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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΣΖ Δ.Γ.Δ.Τ.Α ΔΣΟΤ 2013
ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ - ΠΡΟΣΑΔΗ

Σαράντος Μαρινάκης, Μέλος Γ.Σ. της Γ.Δ.Υ.Α. Καλαμάτας, Ταμίας Δ.Γ.Δ.Υ.Α.
ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΩΖ ΔΟΓΩΝ

ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ
ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ
ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ
ΔΟΓΑ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ
ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΩΝ

ΠΟΟ
ΔΤΡΩ
97.745,39
519.246,00
15.000,00
200,00
632.191,39

ΤΝΟΛΟ

ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΩΖ ΔΞΟΓΩΝ

632.191,39

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

500,00
130.000,00
25.000,00
55.000,00
12.000,00
58.000,00
500,00
200,00
281.200,00
350.991,39
632.191,39

Η. ΔΗΓΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ

Απφ ηνλ πίλαθα ηνπ πξoυπνινγηζκνχ έηνπο 2013, πξνθχπηνπλ νη αθφινπζεο εηδηθέο
παξαηεξήζεηο :

Α. ΔΣΟΓΑ
1. ηνλ πξνϋπνινγηζκό θαη ζηελ ζηήιε ηωλ εζόδωλ κε ηίηιν ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ
έρεη εγγξαθεί θνλδύιην 97.745,39 € :
Σν θνλδχιην απηφ αθνξά ζην πνζφ πνπ ππήξρε θαηαηεζεηκέλν ζηηο 31.12.2012 ζηνλ
ππαξηζκ. 84339148 ινγαξηαζκφ φςεσο ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α ζηελ Δmporiki Bank, ζηνλ
ππαξηζκ. 320034798 ινγαξηαζκφ ζηo Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην πνπ αλνίρζεθε γηα
ηηο εηζξνέο απφ ην πξφγξακκα EQUAL, θαη σο ξεπζηφ ζην Σακείν ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α.
2. ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ : 519.246,00 €

Αθνξά :
Α. Σαθηηθέο εηζθνξέο 2013 : 275.380,00 €
Σν πνζφ απηφ αθνξά ζηηο ηαθηηθέο εηζθνξέο ηνπ έηνπο 2013 ησλ κειψλ ηεο
Δ.Γ.Δ.Τ.Α . , φπσο απηέο δηακνξθψζεθαλ κεηά ηνλ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ». ήκεξα ηα
κέιε ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α. είλαη 115 Γ.Δ.Τ.Α. 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 έρνπκε πξνυπνινγίζεη θαη ηελ εγγξαθή θαη ηηο εηζθνξέο 5
λέσλ κειψλ ζηελ Δ.Γ.Δ.Τ.Α.
Β. Σαθηηθέο εηζθνξέο παξειζόληωλ εηώλ : 243.866,00 €
Σν πνζφ απηφ αληηπξνζσπεχεη εηζθνξέο ησλ Γ.Δ.Τ.Α πνπ νθείινπλ ζπλδξνκή γηα ην
2012 θαζψο θαη γηα ηα πξνεγνχκελα ηνπ 2012 έηε.
3. ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ : 15.000,00 €
Αθνξά ζε έζνδα απφ ρνξεγίεο πνπ ζπλήζσο θαηαβάιινληαη ζηελ εηήζηα Σαθηηθή
Γ.. ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α. : 15.000,00 €
4. ΔΟΓΑ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ : 200,00€
Αθνξά ζε ηφθνπο ηνπ ππαξηζκ. 84339148
Δκπνξηθή Σξάπεδα.

ινγαξηαζκνχ ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α ζηελ

Β. ΔΞΟΓΑ
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1. ΔΠΗΠΛΑ ΚΑΗ ΛΟΗΠΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ: 500,00 €
To πνζφ απηφ αθνξά ζε βειηηψζεηο ζηα γξαθεία ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α .
2. ΑΜΟΗΒΔ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ 130.000,00 €

Αθνξά :
 ηηο κεηθηέο απνδνρέο ηνπ κόληκνπ πξνζωπηθνύ ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α (3 άηνκα)
: 120.000,00 €
 ηηο απνδεκηώζεηο εθηόο έδξαο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηνπ
πξνζωπηθνύ : 10.000,00 €
3. ΔΡΓΟΓΟΣΗΚΔ ΔΗΦΟΡΔ : 25.000,00 €

Αθνξά ζηηο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο ζην ΙΚΑ θαη ζην ΣΜΔΓΔ ηνπ κφληκνπ
πξνζσπηθνχ ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α.
4. ΑΜΟΗΒΔ ΚΑΗ ΔΞΟΓΑ ΣΡΗΣΩΝ : 58.440,00 €

Αθνξά :






Ακνηβή Ννκηθνύ πκβνύινπ : 25.000,00 €
Ακνηβή Δηδηθνύ πκβνύινπ : 18.340,00 €
Ακνηβή Καζαξίζηξηαο : 3.600,00 €
Ακνηβή Λνγηζηή : 3.000,00 €
Ακνηβή Διεπζέξωλ Δπαγγεικαηηώλ (Aftodioikisi. gr, ζπληήξεζε Ζ/Τ,
ζπληήξεζε ηζηνζειίδαο) : 8.500,00 €

5. ΠΑΡΟΥΔ ΣΡΗΣΩΝ :12.000,00 €

Αθνξά :






Ζιεθηξηθό ξεύκα : 1.800,00 €
ΓΔΤΑΛ : 120,00 €
Σειεπηθνηλωλίεο : 2.500 ,00 €
Σαρπδξνκηθά : 1.580,00 €
Δλνίθηα : 6.000,00 €

6. ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΞΟΓΑ : 58.000,00 €

Αθνξά :
 Δμνδα ηαμηδηώλ εζωηεξηθνύ & εμωηεξηθνύ : 24.000,00 €
(εηζηηήξηα θαη έμνδα μελνδνρείσλ)
 Δμνδα πξνβνιήο θαη δηαθήκηζεο, θηινμελίαο : 1.000,00€
 Δμνδα Γεληθήο πλέιεπζεο – πλεδξίωλ – Ζκεξίδωλ : 6.500,00 €
 πλδξνκέο : 13.800,00 €
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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. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη απφ ην 2012
ε ΔΤΑΘ, ηελ νπνία θαη επραξηζηνχκε, θαηαβάιιεη ην πνζφ ησλ
5.984,00 € ζπκβάιινληαο ζηε ζπλδξνκή ηεο ρψξαο καο.






Γωξεέο γηα θνηλωθειείο ζθνπνύο : 200,00 €
Δληππα – Γξαθηθή ύιε : 1.000,00 €
Τιηθά άκεζεο θαηαλάιωζεο – Γηάθνξα Δμνδα :2.000,00 €
Κνηλόρξεζηα 1.500,00
Φ.Π.Α. 8.000,00 €

7. ΣΟΚΟΗ ΚΑΗ ΔΞΟΓΑ ΣΡΑΠΔΕΩΝ : 500,00 €

8. ΠΡΟΑΤΞΖΔΗ ΔΗΦ.Α.Σ. – ΦΟΡΟΗ – ΣΔΛΖ : 200,00 €

ΗΗ. ΓΔΝΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ

Με βάζε ηηο παξαπάλσ εηδηθέο παξαηεξήζεηο επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο
Δ.Γ.Δ.Τ.Α. έηνπο 2013,κπνξνχκε λα δηαηππψζνπκε ηηο αθφινπζεο γεληθέο
παξαηεξήζεηο :
Α. Ο πξνυπνινγηζκφο έηνπο 2013 είλαη ζηα ίδηα επίπεδα κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ
2012.
Β. Σα έμνδα ηνπ 2013 ζα είλαη κεησκέλα ζε ζρέζε κε ηα έμνδα ηνπ 2012 ιφγσ
ζπληαμηνδφηεζεο ηεο θ. Γειεγηάλλε.

ΗΗΗ. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ

Απφ ηηο γεληθέο θαη εηδηθέο παξαηεξήζεηο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2013 εμάγνληαη ηα
αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα :
Η εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2013 ζα εμαξηεζεί απνθιεηζηηθά απφ ηελ
έγθαηξε θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ ησλ Γ.Δ.Τ.Α. ζηελ Δ.Γ.Δ.Τ.Α. Γπζηπρψο, ζηνπο
πξψηνπο κήλεο ηνπ 2013 παξαηεξείηαη πνιχ κεγάιε θαζπζηέξεζε απφ ηελ πιεπξά
ησλ Γ.Δ.Τ.Α. σο πξνο ηελ πιεξσκή ηφζν ηεο πξψηεο δφζεο ηνπ 2013 φζν θαη σο
πξνο ηελ πιεξσκή ησλ εηζθνξψλ ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ. Δπίζεο, θάπνηεο Γ.Δ.Τ.Α.
έρνπλ ζπζζσξεχζεη νθεηιέο πξνεγνχκελσλ εηψλ θαη αδηαθνξνχλ ζε θάζε πξφζθιεζε
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ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α. λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. Δίλαη
ραξαθηεξηζηηθφ φηη ην πνζφ πνπ αθνξά ζηηο εηζθνξέο ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ είλαη
ηδηαίηεξα πςειφ (πεξίπνπ 245.000 €), είλαη δει. πεξίπνπ ην κηζφ ησλ πξνβιεπφκελσλ
εζφδσλ. Αλ ζπλερηζζεί απηή ε θαηάζηαζε είλαη βέβαην φηη ζε ιίγν ρξνληθφ δηάζηεκα
ε Δ.Γ.Δ.Τ.Α. ζα αληηκεησπίζεη ζνβαξά νηθνλνκηθά θαη ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα. Γηα
ηνλ ιόγν απηό θαινύκε όιεο ηηο Γ.Δ.Τ.Α. λα ζηεξίμνπλ νηθνλνκηθά ηελ Δλωζε ζε
κία πεξίνδν, κάιηζηα, ηόζν θξίζηκε γηα ηηο Γ.Δ.Τ.Α. θαη ηε ρώξα γεληθόηεξα.

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