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ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΕΛΕΓΚΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ

Σηε Λάξηζα, ζήκεξα, 26 Ινπλίνπ, ν Θεόδσξνο Αξακπαηδήο, Πξόεδξνο
ηεο Δ.Ε.Υ.Α. Σεξξώλ θαη Πξόεδξνο ηεο Ειεγθηηθήο Επηηξνπήο ηεο
Ελσζεο Δεκνηηθώλ Επηρεηξήζεσλ Υδξεπζεο - Απνρέηεπζεο αθνύ έθαλε
ηνλ πξνβιεπόκελν από ην άξζξν 22 ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο ΕΔΕΥΑ
έιεγρν γηα ηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν από 1.1.2011 σο 31.12.2011
δηαπίζησζε ηα αθόινπζα :
1. Τεξείηαη θαλνληθά ην πξνβιεπόκελν από ηελ παξ. 1 πεξ. 3 ηνπ άξζξνπ
26 ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο ΕΔΕΥΑ βηβιίν.
2. Πέξα από απηά, ηεξείηαη θαη βηβιίν εζόδσλ - εμόδσλ, ζύκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ ηνπ Καηαζηαηηθνύ.
3. Από ηνλ ιεπηνκεξή έιεγρν πνπ έγηλε ζην ηακείν ηεο ΕΔΕΥΑ θαη ζην
βηβιίν εζόδσλ - εμόδσλ βξέζεθε όηη :
α. Υπόινηπν Τακείνπ (απνζεκαηηθό ) ζηηο 31.12.2010 : 263.792,14 €
β. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ έζνδα ύςνπο :

204.657,52 €

Γηα ηα έζνδα απηά εθδόζεθαλ ηα από Νν.3974 έσο 4158 Γξακκάηηα
είζπξαμεο.
γ. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ έμνδα ύςνπο :

333.041,32 €

4. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΗ
α. Τπόλοιπο Σαμείος 31.12.10
β. Εζοδα από 1.1.2011 - 31.12.2011
ύνολο

263.792,14 €
204.675,52 €
468.449,66 €

Εξοδα από 1.1.2011 - 31.12.2011
Τπόλοιπο Σαμείος ηην 31.12.2011

333.041,32 €
135.408,33 €

Τα νπνία βξίζθνληαη :
 64.680,71 € ζηον ςπαπιθμ. 84339148 λογαπιαζμό ότευρ ηηρ
Ε.Δ.Ε.Τ.Α.
 61.844,53 € ζηον ςπαπιθμ. 320034798 λογαπιαζμό για ηο
ππόγπαμμα EQUAL
 8.883,09 € ζηο Σαμείο ηηρ Ε.Δ.Ε.Τ.Α.
5. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1.Οη δαπάλεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζύκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ησλ
αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο ΕΔΕΥΑ.
2. Σο έηορ 2011 παπαηηπήθηκε πολύ μεγάλη ςζηέπηζη εζόδυν ζε
ζσέζη με ηα πποηγούμενα έηη. ςγκεκπιμένα ηο 2010 ηα έζοδα ηηρ
ΕΔΕΤΑ ήηαν 321.402,09 €. Η ςζηέπηζη αςηή οθείλεηαι αθενόρ μεν
ζηη μείυζη ηος απιθμού ηυν Δ.Ε.Τ.Α. λόγυ ηος «Καλλικπάηη» και
αθεηέπος ζηην απποθςμία πολλών Δ.Ε.Τ.Α. να εκπληπώζοςν ηιρ
οικονομικέρ ηοςρ ςποσπεώζειρ ππορ ηην Ε.Δ.Ε.Τ.Α.
Η οικονομική κπίζη, βεβαίυρ, ζςνεηέλεζε ζηη δημιοςπγία
οικονομικών δςζκολιών ζε κάποιερ Δ.Ε.Τ.Α., αλλά η ζςνδπομή ππορ
ηην Ε.Δ.Ε.Τ.Α. είναι πολύ σαμηλή και δεν δικαιολογείηαι η μη
καηαβολή ηηρ.
6. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ – ΠΡΟΣΑΕΙ
α. Τεξνύληαη θαλνληθά θαη λόκηκα όια ηα πξνβιεπόκελα από ην
Καηαζηαηηθό βηβιία ηεο ΕΔΕΥΑ.
β. Η έγθαηξε θαη ηαθηηθή εθπιήξσζε ησλ νηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ
ησλ κειώλ ηεο ΕΔΕΥΑ απνηειεί απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα λα
ζπλερίζεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο. Θα ππέπει να ηονιζθεί όηι αν ζςνεσιζθεί
η καηάζηαζη ηος 2011 υρ ππορ ηην εκπλήπυζη ηυν οικονομικών
ςποσπεώζευν ηυν Δ.Ε.Τ.Α. ππορ ηην Ε.Δ.Ε.Τ.Α., η Ενυζη θα
ανηιμεηυπίζει ζύνηομα οικονομικό ππόβλημα.
Η ΕΛΕΓΚΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
Ο Πξόεδξνο
Θεόδσξνο Αξακπαηδήο
Πξόεδξνο Δ.Ε.Υ.Α. Σεξξώλ
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