

Ιηχ/τα-Εγκαταστάσεις-Λοπτόςεξοπλισμός 21.477.994.913 6.242.958.475 15.235.036.438 9.302.776.841 4.930.480.534 4.372.296.307

Ιεταφορικά μέσα 504.466.342 479.104.485 25.361.857 495.758.595 445.976.473 49.780.122

τππλα και σκέυη 417.808.014 354.087.487 63.720.527 409.882.755 176.165.990 233.716.765

κ; ~ ιποιήσεις υπό εκτ/ση & προκατ/λές 643.997.647 28.311842 615.685.805 11.081.626.586 26.422.888 11.055.203.698

24.696.325.754 7.662.924.213 17.035.401.541 23.508.018.243 6.912.722.858 16.595.295.385

ολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 25.202.545.730 8.167.144.239 17.035.401.541 23.984.246.655 7.316.773.829 16.667.472.826

ολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙ+ΠΙ) 
ΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

17.035.401.541 16.667.472.826

Γοθέυατα 251.901.800 288.147.032

αλώσιμα υλικά 251.901.800 288.147.032

ταιτήσειε
λάτες 1.356.180.325 1.355.022.800

2.154.340.318
1.418.633.366

2.481.290.875

τκαταρολ.πελ-ΕπισφαΚείς πελάτες 1.157.525 15.173.874

εώστες διάφοροι 799.317.518 1.047.483.635

αθέστυα 6.583.151.879 4.229.601.494

JEÎO 5.229.283 15.333.884

αθέσεις όψεως και προθεσμίας 6.577.922.596 4.214.267.610

ΚΥΚΛ-ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙ1+Δΐν) 8.989.393.997 6.999.039.401

<0 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 26.685.768,680 23.991.762.546

01 ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΓΤΙΚΟΙ
ωστικοί λ/σμοί εγγυήσεων 484.862.166 468.358.240

Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1. Κεφάλαιο Μετοχικό 
Ι.Κατεβλημένο

III ΔιαΦοοέτ ανσπσοσαου-Επινοοηνήσ.πανίων 
1 .Αναπροσαρμογή παγίων N.20ÉSÆ2
2. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίων

ΐν.Αποθευατικά κεφάλαια

1 .Τακτικό σποθεματικό
2. Εκτακτο σποθεματικό
3. Ειδικά αποθεματικά(41.90)

ν.Αποτελέσυατα eie νέο

Υπόλοπτο κερδών εις νέο 
Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρ.εις νέο
A TN U /M J ΙΔΙΠΙΝ K t  0  A  A  A  I IJ Ν
ÎAI+AIII+AIV+AV)

Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

1. Προβλέψεις

2. Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων

Γ.ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ

Ι.Μακοοποόθεσιιεσ ιπτονοεώσειο 

1 .Δάνεια τραπεζών ETE

2. Δάνεια Ταμ.Παρακαταθ.& Δανείων

3. Δότνεια Νομαρχιακού Ταμείου

4. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Η.Βοαγυποόθεσυεε υπογοεώσειε 
1 .Προμηθευτές 

2.Πιστωτές διάφοροι 
3-Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 
4.Ασφαλιστικοί οργανισμοί

Σύνολο υποχρέώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

Ποσά Ποσά
κλειόμενης προηγούμενης

χρήσης 2000 χρήσης 1999

240.892.918

66.773.999
8.559.866,290
8.626.640.289

190.896.432 
2.949.239 

11 350.036.864 
11.543.882.535

91.430.442 
293.608.976

10.COO.OOO

15.COO.OCO

3.677.674.283

1.210.173.564

3.291.244

390.120.450
5.281.253.541

34.562.434

65.405.091
74676.271
95.859.840

270.503.636

240,892.918

20.170.522.824

385.039.418

20.756.455.160

25.000.000

5.551.763,177

240.892.918

0
7.869.888.024
7.869.888.024

190.896.432
2.949.239

10.198.889.278
10.392.734.949

12.690.196
280.918.780

0
0

3.761.668.305

931.505.228

4.420.077

335.117.650
5.032.711.260

29.9C6.033

39.446.621
0

92.574.765
161.926.419

Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1 .Εξοδα χρήσεως δουλευμένα 312.550.343

ΓΕΝΙΚΟ ΓΥΝΟΛΟ ΠΑΟΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Δ) 26,685.768.680

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΟΤΩΤΙΚΟΙ 484.862.166

εδρος του Δ.Σ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΠΡΟΙΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΙΟ Υ Λ Η Σ  ΚΩΝ/ΝΟΣ 
Μ.839826)

ΚΑΡΑΒΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
(Α.Δ.Τ. Λ.702010)

Μ ΠΑΛΟΓΙ ΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
(Α.Δ.Τ. 1.702320)

240.892.918

18.282.622.973

293.608.976

13.797.124.867

0

5.194.637.579

0

23,991.762.546

468.358.240



!

Δημοτική Επιχείρηση ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001

Υδρευσης-Αποχέτευσης Λάρισας 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001) *·
Δ.Ε.ΥΑ.Λ. Ποσά κλκιάμκνης χρήσης 2001 Ποσά ττρσηγοΟμκνης χρήσης 2000 ... . Ποσά κλειόμενης χρήσης 2001 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2000

Αξία κτήσεα>ς Αποσβέσεις Ανσττόσβεστη αξία Αξία κτήσεως Αποσβ4σε»ς ^ναττόσβεστη Αξία

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

3 Τόκοι δανείων κατασκευαστ περιόδου 986 223 466 737 049 474 173 992 986 223 466 325 250 324 §60 2_73 142 1 Κεφάλαιο Μετοχικό 240.892 918 240.892.918

986.223.466 737.049.474 249.173 992 986.223.466 325.250.324 880 973 142 1 Κατεβληυίνο 240 892 918 240 892 918

Γ.ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

III διαφορές σνσποοσαου-
Ι.Ασώυατεε ακινπτοττοιήσεις Επιχορηγήσ πανιών 20.744.928 817 20.170.522.824

1 Αναπροσαρμογή παγίων

1 Εξοδα ερευνών και ανάπτυξης 520 102 680 520 102 680 0 504.220 026 504 220 026 0 Ν 2065/92 66 773 999 66 773 999
ζ  ΐιπιχορηγησεις επενουσεων

ΙΙ.Ενσώυατεο ακινηταττοιήσεΐζ παγίων 8 240 484 462 8 559 866 290

1 Γήπεδα -Οικάπεδα-Γ εωτρήσεις 697 343 182 339 125 375 358 217 807 697 343 182 330 290 367 367 052.815 β.307.238.481 8.626.640.289

2 Κτίρια και Τεχνικά έργα 981 849 750 275 114 018 706 735 732 956 715 656 228 171 557 728.544 099 IV Αποθευσπκσ κεφάλαια

3 Μηχ/τα-Εγκαταστάσεις-Λοιπός εξοπλισμός 22 649 964 474 6 845 894 482 15 804 069 992 21 477 994 913 6.242 958 475 15.235.036 438 1 Τακτικό αποθεματικό 190 896 432 190 896 432

4.Μεταφορικά μέσα 514 655.133 499 850016 14 805 117 504 466.342 479 104 485 25.361.857 2.Εκτακτο σπόθεματικό 2 949.239 2.949 239

5.Επιπλα και σκέυη 440961 588 381 543 785 59 417 803 417.808 014 354 067 487 63 720.527 3 Ειδικά αττοθεματικό(4190) 12 243 844 685 11.350 036 854

β Ακινητοποιήσιις υπδ εκτ/ση & προκατ/λίς 117 261 136 2 264 442 114 996 694 643 997 647 28 311 842 615 685 805 12.437.890.358 11.543.882.535

25 402.035.263 8.343.792 118 17.058.243 145 24 698.325 754 7 662924.213 17.035401.541

Σύνολο Ακινητοποιήσιων (ΓΙ+ΓΙΙ) 25.922.137.943 8.803694.799 17.058.243.145 25.202.545.780 8.187.144.239 17.035.401.541 V Αποτελέσυστα eie vto 435.501.200 385.039.418

III.Συμμετοχές 4  άλλες μαορσττράά. Υπόλοιπο κερδών εις νέο 50.481 842 91430 442 -
Υπόλοπτο κερδών προηγ.χρ.εις

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις νέο ?85,p?9,U9 293.606 976

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ Κ Ε »  Α Λ Α Ι

Ι.Κστπτεθεηιένες εγγυήσεις στην ΔΕΗ 13.501.770 0 Ω Ν  ÌAI+AIH+AIV+AV) 21.421.322.995 2?,798 4??. IW
• , Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΑ

Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΗΠΙ) 17ι971.744·913 17.035.401.541 ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 33.000.000

Δ . ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ' *  - :·-. 1.Προβλέψεις εζάβ.μπηρεσΙας 15.000.000 10.000.000

■ · ·Λ ;: · · ΖΠροάλέφΐις έίποφαλών ...........

LAtttW ottb ' * t g7 .9W .714 251.901.800 απαιτήοκειχ/ 2 a m s s Q 15.000.000

1 Αναλώσιμα υλικά 227.888.714 251.901.800 *

* Γ .ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

IIA ra iT rtT fK LK149.1.979 2.154.840.318 Ι.Μακροποδβεσικς υποχρεώσεις ·■—  -  ■

Ι.Πελάτες 1.573.791.277 1.572.260.330 1.358.180.325 1-Δάνοα τραπεζών ETE 3.520.541.284 3.577.674.283

Προκαταβολπελ-ΕτησφαλεΙς πελάτες 1 .W 9 .M 1.157.525 2-Δάνεια Ταμ.ΠαρΑ Δανείων 885.848 451 1Ζ10.173.584

2.Χρεώστες διάφοροι 781.362.904 779.171.240 799.317.515 3.Δάνεια Ναμαρχ.ΤαμεΙου 2.249.253 3.291.244

Δάνεη-επΙδικες απαιτήσ.χρεωστών 2; 19.1 W4 4.Λοπτές μακροπράθ.μποχρεώα. 499^79 iS S m i 2 9 : 4 a

ΙΥ.Διαάέσιυα T .W M W .T « 9, ?W, 183,979 4.827.913.448 5.281.259.541

I

Ì

1 Ταμείο 7.956 211 5.229.283 II Βοσγυπσάθεσυεσ υπογοεώσεκ

2 Καταθίσιις άψεως-προθεσμίας-ταμιευτ 7 474 729 754 6 577 922.596 Ι.Προμηβεμτές 125448 065 34.562.434

2 Πιστωτές διάφοροι 90 503 985 85.405.091

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙτΔΙΙ+Δΐν) 10.061 786.249 8.989.393.997 3 Υπονοεώσεις από eóoouc-τελη 104 624 143 74.676.271

Ε.Μεταβατικοί λογ/σμοί ενεργητικ. 4 Ασφαλιστικοί οργανισμοί 100 084 313 95 859 840

Τόκοι εισπρακτέοι στην επομ χρ 27 866 348 0 420.660 506 270.503.836

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27 410.571 504 26.685 768.680 Σύνολο υπονοέώσεων ίΓΚΓΙΠ 5.248.573 954

Λ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 

2 Χρεωστικοί νομοί εγγυήσεων

Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΙΜΟΙ 
ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

483 463 925 484 862.166 1 Εξοδα χρησεως δουλευμένα 705,674 555 312 550 343

ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α»Β+Γ+Δ) 27 410.571,504 26 685 768 680

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 483 463 925 484.882.166

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΠΑΛΟΠΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ



/
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ΡϋΐΑποτελεσιτατα εκυεταλλεύσεως

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 1-1 
31-12-2001

Κύκλος εργασιών 

Κόστος ττωλήσεων 

Μικτό κέρδος

Πλέον άλλα έσοδα εκυεταλλεύσεα^

3.568.787.934

3.427.312.247

141.475.687

38.162.939
Σύνολο 179.638.626
ΜΕΙΟΝ : Είοδα διοικπτ.λειτουογ. 750.891.630
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ (ΖΗΜΙΑ) -571.253.004

ΠΛΕΟΝ

Πιστωτικοί τόκοι 478.782.158

ΜΕΙΟΝ

Χρεωστικοί τόκοι 570.921.333 -92.139.175

-663.392.179

Eg ΠΛΕΟΝ 713.854.021

Εκτακτα & ανόργανα έσοδα 721.799.688
Εσοδα ττροηγουμ.χρήσεων 677.779

Εσοδα από χρησιμ.ττροβλέψίδ.000.000 737.477.467

ΜΕΙΟΝ
Εκτακτα & ανόργανα έξοδα 7.048.517

Εξοδα ττροηγουμ.χρήσεων 16.574.929 23.623.446 50.461.842

ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σύνολο αποσβέσεων παγίων 1.108.549.709

ΜΕΙΟΝ : Οι από αυτές ενσωματωμένες

στο λειτουργικό κόστος -1.108.549.709 0

ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 50.461.842



■2001 ΕΩΣ 31-12-2001 
31-12-2000 Διάθεση Κερδών

31/12/2001
3.286.642.077

467.679.974

464.098.886

722.502.109

106.222.337

1.004.091.329

1.004.091.329

3.211.752.778 Κέρδη χρήσεως 2001 50.461.842

74.889.299 Κέρδη προηγουμένων χρήσεων 385.039.418

68.145.013
143.034.312 Κέρδη σε αποθεματικό 435.501.260
671.464.730

-528.430.418

3.581.088

-524.849.330

91.430.442

91.430.442



U

1

60.00 Αμοιβές δ/κού προσωπικού 448.363.830
60.02 Παρεπόμενες παρ.& έξοδα προσ. 26.531.061
60.03 Εργοδοτικές εισφ.δ/κού προσωπ. 132.912.214
60.05 Αποζημιώσεις εξόδου από υπηρ 3.450.000
61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 42.506.200
62.03 Τηλεπικοινωνίες 8.000.000
62.04 Ενοίκια θυρίδας 153.500
62.98 ΔΕΗ γραφείων-πλαταμώνα 1.890.792
63 Φόροι-Τέλη 13.383.783
64.01 Εξοδα ταξιδίων 3.503.438
64.02 Εξοδα προβολής-διαφήμισης 4.152.723
64.05 Συνδρομές-Εισφορές 2.081.390
64.06 Δωρεές-επιχορηγήσεις 15.197.710
64.07 Εντυπα-Γραφική ύλη 6.419.847
64.98 Διάφορα έξοδα 17.785.715
64.08 Υλικά άμεσης ανάλωσης 21.214.327
64.09 Εξοδα δημοσιεύσεων 3.345.100
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 750.891.630
65 Τόκοι χρεωσπκοί καταβεβλημένοι 149.351.294
65 Προβλέψεις χρεωστικών τόκων 421.570.039
68 Προβλέψειςεισφ.απαιτ.-εξ.υπηρεσ. 25.000.000
ΜΕΡΙΚΟ Σ Υ Ν Ο Λ Ο ____________ 595.921.333

60.00 Αμοιβές τεχνικού προσωπικού
60.01 Αμοιβές ημερομισθίου προσωπ.
60.02 Παρεπόμενες παρ-Εξοδ.προσωπ.
60.03 Εργοδ.εισφορ. τεχν.προσωπ.
60.05 Αποζημιώσεις εθελουσ.εξόδ.
62.00 Ηλεκτρικό ρεύμα παραγωγής
62.03 Τηλεπικοινωνίες
62.05 Ασφάλιστρα
62.07 Επισκευές - Συντηρήσεις
62.08 Συντηρήσεις-Αδρανή
62.09 Λοιπές συντηρήσεις
64.00 Εξοδα μεταφορών 
64.98 Διάφορα έξοδα

78 Αυτεπιστασία-Ιδιοπαραγωγή παγ.

1.046.182.270 
64.891.641 
61.905.811 

310.128.500 
12.013.750 

430.195.184 
4.952.280 
5.664.823 

263.689.373 
29.780.299 

8.668.000 
22.413.179 

5.448.877 
' ^ ^ 933:987 

107.728.832

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ 
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

3.612.746.950
3.505.018.118



\ \ U I )

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 1-1-2000 ΜΕΧΡΙ 31-12-2000

1;;|Αποτελεσρατα εκυεταλλεύσεως
31-12-2000 31-12-1999

Κύκλος εργασιών 3.286.642.077 3.198.061.534
Κόστος πωλήσεων 3.211.752.778 * 3.362.019.859
Μικτό κέρδος 74.889.299 -163.958.325
Πλέον άλλα έσοδα εκυεταλλεύσεως 68.145.013 72 692 397
Σύνολο 143.034.312 -91.265.928
ΜΕΙΟΝ : Εξοδα διοικητ.λειτουον. 671.464.730 603.184.616
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ (ΖΗΜΙΑ) -528.430.418 -694.450.544
ΠΛΕΟΝ
Πιστωτικοί τόκοι 467.679.974 286.342.677
ΜΕΙΟΝ
Χρεωστικοί τόκοι 464.098.886 3.581.088 407.098.903 -120.756.226

Î2; ΠΛΕΟΝ

-524.849.330 -815.206.770

Εκτακτα & ανόργανα έσοδα 711872869 833.678.760
Εσοδα προηγουμ.χρήσεων 10629240 722.502.109
ΜΕΙΟΝ
Εκτακτα & ανόργανα έξοδα 5614552 5.781.794
Εξοδα προηγουμ.χρήσεωνί 00607785 106.222.337 *

ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 91.430.442 12.690.196



ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

60.00 Αμοιβές δ/κού προσωπικού 437.412.405
60.03 Εργοδοτικές εισφ.δ/κού προσωπ. 128.006.813
60.05 Αποζημιώσεις εξόδου από υπηρ 29.408.000
61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 21.703.863
62.03 Τηλεπικοινωνίες 10.052.677
62.04 Ενοίκια θυρίδας 41.500
62.98 ΔΕΗ γραφείων-πλαταμώνα 469.713
63 Φόροι-Τέλη 778.222
64.01 Εξοδα ταξιδίων 2.746.577
64.02 Εξοδα προβολής-διαψήμισης 5.856.141
64.05 Συνδρομές-Εισφορές 2.254.893
64.06 Δωρεές-επιχορηγήσεις 7.495.918
64.07 Εντυπα-Γραφική ύλη 7.219.714
64.08 Υλικά άμεσης ανάλωσης 16.552.794
64.09 Εξοδα δημοσιεύσεων 1.465.500
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 671.464.730
65 Τόκοι χρεωστικοί 464.098.886
68 Προβλέψειςεισφ.απαιτ.-εξ.υπηρεσ. 25.000.000
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 489.098.886
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.160.563.616

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤ.

Κόστος ττωληθέντων

Αποσβέσεις
Αναλώσεις
προβλέψεις

2.051.635.912
1.004.091.329

131.025.537
25.000.000

3.211.752.778



ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

60.00 Αμοιβές τεχνικού προσωπικού
60.01 Αμοιβές ημερομισθίου προσωτ 
60.03 Εργοδοτικές εισφ.ημερ.&τεχν.τ
60.02 Παρεπόμενες παρ-Εξοδ.προσι
62.00 Ηλεκτρικό ρεύμα παραγωγής 
62.05 Ασφάλιστρα
62.07 Επισκευές - Συντηρήσεις
62.08 Συντηρήσεις-Αδρανή
64.00 Εξοδα μεταφορών 
64.98 Διάφορα έξοδα 
ΣΥΝΟΛΟ
78 Αυτεπιστασία-Ιδιοπαραγωγή παγ. 
ΣΥΝΟΛΟ

1.020.628.947
51.374.645

298.682.566
102.086.775
431.290.847

4.106.538
153.291.411
32.557.203
6.300.738

34.346.689
2.134.666.359

83.030.447
2.051.635.912

ΣΥΝΟΛΟ
3.295.229.975 3.212.199.528 ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤ;



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δ. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ -  ΕΞΟΔΩΝ 1998 -  2001 (ΣΕ €)

31/12/98 31/12/99 31/12/00 31/12/01

ΓΕΝΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΣΟΔΩΝ

24.211.373 18.011.263 21.083.742 16.037.565

ΓΕΝΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΞΟΔΩΝ

22.418.108 19.327.504 17.320.663 12.313.277

ΚΕΡΔΟΣ 1.793.265 -1.316.241 3.763.079 3.724.288
ΠΙΝΑΚΑΣ Β. 1.4.4.

— ΚΕΡΔΟΣ Ή  ΖΗΜΙΑ
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ΕΤΗ

ΓΡΑΦΗΜΑ Β.1.4.3. ΚΕΡΑΟΣΉ ΖΗΜΙΑ

Από τον πίνακα των εσόδων (πίνακας Β.1.4.2.) μπορεί να μελετηθεί η πορεία του 

συνόλου των τακτικών εσόδων. Τα τακτικά έσοδα κυμαίνονται από 12.241.5436 το 2001 

που είναι και το κατώτερο της 4ετίας 1998 -  2001, έως 13.581.8046 το 2000 που είναι και 

το υψηλότερο. Παρόλα αυτά, πρέπει να σημειωθεί ότι τα τακτικά έσοδα της ΔΕΥΑΛ έχουν 

την τάση σταθεροποίησης και δεν υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις από έτος σε έτος 

(βλέπε γράφημα Β. 1.4.1.) γεγονός που σημαίνει ότι η επιχείρηση έχει εδραιώσει τα
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