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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
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ΘΕΜΑ :  

« Έγκριση ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆.Θηβαίων οικ.έτους 2017». 
 
  

  Στη Θήβα, σήµερα στις 24 του µηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ του έτους 2019 ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 
15:00 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θηβαίων συνήλθε σε Ειδική δηµόσια συνεδρίαση στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου ΘΗΒΑΙΩΝ ύστερα από την µε αριθµό 
πρωτ. : 8040/19-4-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ κατά 
τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν.3463/2006,  η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε 
νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 64 & 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

   Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι επί σύνολο 33 ∆ηµοτικών 
Συµβούλων ήταν παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης 17 ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι  και ονοµαστικά 
οι : 
  Α/Α Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ & 
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

1)  Αθ.Κοκοντίνης (Πρόεδρος) Γ.Γεωργακόπουλος  
2)  ∆.Γιαννίκας Β.Κατσάρας  
3)  Σ.∆ρένιος Γ.Μητσάκης  
4)  Αν.Καµούτσης Κων.Μάγκα-Μάρκου  
5)  Σπ.Κίτσος Γ.Σκαλής  
6)  Ι.Κοντού Γ.Τζουµανέκας  
7)  ∆.Κουτσοδήµος Στ.Χαλβατζής  
8)  Ι.Παπαδηµητρίου Χαρ.Τσίτρας  
9)  Αλ.Στάικος Κ.Βενιζέλος  
10)  ∆.Τούτουζας Ελ.Αναδιώτου  
11)  Κ.Τυρηνόπουλος Π.Μέξης  
12)  Κ.Χαρέµης Κων.Τριάντη  
13)  Αν.Χατζησταµάτης Ηλ.Τραµπάκουλος  
14)  Θ.Κιούσης Αντ.Τουλουµάκος  
15)  Β.Σωτήρχος Π.Παπαναστασίου  
16)  Γ.Κατσέλης Αθ.Σκούµας  
17)  Γρ.Παπαβασιλείου   
  
 Ο ∆ήµαρχος Θηβαίων κ. Νικολάου Σπυρίδων, προσκλήθηκε και  προσήλθε πριν την συζήτηση 
του εν λόγω θέµατος. 
 Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δηµοτική υπάλληλος κ. Τσούγκα ∆ήµητρα για την 
τήρηση των πρακτικών του ∆.Σ/λίου.   
 Επίσης στη συνεδρίαση έχουν κληθεί και παρευρίσκεται ο  Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής κ. 
Ευθ.Αναγνώστου,  η Προϊσταµένη ∆/νσης Οικον. Υπηρεσιών του ∆ήµου κ. Κερ.Ντανάση, και ο 
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αρµόδιος του διπλογραφικού συστήµατος του ∆.Θηβαίων κ. Περ.Σιαµπάνης, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 163 παρ. 3, 4 του Ν.3463/06 Κ∆Κ. 
 

Πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης έχουν προσέλθει οι 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Β.Κατσάρας, Αθ.Σκούµας.   

 
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το µοναδικό θέµα  της ηµερησίας διατάξεως, δίνει το λόγο στον 

αρµόδιο υπάλληλο της ∆/νσης Οικον.Υπηρεσιών & λογιστή του ∆ήµου κ. Περ. Σιαµπάνη, οποίος 
αναλύει το θέµα, αναφέροντας τα κατωτέρω : 
 
«Με τις παρ.1, 2 και 3 του άρθρου 163 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ν.3463/2006) ορίζονται 
τα εξής: 
1. « Έως το τέλος Μαΐου, εκείνος που ενεργεί την ταµειακή υπηρεσία του ∆ήµου υποβάλλει δια  µέσου του 
δηµάρχου στην Οικονοµική επιτροπή λογαριασµό της διαχείρισης του οικονοµικού  έτους που έληξε. Τα 
στοιχεία που περιλαµβάνει ο λογαριασµός της διαχείρισης ορίζονται µε  το προεδρικό διάταγµα της παρ. 2 
του άρθρου 175. Ο λογαριασµός υποβάλλεται ενιαίος,  ανεξάρτητα από τις µεταβολές που έχουν τυχόν 
γίνει, ως προς τα πρόσωπα εκείνων που  ενεργούν την ταµειακή υπηρεσία. 
2. Μέσα σε δύο (2) µήνες αφότου παρέλαβε τα ανωτέρω στοιχεία, η δηµαρχιακή επιτροπή τα  προελέγχει 
και, το αργότερο πέντε (5) ηµέρες µετά τη λήξη του διµήνου, υποβάλλει τον  απολογισµό και, προκειµένου 
για ∆ήµους που εφαρµόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο ∆ήµων  και Κοινοτήτων, τον ισολογισµό και τα 
αποτελέσµατα χρήσεως, µαζί µε έκθεσή της στο  δηµοτικό συµβούλιο. 
 Με το Άρθρο 42 παρ 1 του Β∆ 17/5-15-6/1959, ορίζονται τα εξής: 
1. Ο απολογισµός πίναξ περιέχει εν επικεφαλίδι µεν τον δήµον, το οναµατεπώνυµον του δηµάρχου και 
ταµίου µετά προσδιορισµού της διαρκείας της υπηρεσίας αυτών δια την περίπτωσιν καθ' ην διήρκησεν 
αύτη καθ'όλον το έτος, εν τω κυρίω δε σώµατι εµφανίζει κατά στήλας και κατά την διάταξιν των 
κεφαλαίων και άρθρων του προϋπολογισµού.  
α) όσον αφορά τα έσοδα: τα προϋπολογισθέντα, τα βεβαιωθέντα τα εισπραχθέντα και τα υπόλοιπα 
εισπρακτέα.  
β) όσον αφορά τα έξοδα: τα προϋπολογισθέντα, τας κατά την διάρκειαν του οικονοµικού έτους δι' ειδικών 
αποφάσεων του δηµοτικού συµβουλίου χορηγηθείσας αναπληρωµατικάς εκτάκτους και ειδικαί πιστώσεις, 
τα ενταλθέντα έξοδα, τα υπόλοιπα των πιστώσεων, τας τυχόν υπερβάσεις των πιστώσεων, τα πληρωθέντα 
έξοδα και τα υπόλοιπα πληρωτέα. 
 Σύµφωνα µε το Άρθρο 43 του Β∆ 17/5-15-6/1959, ορίζονται τα εξής: 
«1. Η τελική κατάστασις του λογαριασµού της χρηµατικής διαχειρίσεως εµφανίζει: α')το χρηµατικόν 
υπόλοιπον του προηγουµένου έτους,  
β') τας εισπράξεις του έτους εκ τακτικών εσόδων εν συνόλω,  
γ') τας εισπράξεις του έτους εξ εκτάκτων εσόδων εν συνόλω,  
δ') τας πληρωµάς του έτους εις τακτικά έξοδα εν συνόλω,  
ε') τας πληρωµάς του έτους εις έκτακτα έξοδα εν συνόλω και  
στ') το χρηµατικόν υπόλοιπον.  
2. Εις την κατάστασιν αυτήν προσαρτάται το γραµµάτιον εισπράξεως το βεβαιούν την µεταφοράν του 
χρηµατικού υπολοίπου εις την εποµένην διαχείρισιν.» 
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 Με την παρ.1γ του άρθρου 72 του Ν.3852/10, η Οικονοµική Επιτροπή προελέγχει τον 
απολογισµό. 
 Με τον προϋπολογισµό του ∆ήµου έτους 2017 , όπως κυρώθηκε µε την αριθ.  327/2016 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (Α∆Α:7ΡΩΦΩΡΜ-ΟΕΘ), που επικυρώθηκε όµοια µε την υπ΄ αριθµ. 
2454/219159/3.1.2017 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆/σης Θεσσαλίας – Στερεάς και 
τροποποιήθηκε ανάλογα µε τις ανάγκες του ∆ήµου και τις σχετικές διατάξεις του κώδικα. 
 Ο Ταµίας και η Αναπληρώτρια Ταµίας του ∆ήµου µας, έχοντας υπόψη τα ανωτέρω µέσω του 
∆ηµάρχου, καταθέτει στην Οικονοµική Επιτροπή, λογαριασµό της διαχείρισης του οικονοµικού  έτους που 
έληξε». 

 
Στη συνέχεια αναφέρεται στα απολογιστικά στοιχεία διαχείρισης Εσόδων – Εξόδων 

οικονοµικού έτους 2017, τα οποία έχουν την εξής εικόνα : 
 

1.1 ΕΣΟ∆Α 
 

α/α περιγραφή  Προϋπολογισθέντα 
/διαµορφωθέντα 

     Τελικά 
βεβαιωθέντα 

εισπραχθέντα   υπόλοιπα 
εισπρακτέα 

0. Τακτικά έσοδα  12.645.364,64 12.417.499,57 12.164.751,28 252.748,29 
1. Έκτακτα έσοδα 3.271.053,10 1.968.214,01 1.957.807,53 10.406,48 
2. Έσοδα ΠΟΕ 590.875,64 1.226.897,57 573.785,38 653.112,19 
3. Εισπράξεις  

απαιτήσεων 
5.546.336,47 5.519.003,26 353.647,20 5.165.356,06 

4. Εισπράξεις υπέρ 
τρίτων - Αποδόσεις 

2.433.871,02 2.259.607,43 2.104.542,39 155.065,04 

5. Χρηµατικό υπόλοιπο 8.264.697,56 8.264.697,56 8.264.697,56 0,00 
 ΣΥΝΟΛΟ  32.752.198,43 31.655.919,40 25.419.231,34 6.236.688,06 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 ΕΞΟ∆Α  
 

α/α περιγραφή  Πρ/σθέντα 
διαµ/θεντα 

Τιµολογηθέντα πληρωθέντα 
έξοδα 

υπόλοιπα 
πληρωτέα 

6. Έξοδα χρήσης 18.354.279,54 13.528.500,04 12.370.964,92 1.157.535,12 
7. Επενδυτικά έξοδα 5.177.409,95 735.384,16 604.050,90 131.333,26 
8. Πληρωµές ΠΟΕ 

Αποδόσεις προβλέψεις 
8.925.846,20 3.387.280,41 3.194.906,54 192.373,87 

9. Αποθεµατικό 294.662,74 0,00 0,00 0,00 
 ΣΥΝΟΛΟ 32.752.198,43 17.651.164,61 16.169.922,36 1.481.242,25 

 
1.3 ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ   
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∆εν διαπιστώθηκαν υπερβάσεις στα έξοδα , αντίθετα διαπιστώθηκε υπέρβαση ύψους 459.634,43 € 
στα έσοδα. 

  Έχουν εισπραχθεί έσοδα ύψους 459.634,43€, στο τέλος του οικονοµικού έτους, µε υπέρβαση 
πιστώσεων του Προϋπολογισµού. 

 Αυτά τα έσοδα αφορούν σε επιχορηγήσεις έργων από ΣΑΕΠ 766 ύψους 370.00,00€ σε τέλος 
καθαριότητας , φωτισµού και ΤΑΠ ύψους 69.279,14€, σε τέλος ύδρευσης ύψους 14.375,58€ και σε λοιπά 
έσοδα ύδρευσης ύψους 14.375,58€ και σε λοιπά έσοδα ύψους 5.979,71€. 

 Αναλυτικά οι επιπλέον εισπράξεις τους διαµορφωµένου προϋπολογισµού απεικονίζονται στον 
πίνακα που ακολουθεί: 

 

1.4 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ  
α/α Περιγραφή  Ποσό  
1 Χρηµατικό υπόλοιπο προηγούµενου έτους 

2016 
 
8.264.697,56 
 

2 Χρηµατικό υπόλοιπο 31/12/2017 9.249.308,98 
 

1.5 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 
∆εν συστήθηκε πάγια προκαταβολή 
1.6 ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Περιγραφή

Επιπλέον είσπραξη
06.00.0114.01 36.200,00 36.983,58

-783,58
06.00.0129.02 Έσοδα από µισθώµατα περιπ τέρων 13.120,00 14.000,00 -880,00
06.00.0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 3.700.000,00 3.758.826,20

-58.826,20
06.00.0322.01 Τέλη ύδρευσης ∆ .Ε Θίσβης 72.300,00 72.523,88 -223,88
06.00.0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) 260.000,00 270.419,59 -10.419,59
06.00.0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 20.500,00 20.663,30

-163,30
06.00.0612.01 20.616,84 21.804,44

-1.187,60
06.00.1321.07 0,00 50.000,00

-50.000,00
06.00.1321.08 0,00 90.000,00

-90.000,00
06.00.1321.09 0,00 230.000,00

-230.000,00
06.00.1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών 46.140,65 46.163,04 -22,39
06.00.1512.03 Πρόστιµα από παράνοµη στάθµευση. 6.600,00 7.020,00 -420,00
06.00.1621 Εσοδα από συµβάσεις για πληρωµή δηµοσιεύσεων 5.000,00 5.038,12 -38,12
06.00.2111.01 13.500,00 13.533,35

-33,35
06.00.2112 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης 422.000,00 424.839,90 -2.839,90
06.00.2112.01 Τακτικά έσοδα από τέλη ύδρευσης ∆ .Ε Θίσβης 202.000,00 209.116,32 -7.116,32
06.00.2112.02 Τακτικά έσοδα από τέλη ύδρευσης ∆ .Ε Πλαταιών 183.000,00 187.003,74 -4.003,74
06.00.2211.08 1.500,00 1.661,45

-161,45
06.00.4124.01 5.000,00 7.249,29

-2.249,29
06.00.4124.05 Φ.Π.Α 13% τέλους ύδρευσης (κατανάλωση) 65.000,00 65.191,74 -191,74
06.00.4219.02 Επ ιστροφή από λοιπ ές δαπάνες. 10.500,00 10.573,98 -73,98

ΣΥΝΟΛΟ -459.634,43

Κωδικός 
Λογαριασµού

∆ιαµορφωµένος 
Σύνολο

Εισπραχθέντα 
Σύνολο

Μισθώµατα ∆ηµοτικής Αγοράς (άρθρο 2 Β∆  24/9-20/10/1958) 

Επ ιχορήγηση για την καταβολή µισθωµάτων σχολικών 
κτιρίων
ΣΑΕΠ 766 "Κατασκευή αγωγού οµβρίων στην Τοπ ική 
Κοινότητα Υπάτου του ∆ήµου Θηβαίων"
ΣΑΕΠ 766 "Βελτίωση και αναβάθµιση πλατείας Ταχίου ∆ήµου 
Θηβαίων"
ΣΑΕΠ 766 "Κατασκευή χώρου νέας λαϊκής αγοράς και χώρων 
εµποροπανήγυρης"

Τέλη καθαριότητος και φωτισµού παρελθόντων οικονοµικών 
ετών

Πρόστιµα µη καταβολής του τέλους διαµονής 
παρεπ ιδηµούντων 
Χαρτόσηµο 3,6% επ ί των εισπραττοµένων ενοικίων 
καταστηµάτων
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1. Για το υπ΄ αριθµ. 606/3.8.2017 χρηµατικό ένταλµα προπληρωµής (Α∆Α:ΩΛ62ΩΡΜ-ΡΙΩ), που 
αφορούσε την επέκταση ΦΟΠ στην περιοχή Ταµπούρι Ρούκι για την ανάγκη ηλεκτροδότησης της 
εµποροπανήγυρης, που εκδόθηκε µε βάση την υπ΄ αριθµ. 359/28.7.2017 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής (Α∆Α: ΨΟ2ΞΩΡΜ-Γ91), αποδόθηκε  κανονικά ο λογαριασµός µε την υπ΄ αριθµ. 
394/28.8.2017 όµοια απόφαση (Α∆Α:62Ρ1ΩΡΜ-ΩΦΡ) και απαλλάχθηκε κάθε ευθύνης ο υπόλογος  . 
2. Για το υπ΄ αριθµ. 607/3.8.2017 χρηµατικό ένταλµα προπληρωµής (Α∆Α:ΨΚΘΚΩΡΜ-ΒΕΒ), που 
αφορούσε την επέκταση ΦΟΠ στην περιοχή Ταµπούρι Ρούκι στην Θήβα για την ανάγκη 
ηλεκτροδότησης εγκατάστασης στην εµποροπανήγυρη,   που εκδόθηκε µε βάση την υπ΄ αριθµ. 
358/28.7.2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: 7ΣΖΤΩΡΜ-Η65), αποδόθηκε κανονικά ο 
λογαριασµός µε την υπ΄ αριθµ. 395/28.8.2017 όµοια απόφαση (Α∆Α: ΩΛ9ΖΩΡΜ-ΥΥΕ) και 
απαλλάχθηκε κάθε ευθύνης ο υπόλογος. 
3. Για το υπ΄ αριθµ. 608/3.8.2017 χρηµατικό ένταλµα προπληρωµής (Α∆Α: 68∆2ΩΡΜ-9∆4), που 
αφορούσε την επέκταση ΦΟΠ στην περιοχή Ταµπούρι Ρούκι στην Θήβα για την ανάγκη 
ηλεκτροδότησης εγκατάστασης στην εµποροπανήγυρη  , που εκδόθηκε µε βάση την υπ΄ αριθµ. 
357/28.7.2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: 6Τ∆ΓΩΡΜ-ΖΝΞ),  αποδόθηκε  κανονικά 
ο λογαριασµός µε την υπ΄ αριθµ. 396/28.8.2017 όµοια απόφαση (Α∆Α: 68ΟΒΩΡΜ-Τ97) και 
απαλλάχθηκε κάθε ευθύνης ο υπόλογος. 
4. Για το υπ΄ αριθµ. 649/25.8.2017 χρηµατικό ένταλµα προπληρωµής (Α∆Α: 7ΣΚΘΩΡΜ-7ΣΞ), που 
αφορούσε την Επέκταση ΦΟΠ στον οικισµό Αλυκής της ∆.Ε. Θίσβης του ∆ήµου Θηβαίων, που 
εκδόθηκε µε βάση την υπ΄ αριθµ. 319/21.7.2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: 
ΩΥ∆7ΩΡΜ-6ΨΥ), αποδόθηκε  κανονικά ο λογαριασµός µε την υπ΄ αριθµ. 443/19.9.2017 όµοια 
απόφαση  (Α∆Α: 7∆Θ4ΩΡΜ-ΠΣΩ) και απαλλάχθηκε κάθε ευθύνης ο υπόλογος. 
5. Για το υπ΄ αριθµ. 719/12.9.2017 χρηµατικό ένταλµα προπληρωµής (Α∆Α: 72ΗΩΩΡΜ-3Τ2), που 
αφορούσε αύξηση ισχύος µε πίλαρ ∆ηµοτικού φωτισµού στην πλατεία της Τ.Κ. Λεύκτρων,  που 
εκδόθηκε µε βάση την υπ΄ αριθµ. 381/7.8.2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: 
ΩΓΧΠΩΡΜ-ΜΥΗ), αποδόθηκαν κανονικά οι λογαριασµοί µε την υπ΄ αριθµ. 470/10.10.2017 όµοια 
απόφαση (Α∆Α:6ΚΝΗΩΡΜ-Ξ∆Π) και απαλλάχθηκε κάθε ευθύνης ο υπόλογος. 
6. Για το υπ΄ αριθµ. 720/12.9.2017 χρηµατικό ένταλµα προπληρωµής (Α∆Α: 78Γ4ΩΡΜ-ΩΧΒ), που 
αφορούσε την Επέκταση δηµοτικού φωτισµού στην οδό Ανθ/γου Μαυροδήµου στην συνοικία Πυρί 
Θήβας,  που εκδόθηκε µε βάση την υπ΄ αριθµ. 380/7.8.2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
(Α∆Α: Ω7ΚΨΩΡΜ-Ο61), αποδόθηκαν  κανονικά οι λογαριασµοί µε την υπ΄ αριθµ. 471/10.10.2017 
όµοια απόφαση (Α∆Α: 6ΛΖΠΩΡΜ-8Φ7) και απαλλάχθηκε κάθε ευθύνης ο υπόλογος. 
7. Για το υπ΄ αριθµ. 721/12.9.2017 χρηµατικό ένταλµα προπληρωµής (Α∆Α: 6Τ94ΩΡΜ-ΟΞ8), που 
αφορούσε την Επέκταση ΦΟΠ στη συµβολή των οδών Ν. ∆ιαµαντή και Α.Κ. Τρέντζου ,  που εκδόθηκε 
µε βάση την υπ΄ αριθµ. 379/7.8.2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: ΩΞΜ9ΩΡΜ-Ο7Ε), 
αποδόθηκαν  κανονικά οι λογαριασµοί µε την υπ΄ αριθµ. 472/10.10.2017 όµοια απόφαση (Α∆Α: 
7ΙΧΘΩΡΜ-ΧΛΗ) και απαλλάχθηκε κάθε ευθύνης ο υπόλογος. 
8. Για το υπ΄ αριθµ. 787/02.10.2017 χρηµατικό ένταλµα προπληρωµής (Α∆Α: Ω5Γ2ΩΡΜ-Π1Ξ), που 
αφορούσε την Επέκταση ΦΟΠ στην Τ.Κ. Πλαταιών,  που εκδόθηκε µε βάση την υπ΄ αριθµ. 
445/19.9.2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: 7Α5ΞΩΡΜ-Ω5Η), αποδόθηκαν  κανονικά 
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οι λογαριασµοί µε την υπ΄ αριθµ. 554/28.11.2017 όµοια απόφαση (Α∆Α: ΩΖΧ2ΩΡΜ-∆ΕΠ) και 
απαλλάχθηκε κάθε ευθύνης ο υπόλογος. 
9. Για το υπ΄ αριθµ. 788/2.10.2017 χρηµατικό ένταλµα προπληρωµής (Α∆Α: 6Ψ77ΩΡΜ-9ΚΕ), που 
αφορούσε την Επέκταση ΦΟΠ στην οδό Νικολιδάκη στην ∆ηµοτική Κοινότητα Θήβας,  που εκδόθηκε 
µε βάση την υπ΄ αριθµ. 446/19.9.2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: 69ΞΘΩΡΜ-
ΣΚ7), αποδόθηκαν  κανονικά οι λογαριασµοί µε την υπ΄ αριθµ. 555/28.11.2017 όµοια απόφαση 
(Α∆Α: ΩΤΞ0ΩΡΜ-7Α2) και απαλλάχθηκε κάθε ευθύνης ο υπόλογος. 
10. Για το υπ΄ αριθµ. 943/21.11.2017 χρηµατικό ένταλµα προπληρωµής (Α∆Α: 61ΣΞΩΡΜ-Β4Ε), που 
αφορούσε την Πληρωµή παράβολων για µεταβολή αδειών κυκλοφορίας οχηµάτων του ∆ήµου,  που 
εκδόθηκε µε βάση την υπ΄ αριθµ. 469/10.10.2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: 
78ΕΡΩΡΜ-9Ν7), αποδόθηκαν  κανονικά οι λογαριασµοί µε την υπ΄ αριθµ. 556/28.11.2017 όµοια 
απόφαση (Α∆Α: Ω3Β2ΩΡΜ-ΞΚΨ) και απαλλάχθηκε κάθε ευθύνης ο υπόλογος. 
11. Για το υπ΄ αριθµ. 979/29.11.2017 χρηµατικό ένταλµα προπληρωµής (Α∆Α: 6ΠΙΛΩΡΜ-Η9Μ), 
που αφορούσε την επέκταση ΦΟΠ στο Νέο Κοιµητήριο Ταχίου στην Θήβα ,  που εκδόθηκε µε βάση 
την υπ΄ αριθµ. 531/28.11.2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: 6Μ4ΡΩΡΜ-3ΝΘ), 
αποδόθηκαν  κανονικά οι λογαριασµοί µε την υπ΄ αριθµ. 558/30.11.2017 όµοια απόφαση (Α∆Α: 
Ω009ΩΡΜ-66Υ) και απαλλάχθηκε κάθε ευθύνης ο υπόλογος. 
1.7 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
Έγιναν οκτώ (8) αναµορφώσεις του προϋπολογισµού µε κάτωθι αποφάσεις του ∆.Σ. και τις αντίστοιχες 
εγκρίσεις αυτών από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας . 
1η Αναµόρφωση: Απόφαση ∆Σ 2/19.1.2017- Α∆Α: Ω84ΝΩΡΜ-2ΦΚ . Εγκριση Απόφασης 
106/9808/8.1.17 – Α∆Α:ΨΙΣ6ΟΡ10-Β4∆  
2η Αναµόρφωση: Απόφαση ∆Σ 49/15.3.2017- Α∆Α:6ΘΦΥΩΡΜ-6Κ8 . Εγκριση Απόφασης 
365/46480/31.3.17- Α∆Α:Ω7Η3ΟΡ10-9ΗΛ 
3η Αναµόρφωση: Απόφαση ∆Σ 96/15.5.2017 -Α∆Α: 6ΚΥΧΩΡΜ-Α01 . Εγκριση Απόφασης 
712/86205/19.6.2017- Α∆Α: 6Τ8ΧΟΡ10-50Ι 
4η Αναµόρφωση: Απόφαση ∆Σ 162/3.7.2017- Α∆Α: Ω0ΞΥΩΡΜ-ΗΘΛ . Εγκριση Απόφασης 
956/113656/31.7.2017 – Α∆Α: 6ΓΩΜΟΡ10-9Ω8 
5η Αναµόρφωση: Απόφαση ∆Σ 193/22.8.2017- Α∆Α: ΨΠΥ0ΩΡΜ-ΟΓΗ . Εγκριση Απόφασης 
1218/143555/15.9.2017 – Α∆Α: 7ΜΡΒΟΡ10-286 
6η Αναµόρφωση: Απόφαση ∆Σ 236/27.9.2017 – Α∆Α: 7ΝΩ4ΩΡΜ-Γ3Ρ . Εγκριση Απόφασης 
1601/190535/2.11.2017 -Α∆Α: 68∆ΡΟΡ10-1ΕΩ 
7η Αναµόρφωση: Απόφαση ∆Σ 293/1.11.2017- Α∆Α: 7ΗΩΠΩΡΜ-ΑΙ4. Εγκριση Απόφασης 
1690/199868/21.11.2017 – Α∆Α : 73ΟΦΟΡ10-736 
8η Αναµόρφωση: Απόφαση ∆Σ 371/20.12.2018 – Α∆Α: 68ΛΧΩΡΜ-Ψ2∆ . Εγκριση Απόφασης 
67/3305/19.1.2018 – Α∆Α : ΩΠ5ΒΟΡ10ΦΧΟ 
1.8 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ 
Όλα τα έσοδα έχουν εισπραχθεί νόµιµα και κανονικά και έχουν εκδοθεί τα ανάλογα Γραµµάτια 
είσπραξης σε βάρος των απαιτούµενων πιστώσεων εσόδων. 
Έχουν γίνει διαγραφές ύψους 26.433,01€ σύµφωνα µε τις υπ΄ αριθµ. 43/22.2.2017, 
243/27.9.2017, 267/11.10.2017, 318/27.11.2017, 319/27.11.2017, 320/27.11.2017,  
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321/27.11.2017, 322/27.11.2017, 324/27.11.2017,   325/27.11.2017, 326/27.11.2017,  
1816/12.12.2017, αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και εκπτώσεις ύψους βεβαιωµένων εσόδων 
σύµφωνα µε τις ευνοϊκές ρυθµίσεις. 
1.9 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΟ∆ΩΝ 
α) Όλα τα εντάλµατα πληρωµής εκδόθηκαν νόµιµα και κανονικά σε βάρος εγκεκριµένων πιστώσεων 
του Προϋπολογισµού, όπως αυτός είχε διαµορφωθεί µε βάση τις αναµορφώσεις που είχαν συντελεστεί. 
Ελέχθησαν και πληρώθηκαν δε σύµφωνα µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά κάθε δαπάνης.  
β) Στον Κ.Α. 25.6213 µε τίτλο “Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας” τα ενταλθέντα και τα πληρωθέντα 
αποτυπώνονται στο ποσό των 529.068,24€, ενώ τα τιµολογηθέντα είναι στο ποσό των 427.617,42€. Η 
διαφορά τους αυτή οφείλεται στο ότι στις 29/12/2017 η εταιρεία ΕΥ∆ΑΠ ΠΑΓΙΩΝ Ν.Π.∆.∆. µε ΑΦΜ 
999961677 εξέδωσε πιστωτικό τιµολόγιο αξίας 101.468,82€ µε αποτέλεσµα να µειωθεί ισόποσα το 
ποσό των τιµολογηθέντων, ενώ είχαν πληρωθεί ήδη τα χρηµατικά εντάλµατα 873/2017 αξίας 
495.000,00 € και 874/2017 αξίας 34.086,12€. 
 
γ) Στις αποδόσεις στον ΚΑ 00.82 ενώ έχει αποδοθεί το ποσό των 2.242.181,93€ το πρόγραµµα δεν το 
εντάσσει στον πίνακα των τιµολογηθέντων και στον απολογιστικό πίνακα εµφανίζονται τιµολογηθέντα 
276.255,74€ και πληρωθέντα 2.242.181,93€.  
1.10 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ 
Εισπράχθηκαν έσοδα ύψους 5.514,67 €, από καταθέσεις που έγιναν στο λογ/σµό του ∆ήµου  
Θηβαίων στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και έσοδα ύψους 209,79€ από κατάθεση που έγινε στο 
λογ/σµό του ∆ήµου Θηβαίων στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. , χωρίς να αναγράφεται ο 
καταθέτης – οφειλέτης ή να αναγράφεται το όνοµα του καταθέτη αντί του οφειλέτη  του ∆ήµου. Για τα 
έσοδα αυτά εκδόθηκε ένα (1) γραµµάτιο  είσπραξης µε αριθ. 249/29.12.2017, σε βάρος των 
Κ.Α. 00.2112.03  εσόδων και καταχωρήθηκαν ως  έσοδα από ύδρευση. 
 
 
 
 
 

Συγκεκριµένα έγιναν οι εξής καταθέσεις: 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

ΤΡΑΠΕΖΑ 

10/3/2017 20,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 
4/5/2017 17,00 `` 
27/6/2017 162,11 `` 
3/7/2017 235,48 `` 
26/7/2017 316,01 `` 
31/7/2017 15,00 `` 
1/8/2017 201,66 `` 
30/8/2017 117,74 `` 
30/8/2017 151,81 `` 
21/9/2017 117,74 `` 
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27/9/2018 128,45 ``` 
23/10/2017 730,00 `` 
27/10/2017 20,00 `` 
27/10/2017 73,03 `` 
31/10/2017 1.348,20 `` 
8/11/2017 380,10 `` 
10/11/2017 141,71 `` 
15/11/2017 34,00 `` 
16/11/2017 19,17 `` 
17/11/2017 17,50 `` 
20/11/2017 25,00 `` 
22/11/2017 70,60 `` 
23/11/2017 20,20 `` 
29/11/2017 30,00 ` 
1/12/2017 89,55 `` 
8/12/2017 66,40 `` 
11/12/2017 71,00 ` 
12/12/2017 4,00 `` 
19/12/2017 17,83 `` 
22/12/2017 21,80 `` 
22/12/2017 97,83 ` 
22/12/2017 30,00 `` 
22/12/2017 49,00 `` 
22/12/2017 218,00 `` 
22/12/2017 45,02 `` 
27/12/2017 30,00 `` 
28/12/2017 53,20 `` 
28/12/2017 179,24 `` 
29/12/2017 25,29 `` 
29/12/2017 40,00 `` 
29/12/2017 59,00 `` 
29/12/2017 25,00 `` 
ΣΥΝΟΛΟ 5.514,67 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 
29/11/2017 150,14 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. 
5/12/2017 59,65 `` 
ΣΥΝΟΛΟ 209,79 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  5.724,46  

 
 
 

1.11 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟ∆ΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝ 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

2016 

ΕΙΣΠΡ/ΝΤΑ 
ΕΣΟ∆Α   
ΧΡΗΣΗΣ 2017 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ  
ΕΣΟ∆Α 

ΕΤΟΥΣ 2017 
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 

ΕΞΟ∆Α 
ΕΤΟΥΣ 2017 

ΤΑΜΕΙΑΚΑ 
ΥΠΟΛΟΙΠΑ 

2017 
(Χ.Υ.) 

ΤΑΚΤΙΚΑ 4.845.796,68 13.189.625,71 18.035.422,39 12.121.470,62 5.913.951,77 
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ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙ∆ΙΚΕΥΤΑ 546.257,00 2.301.016,98 2.847.273,98 2.131.528,39 715.745,59 
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΑ 2.872.643,88 1.663.891,09 4.536.534,97 1.916.923,35 2.619.611,62 
ΣΥΝΟΛΑ  8.264.697,56 17.154.533,78 25.419.231,34 16.169.922,36 9.249.308,98 

 
1.12 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ επισυνάπτεται και αποτελεί 

αναπόσπαστο µέρος της εισήγησης 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 31-12-2017 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

31-12- 2017 
ΤΑΚΤΙΚΑ 
 

5.913.951,77 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙ∆ΙΚΕΥΤΑ 
 

715.745,59 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΑ 
 

2.619.611,62 

ΣΥΝΟΛΑ  9.249.308,98 
2. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
2.1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ∆ΩΝ/ΕΞΟ∆ΩΝ 2017      
Επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της εισήγησης. 
2.2 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟ 1/1/2017-31/12/2017   
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 1/1/2017-31/12/2017       
         
1.ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ 

ΤΑΜΕΙΑΚΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΘΕΝΤΑ 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ 
 

∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
ΤΕΛΙΚΑ 
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 
ΥΠΟΛΟΙΠΑ 

ΤΑΚΤΙΚΑ 22.197.000,05 19.551,28 22.671.229,76 18.035.422,39 4.635.807,37 
ΕΚΤΑΚΤΑ 
ΑΝΕΙ∆ΙΚΕΥΤΑ 

4.726.833,05 6.881,73 4.448.154,67 2.847.273,98 1.600.880,69 

ΕΚΤΑΚΤΑ 
ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΑ 

5.828.365,33 0,00 4.536.534,97 4.536.534,97 0,00 

ΣΥΝΟΛΑ 32.752.198,43 26.433,01 31.655.919,40 25.419.231,34 6.236.688,06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟ∆ΩΝ 
ΤΑΜΕΙΑΚΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ 
∆ΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ 

ΤΙΜΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ 
ΥΠΟΛΟΙΠΑ 

ΤΑΚΤΙΚΑ 22.197.000,05 13.303.810,70 12.121.470,62 12.121.470,62 1.182.340,08 
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ΕΚΤΑΚΤΑ 
ΑΝΕΙ∆ΙΚΕΥΤΑ 

4.726.833,05 2.131.528,39 2.131.528,39 2.131.528,39 0 

ΕΚΤΑΚΤΑ 
ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΑ 

5.828.365,33 2.215.825,52 1.916.923,35 1.916.923,35 298.902,17 

ΣΥΝΟΛΑ 32.752.198,43 17.651.164,61 16.169.922,36 16.169.922,36 1.481.242,25 
      
 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

9.249.308,98 € 
 
 

Στη συνέχεια ο κ. Σιαµπάνης αναφέρεται στην υπ’ αριθ. 54/2019 απόφαση της Οικον.Επιτροπής 
µε την οποία εγκρίθηκαν οι οικονοµικές καταστάσεις Ισολογισµού οικ.έτους 2017 και των αποτελεσµάτων 
χρήσεως, οι οποίες έχουν την εξής εικόνα : 

1. ΓΕΝΙΚΑ. 
Ο ∆ήµος στη χρήση 2017  δεν προσέφυγε σε δανεισµό ( Οι λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις   

είναι  2.460.721,71  € )  και αποπλήρωσε τις αναλογούσες στη χρήση δόσεις (τοκοχρεολύσια) συνολικού 
ποσού ( 349.086,99 € ) χωρίς καµία καθυστέρηση. 

Στη συνέχεια θα παραθέσουµε µε σχόλια και ειδικές  αναφορές τα κυριότερα κονδύλια των 
οικονοµικών καταστάσεων. 

 
2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 

Τα συνολικά οργανικά έσοδα του ∆ήµου της χρήσεως 2017 ανήλθαν στο ποσό των 13.251.640,12€ 
Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν και τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα , τα έσοδα από προηγούµενες 
χρήσης και τα έσοδα από προβλέψεις προηγούµενων χρήσεων συνολικού ποσού 5.283.799,49 .  € τα 
συνολικά έσοδα του ∆ήµου οργανικά και ανόργανα ανήλθαν στο ποσό των 18.535.439,61 € 

Οι επιχορηγήσεις για πάγιες επενδύσεις (λογ. 43) που ελήφθησαν το 2017, πέρα από τις 
επιχορηγήσεις για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων, ανήλθαν στο ποσό των 1.471.051,16€ 

 
3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 
Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2017, έχει ως εξής: 
 

70 Πωλήσεις εµπορευµάτων και λοιπών αποθεµάτων 
Έσοδα από αναγκαστική προσκύρωση λόγω ρυµοτοµίας 

€ 
283.481,33 

72 Έσοδα από φόρους – εισφορές - πρόστιµα-προσαυξήσεις € 577.625,35 
73 Έσοδα από τέλη και δικαιώµατα (παροχή υπηρεσιών) € 5.536.175,15 
74 Έσοδα από επιχορηγήσεις € 6.641.905,18 
75 Έσοδα από παρεπόµενες ασχολίες-δωρεές € 59.778,53 
76 Έσοδα κεφαλαίων  € 152.647,58 
 Σύνολο Οργανικών εσόδων € 13.251.640,12 
    
81.01 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα (απόσβεση επιχορηγήσεων 

πάγιων στοιχείων) 
€ 

3.084.882,31 
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82.01 Έσοδα προηγούµενων χρήσεων € 1.564.166,60 
82.07 Έσοδα από επιστροφές (αχρεωστήτων) € -8.405,57 
84 Έσοδα από προβλέψεις προηγούµενων χρήσεων € 643.156,15 
 Σύνολο ανόργανων εσόδων € 5.283.799,49 
 Γενικό Σύνολο € 18.535.439,61 

 
4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ 
Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2016, έχει ως εξής  

    
60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού € 4.579.606,69 
61 Αµοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων € 619.838,66 
62 Παροχές τρίτων € 2.137.704,83 
63 Φόροι-τέλη € 33.777,17 
64 ∆ιάφορα έξοδα € 4.540.374,81 
65 Τόκοι και συναφή έξοδα € 99.899,27 
66 Αποσβέσεις παγίων ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος € 2.425.987,51 
67 Παροχές-χορηγίες-Επιχορηγήσεις-Επιδοτήσεις-∆ωρεές € 437.622,57 
68 Προβλέψεις εκµεταλεύσεως € 3.110,00 
 Σύνολο εξόδων οµάδας 6  14.877.921,51 
25 Αναλώσεις αναλωσίµων υλικών € 458.793,73 
26 Αναλώσεις ανταλλακτικών παγίων € 4.814,92 
 Σύνολο αναλώσεων € 463.608,65 
 Μείον    
25 Αποθέµατα τέλους αναλώσιµων υλικών €                 0,00 
 Συνολικό κόστος εξόδων € 15.341.530,16 
81.00 Έκτακτα και ανόργανα Έξοδα  € 103.301,64 
81.02 Έκτακτες ζηµίες € 27.333,21 
82.00 Έξοδα προηγούµενων χρήσεων € 72.390,17 
83.11 Προβλέψεις για επισφαλή δάνεια και άλλες απαιτήσεις € 
83.12 Προβλέψεις για εξαιρετικούς κινδύνους € 
 Σύνολο Εκτάκτων και ανόργανων εξόδων € 203.025,02 
    
 Γενικό Σύνολο € 15.544.555,18 

 
 

5. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
 
Το κόστος των παρεχόµενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των  8.323.340,33 €. Τα έξοδα 

διοικητικής λειτουργίας του ∆ήµου ανήλθαν στο ποσό των 6.911.320,65 €, τα έξοδα λειτουργίας δηµοσίων 
σχέσεων ανήλθαν στο ποσό των 6.969,91€ τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα ανήλθαν στο ποσό των 
98.899,27€. 

Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν και τα έξοδα προηγούµενων χρήσεων και έκτακτα και 
ανόργανα έξοδα συνολικού ποσού  203.025,02 €, τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 2017 ανήλθαν στο ποσό 
των 15.544.555,18. 

Η διαφορά µεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2017 ποσού  18.535.439,61€ µείον τα 
συνολικά έξοδα της χρήσεως  2017 ποσού  15.544.555,18€ αποτελεί τα κέρδη της χρήσεως 2017 τα 
οποία ανέρχεται στο ποσό των 2.990.884,43 €. 
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6. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
 Όπως προκύπτει από τον Ισολογισµό του ∆ήµου της 31/12/2017 τα πάγια στοιχεία 

ανέρχονται στο ποσό των  106.152.687,46 € και αφαιρουµένων των συνολικών αποσβέσεων ποσού  
38.665.300,40 €, από τις οποίες ποσό αποσβέσεων 2.425.987,51€  αφορούν τη χρήση 2017  η 
αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των  67.487.387,06€. 

 
7. ∆ΑΝΕΙΑ  
Οι υποχρεώσεις από δάνεια του ∆ήµου από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων 

ανέρχονται στο ποσό των 2.554.753,24€ από τις οποίες ποσό 94.031,53€ αφορά 
µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση . 

 
8. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
 
Το σύνολο των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων του ∆ήµου ανέρχεται στο ποσό των 

2.190.614,03€. 
Το σύνολο των απαιτήσεων ανέρχεται στο ποσό των 9.442.299,75€ από τις οποίες ποσό  

6.236.720,26 € αφορά έσοδα του ∆ήµου που είχαν βεβαιωθεί και από προηγούµενες ακόµη χρήσεις 
και παρέµειναν ανείσπραχτα µέχρι την ηµεροµηνία αυτή. Ποσό 4.720.000,00 € αφορά προβλέψεις 
περί µη εισπράξεις , ποσό 7.925.579,49 αφορά χρεώστες διάφορους  το οποίο αναλύεται ως 
εξής :  ποσό 6.868.931,58  € τα οποία είναι απαίτηση του ∆ήµου από τη ∆.Ε.Υ.Α.Θ.  ,πρόκειται για 
τα ποσά που παρακρατεί το Ταµείο Παρακαταθηκών & ∆ανείων από το ∆ήµο για εξόφληση δόσεων 
ληφθέντος δανείου της ∆.Ε.Υ.Α.Θ  τα οποία ποσά πρόκειται να συµψηφίσει µε υποχρεώσεις που έχει 
ο ∆ήµος έναντι της ∆.Ε.Υ.Α.Θ.  ,ποσό  61.301,11 € αφορά προκαταβολή φόρου εισοδήµατος,. 

 
2) Ενσωµατώνει στην παρούσα απόφαση τις οικονοµικές καταστάσεις Τέλους Χρήσης και 

εκθέτει τα παρακάτω στοιχεία: 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 
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Κατόπιν ο λόγος δίνεται στον Ορκωτό Λογιστή του ∆ήµου κ. Ευθ.Αναγνώστου ο 
οποίος αναλύει όλα τα οικονοµικά στοιχεία που αναγνώσθηκαν στην έκθεσή του  και 
απάντησε σε διευκρινιστικές ερωτήσεις των δηµοτικών Συµβούλων. 

 
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και οι τοποθετήσεις των δηµοτικών συµβούλων, 

µετά το πέρας της οποίας ο κ. Πρόεδρος έθεσε προς ψήφιση το εν λόγω θέµα, το οποίο 
ψηφίστηκε ως κατωτέρω : 

 
Υπέρ της ψήφισης του απολογισµού – ισολογισµού οικ.έτους 2017, ψήφισαν οι 

δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. ∆.Γιαννίκας, Αν.Καµούτσης, Β.Κατσάρας, Σπ.Κίτσος, 
Αθ.Κοκοντίνης, Ι.Κοντού, Αλ.Στάικος, ∆.Τούτουζας, Κ.Τυρηνόπουλος, Κ.Χαρέµης, 
Αν.Χατζησταµάτης, ήτοι συνολικά  11 τον αριθµό. 

 
Αρνητικά ψήφισε ο κ. Αθ.Σκούµας, ενώ λευκό ψήφισαν οι δηµοτικοί σύµβουλοι 

κ.κ. Θ.Κιούσης, Γ.Κατσέλης και Γρ.Παπαβασιλείου.  
 
Οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. Σ.∆ρένιος, ∆.Κουτσοδήµος και Ι.Παπαδηµητρίου είχαν 

αποχωρήσει. 
 

  Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά τ’ ανωτέρω κι έχοντας υπόψη του :   
• τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν.3852/2010,   
• τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3436/06 
• τις υπ ’αριθ. 2 & 54/2019 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής 
• τους οικονοµικούς-απολογιστικούς πίνακες και τις εκθέσεις του Ορκωτού 

Λογιστή 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     ΚΑΤΑ    Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α  

 Εγκρίνει τον απολογισµό – ισολογισµό οικ.έτους 2017 του ∆ήµου Θηβαίων, µε τα 
αναλυτικά στοιχεία που αναφέρονται στο εισηγητικό µέρος της παρούσας απόφασης. 
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 Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθµό 112/2019 

Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται. 
 

          Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ       ΤΑ ΜΕΛΗ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ    
       ΑΘ.ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ             Ακριβές απόσπασµα 

Θήβα αυθηµερόν 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 
 

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ 
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