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 1. Σας α πο στέλ λου με, το (β) σχετι κό, που α φο ρά στην πα ρο χή πλη ρο φο-
ρια κών στοι χεί ων ε πί των πα ρα κά τω θε μά των:

 α. Της δρα στη ριό τη τας του Ο ΣΜΑ ΕΣ και τις προ ο πτι κές ε ξέ λι ξης 
των προγραμ μά των Μα λε σί νας, Κα ρύ στου  και Τρί του Προ γράμ μα τος των μη 
ε ξυ πη ρε τηθέ ντων με λών.

 β. Τις οι κο νο μι κές υ πο χρε ώ σεις των συ νε ταί ρων, ε ξυ πη ρε τη θέ ντων 
και μη, α πό τα προ γράμ μα τα του Συ νε ται ρι σμού.

 γ. Του Προ ϋ πο λο γι σμού του Ο ΣΜΑ ΕΣ, οι κο νο μι κού έ τους 2013.

 2. Πα ρα κα λού με για την ε νη μέ ρω ση των Συ νε ταί ρων του Ο ΣΜΑ ΕΣ.  

 3. Η  Ε Α ΑΣ πα ρα κα λεί ται για την ε νη μέ ρωση  των με λών της.

 4. Ε πι πρό σθε τα, γνω ρί ζε ται ό τι η πα ρού σα Δια τα γή εί ναι α ναρ τη μένη 
στην ι στο σε λί δα του Ο ΣΜΑ ΕΣ μέ σα στο δια δι κτυα κό τό πο του ΓΕΣ (www.army.
gr/Ορ γά νω ση /Μο νά δες Υ πη ρε σί ες/Ο ΣΜΑ ΕΣ).

 5. Το ΤΥΕΣ, να με ρι μνή σει για την κα τά προ τε ραιό τη τα ε κτύ πω ση της 
πα ρού σας.
  Α ντγος Α θα νά σιος Στυ λια νό που λος
Α κρι βές Α ντί γρα φο Β’ Υ παρ χη γός

Λγός (Ο) Μι χα ήλ Α λε ξιά δης
           ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ            
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ΘΕΜΑ: Γενι κή Ε νη μέ ρω ση Ο ΣΜΑ ΕΣ Έ τους 2012

 1. Σας υ πο βάλ λου με συ νημ μέ να τη Γε νι κή Ε νη μέ ρω ση Έ τους 2012 για 
την ε νη μέ ρω ση των Συ νε ταί ρων ε πί των δρα στη ριο τή των του Συ νε ται ρι σμού στα 
προγράμ μα τα Μα λε σί νας, Κα ρύ στου και Τρί του Προ γράμ μα τος (μη ε ξυ πηρετη-
θέ ντα μέ λη), ό πως στο Πα ράρ τη μα «Α».

 2. Πα ρα κα λού με για την α να τύπω ση σε 150 α ντί τυ πα για τις α νά γκες του 
Ο ΣΜΑ ΕΣ και την α νάρ τη ση της στην ι στο σε λί δα του ΓΕΣ.

Σχης (ΜΧ) Φα μέ λης Αν δρέ ας
Α κρι βές Α ντί γρα φο Πρό ε δρος Δ.Σ./Ο ΣΜΑ ΕΣ

Επ χος (ΕΥ) Σέρ γης Χρή στος
Γεν. Γραμ μα τέ ας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» Γε νι κή Ε νη μέ ρω ση Έ τους 2012.





Ο ΣΜΑ ΕΣ
Γεν. Γραμ ματέας
4 Ιουν 2013

ΠΑ ΡΑΡ ΤΗ ΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΓΗ
Φ.900/43/1084/Σ.360

ΓΕΝΙΚΗΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΤΟΥΣ2012

Προς ε νη μέ ρω ση των συ νεταί ρων για τις δρα στη ριό τη τες του Συ νε ται ρι-
σμού, πα ρέ χο νται τα α κό λουθα στοι χεί α:

ΘΕΣΜΙΚΟΠΛΑΙΣΙΟ

 1. Ο Oι κο δο μι κός Συ νε ται ρι σμός Μο νί μων Α ξιω μα τι κών Ελ λη νι κού Στρα-
τού (Ο ΣΜΑ ΕΣ) συ γκρο τή θη κε με τον ΑΝ 564/68, ό πως αυ τός τρο πο ποι ή θη κε 
στη συ νέ χεια, α πο τε λεί ΝΠΙΔ πε ριο ρι σμέ νης ευ θύ νης και α πε ριο ρί στου διαρ-
κεί ας, υπα γό με νο στην ε πο πτεί α και τον έ λεγ χο του ΥΕ ΘΑ (ΓΕΣ). Όρ γα να του 
Ο ΣΜΑ ΕΣ εί ναι το Διοικη τι κό Συμ βού λιο (ΔΣ), το Ε πο πτι κό Συμ βού λιο (ΕΣ), ε νώ 
το Α νώ τα το Στρα τιω τικό Συμ βού λιο (Αν ΣΣ) βα σι κής συν θέ σε ως υ πέ χει θέ ση 
Γε νι κής Συ νέ λευσης. Το α ξί ω μα των με λών του ΔΣ και του ΕΣ είναι τι μη τι κό και 
ά μι σθο.

 2. Οι πό ροι του Ο ΣΜΑ ΕΣ κα λύ πτουν το σύ νο λο των ε ξό δων του, λει-
τουργι κών και κα τα σκευα στι κών, και προ έρ χονται α πο κλει στι κά α πό τις ει σφο ρές 
και συν δρο μές των με λών του.

 3. Οι δρα στη ριό τη τες του Ο ΣΜΑ ΕΣ ε πι κε ντρώ νο νται στην ε ξέ λι ξη και 
λειτουρ γί α των πα ρα κά τω προ γραμ μά των.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΜΑΛΕΣΙΝΑΣ

 4. ΠρόοδοςΕργασιών

Έ γι ναν τα πα ρα κά τω:

 α. Συ ντά χθη κε με λέ τη για βελ τί ω ση του δι κτύ ου ύ δρευ σης στον Οικι-
σμό Ο ΣΜΑ ΕΣ Μα λε σί νας.

 β. Το πο θέ τη ση ε πι πρό σθε των μέ τρων α σφα λεί ας (συ στή μα τα 
συναγερ μού, κά με ρες, προ βολείς ), χω ρίς να εί ναι δι κή μας ευ θύ νη η φύ λα ξη 
τους, στα ήδη υ πάρ χο ντα στο ε ξω τε ρι κό δί κτυο υ δρεύ σε ως στον οι κι σμό Ο ΣΜΑ-
ΕΣ Μα λεσίνας λό γω των αλ λε πάλ λη λων κλο πών στους με τα σχη ματι στές της 
ΔΕ Η που εί χε σαν α πο τέ λε σμα την α να στο λή της υ δρο δό τη σης του οικι σμού για 
πολ λές μέρες.

 γ. Τσι με ντό στρω ση σε η μι τε λή δρό μο στην Μα λε σί να.
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 δ. Το πο θέ τη ση συ στη μά των αυ το μα τι σμού και η λε κτρονι κού ε λέγ-
χου δε ξα με νών στον οι κι σμό Ο ΣΜΑ ΕΣ Μα λε σί νας με σκο πό την ε ξοι κο νό μη ση 
ε νέργειας και κα λύ τε ρη α πό δο ση (μειώ σεις λο γα ρια σμών ΔΕ Η).

 ε. Προ κη ρύ χθη κε δη μό σιος α νοι κτός δια γω νι σμός για το έρ γο 
«Συντή ρη ση - Ε πι σκευ ή Ε σω τε ρι κού και Ε ξω τερι κού Δι κτύ ου Ύ δρευ σης Ο ΣΜΑ-
ΕΣ Μα λε σί νας» για τα έ τη 2013-2016 και ο Ο ΣΜΑ ΕΣ προχώρησε στην α νά θε ση 
του έρ γου στον α νά δο χο που ε πιλέ γει.

 στ. Πραγ μα το ποι ή θη καν το πο γρα φή σεις σε ε κτά σεις εκτός ρυ μο-
τομικού σχε δί ου στον οι κι σμό Ο ΣΜΑ ΕΣ Μαλε σί νας που α πο δό θη καν α πό το 
Υ ΠΕ ΚΑ το 2011 προ κει μέ νου να διε ρευ νη θούν τυ χόν κα τα πα τή σεις στην ι διο-
κτη σί α του ΟΣΜΑ ΕΣ και δρο μο λο γή θη κε το ξε κα θά ρι σμα με τυ χόν κα τα πα τη τές.

 ζ. Συ ντή ρη ση - α πο κα τάστα ση ο δι κού δι κτύ ου (α σφαλ τόστρω ση).

 η. Ξε κί νη σαν οι δια δι κα σί ες εκ ποί η σης και α ξιο ποί η σης των ε κτός 
σχε δί ου οι κο πέ δων με ταυ τό χρο νη ε νερ γο ποί η ση της εκ κα θά ρι σης του προ-
γράμμα τος.

 θ. Το πο θε τή θη καν α λε ξι κέ ραυ να στα ε ξω τε ρι κά α ντλιο στά σια με 
σκο πό την αντι κε ραυ νι κή προ στα σί α τους για α πο φυ γή βλα βών στις α ντλί ες.

 ι. Υ πο βλή θη σαν μη νύ σεις προς οι κι στές που δια πι στώ θη καν ό τι 
έκλε βαν νε ρό.

 ια. Α ντι κα τά στα ση μι κρού α ριθ μού φραγ μέ νων - σπα σμέ νων σωλη-
νώ σε ων.

 ιβ. Πραγ μα το ποι ή θη κε έ ρευ να για ε ναλ λα κτι κούς τρό πους κα θαρ-
ισμού φραγ μέ νων σω λή νων σε συ νερ γα σί α με την ΕΥ ΔΑΠ. 

 ιγ. Πραγ μα το ποι ή θη κε δη μο σκό πη ση για πρό θε ση οι κι στών - οι κο-
πεδού χων να ε πω μι στούν έ κτα κτη ει σφο ρά για βελ τί ω ση του δι κτύ ου ύδρευ σης 
(θετι κή α ντα πό κρι ση).

 ιδ. Διε κό πη η υ δρο δό τη ση σε οι κι στές με χρέ η προς τον Ο ΣΜΑ ΕΣ.

 ιε. Ε στά λη ε πι στο λή σε οι κι στές και οι κο πε δού χους που έ χουν μεγά-
λο χρέ ος, γε νι κών χρε ώ σε ων (ει σφο ρές) προ κει μέ νου να α κο λουθή σει ε ξώ δι κο.

 ι στ. Α πο κα τα στά θη κε με γά λος α ριθ μός διαρ ρο ών στο δί κτυο ύ δρευ-
σης ταυ τό χρο να με την α πο μά κρυν ση α ριθ μού σω λή νων (by-pass).

 ιζ. Εκ πο νή θη κε οι κο νο μο τε χνι κή με λέ τη α να δια μόρ φω σης χρε ώ σε-
ων, ώ στε το πρό γραμ μα να πα ρα μεί νει βιώ σι μο, α πό λο γι στή της ε ται ρεί ας DBS 
που υ πο στη ρί ζει τον Ο ΣΜΑ ΕΣ μη χα νο γραφι κά. (Στην α νά λυ ση του κό στους του 
προγράμ μα τος Μα λε σί νας δια πι στώ θη κε πως η πο λι τι κή της χα μη λής ει σφο ράς 
ό λων των προ η γού με νων χρό νων σε συν δυα σμό με την πο λύ υ ψη λή και αυ ξα-
νό με νη δα πά νη κυ ρί ως της ΔΕ Η αλ λά και των υ πο λοί πων ε ξό δων υ πο χρέω ναν 
το συνεται ρι σμό να χρη σι μο ποιεί κά θε χρόνο, μέ ρος του α πο θε μα τι κού για την 
κά λυ ψη των α να γκών του).
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 ι η. Έ χουν εκ πο νη θεί οι κο νο μο τε χνι κή με λέ τη και ε πι χει ρη σια κό σχέ-
διο για α ντι με τώ πι ση των προ βλη μά των στο δί κτυο ύ δρευ σης. 

 ιθ. Ξε κί νη σαν οι ε νέρ γειες ε πι λο γής δια θέ σι μων α γρο τε μα χί ων σε 
συνερ γα σί α με το πο γρά φο προ κει μέ νου να εκ ποι η θούν.

 5. ΠρογραμματισμόςΝέωνΕργασιών

 α. Στα δια κή α ντι κα τά στα ση φραγ μέ νων σω λη νώ σε ων και α πομά-
κρυν ση των σω λή νων (by-pass) ό που υ πάρ χουν.

 β. Α σφαλ το στρώ σεις στα τμή μα τα ο δι κού δι κτύ ου στα ο ποί α έ χουν 
γίνει α ντι κα τα στά σεις φραγ μέ νων σω λη νώ σε ων.

 6. ΟικονομικέςυποχρεώσειςΣυνεταίρων

 α. Ετήσιαεισφορά
 (1) Με το υπ’ α ριθ μ Από σπα σμα 66 Πρα κτι κού της 5ης /2013 
Συνε δρί α σης της Γε νι κής Συ νέ λευ σης (Αν.Σ.Σ) εγκρί θη κε η κα τα βο λή των κά τω θι 
ποσών για το έ τος 2013 που πρέ πει να κα τα βλη θούν μέ χρι 30/6/2013. Συ γκε-
κριμένα: 
 (α) Οι κο πε δού χοι 90,00 € ε πί το πο σο στό ι διο κτησίας 
τους σε σύ νο λο 4.065 οι κο πέ δων.
 (β) Οι κι στές - Οι κο πε δού χοι (μόνο οι έχοντες υδρόμε
τρο) θα πλη ρώ σουν για ει σφο ρά και 85 €ε πι πλέ ον ο καθέ νας α φού ε γκρί θη-
κε α πό το Αν.Σ.Σ ό πως πα ρα πά νω (για την βιω σι μό τη τα του προ γράμ μα τος), 
μεγαλύτε ρη ει σφο ρά για τους οι κι στές κα θώς εί ναι αυ τοί οι ο ποί οι χρη σι μο ποιούν 
το δί κτυο και ε πιβαρύ νουν ά με σα την συ ντή ρη ση του ε νώ οι οι κο πε δού χοι έ χουν 
το δι καί ω μα για μελλο ντι κή χρή ση. 
 (γ) Πέ ραν ό μως α πό το πο σό της ει σφο ράς δε δο μέ νου 
ό τι για τα έτη 2011-2012 το σύ νο λο των ε ξό δων (ΔΕ Η) ή ταν με γα λύ τε ρο κα τά 
124.133,72€α πό τα έ σο δα α πό την κα τα νά λω ση νερούπροκύ πτει ό τι η δια φο-
ρά αυ τή θα κα τα νε μη θεί στους 1225 οι κι στές α νά λο γα με την ε τή σια κα τα νά λω-
ση νερού που πραγ μα το ποί η σαν για τα έ τη 2011-2012. Το ί διο θα συμ βεί και 
για την δα πά νη των συ στημά των α σφα λεί ας το κό στος της ο ποί ας α νήλ θε στα 
31.512,60€ το ο ποί ο θα κα τα νε μη θεί ι σο με ρώς στους 1225 οι κι στές δηλ. 25,73€ 
το ο ποί ο πο σό θα εν σω μα τωθεί στη δια φο ρά οικο πε δού χου οι κι στή.
 (δ) Η διαφορά οικοπεδούχου οικιστή (παρ 1γ) θα
ενσωματώνεταιαπότούδεκαιστοεξήςστουςλογαριασμούςύδρευσης.
 (2) Α πό τα τη ρού μενα λο γι στι κά στοι χεί α προ κύ πτει ό τι έ νας 
σημα ντι κός α ριθ μός οι κο πε δού χων και οι κι στών κα θυ στε ρεί α δι καιολό γη τα και 
δεν έ χει ε ξο φλή σει τις ει σφο ρές πα ρελ θό ντων ε τών, με α πο τέλεσμα ο Συ νε ται-
ρι σμός να μην μπο ρεί να α νταπε ξέλ θει στις δα πά νες που απαι τού νται για την 
συ ντήρη ση των έρ γων τε χνι κής υ πο δο μής. Ε πι πλέ ον γνω ρί ζε ται ό τι ο ΟΣΜΑ ΕΣ 
έ χει ξε κι νή σει τις προ βλε πό με νες ε νέρ γειες για την εί σπρα ξη των οφει λο μέ νων 
ει σφο ρών μέσω της δικα στι κής ο δού.
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Εί ναι ά κρως α πα ραί τη το να ε ξο φλη θούν το τα χύτε ρο δυνα τό τα ο φει λό με-
να πο σά των ει σφο ρών των πα ρελθό ντων ε τών άλλωςοι ι διο κτή τες οι κο πέ δων 
που έ χουν ο φει λές δε θα λαμ βά νουν βε βαί ω ση μη ο φει λής (για με ταβιβά σεις 
κλπ), δε θα χο ρη γεί ται σε αυ τούς ά δειας σύν δε σης με το δί κτυο ύ δρευσης ε νώ 
θα διακό πτε ται η υ πάρ χου σα σύν δε ση και ε πι πλέ ον θα ε πι βα ρύ νονται με τους 
νό μι μους τό κους υ πε ρη με ρί ας σύμ φω να με το άρ θρο 8 πε ρί πτω ση β του ι σχύ-
οντος Κα τα στα τι κού μας στο ο ποί ο άλλω στε έ χουν προ σχω ρή σει.
 (3) Τα πο σά α πό την ε τή σια ει σφο ρά χρη σι μο ποιού νται αποκλει-
στι κά για έρ γα βελ τί ω σης και συ ντήρη σης του δι κτύ ου ύ δρευ σης, ο δο στρώματος 
κα θώς και για την δη μιουρ γί α α πο θε μα τι κού προς α ντι με τώ πι ση ε κτά κτων ανα-
γκών.
 (4) Με το υπ’ α ριθ μ Α πό σπα σμα 66 Πρα κτι κού της 5ης /2013 
Συνε δρί α σης της Γε νι κής Συ νέ λευ σης (Αν.Σ.Σ) ε γκρί θη κε η κα τα βο λή ΕΚΤΑ
ΚΤΗΣΕΙΣΦΟΡΑΣ για τα έρ γα του δι κτύ ου ύ δρευ σης για το έ τος 2013 για τις δυο 
κα τηγορί ες οι κι στών και οι κο πε δού χων Μα λε σί νας ό πως πα ρακάτω: 
 (α) Οι κι στές (Οι έ χο ντες υ δρό με τρο) κα θώς και οι Οι κο-
πεδού χοι με υ δρό με τρο: Να πλη ρώ σουν σε δώδεκα(12)ισόποσεςδόσεις το 
ποσό των 240€(20€/μήνα).
 (β) Οι κο πε δού χοι: Να πλη ρώ σουν σε δέκα (10 ) ισόπ
οσεςδόσεις το ποσό των 100€επίτοποσοστόιδιοκτησίας(10€/μήνα).

 β. ΛογαριασμοίΎδρευσης
 (1) Ό πως εί ναι γνω στό με τα πο σά που ει σπράτ το νται α πό τους 
λο γα ρια σμούς ύ δρευ σης ε ξο φλού νται τα τι μο λό για της ΔΕ Η για την η λε κτροδότη-
ση των γε ω τρή σε ων-α ντλιο στα σί ων τα ο ποί α εί ναι α να γκαί α για την υ δροδότη ση 
του οι κι σμού. 
 (2) Παρά ταπαραπάνω έναςσεβαστόςαριθμόςοικιστών
που κατέχουν υδρομετρητή δεν καταβάλλει το αντίτιμο του νερού που
καταναλώνει,ανκαιλαμβάνειτουςλογαριασμούςπουεκδίδονται.Οιδια
φορές ή αμφισβητήσεις που προβάλλονται, έχουν αποδειχτεί ότι είναι
αβάσιμεςκαιπαρελκυστικέςκαιδεντουςνομιμοποιούντηνάρνησηπλη
ρωμήςτων.

Ο Ο ΣΜΑ ΕΣ προ βαί νει ή δη σε δια κο πές παρο χής νε ρού στους 
οφει λέ τες και οι ο ποί οι, ε φό σον τα χτο ποι ή σουν την ο φει λή τους θα ε πι βα ρύ-
νο νται με τέ λος ε πα να σύν δε σης το ο ποί ο α νέρ χε ται στο πο σό των 20ευ ρώ. Σε 
πε ρί πτωση που το υ δρό με τρο έ χει κα τα στρα φεί, ο ι διο κτήτης του θα ε πι βα ρύ νε-
ται με το επι πλέ ον ποσό 70,25 ευ ρώ και με τον κίν δυ νο το πό σο να αυ ξη θεί για 
το έ τος 2013 λόγω αναπρο σαρ μο γής των τιμών κό στους του υ δρο μέτρου.
 (3) Α πο φα σί στη κε α πό το ΔΣ και ε γκρί θη κε α πό το Αν.Σ.Σ 
(Από σπα σμα 222 Πρα κτι κού της 12ης /2012 Συ νε δρί α σης), νέ α α να προ σαρ μο γή 
των κλι μά κων κατα νά λω σης νε ρού α πό το Γ’ Τρί μη νο του 2012, ε πει δή η χρέ-
ω ση του ρεύ μα τος α πό την λει τουρ γί α του έρ γου Μαρ τί νου έ χει αυ ξη θεί, ό πως 
παρακά τω:
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ΚΥΒΙΚΑ 2012
ΑΠΟ ΜΕΧΡΙ ΤΙΜΗ

ΠΑΓΙΟΤΡΙΜΗΝΟΥ 20,00 €
0 15 0,30 €
16 30 0,60 €
31 50 0,70 €
51 80 0,90 €
81 100 1,00 €
101 150 1,50 €
ΑΠΟ ΜΕΧΡΙ ΤΙΜΗ
151 200 2,00 €

201 και πά νω 2,50 €

 7. ΥποχρεώσειςΣυνεταίρωνωςπροςτηνΎδρευση

 α. Κάθε ι διο κτή της έχει υ πο χρέ ω ση :
 (1) Να δια τη ρεί το φρε ά τιο ύ δρευ σης ε λεύ θε ρο και κα θαρό για 
α νε μπό δι στη λή ψη των εν δεί ξε ων του με τρη τή του. Σε α ντί θε τη πε ρί πτω ση ο 
ΟΣΜΑ ΕΣ θα εκ δί δει λογαρια σμό με τεκ μαρ τή κα τα νά λωση α ξί ας 200,00 € η 
ο ποί α στο ε πό με νο τρίμηνο θα τρι πλα σιά ζε ται. Σε πε ρί πτω ση μη συμ μόρ φω σης 
εκ νέ ου θα α κο λου θεί δια κο πή υ δρο δο τή σε ως η ο ποί α θα α ποκα θί στα ται μό νο 
με την εξόφλη ση των πα ρα πά νω πο σών συ μπε ρι λαμ βα νο μέ νων των ε ξό δων 
ε πα να σύν δεσης 20€) και της α ντίστοι χης δα πάνης α πο κά λυ ψης του φρε α τί ου.
 (2) Να πα ρα κολου θεί τον υ δρο μετρη τή του για τυ χόν διαρ ροές 
της ε σω τε ρι κής ε γκα τά στα σης, για την ο ποί α ο Ο ΣΜΑ ΕΣ ου δεμί α ευ θύ νη φέ ρει. 
Η ε σω τερική ε γκα τά σταση του α κι νή του θα πρέ πει να εί ναι ε φο δια σμέ νη με γενι
κόδιακόπτηκαιβαλβίδααντεπιστροφής. 
 (3) Να α να φέ ρει άμεσα εί τε στον Ο ΣΜΑ ΕΣ (Πρό γραμ μα 
Μαλεσί νας: τηλ. 2108705269, ύ δρευ ση: τηλ. 2108705276) εί τε στον υ πεύ θυ νο 
συ ντήρη σης του υ δραυ λι κού δι κτύ ου (τηλ.6937478613) ο ποιαδή πο τε διαρ ρο ή 
υ ποπέσει στην α ντί λη ψή του. 
 (4) ΕφεξήςεάνδενειδοποιηθείοΟΣΜΑΕΣστηνπερίπτω
σηπουεμφανισθείβλάβηήαφαιρεθείαυθαίρεταυδρομετρητήςμεσυνέ
πειαναμηνείναιδυνατήηκαταμέτρησητηςκατανάλωσηςτότεσύμφωνα
με την ισχύουσαμε αριθμό 461/30112005 απόφαση τουΔΣοΟΣΜΑΕΣ
δικαιούταιβάσητηςσύμβασηςναεκδίδειτεκμαρτήδαπάνηκατανάλωσης
γιατοπρώτοτρίμηνοαξίας200€καιγιατοδεύτεροτρίμηνοαξίας600€.
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 β. Με α πό φα ση του ΔΣ η το πο θέ τη ση νέ ων πα ρο χών υ δρεύ σε ως 
και υδρο με τρη τών στα οι κό πε δα γί νε ται σύμ φω να με τις πα ρα κά τω προ ϋ πο θέ-
σεις :
 (1) Αί τη ση συ νε ταί ρου με συ νημ μένο α ντίγρα φο συμ βο λαί ου 
αγο ράς.
 (2) Υ πο γρα φή συμ βά σε ως υ δρο δό τη σης.
 (3) Κα τα σκευ ή φρε α τί ου (ε φό σον δεν υ πάρ χει) με μέ ρι μνα του 
ι διοκτή τη.
 (4) Πλη ρω μή ε ξό δων αρ χι κής συν δέ σε ως.
 (5) Ε ξό φλη ση ό λων των πα λαιών ο φει λών με την προ σκό μι ση 
βεβαί ω σης μη ο φει λής α πό το λο γι στή ριο του Ο ΣΜΑ ΕΣ.

 γ. Θα πρέ πει να γί νει κα τα νο η τό ό τι η α λό γι στη και α νε ξέ λε γκτη 
κατα νά λω ση νε ρού α πό μέ ρος των οι κι στών ε πι βα ρύ νει ό λο το σύ στη μα υ δρο-
δότησης και δη μιουρ γεί σο βα ρό πρό βλη μα έλ λει ψης νε ρού κυ ρί ως τους θε ρι νούς 
μήνες. Ο συ χνός έ λεγ χος για τυ χόν βλά βες του ε σω τε ρι κού δι κτύου των οι κιών 
καθώς και η χρησιμο ποί η ση του νερού ως έ να πο λύ τι μο α γα θό το ο ποί ο υ πάρ χει 
στον οι κι σμό με πο λύ κό πο και έξο δα θα βο η θή σει στην μεί ω ση της κα τα νά λω-
σης.

 δ. Τοπρόβλημακλοπήςτουνερούαπόπαρακείμεναοικόπεδα
συνεχίζεται. Το φαινόμενο αυτό συνιστάποινικό αδίκημα και ήδηπερι
πτώσειςκλοπήςνερούέχουνπαραπεμφθείστηνδικαιοσύνη.Γιατονλόγο
αυτόνοΟΣΜΑΕΣαπευθύνειέκκλησηπροςτουςοικιστέςνακαταγγέλλουν
τυχόνπράξειςκλοπήςνερούγιατηνάμεσηαντιμετώπισηκαικαταστολή
τουςμενομικέςδιαδικασίεςπροςεξάλειψητουφαινομένου.Διευκρινίζε
ταιότιαπαγορεύεταισεοικιστέςπουδιαθέτουνήδηυδρόμετροναδίνουν
νερόσεπαρακείμεναοικόπεδαήοικίες.

 8. ΚυριότηταΟικοπέδωνΟικιών

 α. Για κά θε αλ λα γή κυ ριό τη τας (πχ λό γω πω λή σε ων, λό γω δω ρε άς 
εν ζω ή, γονι κής πα ρο χής ) τό σο των οι κο πέ δων ό σο και των κα τοι κιών θα πρέ-
πει :
 (1) Πριν την με τα βί βα ση να ζη τεί ται α πό τον Ο ΣΜΑ ΕΣ βεβαί
ωσηότιδενυπάρχειοφειλή του οι κο πέ δου ή του ι διο κτή τη κατοι κί ας.
 (2) Ο Συμ βο λαιο γρά φος να συ μπε ρι λαμβά νει στο συμ βό λαιο 
τον παρα κά τω ό ρο:

«Ο νέος αγοραστής ή δωρεοδόχος ή αποδεχόμενος
τηνπαροχή,αναλαμβάνειτηρητήυποχρέωσηνακαταβάλλειστονΟΣΜΑ
ΕΣ,όλεςτιςεισφορέςκαιδαπάνεςσυμπληρώσεωςκαισυντηρήσεωςτων
έργωνυποδομήςκαιτωνκοινόχρηστωνχώρωνπουπρογραμματίζονται
κατ΄ έτος από το ΔΣ του Συνεταιρισμού και εγκρίνονται από το Αν.Σ.Σ
όπωςκαθορίζεταιαπότοΚαταστατικότουΟΣΜΑΕΣ».
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Μό νο ε φό σον πε ρι λη φθεί στο συμ βό λαιο η πα ρα πά νω Ρή τρα 
α παλ λάσ σε ται ο πα λαιός ι διο κτή της, των οι κο νο μι κών υ πο χρε ώ σε ων που έ χει 
ένα ντι του Ο ΣΜΑ ΕΣ, δια φο ρε τικά πα ρα μέ νει νο μι κά και οι κονομι κά υ πό χρε ος.
 (3) Να ε νη με ρώ νε ται ο Ο ΣΜΑ ΕΣ με την υ πο βο λή ε νός α πλού 
φω το α ντι γρά φου (ό χι ε πι κυ ρω μέ νου), του Συμ βο λαί ου Με τα βί βα σης που 
συ ντάσσε ται.

 β. Οι κλη ρο νό μοι θα νό ντος ι διο κτή του πρέ πει να δη λώ νουν τού το 
στον Ο ΣΜΑ ΕΣ, με την α πο στολή των α πα ραί τη των δι καιο λο γη τι κών, νο μι μο-
ποιήσε ως των ως κλη ρο νό μων ώ στε ο Ο ΣΜΑ ΕΣ με α πό φα ση του ΔΣ να κά νει 
αναγνώ ρι ση τους ως υ πο κα τά στα τους του Συ νε ταίρου ό πως άλ λω στε προ βλέ-
πε ται στο Κα τα στατικό μας. 

 9. ΕιδικέςΕπισημάνσεις

 α. Η κα θα ριό τη τα ή εμ φά νι ση και η ευ τα ξί α του οι κι σμού δεν εί ναι η 
κα λύ τε ρη ού τε η ε πι βαλ λό με νη α πό τους ό ρους υ γιει νής και κα λής δια βί ω σης. Η 
ευ θύ νη κυ ρί ως ο ρι σμέ νων οι κι στών εί ναι προφα νής. Ε πι ση μαί νε ται η υ πο χρέ ω-
ση και ευ θύ νη των ι διο κτη τών οικο πέ δων, ό σον α φο ρά την α πο ψί λω ση και κα θ-
αρισμό του οι κο πέ δου τους, προς α πο φυ γή πυρ κα γιών σύμ φω να με τη Πυ ρο-
σβε στι κή Διά τα ξη Υπ΄α ριθ. 4 ΦΕΚ 724/Β/22-12-1987. Οι πα ρα βά τες διώ κο νται 
σύμφω να με το άρ θρο 433 του Ποι νι κού Κώ δι κα.

 β. Πέ ραν των α νω τέ ρων τον τε λευ ταί ο και ρό έχουν πα ρα τη ρη θεί 
περι πτώ σεις α πο θέ σε ως μπα ζών α πό νέ ες α νε γει ρό με νες κα τοι κί ες. Αυ τό ε κτός 
α πό την κα κή ει κόνα και την αλ λοί ω ση του πε ρι βάλ λο ντος, πράγ μα που έ χου με 
ό λοι υ πο χρέ ω ση να δια τη ρού με και βελ τιώ νου με, α ντί κει ται σε ι σχύ ου σες δια τά-
ξεις νόμων. Εί ναι α δια νό η το έ να τό σο ό μορ φο φυ σι κό πε ρι βάλ λον, να αλ λοιώ-
νε ται κατά τρόπο βάναυ σο, για να προ σπο ρι στούν ο ρι σμέ νοι κά ποια οικο νο μι κά 
ο φέ λη. Ό λοι πρέ πει να με ρι μνή σουν για την δια τή ρη ση και βελ τί ω ση του πε ρι-
βάλ λο ντος, αποτρέ πο ντας τους κα κό τρο πους με κά θε νό μι μο τρό πο. Εί ναι κα θή-
κον κά θε οι κοπεδού χου να ε πι βά λει στον ερ γο λά βο κα τα σκευ ής της οι κί ας του 
να με τα φέ ρει τα προ ϊό ντα εκ σκα φής σε συ γκε κρι μέ νους χώ ρους του Δή μου και 
να μην τα ε ναποθέτει ο πουδήπο τε.

 γ. Αυ το νό η το εί ναι ό τι τα πε ζο δρό μια ή το ο δό στρω μα κά θε ο δού δεν 
α πο τε λεί προ έ κτα ση των οι κο πέ δων και δεν πρέ πει να κα τα λαμ βά νο νται α πό 
κανέ ναν για κα νέ να λό γο άλ λω στε οι πα ρα βά τες διώ κο νται ποι νι κώς. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΚΑΡΥΣΤΟΥ

 10. ΠρόοδοςΕργασιών

 α. Έ γι νε επα να λει τουρ γί α α ντλιο στα σί ου ,γε ω τρή σε ων και δε ξα με-
νών στον οι κι σμό. Λειτούρ γη σαν και οι 4 γε ω τρή σεις ε νώ τέ θη καν σε λει τουρ-
γί α οι 2 λό γω μι κρού α ριθ μού οι κιών, δό θη κε νε ρό σε ό λες τις οι κίες που έ χουν 
α να γερθεί, ε λέ χθη σαν ό λες οι α πο λή ψεις νε ρού σε ό λα τα οι κό πε δα και το πο-
θε τηθήκαν νέ ες ό που δεν υ πήρ χαν. Οι άλ λες 2 γε ω τρή σεις συ ντη ρή θη καν και 
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α πο θη κεύθηκαν και εί ναι έ τοι μες να το πο θε τη θούν σε πε ρί πτωση που αυ ξη θούν 
οι α νά γκες του οικισμού.

 β. Έ γι νε Δια μόρ φω ση και Τσι με ντό στρωση των Ο δι κών Προ-
σβάσεων στο Α ντλιο στά σιο και στις 3 Δε ξα με νές στον οι κι σμό.

 γ. Συ ντά χθη κε με λέ τη για α πο κα τά στα ση των οι κο πέδων που 
παρου σιά ζουν πρό βλη μα αρ τιό τη τας λό γω κατα πά τη σης α πό το δρό μο ή το 
πεζοδρό μιο.

 δ. Κα τα σκευά στη καν σχά ρες α πορ ρο ής ομ βρί ων υ δά των έ μπρο-
σθεν δυο οικόπε δων του οι κι σμού. 

 ε. Πραγ μα το ποι ή θη καν ε πι σκευές κε ντρι κών α γω γών εξω τε ρι κού 
δικτύ ου ύ δρευ σης σ’ ολό κλη ρο τον οι κι σμό.

 στ. Πραγ μα το ποι ή θη καν χω μα τουρ γι κές ερ γα σί ες και συ ντή ρη ση 
φρε α τί ων υδρεύ σε ως στον οι κι σμό.

 ζ. Το πο θε τή θη καν προ στα τευ τι κά κι γκλι δώ μα τα στις α νε μό σκα λες 
που ο δη γούν στις αν θρω πο θυ ρί δες του α ντλιο στα σί ου και των 3 δε ξα με νών. 

 η. Το πο θε τη θή καν α νο ξεί δω τες σκά λες πρό σβα σης στις δε ξαμενές 
του α ντλιο στα σί ου και 3 δε ξα με νών στο δί κτυο ύ δρευσης του οι κι σμού.

 θ. Έ γι νε κα τα σκευ ή ο δι κών προ σβά σε ων σε δυο οι κό πε δα του οικι-
σμού (69/13 και 169/15) που δεν εί χαν πρό σβα ση σε δρό μο (τυ φλά οι κόπεδα).

 ι. Συ ντή ρη ση - κα θα ρι σμός ο δι κού δι κτύ ου και α ντι κα τά σταση 
φθαρμέ νων και σπα σμέ νων φρε α τί ων α πορ ρο ής ομ βρί ων υ δά των ε ξαι τί ας κα τα-
στροφών που προκλη θή καν λό γω δυ σμε νών και ρι κών συν θη κών στον οι κι σμό.

 ια. Έ γι νε έ λεγ χος α πό την Δνση Ποιό τη τας της ΕΥ ΔΑΠ σε δείγ μα-
τα νε ρού α πό τις 2 γε ω τρή σεις στον οι κι σμό. Η α νά λυ ση έ δει ξε ό τι οι τι μές των 
παρα μέ τρων που εξετά στη καν εί ναι σύμ φω νες με τη νο μο θε σί α για το πόσι μο 
νε ρό, με ε ξαί ρε ση τις πα ρα μέ τρους του να τρί ου και των χλω ριού χων που εμ φα-
νί ζουν τι μές υ ψη λότερες του ο ρί ου και στις 2 γε ω τρή σεις και της α γω γι μό τη τας 
στο δείγ μα α πό τη γε ώ τρηση 2.

 ιβ. Υ πο γρά φη κε σύμ βα ση για την «Συ ντή ρη ση – Ε πι σκευ ή Α ντλιοστα-
σί ου, Γε ω τρή σε ων και Δε ξα με νών Δι κτύ ου Ύ δρευ σης Ο ΣΜΑ ΕΣ Καρύστου» για 
το έ τος 2013 με δυνα τό τη τα πα ρά τα σης 1 χρό νου ακόμη.

 ιγ. Ξε κί νη σε η στα δια κή α πο κα τά στα ση 344 οι κο πέ δων που 
πα ρουσιά ζουν πρό βλη μα αρ τιό τη τας λό γω κα τα πά τη σης α πό το δρό μο ή το 
πε ζο δρόμιο. 

 ιδ. Ε στά λη σαν 122 συ στη μέ νες ε πι στο λές σε 90 οι κο πε δού χους και 
κλη ρο νόμους οι ο ποί οι δεν έ χουν υ πο γρά ψει συμ βό λαιο με τα βί βα σης κυ ριότητας 
με τον Ο ΣΜΑ ΕΣ.
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 ιε. Ε στά λη ε πι στο λή σε 15 οι κο πε δού χους που έ χουν με γά λο χρέ ος, 
γενι κών χρε ώ σε ων (ει σφο ρές) προ κει μέ νου να α κο λου θή σει ε ξώδι κο.

 11. ΠρογραμματισμόςΝέωνΕργασιών

 α. Συ νε χής πα ρα κο λού θη ση και συντή ρη ση των γε ω τρήσε ων και 
του α ντλιο στα σί ου. 

 β. Έ λεγ χος της κα λής λει τουρ γί ας του ε σω τε ρι κού & ε ξωτε ρι κού 
δικτύ ου ύ δρευ σης, της κα λής ποιό τη τας του νε ρού και προ ώ θη ση των δια-
δικασιών για τη δια χεί ρι ση του δι κτύ ου ύδρευ σης.

 γ. Α πο κα τά στα ση των κα το λι σθή σε ων και των κα τα στρο φών που 
προ έ κυ ψαν κα τά τη χει με ρι νή πε ρί οδο και το πο θέ τη ση σχα ρών α πορ ρο ής όμ βρ-
ιων υδά των όπου εί ναι α πα ραί τη το.

 δ. Στα δια κή α πο κα τά στα ση των οι κο πέ δων που πα ρου σιά ζουν 
πρόβλη μα αρ τιό τη τας λό γω κα τα πά τη σης α πό το δρό μο ή το πεζοδρό μιο.

 ε. Κα τα σκευ ή του οι κή μα τος για το φύ λα κα α φού εκ δοθεί η σχε τι κή 
ά δεια α πό την πολε ο δο μί α.

 στ. Το πο θέ τη ση α πό 1/1/2013 υ δρο μέ τρων στις οι κί ες που έχουν 
ανεγερ θεί στον οι κι σμό «Πα ξι μά δα Κα ρύ στου και υ πο γρα φή α πό τους ι διο κτή τες 
των οι κιών της Σύμ βα σης Παροχής Ύ δα τος.

 ζ. Πε ρί φρα ξη του οι κι σμού σε ε πί μα χες προ σβά σεις για την α ποφ-
υγή ει σβο λής κα τά τις βρα δι νές ώ ρες αι γο προ βά των των το πι κών βοσκών.

 12. ΟικονομικέςΥποχρεώσειςΣυνεταίρων(Καρύστου)

 α. Α πό τα τη ρού μενα οι κο νο μι κά στοιχεί α του Ο ΣΜΑ ΕΣ προ κύ πτει, ό τι:
 (1) Ο ρι σμέ νοι συνέ ται ροι δεν έχουν προ βεί στην σύ ντα ξη του 
συμ βο λαί ου με τα βί βασης της κυ ριό τη τος του οι κο πέ δου που τους έ χει κλη ρω-
θεί κα θόσον δεν έ χουν τα κτο ποι ή σει της οι κο νο μι κές τους υ πο χρε ώ σεις. Το ΔΣ 
απεφά σι σε να ε φαρ μό σει την διά τα ξη του άρ θρου 11 παρ 1 πε ρι πτ (η)  του ι σχ-
ύοντος Κα τα στα τι κού και να προ χω ρή σει στη δια γρα φή του Συ νε ταί ρου, με 
α ποτέλε σμα ο δια γρα φείς συ νε ταί ρος ό χι μό νο να μην α πο κτή σει την κυ ριό τη τα 
του κληρω θέ ντος σε αυ τόν οι κο πέ δου αλ λά να α πω λέ σει και τα πο σά που ή δη 
έ χει κα τα βάλ λει (προκα τα βο λή προς α γο ρά ε κτά σε ως, έ ξο δα ε ντά ξε ως στο σχέ-
διο κλπ).
 (2) Μικρόποσοστότωνοικοπεδούχωνδενπλήρωσετην
εισφοράγιαταπροηγούμεναέτη.Σύμφωναμετασυμβόλαιαπουέχουν
υπογράψει,οΟΣΜΑΕΣδύναται ναπροβείσεκατάσχεση τουοικοπέδου
τουςκηρυσσωμένουτουσυμβολαίουμεταβίβασηςτίτλουεκτελεστούκαι
εκκαθαρισμένουόπωςέχειρητάσυμφωνηθείστοαγοραπωλητήριοσυμ
βόλαιο.
 (3) Ε πι ση μαί νε ται ό τι για να γί νει η πα ρα χώ ρη ση των οι κο-
πέδων στους συ νε ταί ρους ή νο μί μους κλη ρο νό μους με συμ βο λαιο γρα φι κή 
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πράξη, επιβάλ λε ται να έ χουν κα τα βλη θεί ό λες οι ει σφο ρές για την α πο πε ρά τω ση 
των έρ γων υ πο δο μής του οι κι σμού. Ο συ νέ ται ρος 2 η μέ ρες πριν τη σύ ντα ξη του 
συμ βο λαί ου με ταβίβα σης να αι τεί ται σχε τι κή βεβαίωσημηοφειλής α πό Ο ΣΜΑ-
ΕΣ.

 β. ΕτήσιαΕισφορά
 (1) Το ΔΣ ει ση γή θη κε και το ΑνΣΣ ενέ κρι νε την εί σπρα ξη του 
πο σού των 200.000,00 € το ο ποί ο θα κα τα νε μη θεί στους συ νε ταί ρους α νά λο γα 
με τον συ ντε λε στή α ξί ας εκά στου οι κο πέ δου και σύμ φω να με τον μα θη μα τι κό 
τύπο :

ΕΙ ΣΦΟ ΡΑ
ΟΙ ΚΟΠΕΔΟΥ ΧΩΝ

Α παι τού με νο πο σό δαπανών έ τους 
2013: 200.000,00 € Χ Συ ντε λε στή α ξί ας 

εκά στου οι κο πέ δουΣυ νο λι κό ά θροι σμα συ ντελε στών α ξί ας 
3.375,60

 (2) Α πό τα πα ρα πά νω συ νε πά γε ται ό τι οι ετήσιες ει σφο ρές των 
συ νε ταί ρων για το έ τος 2013 κλι μα κώ νο νται α νά λογα με τον συ ντε λε στή α ξί ας 
εκά στου οι κο πέ δου. Ο Ο ΣΜΑΕΣ θα ε νη με ρώ σει κά θε συ νέ ται ρο για το α ναλ-
ογούν πο σό το ο ποί ο πρέ πει να κα τα βλη θεί εφάπαξ μέχρι3062013. Οι κάτο-
χοι δύ ο (2) οι κο πέ δων θα κα τα βάλ λουν τις α να λο γού σες ει σφο ρές και για τα δύ ο 
(2) οικόπε δα. Ε πι ση μαί νε ται και πά λι ό τι για να πραγ μα το ποι η θεί η υ πο γρα φή 
συμ βο λαίων οι συ νέ ται ροι πρέ πει να έ χουν ε ξο φλή σει τις α να λο γού σες εισφο ρές 
τους προ της υ πο γρα φής των συμ βο λαί ων.

 γ. Για κα νέ να οι κό πε δο της εκτά σε ως του Ο ΣΜΑ ΕΣ δεν ο φεί λε ται 
στο Δή μο Κα ρύ στου Τέ λος Ακί νη της Πε ριου σί ας (ΤΑΠ) μέ χρι τέ λος Δε κεμ βρί ου 
του 2013.

 δ. ΛογαριασμοίΎδρευσης
Ό πως εί ναι γνωστό με τα πο σά που ει σπράτ το νται α πό τους 

λογα ρια σμούς ύ δρευ σης ε ξο φλού νται τα τι μο λό για της ΔΕ Η για την η λεκτροδότη-
ση των γε ω τρή σε ων-α ντλιο στα σί ων τα ο ποί α εί ναι α ναγκαί α για την υ δροδότη ση 
του οι κι σμού. 

 13. ΥποχρεώσειςΣυνεταίρωνωςπροςτηνΎδρευση

 α. Κάθε ι διο κτή της έχει υ πο χρέ ω ση :
 (1) Να δια τη ρεί το φρε ά τιο ύ δρευ σης ε λεύ θε ρο και κα θαρό για 
α νε μπό δι στη λή ψη των εν δεί ξε ων του με τρη τή του. Σε α ντί θε τη πε ρί πτω ση ο 
ΟΣΜΑ ΕΣ θα εκ δί δει λογαρια σμό με τεκ μαρ τή κα τα νά λωση α ξί ας 200,00 € η 
ο ποί α στο ε πό με νο τρίμηνο θα τρι πλα σιά ζε ται. Σε πε ρί πτω ση μη συμ μόρ φω σης 
εκ νέ ου θα α κο λου θεί δια κο πή υ δρο δο τή σε ως η ο ποί α θα α ποκα θί στα ται μό νο 
με την εξόφλη ση των πα ρα πά νω πο σών συ μπε ρι λαμ βα νο μέ νων των ε ξό δων 
ε πα να σύν δεσης 20€) και της α ντίστοι χης δα πάνης α πο κά λυ ψης του φρε α τί ου.
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 (2) Να πα ρα κολου θεί τον υ δρο μετρη τή του για τυ χόν διαρ ροές 
της ε σω τε ρι κής ε γκα τά στα σης, για την ο ποί α ο Ο ΣΜΑ ΕΣ ου δεμί α ευ θύ νη φέ ρει. 
Η ε σω τερική ε γκα τά σταση του α κι νή του θα πρέ πει να εί ναι ε φο δια σμέ νη με γενι
κόδιακόπτηκαιβαλβίδααντεπιστροφής.
 (3) Να α να φέ ρει άμεσαεί τεστον Ο ΣΜΑ ΕΣ (Πρό γραμ μα Καρύ-
στου : τηλ. 2108705263-270) εί τε στον φύ λα κα του ΟΣΜΑ ΕΣ (τηλ.6937478609) 
ο ποια δή πο τε διαρ ρο ή υ πο πέ σει στην α ντίλη ψή του.
 (4) ΕφεξήςεάνδενειδοποιηθείοΟΣΜΑΕΣστηνπερίπτω
σηπουεμφανισθείβλάβηήαφαιρεθείαυθαίρεταυδρομετρητήςμεσυνέ
πειαναμηνείναιδυνατήηκαταμέτρησητηςκατανάλωσηςτότεσύμφωνα
με την ισχύουσα με αριθμό 544/3012013 απόφαση του ΔΣ ο ΟΣΜΑΕΣ
δικαιούταιβάσητηςσύμβασηςναεκδίδειτεκμαρτήδαπάνηκατανάλωσης
γιατοπρώτοτρίμηνοαξίας200€καιγιατοδεύτεροτρίμηνοαξίας600€.

 β. Με α πό φα ση του ΔΣ η το πο θέ τη ση νέ ων πα ρο χών υ δρεύ σε ως 
και υδρο με τρη τών στα οι κό πε δα γί νε ται σύμ φω να με τις πα ρα κά τω προ ϋ πο θέ-
σεις :
 (1) Αί τη ση συ νε ταί ρου με συ νημ μένο α ντίγρα φο συμ βο λαί ου 
αγο ράς.
 (2) Υ πο γρα φή συμ βά σε ως υ δρο δό τη σης.
 (3) Κα τα σκευ ή φρε α τί ου (ε φό σον δεν υ πάρ χει) με μέ ρι μνα του 
ι διοκτή τη.
 (4) Πλη ρω μή ε ξό δων αρ χι κής συν δέ σε ως.
 (5) Ε ξό φλη ση ό λων των πα λαιών ο φει λών με την προ σκό μι ση 
βεβαί ω σης μη ο φει λής α πό το λο γι στή ριο του Ο ΣΜΑ ΕΣ.

 γ. Θα πρέ πει να γί νει κα τα νο η τό ό τι η α λό γι στη και α νε ξέ λε γκτη 
κατα νά λω ση νε ρού α πό μέ ρος των οι κι στών ε πι βα ρύ νει ό λο το σύ στη μα υ δρο-
δότησης και δη μιουρ γεί σο βα ρό πρό βλη μα έλ λει ψης νε ρού κυ ρί ως τους θε ρι νούς 
μήνες. Ο συ χνός έ λεγ χος για τυ χόν βλά βες του ε σω τε ρι κού δι κτύου των οι κιών 
καθώς και η χρησιμο ποί η ση του νερού ως έ να πο λύ τι μο α γα θό το ο ποί ο υ πάρ χει 
στον οι κι σμό με πο λύ κό πο και έξο δα θα βο η θή σει στην μεί ω ση της κα τα νά λω-
σης.

 14. ΕιδικέςΕπισημάνσεις

 α. Η με τα βί βα ση (γο νι κή πα ρο χή) των οι κο πέ δων, α πό τους εν ζωή 
συ νε ταί ρους στα παι διά τους εί ναι ά με σα δυ να τή με τά την υ πο γρα φή των συμ-
βολαί ων. Ό σο α φο ρά την πώ λη ση, μπο ρεί να πραγ μα τοποι η θεί μό νο ε φό σον 
οι ι διοκτή τες έ χουν την κυ ριότη τα για πέ ντε (5) του λά χι στον χρό νια α πό την 
υ πο γρα φή συμ βο λαί ου, ε κτός αν συ ντρέ χουν ει δι κοί λό γοι, α φεύ κτου α νά γκης 
και με τά α πό σχε τι κή α πό φα ση του ΔΣ/Ο ΣΜΑ ΕΣ (άρ θρο 8 πα ρά γρα φος δ του 
κα τα στα τι κού).
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 β. Ό σοι εκ των συ νε ταί ρων έ χουν υ πο γρά ψει συμ βό λαιο και δεν 
έχουν στεί λει α νε πι κύ ρω το φω το αντί γρα φο του συμ βο λαί ου με τά του πι στο ποι-
ητικού με τα γρα φής του οι κο πέ δου τους στο υ πο θη κο φυ λά κειο Κα ρύ στου να τα 
αποστείλουν στον Ο ΣΜΑ ΕΣ για ενη μέ ρω ση του φα κέ λου τους και του αρ χεί ου 
μας.

 γ. Ε νη με ρώ νου με ό σους ε πι θυ μούν τη δεν δρο φύ τευ ση των οι κ-
οπέδου τους, ό τι έ χει συ ντα χθεί σχε τι κή με λέτη δεν δρο φύ τευ σης με μέ ρι μνα 
του συλλό γου οικοπε δού χων Κα ρύ στου και στην ο ποί α προ τεί νονται δέν δρα 
και θά μνοι τα ο ποί α είναι κα τάλ λη λα και αν θε κτικά στις κα τά τό πους και ρι κές 
συν θή κες. Προς α πο φυ γή πα ρερ μη νεί ας του θέμα τος το νί ζε ται ό τι οι ερ γα σί ες 
δεν δρο φύ τευ σης είναι προ αιρε τι κές και γί νο νται με μέ ρι μνα και ευ θύ νη των οι κο-
πε δούχων.

 δ. Οι επα να ο ριο θε τή σεις των οι κο πέ δων ολοκληρώθηκαν ε ντός 
του 2010 και α κο λού θως ο ποια δή πο τε δια φο ρά θα ε πι λύ ε ται α πό ι διω τι κά 
συ νερ γεί α με μέρι μνα των οι κο πε δούχων.

ΤΡΙΤΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ(ΜηΕξυπηρετηθέντωνΣυνεταίρων)

 15. Τα μέ λη του Τρί του Προ γράμ μα τος α νέρ χο νται σε 1.848 μέχρι 27-05-
2013.

 16. Α να μέ νε ται η έκ δο ση βε βαί ω σης α πό το Υ ΠΕ ΚΑ ό τι η πε ριο χή Μπού-
κα Μεσ σηνίας εί ναι ε νταγ μέ νη για οι κι στι κή χρή ση στο Γε νι κό Πο λε ο δο μι κό Σχέ-
διο του Δή μου Μεσ σή νης προ κει μέ νου να α κολου θή σουν α πό τον συ νε ται ρι σμό 
οι διαδικα σί ες διε ρεύ νη σης κα ταλ λη λό τη τας – α γο ράς και πο λε ο δό μη σης της 
πε ριο χής σύμ φω να με την ι σχύ ου σα νο μο θε σί α.

ΓΕΝΙΚΑΘΕΜΑΤΑ

 17. Για την πλή ρη ε νη μέ ρω ση των συ νε ταί ρων ως προς την οι κο νο μι κή 
κατά στα ση του Ο ΣΜΑ ΕΣ (έ σο δα – έ ξο δα και κα τα νο μή αυ τών), επι συ νά πτο-
νται στις Προ σθή κες «1» έ ως «6» συ γκε ντρω τι κά στοι χεί α του προ ϋ πο λο γι-
σμού έ τους 2013 που ε γκρί θη καν α πό το Αν ΣΣ. Οι Λο γι στι κές Κα τα στά σεις που 
α φο ρούν την χρή ση του 2009, 2010 και 2011 (Ι σο λο γι σμός - Α πο λο γι σμός και 
Α πο τε λέ σμα τα Χρή σης) θα σας κοι νο ποι η θούν με νε ώ τε ρη δια τα γή κα θό σον δεν 
έ χουν ε γκρι θεί α πό τα κατα στατικά όρ γα να του Ο ΣΜΑ ΕΣ.

 18. Στην Γε νι κή Τρά πε ζα υ φί στα νται οι πα ρα κά τω λο γα ρια σμοί, που αφο-
ρούν συ νολικά στον Ο ΣΜΑ ΕΣ:

 α. Ο υπ’ α ριθ μόν 002010217876, μόνο για κατόχους υδρομέ
τρων ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ και α φο ρά την πλη ρω μή της τρι μη νιαί ας κα τα νά λω σης 
νε ρού. Κωδικός e-banking GR5201501140000002010217876.

 β. Ο υπ’ α ριθ μόν 002080215650, για το πρό γραμ μα Μα λε σί νας και 
α φο ρά την πλη ρω μή ει σφο ρών Κω δι κός e-banking GR060150114000000208
0215650.
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 γ. Ο υπ’ α ριθ μόν 98007473699, για το πρό γραμ μα Μα λε σί νας και 
α φο ρά την πλη ρω μή ΕΚΤΑΚΤΗΣΕΙΣΦΟΡΑΣ Κω δι κός e-banking GR080150
11400000098007473699.

 δ. Ο υπ’ α ριθ μόν 002080216745, για το πρό γραμ μα Κα ρύ στου και 
α φο ρά την πληρω μή ει σφορών. Κω δι κός e-banking GR 26 0150 1140 0000
02080216745.

 ε. Ο υπ’ α ριθ μόν 98007308230, μόνογιακατόχουςυδρομέτρων 
ΚΑΡΥΣΤΟΥκαι α φο ρά την πλη ρω μή της τρι μη νιαί ας κα τα νά λω σης νε ρού. Κωδι-
κός e-banking GR4501501140000098007308230.

 στ. Ο υπ’ α ριθ μόν 002080218306, για το Τρί το (Γ’) Πρό γραμ μα (μη 
ε ξυπηρε τη θέ ντων μελών). Κω δι κός e-banking GR 61 0150 0020 0000 0208
0218306.

 19. Ε πι ση μαί νε ται ό τι ό λες οι ει σφο ρές κα τα τί θε νται κα τά κύ ριο λό γο στη 
Γε νι κή Τρά πε ζα αλ λά και οποια δή πο τε άλ λη Τρά πε ζα με τη χρή ση του πα ρα-
πά νω κω δι κού e-banking. Σε πε ρίπτω ση τυ χών δυ σχε ρειών κα τά τη δια δι κα σί α 
με ταφοράς χρη μά των α πό τρί το φο ρέ α προς το λο γα ρια σμό του Ο ΣΜΑ ΕΣ στη 
Γενι κή Τρά πε ζα, δεν εί ναι δυ να τή η ανα ζή τη ση και ταυ το ποί η ση της κα τάθε σης 
α πό μέρους μας. Σε τέ τοιες πε ρι πτώ σεις η ευ θύ νη για την τύ χη των χρη μά των 
και η συνα κό λου θη ταλαι πω ρί α α να ζή τη σής τους βα ρύ νουν α πο κλει στι κά τον 
ί διο τον κατα θέ τη. Ε πι πλέ ον από τα τέ λη του 2012 (κα τό πιν πρω το βου λί ας του 
Ο ΣΜΑ ΕΣ που ε πέ τυ χε φθη νό τε ρα τα χυ δρο μι κά τέ λη) εί ναι δυ να τή η ε ξό φλη ση 
των ο φει λών μέ σω τα χυ πλη ρω μής των ΕΛ ΤΑ κα θώς υπο γρά φη κε σύμ βα ση για 
α πο στο λή και εί σπρα ξη των λο γα ρια σμών ύ δρευ σης και ει σφο ρών των ο φει λε-
τών του Συ νε ταιρι σμού μέ σω τα χυπληρω μής των ΕΛ ΤΑ. 

 20. Κα τά την κα τά θε ση των ο φει λών εφιστά ται η προ σο χή των συνεταί-
ρων, ώ στε στα γραμ μά τια εί σπρα ξης ναπληκτρολογούνται από τον ταμία
τηςτράπεζας,υποχρεωτικά,ταστοιχείασυνεταίρουήιδιοκτήτη,ήτοιονο
ματεπώνυμοκαιΑριθμόςΓενικούΜητρώουΟικοπέδου (ΑΓΜ)καθώςκαι
οΑριθμόςΟικοδομικού Τετραγώνου καιΟικοπέδου (ΟΤ&ΑΟ), ώ στε να 
διευκολύ νε ται η πι στή και α κρι βής ε νη μέ ρω ση των αρ χεί ων μας. Σε οι κό πεδα, 
που υ πάρ χουν πλέον του ε νός (1) ι διο κτή τες, κά θε ι διο κτή της εί ναι υ πο χρε ω μέ-
νος να κα τα θέ τει το πο σό που του α να λο γεί και α να γρά φε ται στην ει δο ποί η ση 
που λαμβά νει α πό τον Ο ΣΜΑ ΕΣ. Δενείναιαπαραίτητηηαποστολήαπότους
συνεταίρους, όταν καταθέτουν τις εισφορές – οφειλές, φωτοαντίγραφου
τουδελτίουκατάθεσης,στονΟΣΜΑΕΣ.

 21. Σύμφωνα με το Άρθρο 8 παρ. β’ και γ’, του ισχύοντος Κατα
στατικούμαςοισυνέταιροιέχουνυποχρέωσηναπληρώνουντιςσυνδρο
μέςτουςκαιτιςδαπάνεςπουαφορούνστηνεκπλήρωσητουσκοπούτου
Συνεταιρισμού,νασυμμορφώνονταιμετοΚαταστατικόκαιτιςαποφάσεις
τηςΔιοικήσεωςσυμβάλλονταςστηνπροώθησηκαιυλοποίησητουέργου
του.Αυτονόητοείναιότιοιπαραπάνωεισφορέςαποτελούνταμοναδικά
έσοδατουΣυνεταιρισμούμεταοποίακαλύπτονταιταλειτουργικάέξοδα
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του (ενοίκιο, δαπάνες προσωπικού, δαπάνες γραφικής ύλης, δαπάνες
τηλεφώνων κ.λ.π) και αντιμετωπίζονται οι δαπάνες συντήρησης των
έργωνυφιστάμενωνέργωνυποδομής.Γιαόλεςτιςοφειλέςπαρελθόντων
ετών (ετήσιες συνδρομές –έργα μεταφοράς νερού –χρεώσεις νερού) οι
οποίεςδενεξοφλήθηκανοΟΣΜΑΕΣπροβαίνεισεδιακοπέςυδροδοτήσε
ως(Μαλεσίνα)καισεαγωγέςγιατιςεισπράξειςτωνοφειλώνγιαλόγους
δικαίουπροςτουςυπόλοιπουςσυνεταίρους.

 22. Ό σον α φο ρά το Τ.Α.Π., ό πως έ χει α πο φαν θεί το Νο μι κό Συμ βού λιο 
του Κράτους με την με α ριθ μό 394/1997 γνω μο δό τη σή του, δεν προ κύ πτει α πό 
την διάταξη του άρ θρου 24 του Ν. 2130/1993 ότι ο Δή μος ή η Κοι νό τη τα ο φεί λουν 
να δια θέ σουν το α ντί στοι χο πο σό που εισέ πρα ξαν για Τ.Α.Π. α πό τα μέ λη του 
Οικοδο μι κού Συ νεται ρι σμού για έρ γα α πο κλει στι κά στην έ κτα ση του Οι κο δο μι κού 
Συνεται ρι σμού, αλ λά δύ να νται να δια θέ σουν τα πο σά αυτά για ε κτέ λε ση τέ τοιων 
έργων σε ο ποιοδή ποτε ση μεί ο των ο ρί ων τους. Κα τό πιν τού του υ πάρ χει προ-
φα νώς δυσχέ ρεια στον Συ νε ται ρι σμό μας να ε πι βάλ λει στον Δή μο Λο κρών την 
υ πο χρέ ω ση ό πως τα ει σπρατ τό με να τέ λη του Τ.Α.Π. α πό τους συ νε ταί ρους να 
δια τί θε νται για την συ ντή ρη ση των έρ γων υπο δο μής α πο κλει στι κά στην έ κτα ση 
του Συ νε ταιρισμού μας.

 23. Πα ρα κα λού νται τα μέ λη του Ο ΣΜΑ ΕΣ, κα θώς και ό ποιοι άλ λοι συ νέ-
ταιροι αλλά ζουν διεύ θυν ση κα τοι κί ας να γνω ρίζουν στο Συ νε ται ρι σμό έ γκαι ρα τη 
νέ α τους διεύ θυν ση στην ο ποί α θα τους α πο στέλ λο νται τα διά φο ρα ε νη με ρω τι κά 
έγγρα φα. Ε πί σης να μας γνω ρί ζε ται έ γκαι ρα στο FAX: 210-6437211 ο ποια δή πο-
τε αλ λα γή στον α ριθ μό τηλε φώ νου σας για έ γκαι ρη και γρή γο ρη ε πι κοι νω νί α.

 24. Τα γρα φεί α του Ο ΣΜΑ ΕΣ ευ ρί σκο νται στην ο δό Δημ. Σού τσου 40 
Αμπε λό κη ποι Α θή να ΤΚ 11521. (5ος Ό ρο φος).

 25. Δη μιουρ γή θη κε και α ναρτή θη κε στις 10 Δεκ 2012 η ι στο σε λί δα του 
ΟΣΜΑ ΕΣ μέ σα στο δια δι κτυα κό τό πο του ΓΕΣ (www.army.gr). Για πλη ρο φο ρί ες 
σχετι κές με τον Ο ΣΜΑ ΕΣ α κο λου θή στε την δια δρο μή www.army.gr/ Ορ γάνωση/
Μο νά δες - Υ πη ρε σί ες /Ο ΣΜΑ ΕΣ.

 26. Διευ κρι νί ζε ται ό τι τυ χόν σφάλ μα τα που πα ρου σιά ζο νται στις δο σο λη-
ψί ες των συ νε ταί ρων με τον Ο ΣΜΑ ΕΣ δεν εί ναι ε σκεμ μέ να ού τε α ποβλέ πουν 
σε πρόκλη ση ζη μιάς κα νε νός. Η κα τα νό η ση των συ νε ταί ρων εί ναι α πα ραί τη τη 
η δε ε πίλυση ό ποιων προ βλη μά των θα πρέ πει να γί νε ται με κα λή διά θε ση και 
γνώ μο να την εκ πλή ρω ση ε νός κοι νού σκο πού. Τα τη λέ φωνα των γρα φεί ων του 
Ο ΣΜΑ ΕΣ για ενημέ ρω ση και πλη ροφό ρη ση των συ νε ταί ρων (το λο γι στή ριο α πα-
ντά α πό 09.00 έ ως 13.00 κα θη με ρι νά), κα τά πε ρί πτω ση εί ναι :

α. Πρό ε δρος ΔΣ 210 8705260
210 6438119

β. Γραμ μα τεί α 210 8705261

γ. Γεν. Γραμ μα τέ ας 210 6438598
210 8705263
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δ. Τα μεί ο 210 8705268
210 8705267

ε. Λο γι στή ριο
Τμή μα Μα λε σί νας 210 8705265
Τμή μα Κα ρύ στου                              210 8705266

στ. Υ πεύ θυ νος Προ γράμ μα τος Μα λε σί νας
Ύ δρευ ση 

210 8705269
210-8705276

ζ. Υ πεύ θυ νος Προ γράμ μα τος Κα ρύ στου 210 8705270
210 8705263

η. Υ πεύ θυ νος Γ΄ Προ γράμ μα τος 210 8705263
210-8705275

θ. Πρό ε δρος Επι τρο πής Α ξιο λό γη σης 210 8705272
ι. ΗλεκτρονικόΤαχυδρομείο(email):

(1). Λο γι στή ριο: osmaes.tameio@gmail.com
(2). Γραμμα τεί α: osmaes.gram@gmail.com

ια. FAX 210 6437211

Σχης (ΜΧ) Φα μέ λης Αν δρέ ας
Α κρι βές Α ντί γρα φο Πρό ε δρος Δ.Σ./Ο ΣΜΑ ΕΣ

Επ χος (ΕΥ) Σέρ γης Χρή στος
Γεν. Γραμ μα τέ ας

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

«1» Προ ϋ πο λο γι σμός Έ τους 2013 Α να λυ τι κός Πί να κας Ε σό δων Οι κι στι κού 
Προγράμ μα τος Μα λε σί νας.
«2» Προ ϋ πο λο γι σμός Έ τους 2013 Α να λυ τι κός Πί να κας Ε ξό δων Οι κι στι κού 
Προγράμ μα τος Μα λε σίνας.
«3» Προ ϋ πο λο γι σμός Έ τους 2013 Α να λυ τι κός Πί να κας Ε σό δων Οι κι στι κού 
Προγράμ μα τος Κα ρύ στου.
«4» Προ ϋ πο λο γι σμός Έ τους 2013 Α να λυ τι κός Πί να κας Ε ξό δων Οι κι στι κού 
Προγράμ μα τος Κα ρύ στου.
«5» Προ ϋ πο λο γι σμός Έ τους 2013 Α να λυ τι κός Πί να κας Ε σό δων Γ΄ Οι κι στι κού 
Προ γράμ μα τος.
«6» Προ ϋ πο λο γι σμός Έ τους 2013 Α να λυ τι κός Πί να κας Ε ξό δων Γ΄ Οι κι στι κού 
Προ γράμ μα τος.





Ο ΣΜΑ ΕΣ
Γεν. Γραμ μα τέ ας
4 Ιουν 2013

ΠΡΟ ΣΘΗ ΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑ ΡΑΡ ΤΗ ΜΑ «Α» 
ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.900/43/1084/Σ. 360

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΤΟΥΣ2013

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣΠΙΝΑΚΑΣΕΣΟΔΩΝΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ

Α/Α ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 5681 Ει σφο ρά Συ νε ταί ρων Έ τους 

2013 (*)
625.621,32 (*)Το πο σό α φο ρά τις ει σφο ρές 

έ τους 2013 α πό τους συ νε ταί-
ρους οι κι σμού Μα λε σί νας. Α πό 
τα 625.621,32€:
α. Τα 104.125,00 € κα τα νέ μο-
νται ι σο με ρώς στους 1225 οικι-
στές δηλ.85,00 € ο κα θέ νας ε νώ 
τα 365.850,00 € κα τα νέ μο νται 
ι σομερώς στα 4065 οι κό πε δα 
δηλ. 90,00€ α νά οι κό πε δο .Τα 
πα ρα πά νω ποσά στη ρί ζο νται 
και σε με λέ τη που εκπο νή θη κε 
προ κειμένου να εί ναι βιώσι μο 
το πρό γραμ μα Μαλεσί νας, σε 
συ νερ γα σί α με την ε ταιρεί α DBS 
που ε γκα τέ στη σε το σύ στη μα 
μηχανο γρα φη μέ νης λογι στι κής 
του Ταμεί ου - Λογιστη ρί ου. Το 
σύ νο λο των ε σό δων ό λων των 
συ νε ταί ρων προο ρί ζε ται να 
κα λύ ψει το με γαλύτε ρο μέ ρος 
των συ νο λι κών ε ξό δων του 
Π/Υ Μα λε σί νας για το 2013. Η 
διαφο ρε τι κή χρέ ω ση προκύ πτει 
για λό γους δί και ης α ντιμετώ-
πι σης των συνε ταί ρων κα θώς 
οι οι κι στές χρησι μο ποιούν το 
δίκτυο και ε πι βαρύνουν ά με σα 
την συ ντήρη ση του ε νώ οι οι κο-
πε δού χοι έχουν το δι καί ω μα για 
μελ λοντι κή χρήση.
β. Τα 124.133,72 € α φο ρούν 
την δια φο ρά των ε σό δων α πό 
κατανάλω ση νε ρού  α πό τα έ ξο-
δα για την πληρω μή της ΔΕ Η 
των  ε τών 2011-2012. Αυ τά 
κα τα νέμονται στον κά θε οι κι-
στή ξε χω ρι στά ανάλο γα με την 
ε τή σια κα τα νάλωση νε ρού που 
πραγ μα το ποίη σε για το έ τος 
2011 και 2012.

2 5681 Υ πό λοι πο εισφο ράς 2012 
(**)

182.925,00

3 3162 Έ σο δα α πό Κα τα νάλω ση 
Νερού (2013)

420.000,00

4 8429 Χρε ώ στες Πα ρελ θόντων 
Ε τών (Ύ δρευ σης και ει σφ-
ορών)

395.000,00

5 3511 Τό κοι Πι στω τι κοί Λογ/σμου 
Όψε ως 21565

200,00

6 3519 Τό κοι Πι στω τι κοί Προ θε-
σμιακών Κατα θέ σε ων

8.000,00

7 3349 Έ σο δα α πό Εκ ποί η ση 
Οι κοπέδων Ε κτός Σχε δί ου

80.000,00



Α-1-2

Α/Α ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
γ. Τα 31.512.60 € α φο ρούν 
δαπάνες που πραγ μα το ποι ή-
θη καν για τη φύ λα ξη και το πο-
θέ τη ση συ στημάτων α σφα-
λεί ας στις ε γκα τα στάσεις του 
ε ξω τε ρι κού δι κτύ ου ύδρευσης 
κα τό πιν ε πι θυ μί ας και αι τή σε ων 
των οι κι στών για α ντιμετώ πι ση 
των συ νε χών κρου σμά των κλο-
πής με συ νέ πεια την πλημ μελή 
υ δρο δότηση. Με α πό φα ση του 
ΔΣ το παραπά νω πο σό θα 
ε πι βα ρύ νει μό νο τους έ χο ντες 
υ δρόμε τρο.
(**) Πο σό που έ χει χρε ω θεί στο 
τέ λος 2012 ε ξαι τί ας κα θυ στέ-
ρη σης του Π/Υ 2012 και δεν 
πρό κει ται για νέ ες χρε ώ σεις στο 
2013. Το πλεόνα σμα που θα 
δη μιουρ γη θεί κα τά την ε κτέλε-
ση του προ ϋ πο λο γι σμού 2013 
προ ο ρί ζε ται να χρησι μο ποιηθεί 
για την δη μιουρ γί α και ε νί σχυ ση 
του υ πάρ χο ντος α πο θε ματικού 
(90.497,47€).

ΣΥΝΟΛΟ 1.711.746,32

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Δια θέ σι μα με 28/11/2012:  90.497,47€

Σχης (ΜΧ) Φα μέ λης Αν δρέ ας
Α κρι βές Α ντί γρα φο Πρό ε δρος Δ.Σ./Ο ΣΜΑ ΕΣ

Λγός (Ο) Γκό γκος Πε ρι κλής 
Τα μί ας Ο ΣΜΑ ΕΣ



Ο ΣΜΑ ΕΣ
Γεν. Γραμ μα τέ ας
4 Ιουν 2013

ΠΡΟ ΣΘΗ ΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑ ΡΑΡ ΤΗ ΜΑ «Α» 
ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.900/43/1084/Σ.360

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΤΟΥΣ2013

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣΠΙΝΑΚΑΣΕΞΟΔΩΝΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ

Α/Α KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ–ΕΠΙΣΚΕΥΗ–ΒΕΛΤΙΩ

ΣΗ–ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΕΡΓΩΝΥΠΟΔΟΜΗΣ
 (*) Το πο σό α φο ρά 

ΦΑΠ για τις ε κτά-
σεις του οι κι σμού 
που πα ρα μέ νουν 
στην ι διο κτη σί α του 
Ο ΣΜΑ ΕΣ και συ νε-
πώς βα ρύ νουν 
αυ τόν κα θώς και 
φό ρους κα τα θέ σε ων.
(**) Το πο σό α φο ρά 
στην Προ μή θεια-επι-
σκευ ή/βελ τί ω ση  Υ λι-
κών & Υ πη ρε σιών  
Δι κτύ ου Ύ δρευ σης 
(***) Το Πλε ό να σμα 
Χρή σης θα προ κύ-
ψει ε φό σον υ λο ποι-
η θούν τα Έ σο δα και 
τα Έ ξο δα του Π/Υ 
και θα χρη σι μο ποι-
η θεί για τη δη μιουρ-
γί α και ε νί σχυ ση του 
α πο θε μα τι κού. 

1 0842 ΔΕ Η Α ντλιο στα σί ων Δι κτύ ου Ύ δρευ σης 420.000,00
2 1432 Α γο ρά Υ λι κών Χλω ρί ω σης και Έ ξο δα 

κα τα μέ τρη σης -Ε λέγ χου υ δρο με τρη τών 
Νε ρού Δι κτύ ου Ύ δρευ σης

10.000,00

3 0878 Α μοι βή Ερ γο λά βου Συ ντή ρη σης  Δι κτύ-
ου Ύ δρευ σης

130.000,00

4 0841 Προ μή θεια-ε πι σκευ ή/βελ τί ω ση  Υ λι κών 
& Υ πη ρε σιών  Δι κτύ ου Ύ δρευ σης   (**)

280.000,00

5 0879 Πε ρί φρα ξη γε ω τρή σε ων και οι κο πέ δων 
ι διο κτη σί ας Ο ΣΜΑ ΕΣ(ε ντός και ε κτός 
σχε δί ου)

15.000,00

6 9761 Α μοι βή Ε ξω τε ρι κού Ε πι στη μο νι κού Συμ-
βού λου- Συ νερ γά τη

8.000,00

7 0863 Δια μόρ φω ση Κοι νό χρη στων- Κοι νω φε-
λών Χώ ρων Οι κι σμού

15.000,00

8 9349 Προ μή θεια  λοι πού ε ξο πλι σμού 10,000,00

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑΕΞΟΔΑ 
9 0411 Α μοι βή Νο μι κού Συμ βού λου 23.000,00
10 0559 Ερ γο δο τι κές Α σφα λι στι κές Ει σφο ρές 

Δι κη γό ρων
3.000,00

11 0271 Μι σθο δο σί α Προ σω πι κού 21.000,00
12 0551 Ει σφο ρά Υ πέρ Ι ΚΑ 8.000,00
13 7123 Προ μή θεια Η/Υ , Προ γραμ μά των , 

Μη χα νο γρα φι κή Υ πο στή ρι ξη, ΄Ι ντερ νετ 
(e-Banking), Τέ λη Κι νη τής Τη λε φω νί ας

4.000,00



Α - 2 - 2 

Α/Α KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
  ΓΕΝΙΚΑΕΞΟΔΑ   
14 0813 Ε νοί κιο Γρα φεί ων 17.000,00
15 1261 Γρα φι κή Ύ λη 2.500,00
16 0831 Τα χυ δρο μι κά Έ ξο δα 15.000,00
17 0845 Προ μή θεια Υ λι κών & Υ πη ρε σιών Κα θα-

ρι σμού Γρα φεί ων Ο ΣΜΑ ΕΣ
2.500,00

18 0849 Α πρό βλε πτα Έ ξο δα 2.500,00

  ΛΟΙΠΑΕΞΟΔΑ 
19 0711 Έ ξο δα Κί νη σης Προ σω πι κού 2.000,00
20 0719 Α ντί τι μο Καυ σί μων Κί νη σης Υ δραυ λι κού 1.400,00
21 0911 Φό ροι (*) 18.000,00
22 0894 Δι κα στι κά Έ ξο δα 2.500,00
23 3199 Ε πι στρο φές Πο σών Α χρε ω στή τως Κα τα-

βλη θέ ντων
2.000,00

24 9762 Το πο γρα φι κές Ερ γα σί ες στα Ε κτός Σχε-
δί ου Οι κό πε δα

15.000,00

25 0899 Έ ξο δα Κτη μα το λο γί ου 5.000,00
26 0851 Έ ξο δα Δη μο σιεύ σε ων 1.000,00
27 0289 Λοι πές Α πο ζη μιώ σεις προ σω πι κού και 

δι κα στι κές α πο φά σεις 
10.000,00

28 0892 Α σφά λεια ε γκα τα στά σε ων Α ντλιο στα σί-
ων Μα λε σί νας 

10.000,00

  ΣΥΝΟΛΟΕΞΟΔΩΝ 1.053.400,00
  ΣΥΝΟΛΟΕΣΟΔΩΝ 1.711.746,32
  Πλε ό να σμα Χρή σε ως (***) 658.346,32  

Σχης (ΜΧ) Φα μέ λης Αν δρέ ας
Α κρι βές Α ντί γρα φο Πρό ε δρος Δ.Σ./Ο ΣΜΑ ΕΣ

Λγός (Ο) Γκό γκος Πε ρι κλής 
Τα μί ας Ο ΣΜΑ ΕΣ



Ο ΣΜΑ ΕΣ
Γεν. Γραμ μα τέ ας
4 Ιουν 2013

ΠΡΟ ΣΘΗ ΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑ ΡΑΡ ΤΗ ΜΑ «Α» 
ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.900/43/1084/Σ.360

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΤΟΥΣ2013

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣΠΙΝΑΚΑΣΕΣΟΔΩΝΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΑΡΥΣΤΟΥ

Α/Α ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 5681 Ει σφο ρά Συ νε ταί ρων Προ-

γράμμα τος 2013 (*)
200.000,00 (*) Το πο σό αφο ρά την ει σφο ρά 

έ τους 2013 και προ ο ρί ζε ται να 
κα λύψει μέ ρος των συ νο λι κών ε ξό-
δων του Π/Υ 2013 Προ γράμ μα τος 
Κα ρύ στου.
(**) Πο σό που έ χει χρε ω θεί στο 
τέ λος 2012 ε ξαιτίας κα θυ στέ ρη σης 
του Π/Υ 2012 και δεν πρό κει ται για 
νέ ες χρεώσεις στο 2013.

2 8429 Χρε ώ στες Προ γράμ μα τος 
Παρελ θόντων Ε τών

130.000,00

3 5681 Ει σφο ρά του 2012 (**) 160.000,00

4 3162 Έ σο δα α πό κατα νά λω ση 
νερού(2013)

50.000,00

5 5259 ΦΑΠ 2012 (***) 8.623,35 (***) Το πο σό κα τα βλή θη κε α πό 
τον ΟΣΜΑ ΕΣ και α φο ρά  ΦΑΠ  
έ τους 2012 για τα οι κό πε δα για τα 
ο ποί α δεν εί χε συ να φθεί συμ βό-
λαιο α πό τους συ νε ταί ρους έ ως 
την 1η Ια νουα ρί ου 2012. Τα δε 
σχε τι κά έ ξο δα με τα κυ λί ο νται σε 
αυ τούς, σύμφω να με α πό φα ση ΔΣ 
536/18-06-2012

6 3519 Τό κοι Πι στω τι κοί Προ θε σμια-
κών Κατα θέ σε ων

18.000,00

7 3511 Τό κοι Πι στω τι κοί Λογ/σμου 
Όψε ως 21674

800,00

  ΣΥΝΟΛΟ 567.423,35  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Δια θέ σι μα με 28/11/12 : 381.044,59

Σχης (ΜΧ) Φα μέ λης Αν δρέ ας
Α κρι βές Α ντί γρα φο Πρό ε δρος Δ.Σ./Ο ΣΜΑ ΕΣ

Λγός (Ο) Γκό γκος Πε ρι κλής 
Τα μί ας Ο ΣΜΑ ΕΣ





Ο ΣΜΑ ΕΣ
Γεν. Γραμ μα τέ ας
4 Ιουν 2013

ΠΡΟ ΣΘΗ ΚΗ «4» ΣΤΟ ΠΑ ΡΑΡ ΤΗ ΜΑ «Α» 
ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.900/43/1084/Σ.360

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΤΟΥΣ2013

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣΠΙΝΑΚΑΣΕΞΟΔΩΝΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΑΡΥΣΤΟΥ

Α/Α KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ–ΕΠΙΣΚΕΥΗ–

ΒΕΛΤΙΩΣΗ–ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΕΡΓΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΗΣ

 

1 0842 ΔΕ Η Α ντλιο στα σί ων Δι κτύ ου 
Ύ δρευσης

50.000,00  

2 0878 Προ μή θεια-Ε πι σκευή/βελ τί ω ση υλικών 
και υ πη ρε σιών Δι κτύ ου Ύδρευσης 

100.000,00  

3 1432 Α μοι βή ερ γο λά βου συ ντή ρη σης –ε πι-
σκευ ής δι κτύ ου ύ δρευ σης

10.000,00  

4 9781 Α πο κα τάστα ση κα τα στρο φών στις 
ο δούς  του Οικισμού

100.000,00  

5 9761 Α μοι βή Ε ξω τε ρι κού Ε πι στη μο νι κού 
Συμ βού λου- Συ νερ γά τη

30.000,00  

6 9783 Κα τα σκευ ή–ε πι σκευ ή, συ ντή ρη ση –
βελ τί ω ση έρ γων υ πο δο μής

155.323,35  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑΕΞΟΔΑ   
7 0411 Α μοι βή Νο μι κού Συμβού λου 28.000,00  
8 0559 Ερ γο δο τι κές Α σφαλι στι κές Ει σφο ρές 

Δι κη γό ρου
4.000,00  

9 0271 Μι σθο δο σί α Φύ λακα 17.000,00  
10 0551 Ει σφο ρά Υ πέρ Ι ΚΑ 5.000,00  
11 7123 Προ μή θεια Η/Υ , Προ γραμ μά των , 

Μη χα νο γρα φι κή Υ πο στή ρι ξη, ΄Ι ντερ νετ 
(e-Banking), Τέ λη Κι νη τής Τη λε φω νί ας

1.000,00  

ΓΕΝΙΚΑΕΞΟΔΑ   
12 0813 Ε νοί κιο Γρα φεί ων 10.000,00  
13 1261 Γρα φι κή Ύ λη 1.000,00  
14 0831 Τα χυ δρο μι κά Έ ξο δα 5.000,00  
15 0845 Προ μή θεια Υ λι κών & Υ πη ρε σιών 

Κα θα ρι σμού Γρα φεί ων Ο ΣΜΑ ΕΣ
1.500,00  

16 0849 Α πρό βλε πτα Έ ξο δα 5.000,00  
ΛΟΙΠΑΕΞΟΔΑ   

17 0711 Έ ξο δα Κί νη σης Προ σω πι κού 2.500,00  
18 0719 Α ντί τι μο Καυ σί μων Κί νη σης Φύ λα κα 1.100,00  
19 0911 Φό ροι 14.000,00  
20 0894 Δι κα στι κά Έ ξο δα 5.000,00  
21 0851 Έ ξο δα Δη μο σιεύ σε ων 1.000,00  



Α - 4 - 2 

Α/Α KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

22 9762 Το πο γρα φι κές Ερ γα σί ες στον  οικι-
σμό 20.000,00  

23 3199 Ε πι στρο φές Πο σών Α χρε ω στή τως 
Κα τα βλη θέ ντων 1.000,00

  ΣΥΝΟΛΟΕΞΟΔΩΝ 567.423,35  
  ΣΥΝΟΛΟΕΣΟΔΩΝ 567.423,35

Σχης (ΜΧ) Φα μέ λης Αν δρέ ας
Α κρι βές Α ντί γρα φο Πρό ε δρος Δ.Σ./Ο ΣΜΑ ΕΣ

Λγός (Ο) Γκό γκος Πε ρι κλής 
Τα μί ας Ο ΣΜΑ ΕΣ



Ο ΣΜΑ ΕΣ
Γεν. Γραμ μα τέ ας
4 Ιουν 2013

ΠΡΟ ΣΘΗ ΚΗ «5» ΣΤΟ ΠΑ ΡΑΡ ΤΗ ΜΑ «Α» 
ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.900/43/1084/Σ.360

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΤΟΥΣ2013

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣΠΙΝΑΚΑΣΕΣΟΔΩΝΓ΄ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Α/Α ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 3519 Τό κοι Πι στω τι κοί Προ θε σμιακών 

Κατα θέ σε ων
30.000,00 Έχει γί νει πρό βλε ψη για 

εγ γρα φή εί κο σι νέ ων με λών
2 3511 Τό κοι Πι στω τι κοί Λογ/σμου 

Ό ψε ως 21830
200,00

3 5684 Συν δρο μές 7,00  
4 5684 Δι καιώ μα τα Εγ γρα φής 2,00  
5 5684 Συ νε ται ρι στι κή Με ρί δα 35,00  
6 5684 Προ κα τα βο λή 3.500,00  
  ΣΥΝΟΛΟ 33.744,00  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Δια θέ σι μα με 28/11/2012 : 577.508,00€

Σχης (ΜΧ) Φα μέ λης Αν δρέ ας
Α κρι βές Α ντί γρα φο Πρό ε δρος Δ.Σ./Ο ΣΜΑ ΕΣ

Λγός (Ο) Γκό γκος Πε ρι κλής 
Τα μί ας Ο ΣΜΑ ΕΣ





Ο ΣΜΑ ΕΣ
Γεν. Γραμ μα τέ ας
4 Iουν 2013

ΠΡΟ ΣΘΗ ΚΗ «6» ΣΤΟ ΠΑ ΡΑΡ ΤΗ ΜΑ «Α» 
ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.900/43/1084/Σ.360

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΤΟΥΣ2013

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣΠΙΝΑΚΑΣΕΞΟΔΩΝΓ΄ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Α/Α KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 3199 Ε πι στρο φές Πο σών Α χρε ω-

στήτως Καταβλη θέ ντων
5.000,00 (*) Το πλε ό να σμα χρή σης 

θα προ κύ ψει εφόσον υ λο-
ποι η θούν τα Έσο δα και τα 
Έ ξο δα του Π/Υ.

2 0813 Ε νοί κιο Γρα φεί ων 3.000,00

3 7123 Προ μή θεια Η/Υ, Προ γραμ-
μάτων , Μη χανο γρα φι κή Υ πο-
στήρι ξη, ΄Ι ντερ νετ (e-Banking), 
Τέ λη Κι νητής Τη λε φω νί ας

500,00  

4 1261 Γρα φι κή Ύ λη 500,00  
5 0831 Τα χυ δρο μι κά Έ ξο δα 1.500,00  
6 0711 Έ ξο δα Κί νη σης Προ σω πι κού 3.000,00  
7 0911 Φό ρος Τό κων Κα τα θέ σε ων 3.500,00  
8 0849 Α πρό βλε πτα Έ ξο δα 500,00  
9 0845 Προ μή θεια Υ λι κών & 

Υ πηρεσιών Κα θαρισμού Γρα-
φεί ων Ο ΣΜΑ ΕΣ

600,00  

10 9761 Α μοι βή Ε ξω τε ρι κού Ε πι στη-
μονικού Συμβού λου- Συ νερ γά-
τη

5.000,00  

  ΣΥΝΟΛΟΕΞΟΔΩΝ 23.100,00  
  ΣΥΝΟΛΟΕΣΟΔΩΝ 33.744,00  
  Πλε ό να σμα Χρή σε ως (*) 10.644.00  

Σχης (ΜΧ) Φα μέ λης Αν δρέ ας
Α κρι βές Α ντί γρα φο Πρό ε δρος Δ.Σ./Ο ΣΜΑ ΕΣ

Λγός (Ο) Γκό γκος Πε ρι κλής 
Τα μί ας Ο ΣΜΑ ΕΣ


