
      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 21/10-09-2012 
Αριθ.Αποφ.  235/2012 
ΘΕΜΑ:  Προέλεγχος απολογισμού οικ. έτους 2011 Δήμου Μονεμβασιάς .   
 
       Στους Μολάους, σήμερα, την  10-09-2012  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 12:00 μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασιάς,  ύστερα από την αριθ. πρωτ.  23880/05-09-2012 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)           Λύρας Χαράλαμπος 

2.Χριστάκος Σταύρος (Αντιπρόεδρος)                     Μαρούσης Χαράλαμπος 

3. Ιατρόπουλος Δημήτριος 

4. Μαυρομιχάλης Κων/νος   

           Νομίμως κληθέντες 

5.  Χαραμής Αντώνης                         

6.  Καλογερίνης Ηλίας (Αναπ. Μέλος)  

  

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



     Τα τακτικά μέλη με την πρόσκληση που είχαν λάβει όφειλαν σε περίπτωση απουσίας τους να ενημερώσουν τα αναπληρωματικά μέλη για τη 
νόμιμη αναπλήρωσή τους, και παρευρέθηκε το αναπληρωματικό μέλος της Ο.Ε κ. Καλογερίνης Ηλίας. 
     Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης  ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ ανέφερε τα εξής: 
    Η Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μας  απέστειλε τον Απολογισμό Εσόδων και εξόδων του  Δήμου Μονεμβασιάς  οικονομικού έτους 2011, (1-
1- 2011 έως και την 31-12-2011 )   μαζί με όλα τα παραστατικά στοιχεία (γραμμάτια είσπραξης των εσόδων, χρηματικά εντάλματα πληρωμής 
εξόδων ) με αντίστοιχους αναλυτικούς πίνακες 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, σημειώνοντας ότι ο προϋπολογισμός του 2011 ήταν  
δύσκολος προϋπολογισμός γιατί έπρεπε να συλλεχθούν τα στοιχεία από όλους τους πρώην Δήμους που αποτελούν τον Καλληκρατικό Δήμο 
Μονεμβασιάς και ταυτόχρονα να οργανώσεις τις υπηρεσίες του Δήμου. Παρόλα αυτά όμως σε γενικές γραμμές υπήρξε ένας καλός & 
αποτελεσματικός  προϋπολογισμός έτσι όπως φαίνεται από τα στοιχεία του απολογισμού.   
         Στην συνέχεια πήρε το λόγο ο Αντιπρόεδρος της Ο.Ε κ. Σταύρος Χριστάκος  o οποίος ανέφερε τα εξής :  
Η ψήφιση του απολογισμού κάθε οικονομικού έτους έχει την έννοια της επικύρωσης των διαδικασιών για την εκτέλεση του από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες του Δήμου  , κυρίως αφορά το τμήμα εργασιών από τους υπηρεσιακούς παράγοντες και όχι από την δημοτική αρχή . Στο τέως δήμο 
Μονεμβασίας στον οποίο συμμετείχα  η ψήφιση του απολογισμού γινόταν κάθε χρόνο ομόφωνα από όλες τις παρατάξεις  αφού δεν αφορά 
πολιτικό θέμα διοίκησης αλλά επικυρώσεων διαδικασιών εκτέλεσης του προϋπολογισμού .  
Οι παρατηρήσεις όσον αφορά τον τομέα των εσόδων είναι οι εξής :  
Τομέας Ύδρευσης  
Προϋπολογισθέντα   2.466.143  
Επράχθησαν  1.276.821   
Ποσοστό  51% 
Τομέας Καθαριότητας  
Προϋπολογισθέντα   1.743.958 
Επράχθησαν  1.706.612   
Ποσοστό  97%  
Τακτικά Έσοδα πλην ανταποδοτικών  
Προϋπολογισθέντα   1.542.760,00  
Επράχθησαν  915.915,00   
Ποσοστό  59% 
Επιχορηγήσεις  
Προϋπολογισθέντα   11.173.890    
Επράχθησαν  6.794.873   



Ποσοστό  57%  
Από τα παραπάνω προκύπτει υστέρηση στην είσπραξη στην ύδρευση και στα τακτικά πλην ανταποδοτικών .  
Στο τομέα των εξόδων επισημαίνω τις κατά καιρούς τοποθετήσεις στις συνεδριάσεις της οικονομικής επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου   
οι οποίες αφορούν  

- Την έλλειψη αποθήκης στο Δήμο η οποία δημιουργεί σοβαρά προβλήματα σε πολλούς τομείς  
- Την διαδικασία για την παραλαβή των προμηθειών και των εργασιών ειδικά των αναλωσίμων και των ανταλλακτικών ύδρευσης η οποία 

πρέπει να οργανωθεί πληρέστερα  
- Την τεχνική περιγραφή και την παραλαβή των εργασιών η οποία πρέπει να είναι αναλυτικότερη και πιο συγκεκριμένη  

Επίσης επειδή στα τακτικά έσοδα προβλέπεται να υπάρχει υστέρηση στο άμεσο μέλλον συνέπεια της γενικότερης οικονομικής κρίσης πρέπει 
το ταχύτερο δυνατό να επανεξεταστούν οι επιχορηγήσεις προς το Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού και Αθλητισμού που βρίσκεται σε πολύ μεγάλα 
επίπεδα .  

Εν συνεχεία πήρε το λόγο το μέλος της Ο.Ε κ. Χαραμής Αντώνιος ο οποίος έκανε τις εξής παρατηρήσεις:  
Υπάρχει μεγάλο ποσό στις αδιάθετες πιστώσεις . 
 Με τις συνεχείς αναμορφώσεις που γίνονται θεωρώ ότι έχει επέλθει αλλοίωση  του προϋπολογισμού. 
Τα ποσά που δίνονται από ΣΑΤΑ δεν έχουν δοθεί αναλογικά όπως θα έπρεπε στις ΔΚ & ΤΚ., επίσης κάτι άλλο που φαίνεται από τον 

απολογισμό είναι ο μεγάλος αριθμός των απευθείας αναθέσεων και κλείνοντας αναφέρεται στην μεγάλη υστέρηση εσόδων που υπάρχει από τα 
στοιχεία του απολογισμού.        

Η Ο.Ε. αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Δημάρχου ,έλαβε υπόψη τις απόψεις του Αντιπροέδρου κ. Χριστάκου και του μέλους της Ο.Ε κ. 
Χαραμή Αντωνίου   μελέτησε και ήλεγξε προσεκτικά τον Απολογισμό εσόδων και εξόδων του  Δήμου  Μονεμβασιάς οικ. Έτους 2011  και μετά 
από διαλογική συζήτηση: 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      ο μ ό φ ω ν α: 

 
        Εγκρίνει τον απολογισμό  και τα αποτελέσματα χρήσης οικονομικού έτους 2011 του  Δήμου Μονεμβασιάς  και συντάσσει την ακόλουθη 
έκθεση για το ΔΣ: 
 

 



 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ  (1/1/2011-31/12/2011) 

 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Τελικά Προϋπ/σθέντα με  Τελικά  Εισπραχθέντα Εισπρακτέα Υπόλοιπα 
 Αναμ/σεις Βεβαιωθέντα 

 I. ΕΣΟΔΑ 
   Τακτικά (Κ.Α. 0 +Κ.Α. 21)   10.284.567,31 9.341.308,72 8.533.124,12 808.184,60 
   Εκτακτα (Κ.Α. 1 +Κ.Α. 22)  9.686.212,40 2.369.766,15 2.344.299,15 25.467,00 

 Εισπράξεις από ΔΑΝΕΙΑ+ΠΟΕ 1.105.806,65 1.107.096,64 488.365,44 618.731,20 

 Εισπράξεις ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ και Τρίτων 1.688.765,14 1.218.636,99 1.218.636,99 0,00 

   Χρηματικό Υπόλοιπο        5.306.476,06 5.369.602,75 5.369.602,75 0,00 
   Σύνολο Εσόδων              28.071.827,56 19.406.411,25 17.954.028,45 1.452.382,80 

 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ    Προϋπ/σθέντα με Ενταλθέντα   Πληρωθέντα μέχρι Υπόλοιπα  Αδιάθετες Πιστώσεις Υπερβάσεις 
 Αναμ.         Πληρωτέα 
 II. ΕΞΟΔΑ 
 Σύνολο Εξόδων         27.966.208,50 12.158.629,33 12.148.402,06 10.227,27 15.807.579,17 0,00 
         
 Αποθεματικό             268.647,06 0,00 0,00 0,00 268.647,06 0,00 
           
 Σύνολο Εξόδων       28.234.855,56 12.158.629,33 12.148.402,06 10.227,27 16.076.226,23 0,00 

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 
 Γενικός Λογαριασμός Υπόλοιπο Έναρξης Σύν. Εισπράξεων Σύν. Πληρωμών     Ταμειακό Υπόλοιπο 
 ΤΑΚΤΙΚΑ 1.292.803,04 8.954.782,17 8.282.192,60 1.965.392,61 
 ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 402.954,06 207.844,84 89.152,19 521.646,71 
 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 3.673.845,65 3.421.798,69 3.777.057,27 3.318.587,07 



 5.369.602,75 12.584.425,70 12.148.402,06 5.805.626,39 
 

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

                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          ΤΑ ΜΕΛΗ 
                    ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ                                1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

 2)ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
3)ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

                                                                                         4) ΧΑΡΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 
                                                                                         5) ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 
                                                Ακριβές Αντίγραφο 
                                                Ο Γραμματέας Ο.Ε. 

 

                                              Δελήγιαννης Νικόλαος 
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