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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ              

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ                            

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ      ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 112 / 2019 

 

 

Απόσπασμα από το υπ’ αριθ. 17ο / 31-7-2019 

Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θηβαίων 

Θέμα: 

«Εισηγητική έκθεση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου οικ. έτους 2019». 

 

Στη Θήβα σήμερα την 31-7-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 μ.μ συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση στο Δημαρχείο η Οικονομική Επιτροπή μετά από την με αριθμό 15274/26-7-2019 

πρόσκληση του προέδρου αυτής και Αντιδημάρχου Θηβαίων κ. Σπυρίδωνα Κίτσου, που 

επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν 

παρόντα πέντε (5): 

                          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                          ΑΠΟΝΤΕΣ 

    1. Σπυρίδων        Κίτσος (πρόεδρος) 

    2. Κων/νος          Χαρέμης 

    3. Ιωάννης          Παπαδημητρίου 

    4. Δημήτριος      Κουτσοδήμος 

    5. Αλέκος           Στάικος 

   1.  Κων/να      Τριάντη 

   2.  Αντώνης    Τουλουμάκος  

   3.  Κοντού           Ιουλία 

4.4.  Κων/νος     Βενιζέλος 

          

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Δημοτική Υπάλληλο κ. Μαρία Δαγδελένη. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης διαβάζει την εισήγηση του Π/νου 

Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Ταμείου του Δήμου η οποία αναφέρει τα εξής: 
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«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. 

Από 1.1.2011 σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε 

από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, και το άρθρο 39 του ν. 4257/2014, ορίζονται τα 

εξής: 

«9. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών 

του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα 

αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του 

οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι 

τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου 

οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των 

συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από 

τη λήξη κάθε τριμήνου. 

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και 

κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών.» 

Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η  Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 

2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση 

αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία 

καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα 

εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική 

επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η 

τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται 

σύμφωνα με τους Πίνακες 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

Με βάση τα παραπάνω και αφού λάβαμε υπόψη μας:  

1) την  περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 

2) την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει  

3) η  Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των 

στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού 

των Δήμων και Περιφερειών» 

4) Την αριθ. 2216/215373/31-12-2018 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας περί «Έγκρισης της αριθ. 382/2018 απόφασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου Δήμου Θηβαίων που αφορά την «Ψήφιση του Προϋπολογισμού του Δήμου Θηβαίων, 

οικονομικού έτους 2019» ΑΔΑ: ( ΨΙΑΤΟΡ10-Υ7Τ).  
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5) Την αριθ. 248/26787/04-03-2019 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας περί «Έγκρισης της αριθ. 17/2019 απόφασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου Δήμου Θηβαίων που αφορά την «Έγκριση της 1ης Αναμόρφωσης  του 

Προϋπολογισμού του Δήμου Θηβαίων, οικονομικού έτους 2019» ΑΔΑ: ( ΩΛΜΚΟΡ10-ΛΓ6). 

6) Την αριθ720/66331/10-05-2019 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας περί «Έγκρισης της αριθ. 83/2019 απόφασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου Δήμου Θηβαίων που αφορά την «Έγκριση της 2ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού 

του Δήμου Θηβαίων, οικονομικού έτους 2019» ΑΔΑ: ( 6ΤΞ5ΟΡ10-3Υ8). 

7) Τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στον τριμηνιαίο  

απολογιστικό πίνακα του δήμου Θηβαίων 

8) Τα στοιχεία ισολογισμού  

Εισηγούμαστε: Τα στοιχεία που πρέπει περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα 

αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την 

οικονομική επιτροπή, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την 

οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με βάση  τα πραγματοποιηθέντα έσοδα-έξοδα και γενικά τα 

οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Θηβαίων». 

Ο πρόεδρος καλεί τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά, σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά τα ανωτέρω, μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη: α) 

τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, β) την εισήγηση της υπηρεσίας και τους 

συνημμένους πίνακες 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Εγκρίνει τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση (Β΄ τριμήνου 2019), 

ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που εμφανίζονται στους κατωτέρω 

πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με βάση τα 

πραγματοποιηθέντα έσοδα έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα 

βιβλία και στοιχεία του Δήμου Θηβαίων και ειδικότερα: 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό  112 / 2019. 

Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ    ΤΑ ΜΕΛΗ 

           ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ           

          ΣΠΥΡΙΔΩΝ  ΚΙΤΣΟΣ  

Ακριβές Απόσπασμα 

               Θήβα αυθημερόν 

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

              ΣΠΥΡΙΔΩΝ  ΚΙΤΣΟΣ 
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