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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΣΖ Δ.Γ.Δ.Τ.Α ΔΣΟΤ 2012
ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ - ΠΡΟΣΑΔΗ

Σαράντος Μαρινάκης, Πρόεδρος Γ.Δ.Υ.Α. Καλαμάτας, Ταμίας Δ.Γ.Δ.Υ.Α.
ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΩΖ ΔΟΓΩΝ

ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ
ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ
ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ
ΔΟΓΑ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ
ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΩΝ

ΠΟΟ
ΔΤΡΩ
135.408,33
540.000,00
20.000,00
2.000,00
697.408,33

ΤΝΟΛΟ

ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΩΖ ΔΞΟΓΩΝ

697.408,33

ΠΟΟ

ΔΤΡΩ
ΔΠΗΠΛΑ ΚΑΗ ΛΟΗΠΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ
ΑΜΟΗΒΔ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ
ΔΡΓΟΓΟΣΗΚΔ ΔΗΦΟΡΔ
ΑΜΟΗΒΔ ΚΑΗ ΔΞΟΓΑ ΣΡΗΣΩΝ
ΠΑΡΟΥΔ ΣΡΗΣΩΝ
ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΞΟΓΑ
ΣΟΚΟΗ ΚΑΗ ΤΝ.ΔΞΟΓΑ ΣΡΑΠΔΕΩΝ
ΠΡΟΑΤΞΖΔΗ Α.Σ.ΦΟΡΟΗ-ΣΔΛΖ
ΤΝΟΛΟ ΔΞΟΓΩΝ
ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ
ΤΝΟΛΟ

2.000,00
168.300,00
33.000,00
53.000,00
19.820,00
57.500,00
500,00
700,00
334.820,00
362.588,33
697.408,33

Η. ΔΗΓΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ

Απφ ηνλ πίλαθα ηνπ πξoυπνινγηζκνχ έηνπο 2012, πξνθχπηνπλ νη αθφινπζεο εηδηθέο
παξαηεξήζεηο :

Α. ΔΣΟΓΑ
1. ηνλ πξνϋπνινγηζκό θαη ζηελ ζηήιε ηωλ εζόδωλ κε ηίηιν ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ
έρεη εγγξαθεί θνλδύιην 135.408,33 € :
Σν θνλδχιην απηφ αθνξά ζην πνζφ πνπ ππήξρε θαηαηεζεηκέλν ζηηο 31.12.2011 ζηνλ
ππαξηζκ. 84339148 ινγαξηαζκφ φςεσο ηεο Ε.Δ.Ε.Τ.Α ζηελ Εκπνξηθή Σξάπεδα, ζηνλ
ππαξηζκ. 320034798 ινγαξηαζκφ ζηελ POSTBANK πνπ αλνίρζεθε γηα ηηο εηζξνέο
απφ ην πξφγξακκα EQUAL, θαη σο ξεπζηφ ζην Σακείν ηεο Ε.Δ.Ε.Τ.Α.
2. ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ : 540.000,00 €

Αθνξά :
Α. Σαθηηθέο εηζθνξέο 2012 : 270.800,00 €
Σν πνζφ απηφ αθνξά ζηηο ηαθηηθέο εηζθνξέο ηνπ έηνπο 2012 ησλ κειψλ ηεο
Ε.Δ.Ε.Τ.Α . , φπσο απηέο δηακνξθψζεθαλ κεηά ηνλ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ». ήκεξα ηα
κέιε ηεο Ε.Δ.Ε.Τ.Α. είλαη 116 Δ.Ε.Τ.Α. Η ηαθηηθή εηήζηα εηζθνξά γηα ηηο Δ.Ε.Τ.Α
κε πιεζπζκφ κεγαιχηεξν ησλ 5.000 θαηνίθσλ είλαη 2.360 € θαη θαηαβάιιεηαη ζε δχν
δφζεηο, ελψ γηα ηηο Δ.Ε.Τ.Α κε πιεζπζκφ κηθξφηεξν ησλ 5.000 θαηνίθσλ είλαη 880 €
ζε δχν δφζεηο. Επίζεο έρνπκε πξνυπνινγίζεη θαη ζηελ εγγξαθή θαη ηηο εηζθνξέο 2
λέσλ κειψλ ζηελ Ε.Δ.Ε.Τ.Α.
Β. Σαθηηθέο εηζθνξέο παξειζόληωλ εηώλ : 269.200,00 €
Σν πνζφ απηφ αληηπξνζσπεχεη εηζθνξέο ησλ Δ.Ε.Τ.Α πνπ νθείινπλ ζπλδξνκή γηα ην
2011 θαζψο θαη γηα ηα πξνεγνχκελα ηνπ 2011 έηε.
3. ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ : 20.000,00 €
Αθνξά ζε έζνδα απφ ρνξεγίεο : 20.000,00 €
4. ΔΟΓΑ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ : 2.000,00€
Αθνξά ζε ηφθνπο ηνπ ππαξηζκ. 84339148
Εκπνξηθή Σξάπεδα.

ινγαξηαζκνχ ηεο Ε.Δ.Ε.Τ.Α ζηελ

Β. ΔΞΟΓΑ
1. ΔΠΗΠΛΑ ΚΑΗ ΛΟΗΠΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ: 2.000,00 €
To πνζφ απηφ αθνξά ζε βειηηψζεηο ζηα γξαθεία ηεο Ε.Δ.Ε.Τ.Α ιφγσ ησλ αλαγθψλ
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ηεο κεηαθφκηζεο
2. ΑΜΟΗΒΔ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ 168.300,00 €

Αθνξά :
 ηηο κεηθηέο απνδνρέο ηνπ κόληκνπ πξνζωπηθνύ ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α (4 άηνκα)
: 155.000,00 €
 ηηο απνδεκηώζεηο εθηόο έδξαο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηνπ
πξνζωπηθνύ : 13.300,00 €
3. ΔΡΓΟΓΟΣΗΚΔ ΔΗΦΟΡΔ : 33.000,00 €

Αθνξά ζηηο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο ζην ΙΚΑ θαη ζην ΣΜΕΔΕ
4. ΑΜΟΗΒΔ ΚΑΗ ΔΞΟΓΑ ΣΡΗΣΩΝ : 53.000,00 €

Αθνξά :





Ακνηβή Ννκηθνύ πκβνύινπ : 30.360,00 €
Ακνηβή Δηδηθνύ πκβνύινπ : 18.340,00 €
Ακνηβή Καζαξίζηξηαο : 3.300,00 €
Ακνηβή Λνγηζηή : 1.000,00 €

5. ΠΑΡΟΥΔ ΣΡΗΣΩΝ :19.820,00 €

Αθνξά :






Ζιεθηξηθό ξεύκα : 1.800,00 €
ΓΔΤΑΛ : 120,00 €
Σειεπηθνηλωλίεο : 2.500 ,00€
Σαρπδξνκηθά : 2.000,00 €
Δλνίθηα : 6.400,00 €
Σν πνζφ γηα ελνίθηα είλαη κεησκέλν ζε ζρέζε κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ
2011 ιφγσ ηεο κεηαθφκηζεο ηεο Ε.Δ.Ε.Τ.Α. ζε λέα γξαθεία ηνλ Απξίιην
ηνπ 2012.
 Μεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο , επηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο : 7.000,00
Αθνξά θαη ζηα έμνδα κεηαθφκηζεο ζηα λέα γξαθεία ηεο Ε.Δ.Ε.Τ.Α. ( ην
κίζζσκα είλαη κεησκέλν θαηά 200 € ζε ζρέζε κε ηα παιηά γξαθεία)

6. ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΞΟΓΑ : 57.500,00 €

Αθνξά :
 Δμνδα ηαμηδηώλ εζωηεξηθνύ & εμωηεξηθνύ : 13.000,00 €
(εηζηηήξηα θαη έμνδα μελνδνρείσλ)
 Δμνδα πξνβνιήο θαη δηαθήκηζεο, θηινμελίαο : 2.000,00€
 Δμνδα Γεληθήο πλέιεπζεο – πλεδξίωλ – Ζκεξίδωλ : 8.000,00 €
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 πλδξνκέο : 20.000,00 €
Αθνξά ζηελ εηήζηα ζπλδξνκή (ζε δχν δφζεηο) ηεο Ε.Δ.Ε.Τ.Α. πξνο
ηελ EUREAU, ηελ Επξσπατθή Ελσζε ησλ Ελψζεσλ θαη ησλ
Επηρεηξήζεσλ Τδξεπζεο - Απνρέηεπζεο, ηεο νπνίαο ε Ε.Δ.Ε.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.Ε.Π. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη γηα ην έηνο
2012 ε ΕΤΑΘ, ηελ νπνία θαη επραξηζηνχκε, θαηέβαιε ην πνζφ ησλ
5.984,00 € ζπκβάιινληαο ζηε ζπλδξνκή ηεο ρψξαο καο.
Πνζφ 5.000,00 € αθνξά ζηε ζπλεξγαζία καο κε ηελ ηζηνζειίδα
Aftodioikisi gr ( κεληαίν θφζηνο 500,00 € + ΦΠΑ) γηα ηελ πξνβνιή
ηνπ έξγνπ ησλ Δ.Ε.Τ.Α. Η ζπλεξγαζία καο μεθίλεζε απφ ην Ματν ηνπ
2012. Επίζεο αθνξά θαη ζε ζπλδξνκέο ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά.





Γωξεέο γηα θνηλωθειείο ζθνπνύο : 500,00 €
Δληππα – Γξαθηθή ύιε : 2.000,00 €
Τιηθά άκεζεο θαηαλάιωζεο – Γηάθνξα Δμνδα 2.000,00 €
Φ.Π.Α. 10.000,00 €

7. ΣΟΚΟΗ ΚΑΗ ΔΞΟΓΑ ΣΡΑΠΔΕΩΝ : 500,00 €

8. ΠΡΟΑΤΞΖΔΗ ΔΗΦ.Α.Σ. – ΦΟΡΟΗ – ΣΔΛΖ : 700,00 €

ΗΗ. ΓΔΝΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ

Με βάζε ηηο παξαπάλσ εηδηθέο παξαηεξήζεηο επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο
Ε.Δ.Ε.Τ.Α. έηνπο 2012, κπνξνχκε λα δηαηππψζνπκε ηηο αθφινπζεο γεληθέο
παξαηεξήζεηο :
I.

Ο πξνυπνινγηζκφο έηνπο 2012 είλαη κεησκέλνο ζε ζρέζε κε απηφλ ηνπ 2011
θαηά 289.358,31 €. Η δηαθνξά νθείιεηαη ζηε κείσζε ηνπ πνζνχ ησλ παιαηψλ
νθεηιψλ θαηά ηελ έλαξμε ηνπ 2012 ( ην 2011 ην πνζφ ησλ νθεηιψλ ησλ
παξειζφλησλ εηψλ ήηαλ 404.337,5 €, ελψ ην 2012 ην πνζφ ησλ παιαηψλ
νθεηιψλ είλαη 269.205,50). Η κείσζε πξνθχπηεη απφ ηελ πιεξσκή απφ
Δ.Ε.Τ.Α.. νθεηιψλ παιαηψλ εηψλ, αιιά θπξίσο απφ ηελ απφθαζε ηνπ Δ..
ηεο Ελσζεο λα δηαγξαθεί ην κηζφ ηεο νθεηιήο ησλ Δ.Ε.Τ.Α. πξνο ηελ
Ε.Δ.Ε.Τ.Α. φηαλ ε νθεηιή ππεξβαίλεη ηηο 2.360,00 € (εηήζηα ζπλδξνκή). Σν
πνζφ πνπ ζα πξνθχςεη κεηά ηε κείσζε ζα πξέπεη λα θαηαβιεζεί κέρξη ηα
ηέιε ηνπ 2012 ζε δφζεηο φπσο θάζε Δ.Ε.Τ.Α. επηζπκεί.

II.

Σα έμνδα ηνπ 2012 πξνβιέπεηαη λα είλαη ζην ίδην επίπεδν κε ηα έμνδα ηνπ
2011 παξφιν πνπ θαηαβάιινληαη πξνζπάζεηεο γηα ηελ πεξηζηνιή ηνπο. Θα
είρακε κείσζε εμφδσλ, αιιά ε δαπάλε ηεο αιιαγήο ησλ γξαθείσλ ηεο
Ελσζεο (5.000 €) θαη ε ζπλεξγαζία κε ηελ ηζηνζειίδα Aftodioikisi.gr (5.000
€) θέξλνπλ ηα έμνδα ζην επίπεδν ησλ εμφδσλ ηνπ 2011.
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ΗΗΗ. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ

Απφ ηηο γεληθέο θαη εηδηθέο παξαηεξήζεηο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2012 εμάγνληαη ηα
αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα :
Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο Ε.Δ.Ε.Τ.Α. έηνπο 2012 ιφγσ ηεο δηαγξαθήο ζην κηζφ ησλ
παιαηψλ νθεηιψλ, φπσο παξαπάλσ αλαθέξακε, είλαη θαηά πνιύ ρακειόηεξνο ζε
ζρέζε κε απηφλ ηνπ 2011. Η εθηέιεζή ηνπ φκσο ζα εμαξηεζεί απνθιεηζηηθά απφ ηελ
έγθαηξε θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ ησλ Δ.Ε.Τ.Α. ζηελ Ε.Δ.Ε.Τ.Α.
Σν Δ.. ηεο Ε.Δ.Ε.Τ.Α. πξνηίκεζε λα κελ απμήζεη ηηο εηζθνξέο ησλ Δ.Ε.Τ.Α. γηα ην
έηνο 2012 παξφιν πνπ ηα κέιε ηεο Ε.Δ.Ε.Τ.Α. ιφγσ ηνπ «Καιιηθξάηε» κεηψζεθαλ
ζεκαληηθά (116 απφ 183), ζεσξψληαο φηη ην 2012 είλαη δχζθνιε νηθνλνκηθά ρξνληά
γηα ηηο Δ.Ε.Τ.Α. Σαπηνρξφλσο, δηεπθφιπλε ηηο Δ.Ε.Τ.Α. πνπ ιφγσ ησλ ζπγρσλεχζεσλ
ηνπ «Καιιηθξάηε» αλέιαβαλ ηα ρξέε άιισλ Δ.Ε.Τ.Α., κεηψλνληαο ζην κηζφ ηηο
νθεηιέο ησλ Δ.Ε.Τ.Α. πνπ ζπγρσλεχζεθαλ. Η επηινγή φκσο απηή εκπεξηέρεη ην ξίζθν
λα κε ζπγθεληξψζεη ε Ε.Δ.Ε.Τ.Α. ηα έζνδα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε ιεηηνπξγία
ηεο. Γηα ην ιφγν απηφ, ζα πξέπεη νη Γ.Δ.Τ.Α. λα εθπιεξώζνπλ εληόο ηνπ 2012 ηηο
νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο πξνο ηελ Δ.Γ.Δ.Τ.Α., θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο
πνπ νη νθεηιέο είλαη απμεκέλεο, κπνξνχλ λα ζπκθσλήζνπλ κε ηελ Ε.Δ.Ε.Τ.Α. ην
δηαθαλνληζκφ ηεο νθεηιήο ηνπο. ε θάζε πεξίπηωζε, πάληωο, ζα πξέπεη λα
απνθεπρζεί ε πζηέξεζε εζόδωλ ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α. δηόηη νη εηζθνξέο ηωλ Γ.Δ.Τ.Α.
είλαη ζρεηηθά ρακειέο θαη θξίλεηαη όηη νη Γ.Δ.Τ.Α. κπνξνύλ λα αληαπνθξηζνύλ ζε
απηέο.

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