
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 21/11-10-2011 
 

Αριθ.Αποφ.  199/2011 
ΘΕΜΑ:  Προέλεγχος απολογισμού –ισολογισμού  του πρώην Δήμου Βοιών και 
νυν ΔΕ του Δήμου Μονεμβασιάς. 
 
       Στους Μολάους, σήμερα, την  11-10-2011  ημέρα Τρίτη  και ώρα 11:30 π.μ. στο Δημοτικό 

Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Μονεμβασιάς,  ύστερα από την 22979/07-10-2011 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              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.Τριχείλης Ηρακλής (Πρόεδρος)           Μαρούσης Χαράλαμπος.         

2.Χριστάκος Σταύρος (Αντιπρόεδρος)                             

3.Ιατρόπουλος Δημήτριος  

4.Μαυρομιχάλης Κων/νος                

5.Λύρας Χαράλαμπος  

6.Χαραμής Αντώνης                                                                                                                                                                                                                                                                

 
     Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο. 

Ο κ. Δήμαρχος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε 
τα εξής: 

Η Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μας  απέστειλε τον Απολογισμό Εσόδων και 
εξόδων του  πρώην Δήμου Βοιών οικονομικού έτους 2010, (1-1- 2010 έως και την 
31-12-2010 )   μαζί με όλα τα παραστατικά στοιχεία (γραμμάτια είσπραξης των 
εσόδων, χρηματικά εντάλματα πληρωμής εξόδων ) με αντίστοιχους αναλυτικούς 
πίνακες αυτών . 

Επίσης η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας παρέδωσε τον ισολογισμό και τις 
οικονομικές καταστάσεις οικονομικού έτους 2010 για τον έλεγχο αυτών.  

     Τα ανωτέρω  στοιχεία θέτω υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής και παρακαλώ 
να προβείτε  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010,    στον 
προέλεγχο αυτών και στην   σύνταξη  διαχειριστικής έκθεσης . 

Η Ο.Ε. αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Δημάρχου , μελέτησε και ήλεγξε 
προσεκτικά τον Απολογισμό εσόδων και εξόδων του πρώην Δήμου  Βοιών οικ. 
Έτους 2010 το συνταχθέντα ισολογισμό , τον πίνακα μεταβολών παγίων από την 



αρμόδια υπάλληλο  του Δήμου μας  και όλα τα διαχειριστικά  στοιχεία αυτού , 
κατήρτισε  την ακόλουθη έκθεση όσον αφορά τον απολογισμό.  
 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010 

 
ΕΣΟΔΑ  

ΑΝΑΚΕ-
ΦΑΛΑΙΩΣΗ 
ΕΣΟΔΩΝ 

Τελικά 
Διαμορφωθέντα 

Τελικά 
Βεβαιωθέντα Διαγραφές Εισπραχθέντα 

 
Εισπρακτέα 
Υπόλοιπα 

ΤΑΚΤΙΚΑ  3.581.783,14 3.217.608,58 8.427,37 2.984.477,14 292.704,07 
ΕΚΤΑΚΤΑ  3.666.331,65 1.841..809,94 27.688,35 1.799,396,50 14.725,09 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

2.747.136,53 2.747.136,53 0,00 2.747.136,53 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΣΟΔΩΝ 

9.995.251,32 7.806.533,09 36.115,72 7.531.010,17 307.429,16 

 

 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 
Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 2.008.128,64 

 
Κατόπιν αυτών η ΟΕ: 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

           Εγκρίνει τον ισολογισμό-απολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης 
οικονομικού έτους 2010 του πρώην Δήμου Βοιών και συντάσσει την ακόλουθη 
έκθεση για το ΔΣ. 

ΕΚΘΕΣΗ 
Οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσεως 2010 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

 Το 2010 ήταν μία  σημαντική χρονιά για την εξέλιξη των οικονομικών του 
Δήμου Βοιών  

Πέρα από τα βασικά οικονομικά στοιχεία τα οποία αναλύονται στις παραγράφους 
που ακολουθούν, η χρονιά που πέρασε ήταν η ένατη κατά την οποία  εφαρμόσθηκε 
το Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα, επιτρέποντας στο Δήμο, την σωστή 
παρακολούθηση της πορείας των οικονομικών στοιχείων του . Η εξέλιξη των 
εσόδων του Δήμου ήταν θετική ενώ οι λειτουργικές του δαπάνες συγκρατήθηκαν 
στους προκαθορισμένους στόχους που είχαν τεθεί. 

Η παρουσίαση των εν λόγω οικονομικών στοιχείων που μας δίνουν την εικόνα 
της περιουσιακής κατάστασης του Δήμου Βοιών κατά την 31/12/2010 αποτελούν την 

ΔΑΠΑΝΕΣ        
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

ΔΑΠΑΝΩΝ  
Τελικά 

Διαμορφωθέντα 
Ειδικές 

πιστώσεις 
 

Ενταλθέντα  
 

Πληρωθέντα ΥΠΟΛΟΙΠΑ 
ΠΛΗΡΩΤΕΑ 

Αδιάθετες 
πιστώσεις  

 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΩΝ 

9.422.393,62 9.994,.586,47 5.545.433,53 5.522.881,53 22.552,00 4.449.152,94 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 150.369,91 664,85 0,00 0,00 0,00 664,85 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΩΝ 

9.572.763,53 9.995.251,32 5.545.889,78 5.522.881,53 22.552,00 4.449.817,79 



απογραφή λήξης του Δήμου Βοιών, η οποία αφού συνενωθεί με  τα οικονομικά 
μεγέθη των υπολοίπων συνεννούμενων βάση του Ν.3852/2010 Δήμων θα 
αποτελέσουν την απογραφή έναρξης του νέου διευρυμένου Δήμου Μονεμβασιάς 
κατά την 1/01/2011. 
 
 

2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
 
 Τα συνολικά οργανικά έσοδα του Δήμου της χρήσεως 2010 ανήλθαν στο 
ποσό των ευρώ 3.601.907,87 
. Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν και τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα και 
τα έσοδα προηγούμενων χρήσεων ποσού ευρώ 1.013.251,21, τα συνολικά έσοδα 
του Δήμου οργανικά και ανόργανα ανέρχονται στο ποσό των ευρώ    4.615.159,08. 
Οι συνολικές εισπράξεις του Δήμου στη χρήση 2010 ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 
7.531.010,17. 
 
 
 

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
 
 Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2010 έχει ως εξής : 
70 Έσοδα από πωλήσεις & λοιπών αποθεμάτων ευρώ -
72 Έσοδα από φόρους – πρόστιμα - προσαυξήσεις » 63.311,92
73 Έσοδα από τέλη και δικαιώματα » 1.329.551,94
74 Έσοδα από επιχορηγήσεις » 2.122.986,25
75 Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες » 6.717,97
76 Έσοδα κεφαλαίων » 79.339,79

Σύνολο Οργανικών εσόδων » 3.601.907,87
81 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα » 936.467,67
82  Έσοδα προηγουμένων χρήσεων » 76.783,54

Σύνολο Εκτάκ. εσόδων & Εσόδων προηγ. χρήσεων » 1.013.251,21
Γενικό Σύνολο ευρώ 4.615.159,08  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 
 
 Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2010 έχει ως εξής :  
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ευρώ 1.193.684,42
61 Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων » 215.783,54
62 Παροχές τρίτων » 1.084.891,87
63 Φόροι-τέλη » 2.376,69
64 Διάφορα έξοδα » 547.544,23
65 Τόκοι και συναφή έξοδα » 5.602,42

66
Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο λειτουργικό 
κόστος

» 1.470.355,93

67
Παροχές – χορηγίες – Επιχορηγήσεις -Επιδοτήσεις-
Δωρεές

» 298.636,51

68 Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως 57.191,54
Σύνολο Οργανικών εξόδων » 4.876.067,15

81 Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα & ζημίες » 6.571,99
82 Έξοδα προηγουμένων χρήσεων » 4.911,44
83 Προβλέψεις για Έκτακτους κινδύνους » -

Σύνολο Εκτάκτων εξόδων » 11.483,43
25 Αναλώσεις αναλωσίμων υλικών » -

Σύνολο αναλώσεων ευρώ                      -
Γενικό Σύνολο ευρώ 4.887.550,58  

 
 

5. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
 
 Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των ευρώ  
4.191.922,83. 
 Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Δήμου ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 
559.441,37, τα έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 
61.909,00, τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 5.602,42 και 
τέλος οι  προβλέψεις εκμετάλλευσης ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 57.191,54. Το 
συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών, διοίκησης, δημοσίων σχέσεων ,  
χρηματοοικονομικών, προβλέψεων  ,  εκτάκτων & ανόργανων εξόδων, ανήλθε στο 
ποσό των ευρώ 4.887.550,58. Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της 
χρήσεως 2010 ποσού ευρώ 4.615.159,08 μείον τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 
2010 ποσού ευρώ  4.887.550,58  αποτελεί το έλλειμμα  της χρήσεως 2010 το οποίο 
ανέρχεται σε ευρώ 272.391,50. 
 

Oι συνολικές πληρωμές του Δήμου στη χρήση 2010 ανήλθαν στο ποσό των 
ευρώ 5.522.881,53. 
Το σύνολο των εισπράξεων του Δήμου του έτους 2010 ευρώ 4.783.873,64 πλέον τα 
χρηματικά διαθέσιμα αρχής της χρήσεως ποσού ευρώ 2.747.136,53, ήτοι συνολικό 
ποσό ευρώ 7.531.010,17μείον τις πληρωμές του Δήμου του έτους 2010 , ευρώ  
5.522.881,53 μας δίδει τα διαθέσιμα τέλους της χρήσεως 2010 που προκύπτουν από 
το Δημόσιο-Λογιστικό , αλλά και το Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα  και ανέρχονται 
στο ποσό των ευρώ 2.008.128,64 .  
 
 
 



6. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
 
  Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου της 31.12.2010  τα πάγια 
στοιχεία σε αξίες κτήσεως ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 22.382.686,33 και 
αφαιρουμένων των αποσβέσεων ποσού ευρώ  9.855.271,71 η αναπόσβεστη αξία 
τους ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 12.527.414,62. 
             

7. ΔΑΝΕΙΑ  
 Τα δάνεια του Δήμου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων  
ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 84.492,35 ποσό μη σημαντικό σε σχέση με τα έσοδα 
και την συνολική οικονομική εικόνα του Δήμου, με συνέπεια η δανειοληπτική 
δυνατότητα του Δήμου να βρίσκεται σε αρίστη κατάσταση. 
 

8. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
 
 Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην των δανείων) του 
Δήμου ανέρχεται στο ποσό των ευρώ  575.122,96, ενώ το  αντίστοιχο κυκλοφορούν 
ενεργητικό  στο ποσό των ευρώ 2.144.190,21. 
 

      

     Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται        όπως πιο 
κάτω. 
  

        
      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ 
   ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ                               1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
                                                                       2)ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
                                                                       3)ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
                                                                       4)ΛΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
                                                                       5)ΧΑΡΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 
 
 
 

Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Γραμματέας Ο.Ε.  

 
  Δελήγιαννης Νικόλαος 
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