ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νο 16/10-08-2011
Αριθ.Αποφ. 125/2011
ΘΕΜΑ: Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Β΄ τριμήνου για τον έλεγχο –
υλοποίηση του προϋπολογισμού 2011.
Στους Μολάους, σήμερα, την 10-08-2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ. στο Δημοτικό
Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Μονεμβασιάς, ύστερα από την 1792/05-08-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε
νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.Τριχείλης Ηρακλής (Πρόεδρος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
Χαραμής Αντώνης

2.Χριστάκος Σταύρος (Αντιπρόεδρος)
3.Ιατρόπουλος Δημήτριος
4.Μαυρομιχάλης Κων/νος
5.Λύρας Χαράλαμπος
6.Μαρούσης Χαράλαμπος
7.Παπαδάκης Γεώργιος (Αναπλ. μέλος)
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη
Νικόλαο.
Ο Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη των μελών της τα εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1β του Ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή
εκτός των άλλων ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά
τρίμηνο έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η
κατάσταση των εσόδων-εξόδων του δήμου.
Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου
υπέβαλε την παρακάτω Έκθεση Εσόδων-Εξόδων B΄ τριμήνου 2011 για τον έλεγχο
υλοποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 η οποία αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας και ειδικότερα έχει ως εξής:
Σύμφωνα με την ΚΥΑ 7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος Β’)
Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, ορίζονται
τα εξής:

1. Ο Προϋπολογισμός των δήμων και κοινοτήτων διακρίνεται σε προϋπολογισμό
εσόδων και προϋπολογισμό δαπανών
Α. Τα έσοδα διακρίνονται σε:
•
τακτικά έσοδα
•
έκτακτα έσοδα
•
έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη
φορά
•
εισπράξεις Δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε. (Παρελθόντα Οικονομικά
Έτη)
•
εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων
•
χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης.
Β. Οι δαπάνες διακρίνονται σε:
•
λειτουργικές δαπάνες χρήσης
•
επενδύσεις
•
πληρωμές Π.Ο.Ε., λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις
•
αποθεματικό.
2. Το κάθε είδος εσόδου ή εξόδου του προϋπολογισμού χαρακτηρίζεται από ένα
κωδικό αριθμό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η κωδικοποίηση των κονδυλίων του Προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων των
Δήμων ακολουθεί το ακόλουθο σύστημα:
Τα έσοδα διακρίνονται σε ομάδες με χαρακτηριστικά στοιχεία (αριθμούς) για κάθε
ομάδα ως ακολούθως:
•
τακτικά έσοδα με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 0,
•
έκτακτα έσοδα με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 1,
•
έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη
φορά με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 2,
•
εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από παρελθόντα έτη με χαρακτηριστικό
στοιχείο τον αριθμό 3,
•
εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό
4. Στο τελευταίο αυτό χαρακτηριστικό στοιχείο, τον αριθμό 4, εντάσσονται και οι
επιστροφές χρημάτων,
•
χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης με χαρακτηριστικό στοιχείο τον
αριθμό 5.
Κάθε ομάδα εσόδων, διαιρείται σε κατηγορίες με την παράθεση, παραπλεύρως του
χαρακτηριστικού αριθμού της ομάδας των εσόδων, ενός αριθμού από 0-9. Κάθε
κατηγορία αναλύεται σε υποκατηγορίες, με την περαιτέρω παράθεση ενός ακόμη
αριθμού από 0-9. Κάθε υποκατηγορία εσόδου περιλαμβάνει το είδος κάθε εσόδου,
με την παράθεση ενός ακόμη αριθμού 0-9. Έτσι, η ομάδα των εσόδων
χαρακτηρίζεται από ένα μονοψήφιο αριθμό, η κατηγορία εσόδων με διψήφιο αριθμό,
η υποκατηγορία με τριψήφιο αριθμό και το είδος του εσόδου με τετραψήφιο αριθμό.
Τα έξοδα διακρίνονται σε:
•
λειτουργικές δαπάνες της χρήσεως, με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 6,
•
Επενδύσεις (αγορές και κατασκευές πάγιου εξοπλισμού, έργα κλπ) με
χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 7,
•
πληρωμές από υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. και λοιπές δαπάνες και αποδόσεις με
χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 8,
•
Το αποθεματικό χαρακτηρίζεται με τον αριθμό 9.
Και για τα έξοδα ισχύει η ίδια ως άνω μεθοδολογία υποδιαίρεσης των
προαναφερθέντων ομάδων εξόδων και πληρωμών σε κατηγορίες, υποκατηγορίες και
είδος εξόδου. Με την παράθεση, παραπλεύρως της ομάδας, ενός χαρακτηριστικού
αριθμού 0-9 για να οριστεί η κατηγορία, την περαιτέρω παράθεση ενός αριθμού 0-9
για την υποκατηγορία και την προσθήκη ακόμη ενός αριθμού 0-9 που χαρακτηρίζει
το είδος του εξόδου ή της πληρωμής.

3. Όλες οι εγγραφές του Προϋπολογισμού γίνονται στο αναλυτικότερο επίπεδο
δηλαδή στον τετραψήφιο κωδικό ή περαιτέρω όπου απαιτείται όπως π.χ. στα έργα.
4.
Απέναντι σε κάθε κωδικό αριθμό αναγράφονται:
Α. ο τίτλος του εσόδου ή δαπάνης κατά κεφάλαιο.
Β. τα ποσά των προϋπολογισθέντων όπως τελικά διαμορφώθηκαν εσόδων και
ενταλθέντων δαπανών του προηγούμενου έτους, όπως αυτά προκύπτουν από τα
λογιστικά βιβλία του δήμου ή της κοινότητας, κατά το χρόνο της κατάρτισης του
προϋπολογισμού.
Γ. τα ποσά των ψηφισθέντων από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο εσόδων και
δαπανών, του έτους το οποίο αφορά ο προϋπολογισμός.
Δ. τα ποσά των εγκριθέντων από την οικεία Περιφέρεια εσόδων και δαπανών, του
έτους το οποίο αφορά ο προϋπολογισμός.
Ε. σε ειδική στήλη, καταχωρούνται τα έσοδα και οι δαπάνες όπως διαμορφώθηκαν
μετά από κάθε αναμόρφωση.
Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10,
η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει
ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η
κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία
καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά
στην ιστοσελίδα του δήμου.
Για την κατάρτιση της ενδιάμεσης έκθεσης επιλέχθηκε το πρότυπο της συνοπτικής
κατάστασης προϋπολογισμού- απολογισμού εσόδων –εξόδων της ΚΥΑ
7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος Β’) Καθορισμός του τύπου του
προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων.
Στους κάτωθι πίνακες εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό
Α. τα Έσοδα και Εισπράξεις και τα
Β. Έξοδα και Πληρωμές με τα προϋπολογισθέντα και τα τελικά απολογιστικά
διαμορφωμένα ποσά στο τέλος του τριμήνου.

Έσοδα και Εισπράξεις Β ΤΡΙΜΗΝΟ
Κωδικοί
Αριθμοί

Έσοδα και Εισπράξεις

1 (πλην 13)

Τακτικά Έσοδα.................

2

Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για
επενδύσεις)......................

31

Έσοδα παρελθόντων ετών ................

32

Εισπράξεις από Δάνεια ...................

4

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα
έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη

105.804,03

5

Εισπράξεις
υπέρ
Δημοσίου,
Φορέων και Τρίτων.

256.197,80

13

Απολογισμός
τριμήνου
σε
ευρώ
2.207.489,44

Ασφ.

499.769,28
85.832,75

Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους.....
Επιχορηγήσεις για επενδύσεις...........

27.500,00

Σύνολο Πόρων..............

3.182.593,30

Έξοδα και Πληρωμές Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟ
Κωδικοί
Αριθμοί

Έξοδα και Πληρωμές

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού……...

Απολογισμός
τριμήνου
σε
ευρώ
824.275,38

61, 62

Αμοιβές και παροχές τρίτων …………

261.370,70

63, 64

Φόροι – τέλη, λοιπά γενικά έξοδα…..

12.055,44

651
66
67, 68

Τοκοχρεολύσια δανείων …………….
Προμήθειες – Αναλώσεις υλικών……
Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα

96.983,21
69.598,01

81

Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε …

580.999,77

82, 85

Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις ….

224.056,46

Επενδύσεις

71
73
74

Αγορές ……………………………….
Έργα ………………………………….
Μελέτες ………………………………

75

Συμμετοχή σε επιχειρήσεις…………

652

Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων

9111

Αποθεματικό……………………….….
Σύνολο εξόδων και πληρωμών

23.478,24
122.785,25

38.546,67

2.254.149,13

Έσοδα και Εισπράξεις Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδικοί
Αριθμοί

Έσοδα και Εισπράξεις

Προϋπολογισμός
σε ευρώ

0

Τακτικά Έσοδα.................

9.717.363,44

1 (πλην 13)

Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για 1.351.002,36
επενδύσεις)......................

547.974,02

2

Έσοδα παρελθόντων ετών ................

437.252,46

110.940,09

31

Εισπράξεις από Δάνεια ...................

65.351,59

65.351,59

32

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα 1.040.455,06
έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη
1.503.000,00
Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων
και Τρίτων.

212.332,93

5

Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους.....

5.306.476,06

5.369.602,75

13

Επιχορηγήσεις για επενδύσεις...........

5.711.015,91

500.239,32

Σύνολο Πόρων..............

25.131.916,88

10.613.941,32

4

Απολογισμός
τριμήνου
σε
ευρώ
3.360.610,76

446.889,86

Έξοδα και Πληρωμές Α ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδικοί
Αριθμοί

Έξοδα και Πληρωμές

Προϋπολογισμός
σε ευρώ

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού……...

3.745.090,57

Απολογισμός
τριμήνου
σε
ευρώ
1.482.010,48

61, 62

Αμοιβές και παροχές τρίτων …………

2.965.004,08

454.965,43

63, 64

Φόροι – τέλη, λοιπά γενικά έξοδα…..

297.815,48

12.259,93

651
66
67, 68

Τοκοχρεολύσια δανείων …………….
Προμήθειες – Αναλώσεις υλικών……
Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα

1.167.893,76
1.618.395,50

96.983,21
109.263,49

81

Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε …

2.376.500,89

580.999,77

82, 85

Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις ….

2.178.179,01

393.738,74

473.299,00
7.945.990,69
1.682.203,56

23.478,24
122.785,25

141.350,00
540.194,34

64.244,45

25.131.916,88

3.340.728,99

Επενδύσεις

71
73
74

Αγορές ……………………………….
Έργα ………………………………….
Μελέτες ………………………………

75

Συμμετοχή σε επιχειρήσεις…………

652

Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων

9111

Αποθεματικό……………………….….
Σύνολο εξόδων και πληρωμών

Έπειτα από τα παραπάνω γίνεται αναλυτική επεξήγηση των εσόδωνεξόδων του B΄ τριμήνου του προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 σύμφωνα και με
τους απολογιστικούς πίνακες εσόδων-εξόδων.
Ο Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χριστάκος Σταύρος κατέθεσε γραπτό υπόμνημα στο
οποίο αναφέρονταν τα εξής:
Μετά από επεξεργασία των απολογιστικών στοιχείων που μου δόθηκαν από την
οικονομική υπηρεσία έχω να κάνω τις εξής παρατηρήσεις :
• Απολογιστικά Στοιχεία
Α. Επιχορηγήσεις πάσης φύσεως
Τέλος Διαφήμισης

11000

649

Έσοδα από ΟΑΕΔ

3000

0

Φόρος Ζύθου

70400

0

ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών

4668661

2348130

ΚΑΠ για σχολεία

179000

112727

ΚΑΠ για σχολικούς τροχονόμους

9865

2231

παράβολα για επιχειρήσεις

10000

2850

Τέλος Διαφήμισης

119000

0

Έσοδα από παραμονή αλλοδαπών

21000

1370

Επιχορήγηση για μερική απασχόληση

150000

97682

Λειτουργικές δαπάνες άρθρου 27

361423

283729

Επιχορήγηση για ΚΕΠ

211000

101300

Επενδυσεις για εργα του αρθρου 27 , Ν 3756

213529

118788

Επενδύσεις -ΣΑΤΑ

1204462

0

ΘΗΣΕΑΣ

4148324

472739

Επιχορήγηση για θεομηνίες

25589

0

Επιχορήγηση ΕΤΕΡΠΣ

61654

0

Επιχορήγηση ΟΣΚ

270983

27500

Προϋπολογισθέντα

11738890

εισπράχθηκαν

3569695

Ποσοστό εισπράξεων

0,304091358

Τέλη Καθαριότητας
προϋπολογισθέντα

1743958

εισπράχτηκαν

666593

Ποσοστό

0,38223

Τέλη Ύδρευσης

Προϋπολογισθέντα

2877720

έχουν εισπραχτεί

313708

ποσοστό

0,109013

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΛΗΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ
Σύνολο προϋπολογισθέντων

1554001

Εισπραχθέντα α εξαμήνου

236335,3

ποσοστό

0,1520818

Οι επιμέρους παρατηρήσεις σχετικές με τα έσοδα είναι :
Μισθώματα κτιρίων , Υπάρχει ομαλή ροη Εσόδων ,
Το επόμενο διάστημα αποφάσεις για ενοικίαση των κτιρίων Μολάων ( Μεταμόρφωση
– Μολάοι )
Μισθώματα Λαϊκών αγορών : Μέχρι το 2010 εισπράττονταν μόνο από τη Νεάπολη .
Οι αποφάσεις έχουν περάσει από επιτροπή ποιότητας Ζωής , απαιτείται η σύνταξη
σχεδίων από την τεχνική υπηρεσία και απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για τον
καθορισμό των θέσεων . Θα εισπραχτούν έσοδα για 4 μήνες περίπου το 2011 .
Διαφήμιση : Ανάθεση σε υπάλληλο της οικονομικής υπηρεσίας και διερεύνηση για
την εφαρμογή του τέλους
Τέλη Ύδρευσης : εκ των πραγμάτων δεν θα εισπραχτεί το Β εξάμηνο του 2011 άρα
το 1/3 των εσόδων του προϋπολογισμού και των αντίστοιχων εξόδων δεν θα
υλοποιηθεί
Τέλη Άρδευσης : Θα εισπραχτούν τα τέλη που αναφέρονται στην κατανάλωση του
2010 ενώ τα αντίστοιχα του 2011 θα μετρηθούν το Νοεμβρίου του 2011 περίπου και
θα εισπραχτούν το επόμενο έτος . Άρα το 50 % των πιστώσεων που έχουν
προϋπολογισθεί από τα τέλη Άρδευσης δεν θα υλοποιηθεί
Τέλη Αποχέτευσης : Τα έσοδα θα ακολουθήσουν αντίστοιχη πορεία με τα έσοδα της
ύδρευσης . Θα υλοποιηθεί στην καλύτερη περίπτωση το 70% των προλογισθέντων .
Αποχέτευση τέλος σύνδεσης : Να συμπληρωθεί το μητρώο υπόχρεων για την
εφάπαξ βεβαίωση με τα τετραγωνικά μέτρα σε δόσεις ( έχει συμπληρωθεί μέχρι το
2010 το 70 % περίπου ) και να βεβαιωθεί τμηματικά ο κατάλογος ( 2 ή 3 φορές ) .
Απαιτείται απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για τροποποίηση του κανονισμού
αποχέτευσης .
Κοιμητήρια : Να εφαρμοστεί η απόφαση που έχει πάρει ο πρώην Δήμος
Μονεμβασιάς . Οι άλλες ενότητες εισπράττουν κανονικά

ΤΑΠ : Να επικαιροποιηθεί η απόφαση δημοτικού συμβουλίου 2001 για καθορισμό
ζωνών και τιμολόγιο σε κάθε ζώνη με νέα απόφαση δημοτικού συμβουλίου , Να
συμπληρωθούν οι ζώνες στο μητρώο καταναλωτών της ΔΕΗ και να επιστραφεί το
μητρώο στη ΔΕΗ .Απαιτείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ενώ το υπόλοιπο
τμήμα της εργασίας μπορεί να γίνει στην έδρα της δημοτικής ενότητας Μονεμβασιάς
Τέλη παρεπιδημούντων : Να συμπληρωθούν οι βεβαιωτικοί κατάλογοι μέχρι και το
β τρίμηνο του 2011 . Μέχρι σήμερα ο τελευταίος κατάλογος των Μολάων
καταρτίστηκε το 2008 , στο Ζαρακα δεν έχει συνταθεί κατάλογος , στο Ασωπό και τη
Μονεμβάσια έχουν συνταθεί μέχρι τις αρχές του 2010 . Η σύνταξη των καταλόγων
θα γίνει στις έδρες των δημοτικών ενοτήτων Μονεμβασιάς και Βοιών ενώ στο
κεντρικό δημαρχείο θα συνταθούν για τις ενότητες Ζαρακα ,Μολάων και Ασωπού .
Πεζοδρόμια – κοινόχρηστοι χώροι : Να εφαρμοστεί η αντίστοιχη διαδικασία για την
ενοικίαση αιγιαλών και να εκδοθούν οι σχετικές άδειες .
Τέλη λατομείων : Με μέριμνα των δημοτικών ενοτήτων ζαρακα και Βοιών να γίνει η
βεβαίωση του αντίστοιχου τέλους
Φόρος ηλεκτροδοτούμενων : Χρειάζεται Απόφαση Συμβουλίου για την επέκταση
του τέλους στην Δημοτική ενότητα Μονεμβασιάς .
Κ.Ο.Κ. : Σύνταξη καταλόγων για τις βεβαιώσεις από το 2011 και στη συνέχεια .
Ερώτημα τι θα γίνει με τις παλιές βεβαιώσεις . ( Η Βεβαίωση πρέπει να περιέχει το
ΑΦΜ του υπόχρεου για να είναι αποδεκτή από την Δ.Ο.Υ. Γενικά η συμπλήρωση του
ΑΦΜ είναι πρόβλημα για τους καταλόγους που ισχύουν μέχρι σήμερα.
Πρόστιμα διατήρησης Αυθαιρέτων : Στο σύνολο 200.000 € που έχουν
προϋπολογιστεί έχει αρχίσει η αποστολή βεβαιώσεων προς τις Δ.Ο.Υ αλλά το τελικό
ποσό που θα βεβαιωθεί πιθανον να είναι μικρότερο γιατί λογω αλλαγής του νομικού
πλασίου για την Νομιμοποίηση των αυθαιρέτων
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
Οι ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες έρχονται σύμφωνα με τα προϋπολογισθέντα
ομοίως και οι δαπάνες για επενδύσεις και κάλυψη λειτουργικών δαπανών του
άρθρου 27 . Υπάρχει πρόβλημα με το Τέλος διαφήμισης και το φόρο ζύθου ,
επιχορήγηση για ΟΑΕΔ ( σύνολο 220.000 € περίπου )
Η ΣΑΤΑ έχει έρθει 240.000 € περίπου σε σύνολο 1204.000 € ενώ ο
ΘΗΣΕΑΣ 472000€ περίπου σε Σύνολο 4.148.000 € περίπου , επίσης σημαντική
εκκρεμότητα υπάρχει με τον ΟΣΚ και το ΕΤΕΡΠΣ , εκκρεμότητα 330.000
€ περίπου . ( Οι πιστώσεις ΘΗΣΕΑ , ΟΣΚ , ΕΤΕΠΡΣ αφορούν εκτελεσμένα έργα
που πρέπει να καλυφτούν από άλλες πιστώσεις του προϋπολογισμού αν τελικά τα
παραπάνω έσοδα δεν φτάσουν στο Δήμο ).
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε
υπόψη της:
α) Τις δ/ξεις του άρθρου 72 παρ. 1β του Ν. 3052/2010,
β) Την έκθεση εσόδων-εξόδων B΄ τριμήνου 2011 με τους απολογιστικούς
πίνακες , η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής,
γ) Το γραπτό υπόμνημα του Αντιπροέδρου της Ο.Ε. κ. Χριστάκου Σταύρου,
και

μετά από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Συντάσσει και υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση την έκθεση
Εσόδων-Εξόδων B΄ τριμήνου προϋπολογισμού του Δήμου Μονεμβασίας οικ. έτους
2011 με τους απολογιστικούς πίνακες, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
απόφασης αυτής, όπου παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων-εξόδων, συνολικά
ως εξής:
Έσοδα και Εισπράξεις Β ΤΡΙΜΗΝΟ
Κωδικοί
Αριθμοί

Έσοδα και Εισπράξεις

0

Τακτικά Έσοδα.................

1 (πλην 13)

Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για
επενδύσεις)......................

2

Έσοδα παρελθόντων ετών ................

31

Εισπράξεις από Δάνεια ...................

32

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα
έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη

105.804,03

4

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων
και Τρίτων.

256.197,80

5

Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους.....

13

Επιχορηγήσεις για επενδύσεις...........

27.500,00

Σύνολο Πόρων..............

3.182.593,30

Απολογισμός
σε
τριμήνου
ευρώ
2.207.489,44
499.769,28
85.832,75

Έξοδα και Πληρωμές Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟ
Κωδικοί
Αριθμοί

Έξοδα και Πληρωμές

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού……...

Απολογισμός
τριμήνου
σε
ευρώ
824.275,38

61, 62

Αμοιβές και παροχές τρίτων …………

261.370,70

63, 64

Φόροι – τέλη, λοιπά γενικά έξοδα…..

12.055,44

651
66
67, 68

Τοκοχρεολύσια δανείων …………….
Προμήθειες – Αναλώσεις υλικών……
Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα

96.983,21
69.598,01

81

Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε …

580.999,77

82, 85

Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις ….

224.056,46

Επενδύσεις

71
73
74

Αγορές ……………………………….
Έργα ………………………………….
Μελέτες ………………………………

75

Συμμετοχή σε επιχειρήσεις…………

652

Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων

9111

Αποθεματικό……………………….….
Σύνολο εξόδων και πληρωμών

23.478,24
122.785,25

38.546,67

2.254.149,13

Έσοδα και Εισπράξεις Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδικοί
Αριθμοί

Έσοδα και Εισπράξεις

Προϋπολογισμός
σε ευρώ

0

Τακτικά Έσοδα.................

9.717.363,44

1 (πλην 13)

Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για 1.351.002,36
επενδύσεις)......................

547.974,02

2

Έσοδα παρελθόντων ετών ................

437.252,46

110.940,09

31

Εισπράξεις από Δάνεια ...................

65.351,59

65.351,59

32

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα 1.040.455,06
έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη
1.503.000,00
Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων
και Τρίτων.

212.332,93

5

Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους.....

5.306.476,06

5.369.602,75

13

Επιχορηγήσεις για επενδύσεις...........

5.711.015,91

500.239,32

Σύνολο Πόρων..............

25.131.916,88

10.613.941,32

4

Απολογισμός
σε
τριμήνου
ευρώ
3.360.610,76

446.889,86

Έξοδα και Πληρωμές Α ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδικοί
Αριθμοί

Έξοδα και Πληρωμές

Προϋπολογισμός
σε ευρώ

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού……...

3.745.090,57

Απολογισμός
τριμήνου
σε
ευρώ
1.482.010,48

61, 62

Αμοιβές και παροχές τρίτων …………

2.965.004,08

454.965,43

63, 64

Φόροι – τέλη, λοιπά γενικά έξοδα…..

297.815,48

12.259,93

651
66
67, 68

Τοκοχρεολύσια δανείων …………….
Προμήθειες – Αναλώσεις υλικών……
Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα

1.167.893,76
1.618.395,50

96.983,21
109.263,49

81

Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε …

2.376.500,89

580.999,77

82, 85

Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις ….

2.178.179,01

393.738,74

473.299,00
7.945.990,69
1.682.203,56

23.478,24
122.785,25

141.350,00
540.194,34

64.244,45

25.131.916,88

3.340.728,99

Επενδύσεις

71
73
74

Αγορές ……………………………….
Έργα ………………………………….
Μελέτες ………………………………

75

Συμμετοχή σε επιχειρήσεις…………

652

Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων

9111

Αποθεματικό……………………….….
Σύνολο εξόδων και πληρωμών

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται
κάτω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

όπως πιο

ΤΑ ΜΕΛΗ
1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2)ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
3)ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4)ΛΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
5)ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
6)ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Δήμαρχος
Και με ειδική εντολή
Κοντραφούρης Γεώργιος

