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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 38/22-08-2017 
 

Αριθ.Αποφ. 244/2017    

ΘΕΜΑ: Λήψη συμπληρωματικής απόφασης για την σύνταξη έκθεσης εσόδων –
εξόδων  Β΄ τριμήνου οικ. έτους 2017 του Δήμου Μονεμβασίας.  
 
         Στους Μολάους, σήμερα την  22-08-2017  ημέρα Τρίτη  και ώρα 11:00 π.μ στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 21058/18-08-2017 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) 

2. Κόκκορης Παναγιώτης (Αντιπρόεδρος) 

3. Χριστάκος Σταύρος      

4. Κολλιάκος Ιωάννης 

5. Καλογερίνης Ηλίας    

6.  Αναγνωστοπούλου Ελένη 

 

 

            Σουρλάς Ιωάννης  

               

 

     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 3ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 

των μελών της τα εξής:  

 



     Το υπ΄αριθ. Πρωτ. 613/03-08-2017 έγγραφο του παρατηρητηρίου οικονομικής 

αυτοτέλειας περί ελέγχου πορείας εκτέλεσης προϋπολογισμού Α΄ εξαμήνου  του Δήμου 

στο οποίο αναφέρονται τα εξής:    

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 παρ. 3 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), σε 

συνδυασμό με την 7261/22-2-2013 (Β’ 450) Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 

και Εσωτερικών, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, το Παρατηρητήριο 

Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α προέβη στην αξιολόγηση της πορείας 

εκτέλεσης του  προϋπολογισμού (π/υ) του φορέα σας για την  περίοδο Ιανουαρίου 

– Ιουνίου 2017 (6μηνο).  

Η ανωτέρω αξιολόγηση βασίστηκε στους μηνιαίους στόχους που τέθηκαν από 

τους φορείς, καταγράφηκαν στους σχετικούς πίνακες του Ο.Π.Δ, και υποβλήθηκαν 

στην ειδική ιστοσελίδα του ΥΠ.ΕΣ μέχρι την 31 Ιουλίου 2017. 

Περαιτέρω, η αξιολόγηση αναφορικά με την επίτευξη των στόχων διενεργήθηκε 

με βάση τα οικονομικά στοιχεία που υπεβλήθησαν από την οικονομική υπηρεσία 

του Δήμου στις βάσεις δεδομένων του ΥΠ.ΕΣ αναφορικά με την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού κατά την αντίστοιχη χρονική περίοδο, τα οποία αντλήθηκαν στις 

31/07/2017. 

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης παρουσιάζονται στον Πίνακα που ακολουθεί 

(«Έλεγχος οικονομικών αποτελεσμάτων για το Α΄ εξάμηνο 2017»), στον οποίο 

απεικονίζονται οι στόχοι, τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού και οι 

αποκλίσεις που σημειώνονται για το Α΄ εξάμηνο του 2017 σύμφωνα με τα άρθρα 2 

και 3 της υπ’ αριθμ. 7261/2013  ΚΥΑ. Συγκεκριμένα, έχουν υπολογιστεί οι 

αποκλίσεις των κατηγοριών «Ίδια Έσοδα» και «Έσοδα που προβλέπεται να 

εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ» της στοχοθεσίας εσόδων και οι αποκλίσεις της 

συνολικής στοχοθεσίας (Έσοδα, Έξοδα, Απλήρωτες Υποχρεώσεις). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Έλεγχος οικονομικών αποτελεσμάτων Δήμου  ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ για την περίοδο 

Ιανουαρίου- - Ιουνίου 2017 

   

Α/Α Στήλης 1 2 3 4 5 6 

Στοιχεία 
Γραμμή  ΟΠΔ                

« Ίδια έσοδα» 

Γραμμή  ΟΠΔ 

«Έσοδα ΠΟΕ» 

Γραμμή ΟΠΔ 

«Σύνολο Εσόδων» 

Γραμμή ΟΠΔ 

«Σύνολο Εξόδων» 

Γραμμή ΟΠΔ «Απλήρωτες 

Υποχρεώσεις» 

Κριτήριο του άρθρου 2 

της ΚΥΑ 7261/2013  

(Έσοδα-έξοδα-απλήρωτες 

υποχρεώσεις) 

1.  Στόχοι εξαμήνου 

2017(€) 
1.971.958,88 302.269,20 12.507.913,47 9.375.326,57 457.651,95 

 

2. Εκτέλεση Π/Υ εξαμήνου 

2017 (€) 
1.534.662,44 290.497,72 11.101.405,41 4.428.869,87 668.491,48 

 

3. Ποσό απόκλισης 

εκτέλεσης από στόχους 

εξαμήνου 2017(€) 

-437.296,44 -11.771,48 -1.406.508,06 4.946.456,70 -210.839,53 3.329.109,11 

4. Ποσοστό (%) απόκλισης 

εκτέλεσης από στόχους 

εξαμήνου 2017 

-22,18 -3,89 
   

26,62 

Στα σύνολα εσόδων και εξόδων δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόβλεψη μη είσπραξης εσόδων ΠΟΕ (κωδ. 

85) 

Δεδομένου ότι κατά την εκτέλεση του π/υ του Δήμου σας, παρουσιάστηκε 

αρνητική απόκλιση άνω του 10% στην κατηγορία /στις κατηγορίες Ιδια Έσοδα, 

παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε το αργότερο μέχρι την 25 Αυγούστου 2017 

σχετικά με τα μέτρα και τις παρεμβάσεις στις οποίες προτίθεται να προβεί ή ήδη 

έχει προβεί ο φορέας σας προς διασφάλιση του σωρευτικού στόχου του επόμενου 

τριμήνου. 

Στο πλαίσιο της ανωτέρω ενημέρωσης και ειδικότερα για την πορεία και 

εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε την έκθεση 

της οικονομικής επιτροπής και την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου σχετικά με 

τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού Β΄ Τριμήνου, σύμφωνα με το 

άρθρο 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 

του ν. 3979/2011 και αντικαταστάθηκε από τον Ν. 4257/2014. 



Συνεχίζοντας ο κ. πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της ΟΕ την από 17-08-2017 

εισήγηση –απάντηση του τμήματος προϋπολογισμού και λογιστηρίου  του Δήμου μας 

στην οποία αναφέρονται τα εξής:    

  
«Έλεγχος οικονομικών αποτελεσμάτων Α΄ εξαμήνου 2017 » 
 
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 παρ. 3 του ν. 4270/2014, σε συνδυασμό με 

την 7261/22-2-2013 Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, όπως έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν, το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ προέβη 

στην αξιολόγηση της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού του δήμου μας για την 

περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2017 (Α΄ εξάμηνο 2017). 

Η αξιολόγηση βασίστηκε στους μηνιαίους στόχους που τέθηκαν από το δήμο, 

καταγράφηκαν στο σχετικό πίνακα του ΟΠΔ και υποβλήθηκαν στην ειδική ιστοσελίδα του 

ΥΠ.ΕΣ   

 Κατά την αξιολόγηση των ανωτέρω αποτελεσμάτων παρουσιάστηκε αρνητική 

απόκλιση άνω του ορίου του 10% στην κατηγορία ίδια έσοδα.  

 Η απόκλιση αυτή οφείλεται στο ότι δεν πραγματοποιήθηκε η λογιστική 

τακτοποίηση για τα τέλη της ΔΕΗ περιόδου το Α΄ εξαμήνου 2017 ύψους 249.400,64€ 

(Κ.Α.Ε 0311.007, 0441.007 και 0511.006), ποσό το οποίο θα ανέβαζε το ύψος των Ιδίων 

Εσόδων στο 1.784.063,08€ και την απόκλιση κάτω από το όριο του 10%. 

 Κατόπιν των ανωτέρω η ταμιακή υπηρεσία του δήμου θα προβεί εντός μηνός 

Αυγούστου στην λογιστική τακτοποίηση των τελών της ΔΕΗ Α΄ Εξαμήνου και πέραν 

τούτου δεν απαιτείται κάποια άλλη παρέμβαση καθώς η πορεία είσπραξης των εσόδων 

είναι εντός των στόχων που έχει θέσει ο Δήμος.    

       Κατόπιν αυτών ο κ. πρόεδρος ανέφερε ότι δεν υφίσταται πρόβλημα με την πορεία του 

προϋπολογισμού Α΄ εξαμήνου του Δήμου σύμφωνα με την εισήγηση την οικονομικής 

υπηρεσίας εφόσον εντός μηνός Αυγούστου θα γίνει η απαραίτητη λογιστική τακτοποίηση 

των τελών της ΔΕΗ , οπότε η απόκλιση θα είναι μικρότερη του 10% στην κατηγορία «ίδια 

έσοδα», και στην συνέχεια κάλεσε τα μέλη της ΟΕ να αποφασίσουν σχετικά . 

     Το μέλος της ΟΕ κ. Αναγνωστοπούλου Ελένη δήλωσε παρών. 

     Η Ο.Ε  αφού άκουσε την εισήγηση του κ. προέδρου και έλαβε υπόψη της το υπ΄αριθ. 

Πρωτ. 613/03-08-2017 έγγραφο του Παρατηρητηρίου οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ , 

την από 17-08-2017 εισήγηση-απάντηση της οικονομικής υπηρεσίας και μετά απο 

διαλογική συζήτηση 

 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 



       ¨Όπως η οικονομική  υπηρεσία του δήμου  προβεί εντός μηνός Αυγούστου στην 

λογιστική τακτοποίηση των τελών της ΔΕΗ Α΄ Εξαμήνου ύψους 249.400,64€ (Κ.Α.Ε 

0311.007, 0441.007 και 0511.006), ποσό το οποίο θα ανεβάσει  το ύψος των Ιδίων 

Εσόδων στο 1.784.063,08€ και την απόκλιση κάτω από το όριο του 10%, καθώς η πορεία 

είσπραξης των εσόδων είναι εντός των στόχων που έχει θέσει ο Δήμος.   

 

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

              ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                      1)ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
                                                                      2)ΚΟΛΛΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

                                      3)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
                                                                      4)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ  
                                                                      5)ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΕΛΕΝΗ       

 
Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Γραμματέας Ο.Ε. 

 
 

  Δελήγιαννης Νικόλαος 

 


