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ΘΕΜΑ: Προέλεγχος απολογισμού οικ. έτους 2012.
Στους Μολάους, σήμερα, την 13-09-2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 20973/09-09-2013 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. Μαυρομιχάλης Κων/νος
4. Ιατρόπουλος Δημήτριος
5. Χαραμής Αντώνιος
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.
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 Μονεμβασίας οικονομικού έτους 2012, (11- 2012 έως και την 31-12-2012 ) 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.
Στην συνέχεια πήρε το λόγο ο Αντιπρόεδρος της Ο.Ε κ. Σταύρος Χριστάκος o οποίος ανέφερε τα εξής :
Ο οικονομικός απολογισμός αφορά την διαδικασία υλοποίησης του προϋπολογισμού από τις υπηρεσίες του Δήμου την οποία εγκρίνω
αφού συμμετέχω σε πολλές επιτροπές του Δήμου και έχω διαμορφώσει προσωπική αντίληψη σχετικά με την ορθή εφαρμογή της διαδικασίας
εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Όπως και στην απόφαση έγκρισης του προϋπολογισμού έτους 2011 επαναφέρω τα εξής θέματα:
1. Την δημιουργία αποθήκης στο Δήμο στην οποία θα γίνεται αποθήκευση και χρέωση των υλικών σε αιρετούς και υπαλλήλους του Δήμου.
Οι προμήθειες του Δήμου ετησίως είναι περίπου 200.000,00 ευρώ και η ύπαρξη αποθήκης είναι αυτονόητη.
2. Την αναγκαιότητα μείωσης της επιχορήγησης που δίνεται προς το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου , 300.000,00 ευρώ σε ετήσια βάση για
πολιτιστικές εκδηλώσεις γεγονός ανεπίτρεπτο αφού υπάρχουν τοπικές κοινότητες που υλοποιούν τεχνικό πρόγραμμα 10.000,00 με 15.000,00
ευρώ ετησίως.
3. Την διαδικασία έναρξης , ελέγχου και παραλαβής των εργασιών στις οποίες πρέπει να ενημερώνονται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ή
της οικονομικής επιτροπής ή εκπρόσωποι των δημοτικών παρατάξεων ώστε να γίνεται δυνατός ο επιβαλλόμενος έλεγχος.
4. Τα ανταποδοτικά τέλη φωτισμού και καθαριότητας πρέπει να κατανέμονται όσο τον δυνατόν αναλογικά ανά δημοτική ενότητα ώστε να
επιστρέφουν στους δημότες.
5. Πρέπει να γίνει εκ νέου εμβαδομέτρηση των οικιών ώστε να γίνεται ορθολογικά η κατανομή των τελών φωτισμού και καθαριότητας αφού έχει
παρατηρηθεί τοπικές κοινότητες με μεγαλύτερο αριθμών κτισμάτων να έχουν λιγότερα τετραγωνικά μέτρα από κοινότητες με λιγότερα κτίσματα.
Η νέα εμβαδομέτρηση θα δώσει τη δυνατότητα μείωσης των τελών φωτισμού και καθαριότητας .

6. Η αναλογία δαπανών για συντηρήσεις και επενδύσεις πρέπει να μεταβληθεί προς όφελος των επενδύσεων .
7. Πρέπει να γίνεται αξιοποίηση σε μεγαλύτερο βαθμό του ανθρώπινου δυναμικού και των μηχανημάτων που διαθέτει ο Δήμος .
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, με αποτέλεσμα να μην μπορώ να τον
παρακολουθήσω.
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 2012 και μετά
από διαλογική συζήτηση:
Αποφασίζει

ο μ ό φ ω ν α:

Εγκρίνει τον απολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης οικονομικού έτους 2012 του Δήμου Μονεμβασίας και συντάσσει την ακόλουθη
έκθεση για το ΔΣ:

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ (1/1/2012-31/12/2012)
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Τελικά Προϋπ/σθέντα με
Αναμ/σεις

Τελικά
Βεβαιωθέντα

Εισπραχθέντα

Εισπρακτέα Υπόλοιπα

I. ΕΣΟΔΑ
Τακτικά (Κ.Α. 0 +Κ.Α. 21)

10.364.795,81

8.357.372,25

7.962.659,45

394.712,80

Εκτακτα (Κ.Α. 1 +Κ.Α. 22)

18.996.815,88

3.771.898,26

3.767.568,26

4.330,00

911.061,00

1.344.006,26

621.966,85

722.039,41

1.751.400,00

1.394.992,85

1.348.513,05

46.479,80

Εισπράξεις από ΔΑΝΕΙΑ+ΠΟΕ
Εισπράξεις ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ και Τρίτων

Χρηματικό Υπόλοιπο

Σύνολο Εσόδων
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

Προϋπ/σθέντα με
Αναμ.

4.741.466,16

5.805.626,39

5.805.626,39

0,00

36.765.538,85

20.673.896,01

19.506.334,00

1.167.562,01

Ενταλθέντα

Πληρωθέντα μέχρι

Υπόλοιπα
Πληρωτέα

Αδιάθετες Πιστώσεις

Υπερβάσεις

II. ΕΞΟΔΑ
Σύνολο Εξόδων
Αποθεματικό

Σύνολο Εξόδων

36.669.823,53

11.933.366,95

11.933.366,95

0,00

24.736.456,58

0,00

97.715,32

0,00

0,00

0,00

97.715,32

0,00

36.767.538,85

11.933.366,95

11.933.366,95

0,00

24.834.171,90

0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ
Γενικός Λογαριασμός Υπόλοιπο ΈναρξηςΣύν. ΕισπράξεωνΣύν. ΠληρωμώνΤαμειακό Υπόλοιπο
ΤΑΚΤΙΚΑ
1.965.392,61
8.583.205,74
7.877.378,52
2.671.219,83
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ
0,00
181.183,51
60.039,27
121.144,24
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ
3.840.233,78
4.936.318,36
3.995.949,16
4.780.602,98
5.805.626,39 13.700.707,61 11.933.366,95
7.572.967,05
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

όπως πιο κάτω.

ΤΑ ΜΕΛΗ
1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2)ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
3)ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4)ΧΑΡΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραμματέας Ο.Ε.
Δελήγιαννης Νικόλαος

