ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
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Αριθ.Αποφ. 326/2016
ΘΕΜΑ: Προέλεγχος ισολογισμού οικ. έτους 2015 Δήμου Μονεμβασίας.
Στους Μολάους, σήμερα την 13-12-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ στο
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 19429/09-12-2016 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. Μαυρομιχάλης Κων/νος (Πρόεδρος)

Δουμάνη Σοφία

2 Σουρλάς Ιωάννης

Μαρούσης Χαράλαμπος

3. Χριστάκος Σταύρος

Αναγνωστοπούλου Ελένη

4. Καλογερίνης Ηλίας
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, τα
οποία δεν παρευρέθησαν.
Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη
των μελών της τα εξής:
Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας παρέδωσε τον ισολογισμό και τις οικονομικές
καταστάσεις οικονομικού έτους 2015 για τον προέλεγχο 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 .
Κατόπιν των ανωτέρω η Ο.Ε. αφού μελέτησε και ήλεγξε προσεκτικά το συνταχθέντα
ισολογισμό , τον πίνακα μεταβολών παγίων από την αρμόδια υπάλληλο του Δήμου μας
και όλα τα διαχειριστικά στοιχεία αυτού

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης οικονομικού έτους 2015 του
Δήμου Μονεμβασίας και συντάσσει την ακόλουθη έκθεση για το ΔΣ.
ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας
για τον Ισολογισμό τη χρήσεως 2015

1. ΓΕΝΙΚΑ
Το 2015 ήταν η πέμπτη χρονιά λειτουργίας του Καλλικρατικού Δήμου Μονεμβάσιας
που προέκυψε από την συνένωση των Δήμων Μολάων, Βοιών, Μονεμβάσιας, Ασωπού
και Ζάρακα.
Πέραν από τα βασικά οικονομικά στοιχεία τα οποία αναλύονται παρακάτω, θα
πρέπει να αναφέρουμε ότι η εφαρμογή του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος,
συμβάλλει στην σωστή αποτύπωση της οικονομικής κατάστασης και διάρθρωσης του
Δήμου, καθώς και στην διαχρονική παρακολούθηση της πορείας των οικονομικών του
στοιχείων.
Επίσης ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων από ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή
–Λογιστή και η δημοσίευση τους στον ημερήσιο τύπο συμβάλλουν σημαντικά στην
εδραίωση της διαφάνειας και αξιοπιστίας όσον αφορά τα οικονομικά πεπραγμένα του
Δήμου.
2. ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
Τα οργανικά έσοδα του Δήμου της χρήσεως 2015 ανήλθαν συνολικά στο ποσόν
των ευρώ 8.221.284,34. Στο ποσόν αυτό αν προστεθούν τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα
συνολικού ύψους ευρώ 2.315.941,15 και τα έσοδα προηγούμενων χρήσεων ποσού ευρώ
121.888,55 προκύπτουν τα συνολικά έσοδα του Δήμου (οργανικά & ανόργανα) ποσού
ευρώ 10.659.114,04
Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2015 έχει ως εξής :
(Ποσά σε ευρώ)
72

Έσοδα από φόρους – πρόστιμα – προσαυξήσεις

73

Έσοδα από τέλη και δικαιώματα

3.410.183,07

74

Έσοδα από επιχορηγήσεις

4.342.732,16

75

Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες

76

Έσοδα κεφαλαίων
Σύνολο Οργανικών εσόδων

201.460,99
8.221.284,34

81

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα

2.315.941,15

82

Έσοδα προηγουμένων χρήσεων

84

Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων
Σύνολο Εκτάκτων & εσόδων προηγ. Χρήσεων
Γενικό Σύνολο

211.295,11

55.613,01

118.253,98
3.634,57
2.437.829,70
10.659.114,04

3. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2015 έχει ως εξής:

60

(Ποσά σε ευρώ)
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

61

Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων

62

Παροχές τρίτων

63

Φόροι-τέλη

64

Διάφορα έξοδα

65

Τόκοι και συναφή έξοδα
Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο λειτουργικό
κόστος
Παροχές – χορηγίες –Επιχορηγήσεις -ΕπιδοτήσειςΔωρεές

66
67
68

Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως
Σύνολο Οργανικών εξόδων

81

Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα και έκτακτες ζημιές

82

Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
Σύνολο Εκτάκτων & εξόδων προηγ. Χρήσεων
Γενικό Σύνολο

2.448.947,55
572.284,70
2.845.515,75
19.964,96
657.057,73
27.080,92
3.259.624,91
737.539,78
15.784,01
10.583.800,31
34.842,94
155.401,11
190.244,05
10.774.044,36

4. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των ευρώ
8.926.535,87.
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Δήμου ανήλθαν στο ποσό των ευρώ
1.410.166,81, τα έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων στο ποσό των ευρώ 220.016,71. Η
διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2015, ποσού ευρώ 10.659.114,04
και των συνολικών εξόδων της χρήσεως, ποσού ευρώ 10.774.044,36 αποτελεί το
αποτέλεσμα (έλλειμμα) της χρήσεως 2015, το οποίο ανέρχεται σε ευρώ -114.930,32.
Oι συνολικές πληρωμές του Δήμου στη χρήση 2015 ανήλθαν στο ποσό των ευρώ
17.489.392,58.
Αν στο σύνολο των εισπράξεων του Δήμου, ποσού ευρώ 17.454.409,58
προστεθούν τα χρηματικά διαθέσιμα ενάρξεως της χρήσεως ποσού ευρώ 6.572.035,44
και αφαιρεθούν οι πληρωμές του Δήμου κατά το έτος 2015, ποσού ευρώ 17.489.392,58,
προκύπτει το χρηματικό υπόλοιπο του Δήμου κατά το τέλος της χρήσεως, ποσού ευρώ
6.537.052,44 το οποίο στο διπλογραφικό λογιστικό σύστημα αναλύονται ως εξής:
1) Δεσμευμένοι Λογαριασμοί
Καταθέσεων ποσού ευρώ 12.283,00. (Αφορά
δεσμεύσεις ποσών σε λογαριασμούς του Δήμου από εργολάβους σε συνέχεια
εκδοθέντων διαταγών πληρωμής).
2) Ταμείο (μετρητά) ποσού ευρώ 20.387,20.

3)

Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας ποσού ευρώ 6.504.382,24.
5. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου της 31.12.2015 τα πάγια στοιχεία
ανέρχονται στο ποσόν των ευρώ 88.724.553,26 και αφαιρουμένων των αποσβέσεων
ποσού ευρώ 35.778.848,75, η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσόν των ευρώ
52.945.704,51.
.
.
6. ΔΑΝΕΙΑ
Τα δάνεια του Δήμου αποτελούνται από έντοκα δάνεια χορηγηθέντα από το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων συνολικού ποσού ευρώ 250.214,07, εκ των οποίων ποσό
ευρώ 109.489,90 είναι πληρωτέο στην επόμενη χρήση (2016).
7. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Οι απαιτήσεις από πωλήσεις υπηρεσιών του Δήμου μετά την αφαίρεση των προβλέψεων
ανέρχονται συνολικά στο ποσό των ευρώ 897.995,58.
.
Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (εκτός των χρεολυσίων) του
Δήμου ανέρχεται στο ποσόν των ευρώ 516.978,88.
.
Μετά από τα παραπάνω που αναλυτικά σας εκθέσαμε, παρακαλούμε να
εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2015 του Δήμου.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2 ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
3)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραμματέας Ο.Ε.
Δελήγιαννης Νικόλαος

