
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ

Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΠΛΑΤΩΝΟΣ 1   Τ.Κ. 61200

ΤΗΛ.: 23430-20040 FAX: 23430-20302
e-mail: deyapaionias  @  gmail  .  com  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 Από  το  πρακτικό  της  05/2020 της  τακτικής συνεδρίασης  του  διοικητικού
συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης  Ύδρευσης - Αποχέτευσης Παιονίας (Δ.Ε.Υ.Α.Π.).

Αρ. Απόφασης:  29 / 2020.

ΘΕΜΑ: 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΠ έτους 2020.
 

Στο Πολύκαστρο και στη ΔΕΥΑΠ, σήμερα Δευτέρα 04 Μαΐου 2020 και ώρα 13:00
μ.μ., συνεδρίασε διά περιφοράς το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ ύστερα από την υπ’ αριθμόν 14680 /
22-04-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου ένδεκα (11)
συμβούλων βρέθηκαν παρόντες ένδεκα (11) σύμβουλοι και απόντες κανείς (0), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
Καραθόδωρος Χρήστος, Πρόεδρος Δ.Σ.,
Ρουκούδης Νικόλαος, Αντιπρόεδρος,
Καρβουνιάρη Γαρυφαλλιά, μέλος,
Γαρόπουλος Ελευθέριος, μέλος,
Παλάνη Μαρία, μέλος,
Δεβετζόπουλος Αιμίλιος, μέλος,
Ναλμπάντης Τριαντάφυλλος, μέλος,
Δουλκερίδης Γεώργιος, μέλος,
Τατσιούδη Σοφία, μέλος,
Καμενόπουλος Σωτήριος, μέλος και
Ασλανίδου Όλγα, μέλος.

Κανείς.

                        
                        

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΠ κος Γεώργιος
Αναστασιάδης και η γραμματέας του ΔΣ της ΔΕΥΑΠ κα Γωνιάδου Ελισάβετ.

Ο  Πρόεδρος  κήρυξε  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  και  ο  Γενικός  Διευθυντής
εισηγούμενος το  δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε στο Δ.Σ. ότι πρέπει να
εγκριθεί η 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΠ έτους 2020. Η αναμόρφωση
προβλέπει αλλαγές μόνο στο σκέλος των εξόδων. Αυτές είναι:
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α) Τροποποιούνται οι Κ.Α. 54.00.25 και 54.00.90 με τίτλο «ΦΠΑ λοιπών αγορών»
και «ΦΠΑ προς απόδοση». Μετά την έγκριση της 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού
της ΔΕΥΑΠ έτους 2020 πρέπει να αυξηθεί κατά 9.120,00 € ο πρώτος ΚΑ για να καλυφθεί
ο αυξημένος φόρος προστιθέμενης αξίας των αγορών που προβλέφθηκαν σε αυτή. Το
τελικό  ποσό  του  κωδικού  αριθμού  διαμορφώνεται  στα  56.880,00  €.  Ο  δεύτερος  ΚΑ
μειώνεται ισόποσα, δηλαδή κατά 9.120,00 €, αφού το ποσό αυτό δεν θα αποδοθεί  στην
εφορία αλλά στους προμηθευτές και διαμορφώνεται το ποσό του στα 63.389,86 €.

β)  Η  Δ.Ε.Υ.Α.  Παιονίας  συμμετέχει  στο  διασυνοριακό  έργο  «Sustainable
management of cross-border water resources» (Ελληνική μετάφραση: Βιώσιμη διαχείριση
των  διασυνοριακών  υδάτινων  πόρων)  με  ακρωνύμιο  AQUA-M II ως  εταίρος,  σε
συνεργασία με τη Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκηδόνας, το Δήμο Γευγελής και τη Δημόσια Επιχείρηση
“Komunalec” της Γευγελής υπό τον επιστημονικό συντονισμό του τμήματος Χημείας του
Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Ο προϋπολογισμός του έργου συνολικά για
την ΔΕΥΑΠ είναι 141.501,60 €. Κατά την υλοποίηση του έργου  η Δ.Ε.Υ.Α. Παιονίας  θα
υλοποιήσει τις παρακάτω δράσεις:

 Προμήθεια  και  εγκατάσταση  σύγχρονου  τεχνολογικού  εξοπλισμού  που  θα  επι-
τρέπει σε 24ωρη βάση την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων και θα τρο-
φοδοτεί  με δεδομένα ένα Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης σχετικά με τα επίπε-
δα ρύπανσης.

 Αναλύσεις της ποιότητας νερού του υδροφόρου ορίζοντα στα όρια του Δήμου.

 α) Δράσεις ενημέρωσης και πληροφόρησης για την διάχυση των αποτελεσμάτων
του έργου, και β) εκπαιδευτικές δράσεις απευθυνόμενες στο προσωπικό του και το
προσωπικό των συνεργαζόμενων φορέων αλλά και τους πολίτες του Δήμου Παιονί-
ας.

        Ο Π/Υ του έργου άλλαξε με έγκριση της διαχειριστικής αρχής, όπως φαίνεται στο
mail που μας έστειλε ο διαχειριστής του προγράμματος Aqua-M II και πρέπει να γίνουν οι
απαραίτητες αλλαγές στους ΚΑ του Π/Υ της ΔΕΥΑΠ, για να είναι δυνατή η υλοποίηση του
έργου. Οι ΚΑ που αναφέρονται στο πρόγραμμα Aqua-M II  είναι οι  14.05.01.01, 14.05.01.02 και
14.05.01.03 με ποσά 106.456,00, 34.660,00 και 385,60 € αντίστοιχα. Από αυτούς θα τροποποιηθεί
μόνο ο ΚΑ 14.05.01.01, το ποσό του οποίου θα μειωθεί κατά 9.800,00+9.456,00 = 19.256,00 € και
θα διαμορφωθεί στα 87.200,00 €. Ο τίτλος του ΚΑ αλλάζει σε «Προμήθεια επιστημονικού εξοπλι-
σμού χημικών αναλύσεων» Οι  ΚΑ 14.05.01.02 και 14.05.01.03 παραμένουν ως έχουν. Θα προ-
στεθούν δύο νέοι ΚΑ 14.05.01.04 και 14.05.01.05 με τίτλους «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορι-
κής (φορητός υπολογιστής)» και «Εξωτερικές εμπειρογνωμοσύνες (πιλοτική λειτουργία του νέου
εξοπλισμού και εκπαίδευση του μόνιμου προσωπικού)» και ποσά 1.000,00 και 18.256,00 € αντί-
στοιχα.

       Οι παραπάνω αναφερθείσες τροποποιήσεις στους ΚΑ του προϋπολογισμού της
ΔΕΥΑΠ έτους 2020 αλλά και οι προσθήκες νέων ΚΑ, δεν αυξομειώνουν το συνολικό ποσό
των εξόδων του Π/Υ και επομένως αυτός παραμένει ισοσκελισμένος. 

Οι  τροποποιήσεις  της  2ης  αναμόρφωσης  του  Π/Υ  φαίνονται  στον  παρακάτω
πίνακα:
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2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ
ΕΞΟΔΩΝ  ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΤΟΥΣ 2020

1η ΑΝΑ-
ΜΟΡΦΩΣΗ

ΕΤΟΥΣ 2020

ΠΡΟΣΘΑΦΑΙ-
ΡΕΣΗ ΠΟΣΟΥ
2ης ΑΝΑΜΟΡ-

ΦΩΣΗΣ

2η ΑΝΑΜΟΡ-
ΦΩΣΗ

ΕΤΟΥΣ 2020

14
ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 106.456,00 0,00 0,00 106.456,00

14.05.01.01

Προμήθεια  επιστημονικού
εξοπλισμού  χημικών  ανα-
λύσεων

106.456,00 0,00 -19.256,00 87.200,00

14.05.01.04

Προμήθεια  εξοπλισμού
πληροφορικής  (φορητός
υπολογιστής)

0,00 0,00 +1.000,00 1.000,00

14.05.01.05

Εξωτερικές  εμπειρογνω-
μοσύνες (πιλοτική λειτουρ-
γία  του  νέου  εξοπλισμού
και  εκπαίδευση  του  μόνι-
μου προσωπικού)

0,00 0,00 +18.256,00 18.256,00

54

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ 
ΦΟΡΟΥΣ – ΤΕΛΗ 120.269,86 0,00 0,00 120.269,86

54.00.25 Φ.Π.Α. ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 47.760,00 0,00 +9.120,00 56.880,00

54.00.90 Φ.Π.Α. ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ 72.509,86 0,00 -9.120,00 63.389,86

ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ

ΤΗΣ ΔΕΥΑΠ ΕΤΟΥΣ 2020:
 226.725,86 0,00 0,00 226.725,86

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020: 226.725,86

ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ Π/Υ ΕΤΟΥΣ 2020 ΜΕΤΑ ΤΗΝ 2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ: 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ Π/Υ ΕΤΟΥΣ 2020 ΜΕΤΑ ΤΗΝ 2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ: 226.725,86

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, 4512/2018, 4555/2018, 4623/2019 και 4625/2019:
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   ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

  Την έγκριση της 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΠ έτους 2020.

Η αναμόρφωση προβλέπει αλλαγές μόνο στο σκέλος των εξόδων. Αυτές είναι:

α) Τροποποιούνται οι Κ.Α. 54.00.25 και 54.00.90 με τίτλο «ΦΠΑ λοιπών αγορών»
και «ΦΠΑ προς απόδοση». Μετά την έγκριση της 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού
της ΔΕΥΑΠ έτους 2020 πρέπει να αυξηθεί κατά 9.120,00 € ο πρώτος ΚΑ για να καλυφθεί
ο αυξημένος φόρος προστιθέμενης αξίας των αγορών που προβλέφθηκαν σε αυτή. Το
τελικό  ποσό  του  κωδικού  αριθμού  διαμορφώνεται  στα  56.880,00  €.  Ο  δεύτερος  ΚΑ
μειώνεται ισόποσα, δηλαδή κατά 9.120,00 €, αφού το ποσό αυτό δεν θα αποδοθεί  στην
εφορία αλλά στους προμηθευτές και διαμορφώνεται το ποσό του στα 63.389,86 €.

β)  Η  Δ.Ε.Υ.Α.  Παιονίας  συμμετέχει  στο  διασυνοριακό  έργο  «Sustainable
management of cross-border water resources» (Ελληνική μετάφραση: Βιώσιμη διαχείριση
των  διασυνοριακών  υδάτινων  πόρων)  με  ακρωνύμιο  AQUA-M II ως  εταίρος,  σε
συνεργασία με τη Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκηδόνας, το Δήμο Γευγελής και τη Δημόσια Επιχείρηση
“Komunalec” της Γευγελής υπό τον επιστημονικό συντονισμό του τμήματος Χημείας του
Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Ο προϋπολογισμός του έργου συνολικά για
την ΔΕΥΑΠ είναι 141.501,60 €. Κατά την υλοποίηση του έργου  η Δ.Ε.Υ.Α. Παιονίας  θα
υλοποιήσει τις παρακάτω δράσεις:

 Προμήθεια  και  εγκατάσταση  σύγχρονου  τεχνολογικού  εξοπλισμού  που  θα  επι-
τρέπει σε 24ωρη βάση την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων και θα τρο-
φοδοτεί  με δεδομένα ένα Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης σχετικά με τα επίπε-
δα ρύπανσης.

 Αναλύσεις της ποιότητας νερού του υδροφόρου ορίζοντα στα όρια του Δήμου.

 α) Δράσεις ενημέρωσης και πληροφόρησης για την διάχυση των αποτελεσμάτων
του έργου, και β) εκπαιδευτικές δράσεις απευθυνόμενες στο προσωπικό του και το
προσωπικό των συνεργαζόμενων φορέων αλλά και τους πολίτες του Δήμου Παιονί-
ας.

        Ο Π/Υ του έργου άλλαξε με έγκριση της διαχειριστικής αρχής, όπως φαίνεται στο
mail που μας έστειλε ο διαχειριστής του προγράμματος Aqua-M II και πρέπει να γίνουν οι
απαραίτητες αλλαγές στους ΚΑ του Π/Υ της ΔΕΥΑΠ, για να είναι δυνατή η υλοποίηση του
έργου. Οι ΚΑ που αναφέρονται στο πρόγραμμα Aqua-M II  είναι οι  14.05.01.01, 14.05.01.02 και
14.05.01.03 με ποσά 106.456,00, 34.660,00 και 385,60 € αντίστοιχα. Από αυτούς θα τροποποιηθεί
μόνο ο ΚΑ 14.05.01.01, το ποσό του οποίου θα μειωθεί κατά 9.800,00+9.456,00 = 19.256,00 € και
θα διαμορφωθεί στα 87.200,00 €. Ο τίτλος του ΚΑ αλλάζει σε «Προμήθεια επιστημονικού εξοπλι-
σμού χημικών αναλύσεων» Οι  ΚΑ 14.05.01.02 και 14.05.01.03 παραμένουν ως έχουν. Θα προ-
στεθούν δύο νέοι ΚΑ 14.05.01.04 και 14.05.01.05 με τίτλους «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορι-
κής (φορητός υπολογιστής)» και «Εξωτερικές εμπειρογνωμοσύνες (πιλοτική λειτουργία του νέου
εξοπλισμού και εκπαίδευση του μόνιμου προσωπικού)» και ποσά 1.000,00 και 18.256,00 € αντί-
στοιχα.
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       Οι παραπάνω αναφερθείσες τροποποιήσεις στους ΚΑ του προϋπολογισμού της
ΔΕΥΑΠ έτους 2020 αλλά και οι προσθήκες νέων ΚΑ, δεν αυξομειώνουν το συνολικό ποσό
των εξόδων του Π/Υ και επομένως αυτός παραμένει ισοσκελισμένος. 

 Οι τροποποιήσεις της 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του έτους 2020 της
ΔΕΥΑΠ που εγκρίνεται, φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί παρακάτω:

2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ
ΕΞΟΔΩΝ  ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΤΟΥΣ 2020

1η ΑΝΑ-
ΜΟΡΦΩΣΗ

ΕΤΟΥΣ 2020

ΠΡΟΣΘΑΦΑΙ-
ΡΕΣΗ ΠΟΣΟΥ
2ης ΑΝΑΜΟΡ-

ΦΩΣΗΣ

2η ΑΝΑΜΟΡ-
ΦΩΣΗ

ΕΤΟΥΣ 2020

14
ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 106.456,00 0,00 0,00 106.456,00

14.05.01.01

Προμήθεια  επιστημονικού
εξοπλισμού  χημικών  ανα-
λύσεων

106.456,00 0,00 -19.256,00 87.200,00

14.05.01.04

Προμήθεια  εξοπλισμού
πληροφορικής  (φορητός
υπολογιστής)

0,00 0,00 +1.000,00 1.000,00

14.05.01.05

Εξωτερικές  εμπειρογνω-
μοσύνες (πιλοτική λειτουρ-
γία  του  νέου  εξοπλισμού
και  εκπαίδευση  του  μόνι-
μου προσωπικού)

0,00 0,00 +18.256,00 18.256,00

54

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ 
ΦΟΡΟΥΣ – ΤΕΛΗ 120.269,86 0,00 0,00 120.269,86

54.00.25 Φ.Π.Α. ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 47.760,00 0,00 +9.120,00 56.880,00

54.00.90 Φ.Π.Α. ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ 72.509,86 0,00 -9.120,00 63.389,86

ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ

ΤΗΣ ΔΕΥΑΠ ΕΤΟΥΣ 2020:
 226.725,86 0,00 0,00 226.725,86

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020: 226.725,86

ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ Π/Υ ΕΤΟΥΣ 2020 ΜΕΤΑ ΤΗΝ 2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ: 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ Π/Υ ΕΤΟΥΣ 2020 ΜΕΤΑ ΤΗΝ 2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ: 226.725,86
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          Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό με αριθμό 5/2020.

          Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 29/2020 και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο     

Πολύκαστρο  04-05-2020

Ο Πρόεδρος ΔΕΥΑΠ

Καραθόδωρος Χρήστος
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