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ΑΔΑ: ΩΛ31ΟΕ7Π-ΨΟΥ

Απόσπασμα της υπ’ αριθ. 18ης τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Γ. στις 30 του
μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2015.
Αριθ. Απόφ. 203/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Έγκριση (ψήφιση) προϋπολογισμού της
Δ.Ε.ΥΑ.Γ. για το έτος 2016, που συντάχθηκε
από την οικονομική υπηρεσία.
Στα Γρεβενά σήμερα στις 30 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα
13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης
Αποχέτευσης Γρεβενών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Γ. μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
κ. Δασταμάνη Γεώργιου (αριθ. Πρωτ.: 2315/22-12-2015).
Λόγω κωλύματος του κου Δημοσθένη Κουπτσίδη στην συνεδρίαση παρέστη ο αναπληρωτής του κος Χρήστος
Βάιος.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία εφτά (7) μελών σε σύνολο εφτά (7), ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:
1) Δασταμάνης Γεώργιος, 2) Τζουβάρα Φωτεινή, 3) Δρόσος Γεώργιος, 4) Βάιος Χρήστος, 5) Αναστασιάδου
Χριστίνα, 6) Δημητριάδης Θωμάς, 7) Βάιος θωμάς.
ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: ΚΑΝΕΝΑ
Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Γεν. Δ/ντης της Δ.Ε.Υ.Α Γρεβενών, κος Επαμεινώνδας Τοτίδης και η κα Άννα
Σιδηροπούλου, Γραμματέας του Συμβουλίου για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
……………………………………………………………………………………………………………………….
4. Ο Γενικός Δ/ντης της ΔΕΥΑ Γρεβενών εισηγούμενος το τέταρτο (4ο) θέμα, «Έγκριση (ψήφιση)
προϋπολογισμού της Δ.Ε.ΥΑ.Γ. για το έτος 2016, που συντάχθηκε από την οικονομική υπηρεσία.» είπε ότι:
Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο των Δ.Ε.Υ.Α. (Ν. 1069/80) καθορίζονται οι πόροι των επιχειρήσεων που
έχουν ως αντικείμενο την ύδρευση – αποχέτευση των διοικητικών τους περιοχών και την λειτουργία
εγκαταστάσεων Βιολογικών καθαρισμών. Με βάση τον ανωτέρω νόμο οι Δ.Ε.Υ.Α. αποτελούν Νομικά
Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου κοινωφελούς χαρακτήρα που διέπονται από τους κανόνες της Ιδιωτικής
οικονομίας, εφ' όσον δεν ορίζεται άλλως από το νόμο, που δεν μπορούν να είναι κερδοφόρες. Επίσης οι
ανωτέρω επιχειρήσεις πρέπει να διέπονται από τον κανόνα της ανταποδοτικότητας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει τα
έσοδα της και οι εκάστοτε πόροι της να επιμερίζονται στους πόρους που πρέπει να καλύπτουν πάγια έξοδα
(μισθοδοσίες, συντηρήσεις, λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης) και στους πόρους που πρέπει να ανταποδίδονται
ως παρεχόμενες υπηρεσίες (πόροι που επιβάλλονται για την εκτέλεση έργων ή δανείων που πάρθηκαν για την
εκτέλεση έργων). Έτσι με βάση τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη την τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ του έτους 2016, το τεχνικό πρόγραμμα για το έτος 2016 αλλά και της σημερινής οικονομικής
κατάστασης της επιχείρησης, ο προϋπολογισμός της Δ.Ε.Υ.Α. Γρεβενών του έτους 2016 διαμορφώνεται ως
εξής: (επισυνάπτονται 6 σελίδες).
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ΤΑΚΤΙΚΑ
ΕΚΤΑΚΤΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

2.272.000,00 €
780.000,00 €
3.052.000,00 €
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ΠΑΓΙΑ – ΕΡΓΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

250.000,00 €
2.750.000,00 €
52.000,00 €
3.052.000,00 €

ΑΔΑ: ΩΛ31ΟΕ7Π-ΨΟΥ
Από το σύνολο των εξόδων οι ομάδες 12, 15 και μέρος της 45 χρηματοδοτούνται από το ειδικό τέλος 80%
το οποίο προβλέπεται για την μελέτη, κατασκευή και επέκταση έργων υδρεύσεως και αποχετεύσεως καθώς
επίσης και για την αποπληρωμή τοκοχρεολυσιών που πάρθηκαν για την εκτέλεση έργων και από το ειδικό τέλος
επί των εισοδημάτων εξ οικοδομών δηλαδή από τους κωδικούς 41-90-00 και 41-90-01.
Ο κωδικός 41-90-02 Ειδικό Τέλος Βιολογικού χρηματοδοτεί τους κωδικούς εξόδων 25-04-02, 25-05-00, 2600-01, 62-07-95 και μέρος του κωδικού 62-00 ΔΕΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ – ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
που περιλαμβάνεται και η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνει ο Βιολογικός Καθαρισμός της πόλης.
Κλείνοντας αναφέρουμε ότι ο Προϋπολογισμός έτους 2016 ισοσκελίζεται με σύνολο Εσόδων 3.052.000,00
€ εκ των οποίων τα τακτικά (ομάδες 72, 73, 74, 75 και 76) είναι 2.272.000,00 € τα έκτακτα (ομάδες 30, 41 και
45) είναι 780.000,00 €, σύνολο Εξόδων 3.052.000,00 € εκ των οποίων πάγια – έργα (ομάδες 12, 15 και 16) είναι
250.000,00 €, οι λειτουργικές δαπάνες (ομάδες 24, 25, 26, 45, 51, 60, 61, 62, 63, 64, 65 και 82) είναι
2.750.000,00 € και τα 52.000,00 € αποτελούν πλεονάσματα για την κάλυψη δαπανών και κινδύνων.
Στον κωδικό Κ.Α. 30.00 ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ μεταφέρεται πρόβλεψη κατ’ εκτίμηση ποσού
410.000,00 € από την απαίτηση που υπάρχει σήμερα από ανεξόφλητους λογαριασμούς παρελθόντων ετών που
είναι συνολικά 2.700.000,00 € και πιστεύουμε πως είναι εφικτό να εισπραχθούν. Αντίστοιχα στον κωδικό Κ.Α.
82.00 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ προβλέπεται να δοθεί το ποσό των 400.000,00 € σε
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις παρελθόντων ετών από το συνολικό ποσό των 4.785.000,00 € που απεικονίζεται
στον ισολογισμό του 2014. Αν το ποσό του Κ.Α. 30.00 τελικά είναι μεγαλύτερο θα μπορέσει να δοθεί
αντίστοιχα και μεγαλύτερο ποσό στον Κ.Α. 82.00 μετά από αναμόρφωση του τρέχοντος προϋπολογισμού.
Τέλος στον προϋπολογισμό δεν απεικονίζεται το φορολογικό πρόστιμο που έχει επιβληθεί στη Δ.Ε.Υ.Α.Γ.
γιατί εκκρεμούν δικαστικές αποφάσεις σύμφωνα με τις οποίες θα οριστικοποιηθεί το τελικό ποσό.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω μετά από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει ομόφωνα
 Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό της ΔΕΥΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ του έτους 2016 όπως αυτός επισυνάπτεται στην
παρούσα (6 σελίδες)
Η απόφαση αυτή πήρε αύξων αριθμό 203/2015
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Γ.

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασμα
Γρεβενά 2/01/2016

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Σιδηροπούλου Άννα

Τοτίδης Επαμεινώνδας

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Πολιτικός Μηχανικός

