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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 34/24-07-2017 
Αριθ.Αποφ. 218/2017    

ΘΕΜΑ: Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Β΄ τριμήνου οικ. έτους 2017  του Δήμου Μονεμβασίας. 
 
         Στους Μολάους, σήμερα την  24-07-2017  ημέρα Δευτέρα   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. 14428/20-07-2017 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. Καλογερίνης Ηλίας 

4. Χριστάκος Σταύρος   

5. Σουρλάς Ιωάννης 

6. Κολλιάκος Ιωάννης 

7. Αναγνωστοπούλου Ελένη 

 

             Κανείς 

    

 



 

  

  

        Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο. 
 
        Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 6ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της τα εξής:  

        Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του 

προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και 

εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην 

ιστοσελίδα του δήμου. 

           Με το ΦΕΚ 2007/09-09-2011 καθορίστηκαν τα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία  έκθεση ως προς τα 

αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών καθώς και υποδείγματα των πινάκων 1  και 2 που θα πρέπει να 

συμπληρώνονται. 

           Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου υπέβαλε την παρακάτω Έκθεση Εσόδων-Εξόδων Β΄ τριμήνου 

2017 για τον έλεγχο υλοποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και ειδικότερα έχει 

ως εξής:  

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 

 

 

 

 

Κατόπιν των ανωτέρω γίνεται αναλυτική επεξήγηση των εσόδων-εξόδων του  Β΄ τριμήνου του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 σύμφωνα και  

με τους απολογιστικούς πίνακες εσόδων-εξόδων. 

Το μέλος της Ο.Ε κ. Αναγνωστοπούλου Ελένη  δήλωσε παρών 

Στη συνέχεια η Ο.Ε. μετά από διαλογική συζήτηση, 

                                                     Α π ο φ α σ ί ζ ε ι         κατά  πλειοψηφία 

   Συντάσσει και υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση την Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Β΄ τριμήνου προϋπολογισμού του Δήμου 

Μονεμβασίας οικ. Έτους 2017 με τους απολογιστικούς πίνακες, οι οποίοι και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής, όπου 

παρουσιάζεται η κατάσταση των Εσόδων – Εξόδων, συνολικά ως εξής: 

 

 

 

 



 



 



 



 

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

                           ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
            ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                      1)ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
                                                                                 2)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
                                                                                 3)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ        
                                                                                4)ΚΟΛΛΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
                                                                                5)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ  
                                                                                 6)ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ       

 
                                                            Ακριβές Αντίγραφο 
                                                           Ο Γραμματέας Ο.Ε. 

 
                                                

                                                         Δελήγιαννης Νικόλαος  

 


