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ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΣΖ Δ.Γ.Δ.Τ.Α ΔΣΟΤ 2011
ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ - ΠΡΟΣΑΔΗ

Γημήτριος Τερζίδης, Ταμίας Δ.Γ.Δ.Υ.Α., τ. Γήμαρχος Κιλκίς
ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΩΖ ΔΟΓΩΝ

ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ
ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ
ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ
ΔΟΓΑ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ
ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΩΝ

ΠΟΟ
ΔΤΡΩ
263.792,14
692.400,00
20.000,00
3.500,00
979.692,14

ΤΝΟΛΟ

ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΩΖ ΔΞΟΓΩΝ

979.692,14

ΠΟΟ

ΔΤΡΩ
ΔΠΗΠΛΑ ΚΑΗ ΛΟΗΠΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ
ΑΜΟΗΒΔ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ
ΔΡΓΟΓΟΣΗΚΔ ΔΗΦΟΡΔ
ΑΜΟΗΒΔ ΚΑΗ ΔΞΟΓΑ ΣΡΗΣΩΝ
ΠΑΡΟΥΔ ΣΡΗΣΩΝ
ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΞΟΓΑ
ΣΟΚΟΗ ΚΑΗ ΤΝ.ΔΞΟΓΑ ΣΡΑΠΔΕΩΝ

2.000,00
151.100,00
34.000,00
62.640,00
18.120,00
60.000,00
500,00

ΤΝΟΛΟ ΔΞΟΓΩΝ
ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ

328.360,00
651.332,14
ΤΝΟΛΟ

979.692,14

Η. ΔΗΓΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ

Απφ ηνλ πίλαθα ηνπ πξoυπνινγηζκνχ έηνπο 2011, πξνθχπηνπλ νη αθφινπζεο εηδηθέο
παξαηεξήζεηο :

Α. ΔΣΟΓΑ
1. ηον πποϋπολογιζμό και ζηην ζηήλη ηων εζόδων με ηίηλο ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ
έσει εγγπαθεί κονδύλιο 263.792,14 € :
Σν θνλδχιην απηφ αθνξά ζην πνζφ πνπ ππήξρε θαηαηεζεηκέλν ζηηο 31.12.2010 ζηνλ
ππαξηζκ. 84339148 ινγαξηαζκφ φςεσο ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α ζηελ Δκπνξηθή Σξάπεδα, ζηνλ
ππαξηζκ. 320034798 ινγαξηαζκφ ζηελ ΑΠΙ ΒΑΝΚ πνπ αλνίρζεθε γηα ηηο εηζξνέο
απφ ην πξφγξακκα EQUAL, θαη σο ξεπζηφ ζην Σακείν ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α.
2. ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ : 692.400,00 €

Αθοπά :
Α. Σακηικέρ ειζθοπέρ 2011 : 288.060 €
Σν πνζφ απηφ αθνξά ζηηο ηαθηηθέο εηζθνξέο ηνπ έηνπο 2011 ησλ κειψλ ηεο
Δ.Γ.Δ.Τ.Α . , φπσο απηέο δηακνξθψζεθαλ κεηά ηνλ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ». Η ηαθηηθή
εηήζηα εηζθνξά γηα ηηο Γ.Δ.Τ.Α κε πιεζπζκφ κεγαιχηεξν ησλ 5.000 θαηνίθσλ είλαη
2.360 € θαη θαηαβάιιεηαη ζε δχν δφζεηο, ελψ γηα ηηο Γ.Δ.Τ.Α κε πιεζπζκφ κηθξφηεξν
ησλ 5.000 θαηνίθσλ είλαη 880 € ζε δχν δφζεηο. Δπίζεο αθνξά θαη ζηελ εγγξαθή λέσλ
κειψλ (3 ΓΔΤΑ).
Β. Σακηικέρ ειζθοπέρ παπελθόνηων εηών : 404.337,50 €
Σν πνζφ απηφ αληηπξνζσπεχεη εηζθνξέο ησλ Γ.Δ.Τ.Α πνπ νθείινπλ ζπλδξνκή γηα ην
2010 θαη γηα ηα πξνεγνχκελα ηνπ 2010 έηε. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη 27 Γ.Δ.Τ.Α.
κέιε νθείινπλ ζηελ Δ.Γ.Δ.Τ.Α. πνζφ απφ ζπλδξνκέο κεγαιχηεξν ησλ 5.000 €.
χκθσλα κε ηνλ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ» νη νθεηιέο απηέο βαξχλνπλ πιένλ ηελ λέα
Γ.Δ.Τ.Α πνπ πξνέθπςε απφ ηε ζπγρψλεπζε παιαηψλ Γ.Δ.Τ.Α. θαη ε νπνία ζεσξείηαη
πιένλ θαζνιηθφο δηάδνρνο ησλ παιαηψλ. Αξα ηα ρξήκαηα απηά ζα πξέπεη λα
αλαδεηεζνχλ απφ ηηο λέεο «Καιιηθξαηηθέο» Γ.Δ.Τ.Α.

3. ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ : 20.000 €
Αθνξά ζε έζνδα απφ ρνξεγίεο : 20.000 €
4. ΔΟΓΑ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ : 3.500 €
Αθνξά ζε ηφθνπο ηνπ ππαξηζκ. 84339148
Δκπνξηθή Σξάπεδα.

ινγαξηαζκνχ ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α ζηελ
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Β. ΔΞΟΓΑ
1. ΔΠΗΠΛΑ ΚΑΗ ΛΟΗΠΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ: 2.000 €
To πνζφ απηφ αθνξά ζε βειηηψζεηο ζηα γξαθεία ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α
2. ΑΜΟΗΒΔ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ 151.100,00 €

Αθνξά :
 ηιρ μεικηέρ αποδοσέρ ηος μόνιμος πποζωπικού ηηρ Δ.Γ.Δ.Τ.Α (4 άηομα)
: 151.100 €
3. ΔΡΓΟΓΟΣΗΚΔ ΔΗΦΟΡΔ : 34.000 €

Αθνξά ζηηο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο ζην ΙΚΑ θαη ζην ΣΜΔΓΔ
4. ΑΜΟΗΒΔ ΚΑΗ ΔΞΟΓΑ ΣΡΗΣΩΝ : 62.640 €

Αθνξά :






Αμοιβή Νομικού ςμβούλος : 30.000 €
Αμοιβή Διδικού ςμβούλος : 18.340 €
Αμοιβή Καθαπίζηπιαρ : 3.300 €
Αμοιβή Λογιζηή : 1.000 €
Αμοιβέρ εκηόρ έδπαρ Γ. και πποζωπικού : 10.000 €

5. ΠΑΡΟΥΔ ΣΡΗΣΩΝ : 18.120 €

Αθνξά :







Ζλεκηπικό πεύμα : 1.700 €
ΓΔΤΑΛ : 120 €
Σηλεπικοινωνίερ : 1.500 €
Σασςδπομικά : 5.000 €
Δνοίκια : 7.800 €
Μησανολογικόρ εξοπλιζμόρ , επιζκεςέρ και ζςνηηπήζειρ : 2.000

6. ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΞΟΓΑ : 60.000 €

Αθνξά :
 Δξοδα ηαξιδιών εζωηεπικού & εξωηεπικού : 15.000 €
(εηζηηήξηα θαη έμνδα μελνδνρείσλ)
 Δξοδα πποβολήρ και διαθήμιζηρ : 1.000 €
 Δξοδα Γενικήρ ςνέλεςζηρ – ςνεδπίων – Ζμεπίδων : 10.000 €
 ςνδπομέρ : 20.415,00 €
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Αθνξά ζηελ εηήζηα ζπλδξνκή (ζε δχν δφζεηο) ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α. πξνο
ηελ EUREAU, ηελ Δπξσπατθή Δλσζε ησλ Δλψζεσλ θαη ησλ
Δπηρεηξήζεσλ Τδξεπζεο - Απνρέηεπζεο, ηεο νπνίαο ε Δ.Γ.Δ.Τ.Α είλαη
κέινο εθπξνζσπψληαο ηνλ ηνκέα χδξεπζεο – απνρέηεπζεο ηεο ρψξαο
καο. Η εηήζηα ζπλδξνκή θάζε ρψξαο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ
πιεζπζκφ ηεο θαη ην Α.Δ.Π . Δπίζεο αθνξά θαη ζε ζπλδξνκέο ζε
εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά.





Γωπεέρ για κοινωθελείρ ζκοπούρ : 500 €
Δνηςπα – Γπαθική ύλη : 4.000 €
Τλικά άμεζηρ καηανάλωζηρ – Γιάθοπα Δξοδα 2.000 €
Φ.Π.Α. 7.085,00 €

7. ΣΟΚΟΗ ΚΑΗ ΔΞΟΓΑ ΣΡΑΠΔΕΩΝ : 500 €

ΗΗ. ΓΔΝΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ –ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ

Με βάζε ηηο παξαπάλσ εηδηθέο παξαηεξήζεηο επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο
Δ.Γ.Δ.Τ.Α. έηνπο 2011, κπνξνχκε λα δηαηππψζνπκε ηηο αθφινπζεο γεληθέο
παξαηεξήζεηο θαη λα εμάγνπκε ηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα :
Η νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α. είλαη ζρεηηθά ηθαλνπνηεηηθή, αιιά ην 2011
ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηεο ιφγσ ηνπ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ» ζα κεησζεί απφ 183 ζε 123 θαη
επνκέλσο ηα πξνβιεπφκελα έζνδα ζα κεησζνχλ αλαιφγσο. Όπσο ήδε παξαπάλσ
αλαθέξακε νη λέεο Γ.Δ.Τ.Α. πνπ ζα πξνθχςνπλ κεηά ηνλ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ» απφ ηηο
ζπγρσλεχζεηο, απνηεινχλ θαζνιηθέο δηαδφρνπο ησλ παιαηψλ θαη επνκέλσο
βαξχλνληαη κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. Τπάξρνπλ, σζηφζν, Γ.Δ.Τ.Α. κε πςειέο
νθεηιέο πξνο ηελ Δ.Γ.Δ.Τ.Α. θαη είλαη ακθίβνιν αλ νη λέεο κεηά ηε ζπγρψλεπζε
Γ.Δ.Τ.Α. ζα κπνξέζνπλ λα αληαπνθξηζνχλ ζ’ απηέο. Θα πξέπεη ην λέν Γ.. ηεο
Δ.Γ.Δ.Τ.Α. λα απνθαζίζεη θάπνηα κέηξα πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηελ είζπξαμε ησλ
παξαπάλσ νθεηιψλ.
I.

II.

Ο πξνυπνινγηζκφο έηνπο 2011 είλαη κεησκέλνο ζε ζρέζε κε απηφλ ηνπ 2010
θαηά 110.626,62 €. Η δηαθνξά νθείιεηαη ζηε δηαθνξά ηνπ απνζεκαηηθνχ
(64.500 €) θαζψο επίζεο θαη ζηελ πξνβιεπφκελε κείσζε ησλ εζφδσλ ιφγσ
ηεο επηρνξήγεζεο πνπ ιάβακε απφ ηελ ΚΔΓΚΔ γηα ηελ εθπφλεζε ηεο
κειέηεο «ΟΓΗΓΙΔ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΜΔΝΩΝ ΔΚΡΟΩΝ
ΑΣΙΚΩΝ ΤΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ».
Σα έμνδα ηνπ 2011 πξνβιέπεηαη λα είλαη κεησκέλα θαηά 61.000. Η κείσζε
νθείιεηαη αθελφο ζηελ πξνζπάζεηα κείσζεο ησλ ειαζηηθψλ δαπαλψλ (έμνδα
ηαμηδηψλ, απνδεκηψζεηο εθηφο έδξαο, ιεηηνπξγηθά έμνδα) θαζψο θαη ζην φηη
ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2010 πξνβιεπφηαλ δαπάλε γηα ηελ εθπφλεζε ηεο
κειέηεο «ΟΓΗΓΙΔ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΜΔΝΩΝ ΔΚΡΟΩΝ
ΑΣΙΚΩΝ ΤΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ»
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III.

Όπσο πξναλαθέξζεθε ηα κέιε ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α. κεηψλνληαη απφ 183 ζε 123 θαη
επνκέλσο ζα κεησζνχλ θαη ηα έζνδα ηεο Δλσζεο γηα ην έηνο 2011. Δπίζεο, νη
λέεο «Καιιηθξαηηθέο» Γ.Δ.Τ.Α πνπ ελζσκάησζαλ παιαηέο Γ.Δ.Τ.Α., αιιά
θαη απηέο πνπ ζα δηεπξχλνπλ ηελ αξκνδηφηεηά ηνπο ζε φιε ηε δηνηθεηηθή
πεξηθέξεηα ησλ λέσλ «Καιιηθξαηηθψλ» Γήκσλ ζα έρνπλ απμεκέλα έζνδα.
Με βάζε ηα παξαπάλσ ζα πξέπεη λα επαλεμεηαζζεί ε εηήζηα εηζθνξά ησλ
Γ.Δ.Τ.Α. ψζηε λα κπνξέζεη ε Δ.Γ.Δ.Τ.Α. λα θαιχςεη ηθαλνπνηεηηθά ηα
έμνδα ιεηηνπξγίαο ηεο.

*******************
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