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ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΣΖ Δ.Γ.Δ.Τ.Α. ΔΣΟΤ 2010
ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ - ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Δημήτριος Τερζίδης, τ. 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
2010 ε γεληθή εηθόλα απνινγηζηηθά παξνπζηάδεη ηνπο εμήο πίλαθεο ησλ εζόδσλ θαη
εμόδσλ:
ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ 2010
ΕΟΔΑ
ΕΙΠΡΑΞΕΙ ΑΠΟ ΤΝΔΡΟΜΕ
ΕΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΕΙ
ΕΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΣΟΚΟΙ)
ΥΝΟΛΟ
ΑΠΟΘΕΜΑΣΙΚΟ 2009
ΥΝΟΛΟ

ΕΥΡΩ
267.251,50 €
51.000,00 €
3.150,59 €
321.402,09 €
332.081,90 €
653.483,99€

ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ 2010
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

376,99 €
915,38 €
389.691,85 €

ΕΞΟΔΑ
ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΣΑΜΕΙΟΤ 2010
ΥΝΟΛΟ

389,691,85 €
263.792,14 €
653.483,99 €

ΕΥΡΩ
0,00 €
160.071,20 €
33.698,37 €
84.840,00 €
23.982,51 €
85.807,40 €

Η. ΔΗΓΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ
Ωο πξνο ηνλ απνινγηζκό ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α. έηνπο 2010 δηαηππώλνπκε ηηο εμήο εηδηθέο
παξαηεξήζεηο αλά θσδηθό εζόδσλ.:

Α. ΑΝΑΛΤΖ ΔΟΓΩΝ
01. Αποθεμαηικό : 332.081,90 €
Αθνξά ζηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα πνπ είρε ε Δ.Γ.Δ.Τ.Α. θαηά ηελ έλαξμε ηνπ
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2010 δει. 1.1.2010.
Σν απνζεκαηηθό ηεο δηαρείξηζεο ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2010 αλεξρόηαλ ζην πνζό
ησλ 332.081,90 € ην νπνίν βξηζθόηαλ : 263.797,29 € ζηνλ ππαξηζκ. 84339148
ινγαξηαζκό όςεσο (Δκπνξηθή Σξάπεδα), 59.400,58 € ζηνλ ππαξηζκ. 320034798
ινγαξηαζκό γηα ην πξόγξακκα EQUAL (ASPIS BANK) θαη 8.884,03 € ζην Σακείν
ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α..

02. ΔΟΓΑ 2010 : 321.402,09
1. Δζοδα από ζςνδπομέρ : 267.251,50
Αθνξά ζε έζνδα από εγγξαθέο θαη ζπλδξνκέο κειώλ ( έηνπο 2010 θαη
παξειζόλησλ εηώλ)
2. Δζοδα από σοπηγούρ: 51.000,00 € ( Η = 30.000, ΗΗ = 21.000)
Αθνξά :
I.
ζηελ επηρνξήγεζε πνπ έιαβε ε Δ.Γ.Δ.Τ.Α. από ηελ ΚΔΓΚΔ γηα ηελ
εθπόλεζε κειέηεο κε ζέκα «ΟΓΖΓΗΔ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ
ΔΠΔΞΔΡΓΑΜΔΩΝ ΔΚΡΟΩΝ ΑΣΗΚΩΝ ΤΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ».
II.
ζηα έζνδα πνπ πεξηήιζαλ ζηελ Δ.Γ.Δ.Τ.Α. από ηε ζπκκεηνρή
εηαηξεηώλ ΑΚΑΣΣ Α.Δ., AMITECH ΜΑΝΑGEMENT LTD,
CONSTRAT ΔΠΔ, DIMTECH S.A., KAΡΚΑΝΗΑ A.E.,
MADDALENA SPA, ΜΗΥΟ AE, ΟΛΤΜΠΗΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΑΔΔ,
PIPELIFE ΔΛΛΑ ΑΔ., ΠΑΠΑΚΟΜΑ NTATATEXNIKA ΔΠΔ,
SOFTWORKS Α.Δ., ΣΔΣΡΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Ο.Δ., ΣΔΥΝΩΡ
ENGINEERING ΔΠΔ. θαη ΤΓΡΑΤΛΗ ΔΠΔ σο ρνξεγώλ ζηελ 22ε
Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α. ζηα Σξίθαια.
3. Δζοδα κεθαλαίων : 3.150,00
Αθνξά ζε έζνδα από ηόθνπο ηνπ ινγαξηαζκνύ ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α. ζηελ
Δκπνξηθή Σξάπεδα.

Β. ΑΝΑΛΤΖ ΔΞΟΓΩΝ
1. ΔΠΗΠΛΑ : 0 €
Γελ ππήξμαλ αγνξέο επίπισλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2010.
2. ΑΜΟΗΒΔ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ : 160.071,20
 Αμοιβέρ μόνιμος πποζωπικού : 154.575,19 €
Αθνξά ζηηο κεηθηέο απνδνρέο ηνπ κόληκνπ πξνζσπηθνύ ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α. (4
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άηνκα)
 Πποκαηαβολέρ πποζωπικού : 5.496,01 €
Αθνξά ζηελ πξνθαηαβνιή πνπ έιαβε ην πξνζσπηθό έλαληη ηεο κηζζνδνζίαο
ηνπ Ηαλνπαξίνπ 2011.

 ΔΡΓΟΓΟΣΗΚΔ ΔΗΦΟΡΔ : 33.698,37 €
Αθνξά ζηηο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο ζην ΗΚΑ θαη ζην ΣΜΔΓΔ
 ΑΜΟΗΒΔ ΚΑΗ ΔΞΟΓΑ ΣΡΗΣΩΝ : 84.840,00 €
Αθνξά :
 Αμοιβή νομικού ζςμβούλος : 29.875,00 €
Αθνξά ζηελ ακνηβή ηνπ λνκηθνύ ζπκβνύινπ ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α. (ην πνζό είλαη
απμεκέλν ιόγσ ηνπ όηη κεηά ηε δηαθνπή ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνλ θ. Πηηζίιθα
ππήξραλ πνιιέο γλσκνδνηήζεηο ζε εθθξεκόηεηα ηηο νπνίεο δηεθπεξαίσζε ην
γξαθείν ηνπ θ. Επγνύξε).
 Αμοιβή ειδικού ςμβούλος : 18.340 €
Αθνξά ζηελ ακνηβή ηεο εηδηθνύ πκβνύινπ ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α.
 Αμοιβή Καθαπίζηπιαρ 3.300,00 €
Αθνξά ζηελ ακνηβή ηεο θαζαξίζηξηαο
 Αμοιβή Λογιζηή : 800 €
 Δκηακηερ αμοιβέρ
: 16.650€
Αθνξά ζε έμνδα γηα ηελ εθπόλεζε ηεο κειέηεο «ΟΓΖΓΗΔ
ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΜΔΩΝ ΔΚΡΟΩΝ ΑΣΗΚΩΝ ΤΓΡΩΝ
ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ».
 Αμοιβέρ εκηόρ έδπαρ : 15.875 €
 Αθνξά ζε απνδεκηώζεηο εθηόο έδξαο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηνπ
πξνζσπηθνύ.
 ΠΑΡΟΥΔ ΣΡΗΣΩΝ : 23.982,51 €
Αθνξά :
 Ζλεκηπικό πεύμα : 1.773,50 €
 ΓΔΤΑΛ : 112,80 €
 Σηλεπικοινωνίερ : 2.464,60 €
 Σασςδπομικά : 8.008,66 €
 Δνοίκια : 7.800 €
 Μησανολογικόρ Δξοπλιζμόρ, επιζκεςέρ και ζςνηηπήζειρ : 3.822,95 €
Αθοπά ζηην αγοπά ηηλεθωνικού κένηπος, ζε αναλώζιμα ηων Ζ/Τ και ζε
ζςνηηπήζειρ.
 ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΞΟΓΑ : 85.807,40 €
Αθνξά :
 Μεηαθοπικά : 232,60 €
 Δξοδα ηαξιδίων εζωηεπικού : 14.255,19 €
Σν πνζό απηό αθνξά ζε έμνδα ηαμηδίσλ εζσηεξηθνύ (εηζηηήξηα θαη έμνδα
μελνδνρείσλ) ηνπ Γ.. θαη ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α.
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 Δξοδα ηαξιδίων εξωηεπικού : 9.626,14 €
Σν πνζό απηό αθνξά ζε έμνδα ηαμηδίσλ εμσηεξηθνύ (εηζηηήξηα θαη έμνδα
μελνδνρείσλ) ησλ εθπξνζώπσλ ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α. ζηε EUREAU.
 Δξοδα πποβολήρ και διαθήμιζηρ : 956,11 €
 Δξοδα Γενικήρ ςνέλεςζηρ – ςνεδπίων – Ζμεπίδων : 21.086,45 €
Σν πνζό αθνξά ζε έμνδα ηεο 22εο Γεληθήο πλέιεπζεο θαζώο θαη ηεο
Γηεκεξίδαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αζήλα ζηηο 25 & 26 Ννεκβξίνπ
2010 κε ζέκαηα α) «Αλάθηεζε θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε εθξνώλ αζηηθώλ
πγξώλ απνβιήησλ ζηελ Διιάδα» θαη «Σν Πξόγξακκα ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ θαη ε
εθαξκνγή ηνπ ζηηο Γ.Δ.Τ.Α».
 ςνδπομέρ : 20.415,00 €
Αθνξά ζηε ζπλδξνκή πνπ θαηαβάιιεη ε Δ.Γ.Δ.Τ.Α γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηε
EUREAU ( 19.872,00 €) θαζώο επίζεο θαη ζπλδξνκέο ζε εθεκεξίδεο θαη
πεξηνδηθά (543,00 €).
 Γωπεέρ για κοινωθελείρ ζκοπούρ : 10
Αθνξά ζε πνζό πνπ δόζεθε ζηνλ έξαλν ηνπ ΔΔ
 Δνηςπα – Γπαθική ύλη : 8.187,38
Αθνξά ζε εθηύπσζε εληύπσλ θαη αγνξά γξαθηθήο ύιεο
 Τλικά άμεζηρ καηανάλωζηρ – Γιάθοπα Δξοδα : 1.710,98
 Φ.Π.Α. 9.327,55
 ΣΟΚΟΗ ΚΑΗ ΤΝ. ΔΞΟΓΑ ΣΡΑΠΔΕΩΝ : 376,99 €


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

 ΠΡΟΑΤΞΖΔΗ ΔΗΦ. Α.Σ : 915,38 €

ΗΗ. ΓΔΝΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ - ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
► Ο πποϋπολογιζμόρ ηηρ Δ.Γ.Δ.Τ.Α. έηοςρ 2010 πποέβλεπε έζοδα 1.090.318,76 €
και ηελικά ππαγμαηοποιήθηκαν έζοδα 653.483,99 €.
Από ηα παξαπάλσ πξνθύπηεη όηη ηα έζνδα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην 2010 είλαη
θαηά 436.834,77 € ιηγόηεξα από ηα πξνϋπνινγηζζέληα. Ζ κεγάιε πζηέξεζε
νθείιεηαη ζηε κε εθπιήξσζε ησλ νηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ παξειζόλησλ εηώλ
αξηζκνύ ΓΔΤΑ πξνο ηελ Δ.Γ.Δ.Τ.Α. θαζώο θαη ζηε κε έγθαηξε εθπιήξσζε ησλ
νηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ αξηζκνύ Γ.Δ.Τ.Α. γηα ην 2010. Οη νθεηιέο απηέο ζα
βαξύλνπλ πιένλ ηηο λέεο «Καιιηθξαηηθέο» Γ.Δ.Τ.Α. θαη ζα πξέπεη ην λέν Γ.. ηεο
Δ.Γ.Δ.Τ.Α. λα ιάβεη όια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ είζπξαμή ηνπο.
► Ο πποϋπολογιζμόρ ηηρ Δ.Γ.Δ.Τ.Α. έηοςρ 2010 πποέβλεπε έξοδα 416.000,00 €
και ηελικά ππαγμαηοποιήθηκαν έξοδα 389.691,85 €.
Οζνλ αθνξά ζηα έμνδα ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α. έηνπο 2010 πξαγκαηνπνηήζεθαλ 26.308,15 €
ιηγόηεξα από ηα πξνϋπνινγηζζέληα ζηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο γηα πεξηζηνιή ησλ
ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ.
Από ηηο γεληθέο θαη εηδηθέο παξαηεξήζεηο όπσο παξαπάλσ δηαηππώζεθαλ πξνθύπηνπλ
ηα εμήο :
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Ζ οικονομική καηάζηαζη ηηρ Δ.Γ.Δ.Τ.Α. καηά ηο έηορ 2010 κπίνεηαι μέν
ζσεηικά ικανοποιηηική αλλά παπαηηπήθηκε πολύ μεγάλη αύξηζη ηων
πποβλεθθένηων και μη ππαγμαηοποιηθένηων εζόδων. Ζ καηάζηαζη αςηή
δεν είναι ζκόπιμο να ζςνεσιζθεί και οι νέερ «Καλλικπαηικέρ» Γ.Δ.Τ.Α. θα
ππέπει να κληθούν από ηο νέο Γ.. ηηρ Δ.Γ.Δ.Τ.Α. να ανηαποκπίνονηαι εθεξήρ
ζηιρ ςποσπεώζειρ ηοςρ, ενώ θα ππέπει να καηαβληθεί και πποζπάθεια για ηην
είζππαξη έζηω και μέποςρ ηων παλαιών οθειλών.

***********
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