
 

                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 29/14-12-2020 
Αριθ.Αποφ. 323/2020    

ΘΕΜΑ :   Περί έγκρισης απολογισμού οικ. έτους 2019 Δήμου Μονεμβασίας. 

     Στους Μολάους, σήμερα την  14-12-2020  ημέρα Δευτέρα και  από ώρα 10:00 π.μ. έως και 12:30μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου 

συνήλθε στην δια περιφοράς συνεδρίαση  η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου με αριθμό πρωτοκόλλου: 14920/10-12-2020 σε Ορθή Επανάληψη πρόσκληση  που στάλθηκε ηλεκτρονικά σε κάθε μέλος 

χωριστά και σύμφωνα με  :  

•        Την εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της αριθμ. 11 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(ΦΕΚ55/τ.Α711-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου GOVID-19 και της 

ανάγκες περιορισμού της διάδοσής του». 

•   Την υπ΄ αριθμ. Πρωτ.:18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί «Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, 

των Περιφερειών και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του 

κορωνοϊου>. 

• Την υπ΄ αριθμ. Πρωτ.: 77233/13.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών αριθ. 426/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) περί 

«ενημέρωσης για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της 

πανδημίας».  
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     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου  ε πτά  (7) μελών συμμετείχαν έξι  (6) τακτικά  μέλη  και ένα 

(1) αναπληρωματικό μέλος   , δηλαδή:        

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)                   Καλογράνης Δημήτριος 

2) Χριστάκος Σταύρος                                               

3) Σουρλάς Ιωάννης                                                  

4) Παπαδάκης Πιερρής 

5) Καλογερίνης Ηλίας 

6) Παναρίτης Ηλίας 

7) Μαστορόπουλος Νεκτάριος (Αναπλ. Μέλος) 

    Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Κοντραφούρη Γεώργιο. 

  Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 12ο  θέμα  της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της  τα   εξής: 

    Με την αριθμό 152/2020 απόφασή μας είχαμε προχωρήσει στον προέλεγχο του απολογισμού και τα αποτελέσματα χρήσης του οικ. 

Έτους 2019 του Δήμου Μονεμβασίας και είχαμε συντάξει τη σχετική έκθεση για το Δημοτικό Συμβούλιο. 

     Στη συνέχεια όμως και μετά τη ψήφιση του Ν. 4735/2020 άρθρ. 40  Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής ΟΤΑ α ' και β ' βαθμού και 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΟΤΑ α ' βαθμού, όπου το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 (Α ' 87) αντικαθίσταται και εκτός των άλλων, η Οικονομική 
Επιτροπή εγκρίνει τον απολογισμό του Δήμου, καθώς και τους προϋπολογισμούς, ισολογισμούς, απολογισμούς, ετήσια προγράμματα δράσης 
και τις εκθέσεις πεπραγμένων των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του δήμου, 
 θα πρέπει να προχωρήσουμε στην έγκριση του απολογισμού του οικ. Έτους 2019. 
    Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος λέει τα εξής: 

     Η Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μας  απέστειλε τον Απολογισμό Εσόδων και εξόδων του  Δήμου Μονεμβασίας  οικονομικού έτους 2019, 

(1-1-2019 έως και την 31-12-2019 )   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 40 του 

Ν. 4735/2020 όπως ισχύει ,   στην έγκρισή του. 
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Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο N. 3548/2007 άρθρο 6 παρ. 7, η κατά τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, δημοσίευση 
των προϋπολογισμών, απολογισμών, ισολογισμών και λοιπών οικονομικών στοιχείων των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, καθώς και η δημοσίευση των 
προϋπολογισμών και απολογισμών Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού, πρέπει να γίνεται σε εφημερίδες που έχουν την έδρα τους στο δήμο ή την κοινότητα, στην 
οποία εδρεύει ο φορέας για λογαριασμό του οποίου γίνονται η δημοσίευση και οι οποίες περιλαμβάνονται στην απόφαση του άρθρου 2 του νόμου 
3548/2007. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται τέτοια εφημερίδα, οι ανωτέρω δημοσιεύσεις καταχωρίζονται σε εφημερίδα, που έχει την έδρα της εντός 
των ορίων του νομού στον οποίο εδρεύει ο δήμος ή η κοινότητα. 

 

Η Ο.Ε. αφού άκουσε την εισήγηση του κ. προέδρου,  τις αρνητικές δηλώσεις των κ.κ. Παναρίτη και Μαστορόπουλου ενώ οι υπόλοιποι 

συμφωνούν, μελέτησε και ήλεγξε προσεκτικά τον Απολογισμό εσόδων και εξόδων του  Δήμου  Μονεμβασίας οικ. Έτους 2019: 

 

Αποφασίζει   κατά πλειοψηφία  

(μειοψηφούντων των κ.κ. Παναρίτη και Μαστορόπουλου) 

  

 

1. Εγκρίνει τον απολογισμό  και τα αποτελέσματα χρήσης οικονομικού έτους 2019 του  Δήμου Μονεμβασίας, τα οποία έχουν ως εξής: 

 

 

http://192.168.0.1:81/www.dimosnet.gr/website/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000001435_N0000001572_S0000006617
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2. Τη δημοσίευση των ανωτέρω οικονομικών στοιχείων, όπως ορίζεται στο N. 3548/07 άρθρο 6 παρ 7. 

3. Την αποστολή της παρούσας απόφασης και των δικαιολογητικών που ορίζονται στο άρθρο 24 του Ν.3202/2003 στο Ελεγκτικό Συνέδριο.  
 

 

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

          
  
         ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                      1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

                                                                      2)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ      

                                                                      3)ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΙΕΡΡΗΣ   

                                                                      4)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 

                                                                      5)ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 

                                                                      6)ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ                                                               
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