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ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΣΖ Δ.Γ.Δ.Τ.Α. ΔΣΟΤ 2009
ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ - ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Δημήτριος Τερζίδης,Δήμαρχος Κιλκίς,Ταμίας Ε.Δ.Ε.Υ.Α.
Από ηα ζηνηρεία πνπ θαηέρεη ην ινγηζηήξην ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α., θαηά ην νηθνλνκηθό έηνο
2009 ε γεληθή εηθόλα απνινγηζηηθά παξνπζηάδεη ηνπο εμήο πίλαθεο ησλ εζόδσλ θαη
εμόδσλ:
ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ 2009
ΕΟΔΑ
ΕΙΠΡΑΞΕΙ ΑΠΟ ΤΝΔΡΟΜΕ
ΕΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΕΙ
ΕΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΣΟΚΟΙ)
ΥΝΟΛΟ
ΑΠΟΘΕΜΑΣΙΚΟ 2008
ΥΝΟΛΟ

ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ 2009
ΕΞΟΔΑ
ΕΠΙΠΛΑ
ΑΜΟΙΒΕ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ
ΕΡΓΟΔΟΣΙΚΕ ΕΙΦΟΡΕ
ΑΜΟΙΒΕ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΣΡΙΣΩΝ
ΠΑΡΟΧΕ ΣΡΙΣΩΝ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ
ΣΟΚΟΙ ΚΑΙ ΤΝ. ΕΞΟΔΑ
ΣΡΑΠΕΖΩΝ
ΠΡΟΑΤΞΗΕΙ ΕΙΦ. Α.Σ.
ΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
ΜΕΙΟΝ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ
ΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
ΕΞΟΔΑ
ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΣΑΜΕΙΟΤ 2009
ΥΝΟΛΟ

ΕΥΡΩ
323.982,50 €
39.070,00 €
3.352,24 €
366.404,74 €
298.764,19 €
665.168,93 €

ΕΥΡΩ
3.571,43 €
167.056,42 €
32.835,37 €
26.115,00 €
26.482,81 €
77.720,10 €
445,52 €
26,06 €
334.252,72 €
1.100,00 €
333.152,71 €
333.152,71 €
332.016,22 €
665.168,93

Η. ΔΗΓΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ
Ωο πξνο ηνλ απνινγηζκό ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α. έηνπο 2009 δηαηππώλνπκε ηηο εμήο εηδηθέο
παξαηεξήζεηο αλά θσδηθό εζόδσλ.:

Α. ΑΝΑΛΤΖ ΔΟΓΩΝ
01. Απνζεκαηηθό : 298.764,19€
Αθνξά ζηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα πνπ είρε ε Δ.Γ.Δ.Τ.Α. θαηά ηελ έλαξμε ηνπ
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2009 δει. 1.1.2009.
Σν απνζεκαηηθό ηεο δηαρείξηζεο ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2009 αλεξρόηαλ ζην πνζό
ησλ 298.764,19 € ην νπνίν βξηζθόηαλ : 236.437,07 € ζηνλ ππαξηζκ. 84339148
ινγαξηαζκό όςεσο (Δκπνξηθή Σξάπεδα), 59.400,58 € ζηνλ ππαξηζκ. 320034798
ινγαξηαζκό γηα ην πξόγξακκα EQUAL (ASPIS BANK) θαη 2.926,54 € ζην Σακείν
ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α..

02. ΔΟΓΑ 2009 : 366.404,74
1. Δζνδα από ζπλδξνκέο : 323.982,50
Αθνξά ζε έζνδα από εγγξαθέο θαη ζπλδξνκέο κειώλ ( έηνπο 2009 θαη
παξειζόλησλ εηώλ)
2. Δζνδα από ρνξεγνύο: 39.000,00 €
Αθνξά ζηα έζνδα πνπ πεξηήιζαλ ζηελ Δ.Γ.Δ.Τ.Α. από ηε ζπκκεηνρή
εηαηξεηώλ ΟΛΤΜΠΗΟ, ΑΚΑΣΣ, ΠΑΠΑΚΟΜΑ, WILO HELLAS,
ΔΠΔΜ, EXODUS, SOFTWORKS, PIERALISI HELLAS, PIPE LIFE,
SPECISOFT MICROSYSTEMS, DIMTECH, KAΡΚΑΝΗΑ, ΣΔΣΡΑ,
AMITECH, DIMTECH, ΠΑΠΑΝΣΩΝΑΣΟ, ΤΓΡΟΠΛΑΝ, ENVITEC, I.
ΕΔΣΑ,
ALSON,
CONSTRAT,
ΣΔΥΝΩΡ,
ΜΗΥΟ
θαη
ITTFLYGT/ΤΓΑΣΩΡ σο ρνξεγώλ ζηελ 21ε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηεο
Δ.Γ.Δ.Τ.Α. ζην Βόιν θαη ζηε Γηεκεξίδα ηνπ Ρεζύκλνπ.
3. Δζνδα – Γηάθνξα : 70 €
4. Δζνδα θεθαιαίωλ : 3.352,24
Αθνξά ζε έζνδα από ηόθνπο ησλ ινγαξηαζκώλ ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α. ζηελ
Δκπνξηθή Σξάπεδα.

Β. ΑΝΑΛΤΖ ΔΞΟΓΩΝ
1. ΔΠΗΠΛΑ : 3.571,43 €
Σν πνζό απηό αθνξά ζε αγνξά εμνπιηζκνύ ησλ γξαθείσλ ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α.
2. ΑΜΟΗΒΔ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ : 167.056,42



Ακνηβέο κόληκνπ πξνζωπηθνύ : 154.576,42 €
Αθνξά ζηηο κεηθηέο απνδνρέο ηνπ κόληκνπ πξνζσπηθνύ ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α. (4
άηνκα)
Ακνηβέο εθηόο έδξαο : 12.480 €
Αθνξά ζε απνδεκηώζεηο εθηόο έδξαο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηνπ
πξνζσπηθνύ.
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ΔΡΓΟΓΟΣΗΚΔ ΔΗΦΟΡΔ : 32.835,37 €

Αθνξά ζηηο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο ζην ΗΚΑ θαη ζην ΣΜΔΓΔ


ΑΜΟΗΒΔ ΚΑΗ ΔΞΟΓΑ ΣΡΗΣΩΝ : 26.115 €

Αθνξά :
 Ακνηβή λνκηθνύ ζπκβνύινπ : 2.700,00 €
Αθνξά ζηελ ακνηβή ηνπ λνκηθνύ ζπκβνύινπ ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α. ( ην πνζό είλαη
κεησκέλν γηαηί δηαθόπεθε ε ζπλεξγαζία ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α. κε ηνλ θ. Πηηζίιθα).
 Ακνηβή εηδηθνύ πκβνύινπ : 19.615 €
Αθνξά ζηελ ακνηβή ηεο εηδηθνύ πκβνύινπ ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α.
 Ακνηβή Καζαξίζηξηαο 3.300,00 €
Αθνξά ζηελ ακνηβή ηεο θαζαξίζηξηαο
 Ακνηβή Λνγηζηή : 500 €


ΠΑΡΟΥΔ ΣΡΗΣΩΝ : 26.482,81 €

Αθνξά :
 Ζιεθηξηθό ξεύκα : 1.597,50 €
 ΓΔΤΑΛ : 121,90 €
 Σειεπηθνηλωλίεο : 2.434,69 €
 Σαρπδξνκηθά : 7.704,58 €
 Δλνίθηα : 7.800 €
 Μεραλνινγηθόο Δμνπιηζκόο, επηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο : 6.824,14 €
Αθνξά ζηελ αγνξά ελόο θωηνηππηθνύ κεραλήκαηνο, ελόο θιηκαηηζηηθνύ ,
ζε αληηθαηάζηαζε θζαξκέλνπ θωηηζκνύ, ζε αλαιώζηκα ηωλ Ζ/Τ θαη ζε
ζπληεξήζεηο.


ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΞΟΓΑ : 77.720,10 €

Αθνξά :
 Μεηαθνξηθά : 987,14
 Δμνδα ηαμηδίωλ εζωηεξηθνύ : 13.174,93
Σν πνζό απηό αθνξά ζε έμνδα ηαμηδίσλ εζσηεξηθνύ (εηζηηήξηα θαη έμνδα
μελνδνρείσλ).
 Δμνδα ηαμηδίωλ εμωηεξηθνύ : 7.464,18
Σν πνζό απηό αθνξά ζε έμνδα ηαμηδίσλ εμσηεξηθνύ (εηζηηήξηα θαη έμνδα
μελνδνρείσλ).
 Δμνδα πξνβνιήο θαη δηαθήκηζεο : 3.771,39
 Δμνδα Γεληθήο πλέιεπζεο – πλεδξίωλ – Ζκεξίδωλ : 8.723,22
Σν πνζό αθνξά ζε έμνδα ηεο 21εο Γεληθήο πλέιεπζεο θαζώο θαη ηεο
Γηεκεξίδαο πνπ έγηλε ζην Ρέζπκλν.
 πλδξνκέο : 20.713
Αθνξά ζηε ζπλδξνκή πνπ πιεξώλεη ε Δ.Γ.Δ.Τ.Α γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηε
EUREAU ( 19.688 €) θαζώο επίζεο θαη ζπλδξνκέο ζε εθεκεξίδεο θαη
πεξηνδηθά.
 Γωξεέο γηα θνηλωθειείο ζθνπνύο : 197,50
Αθνξά ζε πνζό πνπ δόζεθε ζην «Υακόγειν ηνπ Παηδηνύ»
 Δληππα – Γξαθηθή ύιε : 13.404,91
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Αθνξά ζε εθηύπσζε εληύπσλ θαη αγνξά γξαθηθήο ύιεο
 Τιηθά άκεζεο θαηαλάιωζεο – Γηάθνξα Δμνδα : 2.129,57
 Φ.Π.Α. 7.154,28


ΣΟΚΟΗ ΚΑΗ ΤΝ. ΔΞΟΓΑ ΣΡΑΠΔΕΩΝ : 445,52 €



Αθνξά ζε παξαθξάηεζε θόξνπ από ηελ Δκπνξηθή Σξάπεδα θαζώο επίζεο θαη
ζε δηάθνξα έμνδα ηξαπεδώλ.



ΠΡΟΑΤΞΖΔΗ ΔΗΦ. Α.Σ : 26,06 €

ΗΗ. ΓΔΝΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ - ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
► Ο πξνϋπνινγηζκόο ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α. έηνπο 2009 πξνέβιεπε έζνδα 868.564,19 €
θαη ηειηθά πξαγκαηνπνηήζεθαλ έζνδα 665.168,93 €.
Από ηα παξαπάλσ πξνθύπηεη όηη ηα έζνδα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην 2009 είλαη
θαηά 203.395,26 € ιηγόηεξα από ηα πξνϋπνινγηζζέληα. Ζ πζηέξεζε πνπ
παξαηεξείηαη νθείιεηαη θπξίσο ζηε κε εθπιήξσζε ησλ νηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ
παξειζόλησλ εηώλ ζπγθεθξηκέλσλ ΓΔΤΑ πξνο ηελ Δ.Γ.Δ.Τ.Α. θαζώο θαη ζηε κε
έγθαηξε εθπιήξσζε ησλ νηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ αξηζκνύ Γ.Δ.Τ.Α. εληόο ηνπ
2009.
► Ο πξνϋπνινγηζκόο ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α. έηνπο 2009 πξνέβιεπε έμνδα 445.820,00 €
θαη ηειηθά πξαγκαηνπνηήζεθαλ έμνδα 334.252,17 €.
Οζνλ αθνξά ζηα έμνδα ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α. έηνπο 2009 πξαγκαηνπνηήζεθαλ 111.567,83
ιηγόηεξα από ηα πξνϋπνινγηζζέληα. Ζ δηαθνξά νθείιεηαη θπξίσο ζην όηη
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ιηγόηεξεο δαπάλεο γηα ηαμίδηα εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ,
απνδεκηώζεηο , εκεξίδεο θαη γηα ηελ ακνηβή ηνπ λνκηθνύ ζπκβνύινπ κε ηνλ νπνίν
δηαθόπεθε ε ζπλεξγαζία.
Από ηηο γεληθέο θαη εηδηθέο παξαηεξήζεηο όπσο παξαπάλσ δηαηππώζεθαλ πξνθύπηνπλ
ηα εμήο :
Ζ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α. θαηά ην έηνο 2009 θξίλεηαη αξθεηά
ηθαλνπνηεηηθή παξόιν πνπ παξαηεξήζεθε γηα κία αθόκα ρξνληά πζηέξεζε
εζόδωλ, αθνύ ζπγθεθξηκέλεο Γ.Δ.Τ.Α. παξαιείπνπλ λα θαηαβάινπλ ηε
ζπλδξνκή ηνπο πξνο ηελ Δλωζε. Ζ θαηάζηαζε δηαηωλίδεηαη θαη ελώ ην
Γηνηθεηηθό πκβνύιην θάιεζε ηηο Γ.Δ.Τ.Α. πνπ νθείινπλ λα πξνβνύλ ζε
δηαθαλνληζκό
ηωλ
νθεηιώλ
ηνπο,
ειάρηζηεο
αληαπνθξίζεθαλ.
Αληηιακβαλόκαζηε ηελ δπζκελή δεκνζηνλνκηθή ζπγθπξία θαη ηελ πζηέξεζε
εζόδωλ πνπ εμαηηίαο απηήο είραλ θαη έρνπλ νη πεξηζζόηεξεο Γ.Δ.ΤΑ., αιιά ε
Δ.Γ.Δ.Τ.Α. γηα λα επεθηείλεη θαη λα δηεπξύλεη ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηεο ζα
πξέπεη λα έρεη ηελ αλάινγε νηθνλνκηθή ελίζρπζε από ηα κέιε ηεο.
Δπειπηζηνύκε όηη ν « ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ» πνπ ζα δεκηνπξγήζεη κεγαιύηεξεο
ζε κέγεζνο θαη νηθνλνκηθή ηζρύ Γ.Δ.ΤΑ. ζα βειηηώζεη θαη ηελ νηθνλνκηθή
θαηάζηαζε ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α. αθνύ πιένλ νη Γ.Δ.Τ.Α. ζα είλαη ζε ζέζε λα
αληαπνθξίλνληαη κε κεγαιύηεξε επρέξεηα ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπο.

***********
4

