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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 03/2019 τακτικής συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου
της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Παιονίας (Δ.Ε.Υ.Α.Π.).
Αρ. Απόφασης: 11 / 2019.
ΘΕΜΑ:

2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΠ έτους 2019.

Στο Πολύκαστρο και στη ΔΕΥΑΠ, σήμερα Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019 και
ώρα 12:00 μ.μ., συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ ύστερα από την υπ’ αριθμόν 10861/2102-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7)
συμβούλων βρέθηκαν παρόντες πέντε (5) σύμβουλοι και απόντες δύο (2) σύμβουλοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Γκουντενούδης Χρήστος, Πρόεδρος Δ.Σ.
Γεωργίτσαρος Γεώργιος, μέλος,
Τουλουμίδου Στυλιανή, μέλος,
Κουτσουβέλα Μαρία, μέλος και
Σαρίδης Μιχαήλ, μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Ιωαννίδης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και
Μπάρπας Κωνσταντίνος, μέλος

Στη συνεδρίαση ήταν παρόν και ο Γενικός Διευθυντής Γεώργιος Αναστασιάδης.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ο Γενικός Διευθυντής
εισηγούμενος το δεύτερο εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα είπε ότι:
Πρέπει να προβούμε στην 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΠ έτους
2019. Η αναμόρφωση εντάσσεται στα θέματα της προ ημερήσιας διάταξης, διότι επείγει η
άμεση τροποποίηση του ΚΑ 14.05.01 που αναφέρεται στην πράξη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
(ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ INTERREG II Cross-border)», για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες της
σύναψης δημόσιας σύμβασης και επομένως η απορρόφηση πόρων σύμφωνα με την
Σύμβαση Χρηματοδότησης. Η τροποποίηση του ΚΑ επείγει, διότι οι ενέργειες που
περιλαμβάνονται στο ποσό του ΚΑ 14.05.01 δεν είναι ομοειδείς και δεν είναι δυνατή η
ενιαία δημοπράτηση τους. Έτσι μετά από προφορική συνεννόηση με τη Διαχειριστική
Αρχή, μας δόθηκε η επί μέρους ανάλυση των προβλεπόμενων ενεργειών. Η ανάλυση αυτή
που επισυνάπτεται στην παρούσα, προβλέπει τρεις ομάδες με ομοειδείς ενέργειες η κάθε
μία και με ποσά α) 106.456,00 €, β) 34.660,00 € και γ) 385,60 € αντίστοιχα. Αμέσως μετά
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την 2 αναμόρφωση πρέπει να επιταχύνουμε τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων, διότι είναι ορατός ο κίνδυνος της περικοπής ή και της κατάργησης του
συμφωνηθέντα προϋπολογισμού.
Η 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΠ έτους 2019 σας διανεμήθηκε
και προβλέπει τις παρακάτω αλλαγές:
Στο σκέλος των εσόδων:
1) Προστίθεται ο Κωδικός Αριθμός 33.14.00 στο σκέλος των εσόδων του
προϋπολογισμού 2019 της ΔΕΥΑΠ με τίτλο «Λοιπές απαιτήσεις από ΦΠΑ (ΦΠΑ προς
συμψηφισμό στην επόμενη χρήση)» και ποσό 10.564,49 €. Αυτός αυξάνει το συνολικό
ποσό του σκέλους των εσόδων κατά 10.564,49 €.
Στο σκέλος των εξόδων:
1) Η μελέτη εφαρμογής του έργου: «Δίκτυο ύδρευσης από τον οικισμό Λιμνότοπο
μέχρι τον οικισμό Άσπρου», οριστικοποίησε τον προϋπολογισμό του, ο οποίος
παρουσιάζει αύξηση της τάξης των 38.000,00 €. Θα πρέπει να αυξηθεί επομένως το ποσό
του ΚΑ 11.01.00.05 του έργου ισόποσα, για να καλύψει την δαπάνη του και το οποίο θα
προκύψει από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΠ. Έτσι ο ΚΑ 11.01.00.05 από 200.000,00 €
αυξάνεται στα 238.000,00 €.
Για να μην αυξηθεί το συνολικό ποσό του σκέλους των εξόδων κατά 38.000,00 €
(λόγω της αύξησης του ΚΑ 11.01.00.05 κατά 38.000,00 €) και να παραμείνει ο
προϋπολογισμός ισοσκελισμένος, θα μειωθεί ισόποσα ο ΚΑ 11.01.00.06 (δηλαδή κατά
38.000,00 €), ο οποίος αναφέρεται στο έργο: «Αντικατάσταση τμημάτων των εξωτερικών
δικτύων ύδρευσης από κεντρικά αντλιοστάσια ή πηγές προς τους οικισμούς υδροδότησης
λόγω παλαιότητας (ίδιοι πόροι)». Η μείωση του προϋπολογισμού του έργου, δεν επιφέρει
αλλαγή στον τρόπο σύναψης σύμβασης γι΄ αυτό, ούτε στο αντικείμενο του έργου, αλλά
απλώς μόνο στο μέγεθός του. Έτσι, το ποσό αυτού του Κ.Α. από 147.257,13 € μειώνεται
κατά 38.000,00 € και οριστικοποιείται στα 109.257,13 €.
2) Στον Κ.Α. 14.05.01 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
(ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ INTERREG II Cross-border)» και ποσό 141.501,60 €, θα γίνουν
τροποποιήσεις, για να είναι εφικτή η εκτέλεση της παραπάνω εγκεκριμένης πράξης
(δηλαδή η διενέργεια Δημοπρασιών, Αναθέσεων κλπ). Το συνολικά εγκεκριμένο ποσό,
αναφέρεται σε ενέργειες μη ομοειδείς (αυτές φαίνονται στην αιτιολόγηση του
προϋπολογισμού της πράξης που επισυνάπτεται). Οι ενέργειες αυτές όμως μπορεί να
ενταχθούν σε τρεις ομάδες με ομοειδείς ενέργειες, ως εξής: α) Εξοπλισμός – Αναλώσιμα
(106.456,00 €), β) Εξωτερικές εμπειρογνωμοσύνες και υπηρεσίες (34.660,00 €) και γ)
Υπηρεσίες μετακινήσεων (385,60 €). Έτσι:
Ο ΚΑ 14.05.01 θα μηδενισθεί και θα καταργηθεί, ενώ στην θέση του θα
δημιουργηθούν τρεις νέοι Κ.Α., οι εξής:
α) ο ΚΑ 14.05.01.01, ποσού 106.456,00 € και τίτλο «Εξοπλισμός-Αναλώσιμα»,
β) ο ΚΑ 14.05.01.02, ποσού 34.660,00 € και τίτλο «Εξωτερικές
εμπειρογνωμοσύνες και υπηρεσίες» και
γ) ο ΚΑ 14.05.01.03, ποσού 385,60 € και τίτλο «Υπηρεσίες μετακινήσεων».
Τα ποσά αυτών των τριών νέων Κ.Α. που δημιουργούνται, αθροιζόμενα δίνουν το
ποσό του αρχικού Κ.Α. (δηλαδή τα 141.501,60 €). Επειδή είναι ισόποσοι ο αρχικός Κ.Α.
και οι συνολικά τρεις νέοι Κ.Α. που τον αντικαθιστούν, ούτε αυξάνουν αλλά ούτε και
μειώνουν το συνολικό ποσό του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΠ
έτους 2019 και τέλος
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3) Οι ΚΑ 54.00.25 και 54.00.29 του ΦΠΑ λοιπών αγορών και δαπανών – εξόδων,
μετά την έγκριση της 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2019, πρέπει να
τροποποιηθούν και να αυξηθούν κατά 19.152,00 € και 39.091,35 € αντίστοιχα. Έτσι ο ΚΑ
54.00.25 (λοιπών αγορών) από 30.480,00 € θα διαμορφωθεί στα 49.632,00 € και ο ΚΑ
54.00.29 (δαπανών – εξόδων) από 206.920,00 € θα διαμορφωθεί στα 246.011,35 €. Οι
δύο αυτοί ΚΑ συνολικά παρουσιάζουν αύξηση κατά 19.152,00 + 39.091,35 = 58.243,35 €.
O ΚΑ 54.00.90 (ΦΠΑ προς απόδοση) που το ποσό του είναι 47.678,86 € θα μηδενισθεί.
Έτσι η τελική αύξηση του συνολικού ποσού στο σκέλος των εξόδων θα είναι 58.243,35 47.678,86 = 10.564,49 €. Για να είναι ισοσκελισμένος επομένως ο προϋπολογισμός της
ΔΕΥΑΠ, πρέπει στο σκέλος των εσόδων να προστεθεί ο ΚΑ 33.14.00 ποσού 10.564,49 €
με τίτλο «Λοιπές απαιτήσεις από ΦΠΑ (ΦΠΑ προς συμψηφισμό στην επόμενη χρήση)».
Με την παρούσα 2η αναμόρφωση αυξάνεται το συνολικό ποσό του σκέλους των
εσόδων αλλά και του σκέλους των εξόδων κατά 10.564,49 €, δηλαδή ο προϋπολογισμός
του έτους 2019 της ΔΕΥΑΠ παραμένει ισοσκελισμένος, αλλά αυξημένος και στα δύο σκέλη
του κατά 10.564,49 €.

2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΗΣ
ΔΕΥΑ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019
ΠΡΟΣΘΑΦΑΙΡΕΣΗ
ΠΟΣΟΥ 2ης
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΕΤΟΥΣ 2019

33 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ

0,00

+10.564,49

10.564,49

0,00

+10.564,49

10.564,49

ΕΣΟΔΑ Π/Υ ΕΤΟΥΣ 2019 ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ:

9.635.630,18

ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ Π/Υ ΕΤΟΥΣ 2019 ΜΕΤΑ ΤΗΝ 2η
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ:

+10.564,49

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Π/Υ ΕΤΟΥΣ 2019 ΜΕΤΑ ΤΗΝ 2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ:

9.646.194,67

ΚΩΔΙΚΟΣ

33.14.00

Λοιπές απαιτήσεις από ΦΠΑ
(ΦΠΑ προς συμψηφισμό στην
επόμενη χρήση)

2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2019

2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ
ΔΕΥΑ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019
ΚΩΔΙΚΟΣ

11.01

11.01.00.05

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΤΟΥΣ
2019

ΠΡΟΣΘΑΦΑΙΡΕΣΗ
ΠΟΣΟΥ 2ης
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
347.257,13
+0,00
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΠΟΥ
Αντιμετώπιση του φαινομένου της
λειψυδρίας (Δίκτυο ύδρευσης από
τον οικισμό Λιμνότοπο μέχρι τον
οικισμό Άσπρου) (Επιχορήγηση των
(ίδιοι πόροι)
ΟΤΑ για την εκτέλεση εργασιών από
+38.000,00
200.000,00
τους ΟΤΑ της χώρας)

2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2019

347.257,13

(200.000,00 +
38.000,00)
238.000,00
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11.01.00.06

14

Αντικατάσταση τμημάτων των
εξωτερικών δικτύων ύδρευσης από
κεντρικά αντλιοστάσια ή πηγές προς
τους οικισμούς υδροδότησης λόγω
παλαιότητας (ίδιοι πόροι)
ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ
ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΣΤΑ
ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
(ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
(INTERREG II Croos-border)
(ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ)
14.05.01
14.05.01.01 Εξοπλισμός - Αναλώσιμα
Εξωτερικές εμπειρογνωμοσύνες
14.05.01.02 και υπηρεσίες
14.05.01.03 Υπηρεσίες μετακινήσεων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ
54 ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ

147.257,13

-38.000,00

109.257,13

141.501,60

0,00

141.501,60

141.501,60
0,00

-141.501,60
+106.456,00

0,00
106.456,00

0,00

+34.660,00

34.660,00

0,00

+385,60

385,60

411.919,24

+10.564,49

422.483,73

30.480,00

+19.152,00

49.632,00

54.00.25

Φ.Π.Α. ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

54.00.28

Φ.Π.Α. ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

126.840,38

0,00

126.840,38

54.00.29

Φ.Π.Α. ΔΑΠΑΝΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ

206.920,00

+39.091,35

246.011,35

54.00.90

Φ.Π.Α. ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ

47.678,86

-47.678,86

0,00

900.677,97

+10.564,49

911.242,46

ΕΞΟΔΑ Π/Υ ΕΤΟΥΣ 2019 ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ:

9.635.630,18

ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ Π/Υ ΕΤΟΥΣ 2019 ΜΕΤΑ ΤΗΝ 2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ:

+10.564,49

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ Π/Υ ΕΤΟΥΣ 2019 ΜΕΤΑ ΤΗΝ 2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ:

9.646.194,67

ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΥΑΠ 2019:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, έπειτα
από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του Ν. 1069/80, όπως
αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τους Ν. 2065/1992, 2130/1993, 2218/1994,
2227/1994, 2307/95, 2503/97, 2647/98, 2839/2000, 3013/2002, 3274/2004, 3274/2005,
3320/2005, 4483/2017 και 4512/2018:

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνουμε την 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΠ του έτους 2019,
όπως αυτή παρουσιάζεται παρακάτω.
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Η αναμόρφωση εντάσσεται στα θέματα της προ ημερήσιας διάταξης, διότι επείγει η
άμεση τροποποίηση του ΚΑ 14.05.01 που αναφέρεται στην πράξη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
(ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ INTERREG II Cross-border)», για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες της
σύναψης δημόσιας σύμβασης και επομένως η απορρόφηση πόρων σύμφωνα με την
Σύμβαση Χρηματοδότησης. Η τροποποίηση του ΚΑ επείγει, διότι οι ενέργειες που
περιλαμβάνονται στο ποσό του ΚΑ 14.05.01 δεν είναι ομοειδείς και δεν είναι δυνατή η
ενιαία δημοπράτηση τους. Έτσι μετά από προφορική συνεννόηση με τη Διαχειριστική
Αρχή, μας δόθηκε η επί μέρους ανάλυση των προβλεπόμενων ενεργειών. Η ανάλυση αυτή
που επισυνάπτεται στην παρούσα, προβλέπει τρεις ομάδες με ομοειδείς ενέργειες η κάθε
μία και με ποσά α) 106.456,00 €, β) 34.660,00 € και γ) 385,60 € αντίστοιχα. Αμέσως μετά
την 2η αναμόρφωση πρέπει να επιταχύνουμε τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων, διότι είναι ορατός ο κίνδυνος της περικοπής ή και της κατάργησης του
συμφωνηθέντα προϋπολογισμού.
Η 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΠ έτους 2019 προβλέπει τις
παρακάτω αλλαγές:
Στο σκέλος των εσόδων:
1) Προστίθεται ο Κωδικός Αριθμός 33.14.00 στο σκέλος των εσόδων του
προϋπολογισμού 2019 της ΔΕΥΑΠ με τίτλο «Λοιπές απαιτήσεις από ΦΠΑ (ΦΠΑ προς
συμψηφισμό στην επόμενη χρήση)» και ποσό 10.564,49 €. Αυτός αυξάνει το συνολικό
ποσό του σκέλους των εσόδων κατά 10.564,49 €.
Στο σκέλος των εξόδων:
1) Η μελέτη εφαρμογής του έργου: «Δίκτυο ύδρευσης από τον οικισμό Λιμνότοπο
μέχρι τον οικισμό Άσπρου», οριστικοποίησε τον προϋπολογισμό του, ο οποίος
παρουσιάζει αύξηση της τάξης των 38.000,00 €. Θα πρέπει να αυξηθεί επομένως το ποσό
του ΚΑ 11.01.00.05 του έργου ισόποσα, για να καλύψει την δαπάνη του και το οποίο θα
προκύψει από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΠ. Έτσι ο ΚΑ 11.01.00.05 από 200.000,00 €
αυξάνεται στα 238.000,00 €.
Για να μην αυξηθεί το συνολικό ποσό του σκέλους των εξόδων κατά 38.000,00 €
(λόγω της αύξησης του ΚΑ 11.01.00.05 κατά 38.000,00 €) και να παραμείνει ο
προϋπολογισμός ισοσκελισμένος, θα μειωθεί ισόποσα ο ΚΑ 11.01.00.06 (δηλαδή κατά
38.000,00 €), ο οποίος αναφέρεται στο έργο: «Αντικατάσταση τμημάτων των εξωτερικών
δικτύων ύδρευσης από κεντρικά αντλιοστάσια ή πηγές προς τους οικισμούς υδροδότησης
λόγω παλαιότητας (ίδιοι πόροι)». Η μείωση του προϋπολογισμού του έργου, δεν επιφέρει
αλλαγή στον τρόπο σύναψης σύμβασης γι΄ αυτό, ούτε στο αντικείμενο του έργου, αλλά
απλώς μόνο στο μέγεθός του. Έτσι, το ποσό αυτού του Κ.Α. από 147.257,13 € μειώνεται
κατά 38.000,00 € και οριστικοποιείται στα 109.257,13 €.
2) Στον Κ.Α. 14.05.01 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
(ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ INTERREG II Cross-border)» και ποσό 141.501,60 €, θα γίνουν
τροποποιήσεις, για να είναι εφικτή η εκτέλεση της παραπάνω εγκεκριμένης πράξης
(δηλαδή η διενέργεια Δημοπρασιών, Αναθέσεων κλπ). Το συνολικά εγκεκριμένο ποσό,
αναφέρεται σε ενέργειες μη ομοειδείς (αυτές φαίνονται στην αιτιολόγηση του
προϋπολογισμού της πράξης που επισυνάπτεται). Οι ενέργειες αυτές όμως μπορεί να
ενταχθούν σε τρεις ομάδες με ομοειδείς ενέργειες, ως εξής: α) Εξοπλισμός – Αναλώσιμα
(106.456,00 €), β) Εξωτερικές εμπειρογνωμοσύνες και υπηρεσίες (34.660,00 €) και γ)
Υπηρεσίες μετακινήσεων (385,60 €). Έτσι:

ΑΔΑ: Ψ5ΜΛΩΞΡ-ΑΡΕ

Ο ΚΑ 14.05.01 θα μηδενισθεί και θα καταργηθεί, ενώ στην θέση του θα
δημιουργηθούν τρεις νέοι Κ.Α., οι εξής:
α) ο ΚΑ 14.05.01.01, ποσού 106.456,00 € και τίτλο «Εξοπλισμός-Αναλώσιμα»,
β) ο ΚΑ 14.05.01.02, ποσού 34.660,00 € και τίτλο «Εξωτερικές
εμπειρογνωμοσύνες και υπηρεσίες» και
γ) ο ΚΑ 14.05.01.03, ποσού 385,60 € και τίτλο «Υπηρεσίες μετακινήσεων».
Τα ποσά αυτών των τριών νέων Κ.Α. που δημιουργούνται, αθροιζόμενα δίνουν το
ποσό του αρχικού Κ.Α. (δηλαδή τα 141.501,60 €). Επειδή είναι ισόποσοι ο αρχικός Κ.Α.
και οι συνολικά τρεις νέοι Κ.Α. που τον αντικαθιστούν, ούτε αυξάνουν αλλά ούτε και
μειώνουν το συνολικό ποσό του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΠ
έτους 2019 και τέλος
3) Οι ΚΑ 54.00.25 και 54.00.29 του ΦΠΑ λοιπών αγορών και δαπανών – εξόδων,
μετά την έγκριση της 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2019, πρέπει να
τροποποιηθούν και να αυξηθούν κατά 19.152,00 € και 39.091,35 € αντίστοιχα. Έτσι ο ΚΑ
54.00.25 (λοιπών αγορών) από 30.480,00 € θα διαμορφωθεί στα 49.632,00 € και ο ΚΑ
54.00.29 (δαπανών – εξόδων) από 206.920,00 € θα διαμορφωθεί στα 246.011,35 €. Οι
δύο αυτοί ΚΑ συνολικά παρουσιάζουν αύξηση κατά 19.152,00 + 39.091,35 = 58.243,35 €.
O ΚΑ 54.00.90 (ΦΠΑ προς απόδοση) που το ποσό του είναι 47.678,86 € θα μηδενισθεί.
Έτσι η τελική αύξηση του συνολικού ποσού στο σκέλος των εξόδων θα είναι 58.243,35 47.678,86 = 10.564,49 €. Για να είναι ισοσκελισμένος επομένως ο προϋπολογισμός της
ΔΕΥΑΠ, πρέπει στο σκέλος των εσόδων να προστεθεί ο ΚΑ 33.14.00 ποσού 10.564,49 €
με τίτλο «Λοιπές απαιτήσεις από ΦΠΑ (ΦΠΑ προς συμψηφισμό στην επόμενη χρήση)».
Με την παρούσα 2η αναμόρφωση αυξάνεται το συνολικό ποσό του σκέλους των
εσόδων αλλά και του σκέλους των εξόδων κατά 10.564,49 €, δηλαδή ο προϋπολογισμός
του έτους 2019 της ΔΕΥΑΠ παραμένει ισοσκελισμένος, αλλά αυξημένος και στα δύο σκέλη
του κατά 10.564,49 €.

2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΗΣ
ΔΕΥΑ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019
ΠΡΟΣΘΑΦΑΙΡΕΣΗ
ΠΟΣΟΥ 2ης
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΕΤΟΥΣ 2019

33 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ

0,00

+10.564,49

10.564,49

0,00

+10.564,49

10.564,49

ΕΣΟΔΑ Π/Υ ΕΤΟΥΣ 2019 ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ:

9.635.630,18

ΚΩΔΙΚΟΣ

33.14.00

Λοιπές απαιτήσεις από ΦΠΑ
(ΦΠΑ προς συμψηφισμό στην
επόμενη χρήση)

2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2019

η

ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ Π/Υ ΕΤΟΥΣ 2019 ΜΕΤΑ ΤΗΝ 2
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ:

+10.564,49

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Π/Υ ΕΤΟΥΣ 2019 ΜΕΤΑ ΤΗΝ 2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ:

9.646.194,67

ΑΔΑ: Ψ5ΜΛΩΞΡ-ΑΡΕ

2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ
ΔΕΥΑ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019
ΚΩΔΙΚΟΣ

11.01

11.01.00.05

11.01.00.06

14

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΤΟΥΣ
2019

ΠΡΟΣΘΑΦΑΙΡΕΣΗ
ΠΟΣΟΥ 2ης
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
347.257,13
+0,00
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΠΟΥ
Αντιμετώπιση του φαινομένου της
λειψυδρίας (Δίκτυο ύδρευσης από
τον οικισμό Λιμνότοπο μέχρι τον
οικισμό Άσπρου) (Επιχορήγηση των
(ίδιοι πόροι)
ΟΤΑ για την εκτέλεση εργασιών από
+38.000,00
200.000,00
τους ΟΤΑ της χώρας)
Αντικατάσταση τμημάτων των
εξωτερικών δικτύων ύδρευσης από
κεντρικά αντλιοστάσια ή πηγές προς
τους οικισμούς υδροδότησης λόγω
147.257,13
-38.000,00
παλαιότητας (ίδιοι πόροι)
ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ
ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΣΤΑ
ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
(ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
(INTERREG II Croos-border)
14.05.01
(ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ)
14.05.01.01 Εξοπλισμός - Αναλώσιμα
Εξωτερικές εμπειρογνωμοσύνες
14.05.01.02 και υπηρεσίες
14.05.01.03 Υπηρεσίες μετακινήσεων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ
54 ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ

2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2019

347.257,13

(200.000,00 +
38.000,00)
238.000,00

109.257,13

141.501,60

0,00

141.501,60

141.501,60
0,00

-141.501,60
+106.456,00

0,00
106.456,00

0,00

+34.660,00

34.660,00

0,00

+385,60

385,60

411.919,24

+10.564,49

422.483,73

30.480,00

+19.152,00

49.632,00

54.00.25

Φ.Π.Α. ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

54.00.28

Φ.Π.Α. ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

126.840,38

0,00

126.840,38

54.00.29

Φ.Π.Α. ΔΑΠΑΝΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ

206.920,00

+39.091,35

246.011,35

54.00.90

Φ.Π.Α. ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ

47.678,86

-47.678,86

0,00

900.677,97

+10.564,49

911.242,46

ΕΞΟΔΑ Π/Υ ΕΤΟΥΣ 2019 ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ:

9.635.630,18

ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ Π/Υ ΕΤΟΥΣ 2019 ΜΕΤΑ ΤΗΝ 2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ:

+10.564,49

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ Π/Υ ΕΤΟΥΣ 2019 ΜΕΤΑ ΤΗΝ 2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ:

9.646.194,67

ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΥΑΠ 2019:

ΑΔΑ: Ψ5ΜΛΩΞΡ-ΑΡΕ

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό με αριθμό 03/2019.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 11/2019 και υπογράφεται όπως ακολουθεί:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο
Πολύκαστρο 28-02-2019
Ο Πρόεδρος ΔΕΥΑΠ

Γκουντενούδης Χρήστος

