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Τρίπολη
12 Ιανουαρίου 2018
Αριθμ. Πρωτ: 9
Προς : Τα Μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου Συνδέσμου
Υδατικών Έργων Μεθυδρίου

Πληροφορίες: Κούλη Βασιλική

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση.
Σχετ:
Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Συνδέσμου Υδατικών Έργων Μεθυδρίου πού θα γίνει στις 15 Ιανουαρίου
2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ. στα γραφεία του Συνδέσμου
Υδατικών Έργων Μεθυδρίου ( Διεύθυνση: Πλ. Νέας Δημ. Αγοράς κτήριο
Δ.Ε.Υ.Α.Τ ) για να συζητήσουμε το παρακάτω θέμα:
1. Σχετικά με την επικύρωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018

ΕΙΣΉΓΗΣΗ

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 54/10-1-2018 έγγραφο του Παρατηρητηρίου
Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. αξιολογεί ότι για τον προϋπολογισμό οικ. Έτους 2018
του Συνδέσμου Μεθυδρίου θα πρέπει στην ομάδα 05 περί φόρων και εισφορών
δεν ανταποκρίνονται οι εγγραφές - εισπράξεις στις αντίστοιχες χρονικές
περιόδους έχοντας υπόψη του το σχέδιο προϋπολογισμού μέχρι το 11μηνο του
2017.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Οικονομικού Παρατηρητηρίου:
Στην ΟΜΑΔΑ Ι (άθροισμα των ΚΑΕ : 01,02,03,04,05,07,11,14,15,16,21,22),
λαμβάνοντας υπόψη την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2016/2017,το
ανώτατο όριο ποσού που πρέπει να προϋπολογιστεί είναι
€6.404.967,98. Στο σχέδιο του προϋπολογισμού το άθροισμα της ΟΜΑΔΑΣ Ι
έχει ως εξής:

Κ.Α.Ε

Τίτλος Κ.Α.Ε.

Ποσό Εγγραφής στον
Προϋπολογισμό

01

Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(μισθώματα από αστικά
ακίνητα, έσοδα από λαϊκές αγορές & εμποροπανηγύρεις
κ.λ.π. )

-

02

Έσοδα από Κινητή Περιουσία (τόκοι καταθέσεων :
€3.333,33/μήνα)

1.745,09

03

Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (τέλη
καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού)

-

04

Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή
υπηρεσιών (ταπ, τέλη παρεπιδημούντων, εκδιδομένων,
διαφήμισης, ελεγχόμενης στάθμευσης, δυνητικά τέλη
κ.λ.π.)

-

05

Φόροι και εισφορές (φόρος ηλεκτροδοτούμενων, φόρος
ζύθου, εισφορά σε χρήμα κ.λ.π.)

15.996,91

07

Λοιπά τακτικά έσοδα (τέλη διαφήμισης κ.λ.π.)

-

11

Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας

-

14

Δωρεές – Κληρονομιές – Κληροδοσίες (έσοδα από
κληρονομιά Κουτσογιαννόπουλου Γ.)

-

15

Προσαυξήσεις – πρόστιμα - παράβολα (πρόστιμα ΚΟΚ
κ.λ.π.)

-

16

Λοιπά έκτακτα έσοδα (Χαρτόσημο μισθωμάτων)

-

21

Τακτικά έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά
(τέλη εκδιδομένων, τέλη παρεπιδημούντων, τέλη
λατομείων)

129.956,10

22

Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά
(παραβάσεις ΚΟΚ)

-

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ι

148.871,43

Όμως Ο σύνδεσμος Μεθυδρίου εισπράττοντας τις εισφορές από τους Δήμους
Τρίπολης και Γορτυνίας κατά τα τρέχων οικ. έτη οφείλει να πιστώσει τις οφειλές
των Δήμων των προηγούμενων οικ. Ετών, ενώ στον προϋπολογισμό του οφείλει
να κάνει εγγραφή τις τρέχουσες υποχρεωτικές εισφορές του κάθε έτους.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι στο σκέλος των εσόδων και στον Κ.Α. 05 με τίτλο:
«Φόροι - Εισφορές» , πρέπει υποχρεωτικά να προϋπολογιστούν οι υποχρεωτικές
εισφορές που πρέπει να καταβάλλουν οι Δήμου Τρίπολης- Γορτυνίας κατά το
έτος 2018. Όμως επειδή κάθε έτος δεν καταβάλλονται αυτές στο σύνολο τους με
αποτέλεσμα να υπάρχει εισπρακτέο υπόλοιπο, κάθε ποσό εισφοράς
βεβαιώνεται στον Κ.Α. 3 (Π.Ο.Ε.). Για αυτό και υπάρχει αυτή η απόκλιση.

Ούτως ή άλλως όπως προκύπτει και από τα ανεπίσημα απολογιστικά στοιχεία ο
προϋπολογισμός στο σκέλος των εξόδων (κάθε φορά) εκτελείται με βάση τα
πραγματικά εισπραχθέντα και όχι τα προϋπολογισθέντα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΘΥΔΡΙΟΥ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

