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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 217 /2019

Απόσπασμα από το υπ’ αριθ. 26ο / 30-12-2019

Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης της

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θηβαίων

Θέμα:

«Λήψη απόφασης για λογαριασμό διαχείρισης οικονομικού έτους 2018 και πίνακας
απολογισμού».

Στη  Θήβα  σήμερα  την  30-12-2019 ημέρα  Δευτέρα και  ώρα  14:00  μ.μ  συνήλθε  σε  τακτική
συνεδρίαση  στο  Δημαρχείο  η  Οικονομική  Επιτροπή  μετά  από  την  με  αριθμό  26619/23-12-2019
πρόσκληση του προέδρου αυτής και Δημάρχου Θηβαίων κ. Γεωργίου Δ. Αναστασίου, που επιδόθηκε
νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

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

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.  Γεώργιος   Δ.      Αναστασίου

2.  Γεώργιος            Παπασπύρου 

3.  Παναγιώτης        Τσαραμπάρης

4.  Ιωάννης              Παπαδημητρίου

5.  Νικόλαος            Κοβάνης

6.  Μαρίνα               Κατσιμίχα

     7. Απόστολος         Δαγδελένης

8. Κων/νος              Βενιζέλος

9. Αντώνης             Τουλουμάκος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Δημοτική Υπάλληλο κ. Μαρία Δαγδελένη.
Ο  πρόεδρος  εισηγούμενος  το  1ο θέμα  ημερήσιας  διάταξης  διαβάζει  την  εισήγηση  του  Π/νου  του
Τμήματος Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου  & Ταμείου του Δήμου Θηβαίων η οποία αναφέρει τα εξής:
«Με τις παρ.1, 2 και 3 του άρθρου 163 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ν.3463/2006) ορίζονται τα
εξής:
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1. « Έως το τέλος Μαΐου, εκείνος που ενεργεί την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου 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 Δήμους που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων  και Κοινοτήτων, τον ισολογισμό και τα
αποτελέσματα χρήσεως, μαζί με έκθεσή της στο  δημοτικό συμβούλιο.

Με το Άρθρο 42 παρ 1 του ΒΔ 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 ΒΔ 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.»

Με την παρ.1γ του άρθρου 72 του Ν.3852/10, η Οικονομική Επιτροπή προελέγχει τον απολογισμό.

Με τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018 , όπως κυρώθηκε με την αριθ 334/27.11.2017 απόφαση του
Δημοτικού  Συμβουλίου  (ΑΔΑ:ΩΔ8ΣΩΡΜ-ΟΦ2),  που  επικυρώθηκε  όμοια  με  την  υπ΄  αριθμ.
2004/228930/2.1.2018  απόφαση  της  Αποκεντρωμένης  Δ/σης  Θεσσαλίας  –  Στερεάς  και  τροποποιήθηκε
ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου και τις σχετικές διατάξεις του κώδικα.

Ο Ταμίας και η Αναπληρώτρια Ταμίας του Δήμου μας, έχοντας υπόψη τα ανωτέρω μέσω του Δημάρχου,
καταθέτει στην Οικονομική Επιτροπή, λογαριασμό της διαχείρισης του οικονομικού  έτους που έληξε».

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 των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν β) την εισήγηση
της υπηρεσίας και τους σχετικούς πίνακες
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο  Μ  Ο  Φ  Ω  Ν  Α

ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Προελέγχει και εισηγείται την έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο του απολογισμού διαχείρισης
Εσόδων-Εξόδων οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Θηβαίων ως εξής:

1.1 ΕΣΟΔΑ 

1.2

α/α περιγραφή Προϋπολογισθέντα

/διαμορφωθέντα

Τελικά

βεβαιωθέντα

Εισπραχθέντα υπόλοιπα
εισπρακτέα

0. Τακτικά
έσοδα 

12.612.528,52 12.372.796,93 12.307.002,13 65.794,80

1. Έκτακτα
έσοδα

10.794.140,69 2.837.657,77 2.820.812,06 16.845,71

2. Έσοδα ΠΟΕ 775.945,99 1.018.911,53 463.283,87 555.627,66

3. Εισπράξεις
απαιτήσεων

6.236.688,06 6.231.096,84 650.009,50 5.581.087,34

4. Εισπράξεις
υπέρ  τρίτων
- Αποδόσεις

2.980.217,58 2.534.576,87 2.512.364,39 22.212,48

5. Χρηματικό
υπόλοιπο

9.249.308,98 9.249.308,98 9.249.308,98 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 42.648.829,82 34.244.348,92 28.002.780,93 6.241.567,99

1.2 ΕΞΟΔΑ 

α/α περιγραφή Πρ/σθέντα

διαμ/θεντα

Τιμολογηθέντα πληρωθέντα
έξοδα

υπόλοιπα
πληρωτέα

6. Έξοδα χρήσης 16.929.663,84 13.624.900,88 13.285.519,02 339.381,86

7. Επενδυτικά έξοδα 14.699.515,29 942.684,08 897.901,64 44.782,44

8. Πληρωμές  ΠΟΕ
Αποδόσεις
προβλέψεις

10.454.362,07 1.369.785,34 3.771.658,28 71.031,18

2.472.904,12

9. Αποθεματικό 565.288,62 0,00 0,00 0,00
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ΣΥΝΟΛΟ 42.648.829,82 18.410.274,42 17.955.078,94 455.195,48

1.3 ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ 

Δεν  διαπιστώθηκαν  υπερβάσεις  στα  έξοδα  ,  αντίθετα  διαπιστώθηκε  υπέρβαση  ύψους
21.929,16 € στα έσοδα.

Έχουν  εισπραχθεί  έσοδα  ύψους  21.929,16  €,  στο  τέλος  του  οικονομικού  έτους,  με  υπέρβαση
πιστώσεων του Προϋπολογισμού.

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

Κωδικός
Λογαριασμού

Περιγραφή Διαμορφωμένος
Σύνολο

Εισπραχθέντα
Σύνολο

Επιπλέον 
είσπραξη

06.00.0116 Μισθώματα δημοτικών και 
κοινοτικών λατομείων (άρθρο 
20 Ν 669/77, άρθρο 7 Ν 
1428/84)

97.500,00 100.366,56

-2.866,56

06.00.0122 Τέλη και δικαιώματα από 
εμποροπανηγύρεις, παζάρια και
λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 
24/9-20/10/1958)

163.550,00 163.659,72

-109,72

06.00.0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα 13.700,00 15.100,00 -1.400,00

06.00.0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων 
σε τράπεζες

139.000,00 147.382,93
-8.382,93

06.00.0321 Δικαιώματα σύνδεσης και 
επανασύνδεσης με το δίκτυο

5.600,00 7.399,20
-1.799,20

06.00.0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας 
(άρθρο 24 Ν 2130/93)

292.869,57 293.789,85
-920,28

06.00.0523 Εισφορά 40% ή 75% του 
ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 
34 Ν 1337/83)

20.100,00 20.527,31

-427,31

06.00.1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης 
καταβολής χρεών

72.500,00 73.952,07
-1.452,07

06.00.1519 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές
ποινές επιβαλλόμενες βάσει 
ειδικών διατάξεων

12.529,01 14.553,73

-2.024,72

06.00.2116 Τακτικά έσοδα από δυνητικά 
ανταποδοτικά τέλη και 
εισφορές

22.875,14 25.421,51

-2.546,37
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ΣΥΝΟΛΟ -21.929,16

1.4 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 

α/α Περιγραφή Ποσό 

1 Χρηματικό  υπόλοιπο
προηγούμενου  έτους
2017 9.249.308,98

2 Χρηματικό  υπόλοιπο
31/12/2018

10.047.701,99

1.5 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ         Δεν συστήθηκε πάγια προκαταβολή

1.6 ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

1. Για  το υπ΄ αριθμ.  91/21.2.2018 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής (ΑΔΑ:Ω03ΒΩΡΜ-1ΩΞ),  που
αφορούσε την ηλεκτρονική πληρωμή των διοδίων της ΝΕΑΣ ΟΔΟΥ ΑΕ, που εκδόθηκε με βάση την
υπ΄ αριθμ. 48/20.2.2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΕΛΣΩΡΜ-7ΓΓ), αποδόθηκε
κανονικά ο λογαριασμός με την υπ΄ αριθμ. 71/12.3.2018 όμοια απόφαση (ΑΔΑ:7ΣΠ8ΩΡ-ΠΜΖ) και
απαλλάχθηκε κάθε ευθύνης ο υπόλογος .

2. Για τα χρηματικό ένταλμα προπληρωμής υπ΄ αριθμ. 211/11.4.2017 (ΑΔΑ:6Β0ΦΩΡΜ-Μ13) και υπ’
αριθ. 601/20.7.2018 (ΑΔΑ:6ΔΑΧΩΡΜ-7ΒΦ) , που αφορούσαν την επέκταση ΦΟΠ στην περιοχή Αγ.
Θεοδώρων στη Θήβα στην οδό Λεκαστά,  που εκδόθηκαν με βάση την υπ΄ αριθμ.  81/27.3.2018
(ΑΔΑ:ΩΝ0ΔΩΡΜ-ΦΧ2)  και  218/10.7.2018  (ΑΔΑ:64ΑΩΩΡΜ-5ΗΝ)  αποφάσεων  της  Οικονομικής
Επιτροπής , αποδόθηκε κανονικά ο λογαριασμός με την υπ΄ αριθμ. 272/22.10.2018 όμοια απόφαση
(ΑΔΑ: 7ΤΕΦΩΡΜ-038) και απαλλάχθηκε κάθε ευθύνης ο υπόλογος.

3. Για το υπ΄ αριθμ. 213/11.4.2018 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής (ΑΔΑ: 6ΗΛ5ΩΡΜ-0ΧΟ), που
αφορούσε την επέκταση ΦΟΠ στην οδό Επαμεινώνδα στην Θήβα , που εκδόθηκε με βάση την υπ΄
αριθμ.  80/27.3.2018  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  (ΑΔΑ:  7ΥΡ4ΩΡΜ-ΠΡ9),  αποδόθηκε
κανονικά ο λογαριασμός με την υπ΄ αριθμ. 174/4.6.2018 όμοια απόφαση (ΑΔΑ: 61ΩΖΩΡΜ-ΠΓΘ) και
απαλλάχθηκε κάθε ευθύνης ο υπόλογος.

4. Για το υπ΄ αριθμ. 244/23.4.2018 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής (ΑΔΑ: 6ΤΛ7ΩΡΜ-56Ι), που
αφορούσε την νέα ηλεκτρική παροχή για το νέο πολιτιστικό κέντρο Ελλοπίας, που εκδόθηκε με βάση
την  υπ΄  αριθμ.  108/16.4.2018  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  (ΑΔΑ:  6ΗΒΟΩΡΜ-5ΨΤ),
αποδόθηκε  κανονικά  ο  λογαριασμός  με  την  υπ΄  αριθμ.  173/4.6.2018  όμοια  απόφαση  (ΑΔΑ:
Ψ0ΟΦΩΡΜ-Λ1Ε) και απαλλάχθηκε κάθε ευθύνης ο υπόλογος.

5. Για το υπ΄ αριθμ. 245/23.4.2018 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής (ΑΔΑ: ΩΧ8ΤΩΡΜ-29Χ), που
αφορούσε επέκταση Φ.Ο.Π. στη νέα παιδική χαρά Ξηρονομής, που εκδόθηκε με βάση την υπ΄ αριθμ.
109/16.4.2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 67ΕΟΩΡΜ-1ΘΣ), αποδόθηκαν κανονικά οι
λογαριασμοί με την υπ΄ αριθμ. 175/4.6.2018 όμοια απόφαση (ΑΔΑ:ΩΜ65ΩΡΜ-ΡΓΟ) και απαλλάχθηκε
κάθε ευθύνης ο υπόλογος.

6. Για το υπ΄ αριθμ. 295/10.5.2018 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής (ΑΔΑ: 64ΛΖΩΡΜ-ΨΤΔ), που
αφορούσε δαπάνη για έκδοση αδειών κυκλοφορίας νέου οχήματος, που εκδόθηκε με βάση την υπ΄
αριθμ.  141/8.5.2018  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  (ΑΔΑ:  60ΝΜΩΡΜ-Σ3Σ),  αποδόθηκαν
κανονικά οι λογαριασμοί με την υπ΄ αριθμ. 172/4.6.2018 όμοια απόφαση (ΑΔΑ: ΨΕΘΝΩΡΜ-ΝΔ1) και
απαλλάχθηκε κάθε ευθύνης ο υπόλογος.

7. Για το υπ΄ αριθμ. 296/11.5.2018 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής (ΑΔΑ: ΩΕ20ΩΡΜ-ΓΨΖ), που
αφορούσε την Επέκταση ΦΟΠ στην οδό Εφέσου στην περιοχή του Συνοικισμού στη Θήβα ,  που
εκδόθηκε  με  βάση  την  υπ΄  αριθμ.  115/30.4.2018  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  (ΑΔΑ:
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6Φ6ΛΩΡΜ-ΦΦΟ),  αποδόθηκαν  κανονικά  οι  λογαριασμοί  με  την  υπ΄  αριθμ.  158/4.6.2018  όμοια
απόφαση (ΑΔΑ: Ω2ΕΡΩΡΜ-ΤΩ9) και απαλλάχθηκε κάθε ευθύνης ο υπόλογος.

8. Για το υπ΄ αριθμ. 527/3.7.2018 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής (ΑΔΑ: ΩΕΧ7ΩΡΜ-Υ6Λ), που
αφορούσε δαπάνες για έκδοση άδειας κυκλοφορίας νέου καλαθοφόρου οχήματος , που εκδόθηκε με
βάση την υπ΄ αριθμ. 190/26.6.2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΓΝ3ΩΡΜ-Ι6Ζ),
αποδόθηκαν  κανονικά  οι  λογαριασμοί  με  την  υπ΄  αριθμ.  233/16.7.2018  όμοια  απόφαση  (ΑΔΑ:
6ΚΠΤΩΡΜ-ΣΝΘ) και απαλλάχθηκε κάθε ευθύνης ο υπόλογος.

9. Για το υπ΄ αριθμ. 575/18.7.2018 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής (ΑΔΑ: ΨΥΜ2ΩΡΜ-97Κ), που
αφορούσε τοποθέτηση νέας παροχής σε πίλαρ στην περιοχή Ταμπούρι Ρούκι στην Θήβας στο ΟΤ563
& 567 όπου θα πραγματοποιηθεί  η εμποροπανήγυρη της πόλης, που εκδόθηκε με βάση την υπ΄
αριθμ.  222/10.7.2018  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  (ΑΔΑ:  ΨΗΦΛΩΡΜ-Τ91),  αποδόθηκαν
κανονικά οι λογαριασμοί με την υπ΄ αριθμ. 278/22.10.2018 όμοια απόφαση (ΑΔΑ: 6ΕΒΓΩΡΜ-4ΕΒ)
και απαλλάχθηκε κάθε ευθύνης ο υπόλογος.

10. Για το υπ΄ αριθμ. 577/18.7.2018 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής (ΑΔΑ:6Θ1ΟΩΡΜ-ΖΤΟ), που
αφορούσε την τοποθέτηση νέας παροχής σε πίλαρ στην περιοχή Ταμπούρι Ρούκι στην Θήβα στο Ο.Τ.
563, 567 όπου θα πραγματοποιηθεί η εμποροπανήγυρη της πόλης, που εκδόθηκε με βάση την υπ΄
αριθμ.  220/10.7.2018  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  (ΑΔΑ:  64ΛΔΩΡΜ-Ω35),  αποδόθηκαν
κανονικά οι λογαριασμοί με την υπ΄ αριθμ. 277/22.10.2018 όμοια απόφαση (ΑΔΑ: 663ΙΩΡΜ-ΝΒ0)
και απαλλάχθηκε κάθε ευθύνης ο υπόλογος.

11. Για το υπ΄ αριθμ. 578/18.7.2018 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής (ΑΔΑ: 6ΒΤΔΩΡΜ-2Μ2), που
αφορούσε την τοποθέτηση νέας παροχής σε πίλαρ στην περιοχή Ταμπούρι Ρούκι  στην Θήβα στο
Ο.Τ.563, 567 όπου θα πραγματοποιηθεί η εμποροπανήγυρη της πόλης , που εκδόθηκε με βάση την
υπ΄ αριθμ. 221/10.7.2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΗ0ΟΩΡΜ-9ΗΑ), αποδόθηκαν
κανονικά οι λογαριασμοί με την υπ΄ αριθμ. 279/22.10.2018 όμοια απόφαση (ΑΔΑ: ΩΤΥ0ΩΡΜ-ΥΗΙ)
και απαλλάχθηκε κάθε ευθύνης ο υπόλογος.

12. Για το υπ΄ αριθμ. 579/18.7.2018 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής (ΑΔΑ: 6Δ0ΛΩΡΜ-02Π), που
αφορούσε  την  επέκταση  ΦΟΠ στην Τ.Κ.  Νεοχωρακίου ,  που εκδόθηκε  με  βάση την υπ΄ αριθμ.
219/10.7.2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΚ7ΔΩΡΜ-Ξ9Σ), αποδόθηκαν κανονικά οι
λογαριασμοί  με  την  υπ΄  αριθμ.  273/22.10.2018  όμοια  απόφαση  (ΑΔΑ:  6ΙΙΧΩΡΜ-ΥΑ0)  και
απαλλάχθηκε κάθε ευθύνης ο υπόλογος.

13. Για το υπ΄ αριθμ. 580/18.7.2019 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής (ΑΔΑ: 6ΖΚΔΩΡΜ-Φ5Ε), που
αφορούσε τοποθέτηση φωτιστικού Δημοτικού φωτισμού στην Παραλία Σαράντι , που εκδόθηκε με
βάση την υπ΄ αριθμ. 189/26.6.2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΒΗΒΩΡΜ-50Σ),
αποδόθηκαν  κανονικά  οι  λογαριασμοί  με  την  υπ΄ αριθμ.  275/22.10.2018 όμοια  απόφαση (ΑΔΑ:
Ω2ΑΒΩΡΜ-3ΛΞ) και απαλλάχθηκε κάθε ευθύνης ο υπόλογος.

14. Για το υπ΄ αριθμ. 602/20.7.2018 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής (ΑΔΑ: Ω2ΣΕΩΡΜ-ΒΨ2), που
αφορούσε  την  τοποθέτηση  νέας  ηλεκτρικής  παροχής  σε  πίλαρ  στην  νέα  παιδική  χαρά  της  Τ.Κ.
Καπαρελίου  ,  που  εκδόθηκε  με  βάση  την  υπ΄  αριθμ.  223/10.7.2018  απόφαση  της  Οικονομικής
Επιτροπής  (ΑΔΑ:  ΩΒΔ3ΩΡΜ-8ΣΦ),  αποδόθηκαν  κανονικά  οι  λογαριασμοί  με  την  υπ΄  αριθμ.
276/22.10.2018 όμοια απόφαση (ΑΔΑ: 6ΔΨ7ΩΡΜ-ΡΑΕ) και απαλλάχθηκε κάθε ευθύνης ο υπόλογος.

15. Για το υπ΄ αριθμ. 604/20.7.2018 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής (ΑΔΑ: 63ΛΞΩΡΜ-97Φ), που
αφορούσε την τοποθέτηση καλωδίου και φωτιστικού σώματος σε υπάρχον στύλο της ΔΕΗ στην Τ.Κ.
Μουρικίου,  που  εκδόθηκε  με  βάση  την  υπ΄  αριθμ.  224/10.7.2018  απόφαση  της  Οικονομικής
Επιτροπής  (ΑΔΑ:  ΩΟ56ΩΡΜ-ΞΒΩ),  αποδόθηκαν  κανονικά  οι  λογαριασμοί  με  την  υπ΄  αριθμ.
274/22.10.2018 όμοια απόφαση (ΑΔΑ:Ω992ΩΡΜ-ΕΔΦ) και απαλλάχθηκε κάθε ευθύνης ο υπόλογος.

16. Για το υπ΄ αριθμ. 797/26.9.2018 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής (ΑΔΑ: ΨΕΚΧΩΡΜ-Κ1Θ), που
αφορούσε την παροχή εμπιστευτικών δεδομένων προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε ερευνητική
πρόταση  του  Δήμου  ,  που  εκδόθηκε  με  βάση  την  υπ΄  αριθμ.  250/25.9.2018  απόφαση  της
Οικονομικής  Επιτροπής  (ΑΔΑ:  9Β72ΩΡΜ-ΤΦ5),  αποδόθηκαν  κανονικά  οι  λογαριασμοί  με  την υπ΄
αριθμ. 208/22.10.2018 όμοια απόφαση (ΑΔΑ: 6ΖΨΟΩΡΜ-ΩΦΗ) και απαλλάχθηκε κάθε ευθύνης ο
υπόλογος.

17. Για το υπ΄ αριθμ. 818/4.10.2018 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής (ΑΔΑ: ΨΓΖ1ΩΡΜ-059), που
αφορούσε την επέκταση ΦΟΠ ανάμεσα στην διασταύρωση Θηβών Αμπελοχωρίου και  στον κόμβο
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Ταχίου, που εκδόθηκε με βάση την υπ΄ αριθμ. 253/25.9.2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
(ΑΔΑ: 7ΑΔΒΩΡΜ-0Ω1), αποδόθηκαν κανονικά οι λογαριασμοί με την υπ΄ αριθμ. 290/6.11.2018 όμοια
απόφαση (ΑΔΑ: 65ΧΗΩΡΜ-ΨΑΜ) και απαλλάχθηκε κάθε ευθύνης ο υπόλογος.

18. Για το υπ΄ αριθμ. 821/4.10.2018 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής (ΑΔΑ: ΩΚΩΗΩΡΜ-Α78), που
αφορούσε  την  επέκταση  ΦΟΠ  στην  Τ.Κ.  Μουρικίου  ,  που  εκδόθηκε  με  βάση  την  υπ΄  αριθμ.
254/25.9.2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 7ΘΧ8ΩΡΜ-24Π), αποδόθηκαν κανονικά οι
λογαριασμοί  με  την  υπ΄  αριθμ.  292/6.11.2018  όμοια  απόφαση  (ΑΔΑ:  60ΤΝΩΡΜ-Μ2Κ)  και
απαλλάχθηκε κάθε ευθύνης ο υπόλογος.

19. Για το υπ΄ αριθμ. 826/4.10.2018 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής (ΑΔΑ: ΩΚ73ΩΡΜ-ΖΕΡ), που
αφορούσε  την  επέκταση  ΦΟΠ  στην  οδό  Εφέσου  ,  που  εκδόθηκε  με  βάση  την  υπ΄  αριθμ.
252/25.9.2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΑΝΦΩΡΜ-ΨΞΜ), αποδόθηκαν κανονικά
οι  λογαριασμοί  με  την  υπ΄  αριθμ.  291/6.11.2018  όμοια  απόφαση  (ΑΔΑ:  ΩΗΣ9ΩΡΜ-053)  και
απαλλάχθηκε κάθε ευθύνης ο υπόλογος.

20. Για το υπ΄ αριθμ. 828/4.10.2018 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής (ΑΔΑ: ΨΠΙΒΩΡΜ-ΓΥ5), που
αφορούσε την τοποθέτηση καλωδίου και φωτιστικού οδικού φωτισμού σε υπάρχοντα στύλο της ΔΕΗ
στο  Τ.Δ.  Πλατανακίου  ,  που  εκδόθηκε  με  βάση  την  υπ΄  αριθμ.  251/25.9.2018  απόφαση  της
Οικονομικής  Επιτροπής (ΑΔΑ:  6ΔΘΦΩΡΜ-Ε3Γ),  αποδόθηκαν κανονικά οι  λογαριασμοί  με την υπ΄
αριθμ.  289/6.11.2018  όμοια  απόφαση  (ΑΔΑ:  Ω72ΓΩΡΜ-ΠΨ1)  και  απαλλάχθηκε  κάθε  ευθύνης  ο
υπόλογος.

21. Για το υπ΄ αριθμ. 982/15.11.2018 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής (ΑΔΑ: 6ΡΛΧΩΡΜ-26Γ), που
αφορούσε την τοποθέτηση δύο στύλων και καλωδίων σε δρόμο της Τ.Κ. Ελλοπίας, που εκδόθηκε με
βάση την υπ΄ αριθμ. 288/6.11.2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Ω7ΕΩΡΜ-ΧΥΧ),
αποδόθηκαν  κανονικά  οι  λογαριασμοί  με  την  υπ΄  αριθμ.  326/27.12.2018  όμοια  απόφαση
(ΑΔΑ:ΩΔΝΡΩΡΜ-ΧΥ5) και απαλλάχθηκε κάθε ευθύνης ο υπόλογος.

22. Για το υπ΄ αριθμ. 983/15.11.2018 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής (ΑΔΑ: ΩΗΖΝΩΡΜ-ΡΝΕ), που
αφορούσε  την  επέκταση  ΦΟΠ  στην  Τ.Κ.  Ελλοπίας,  που  εκδόθηκε  με  βάση  την  υπ΄  αριθμ.
287/6.11.2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΨΨΡΕΩΡΜ-ΒΝΖ), αποδόθηκαν κανονικά οι
λογαριασμοί  με  την  υπ΄  αριθμ.  327/27.12.2018  όμοια  απόφαση  (ΑΔΑ:  6ΔΡΡΩΡΜ-ΡΙΠ)  και
απαλλάχθηκε κάθε ευθύνης ο υπόλογος.

23. Για το υπ΄ αριθμ. 984/15.11.2018 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής (ΑΔΑ: ΨΑΦΗΩΡΜ-ΤΩΧ),
που αφορούσε την επέκταση ΦΟΠ στην Τ.Κ. Ελλοπίας στον δρόμο που οδηγεί προς το κοιμητήριο ,
που εκδόθηκε με βάση την υπ΄ αριθμ. 286/6.11.2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:
ΩΕΧ8ΩΡΜ-ΛΣ8),  αποδόθηκαν  κανονικά  οι  λογαριασμοί  με την υπ΄ αριθμ.  324/27.12.2018 όμοια
απόφαση (ΑΔΑ: 6ΠΟ7ΩΡΜ-7ΜΜ) και απαλλάχθηκε κάθε ευθύνης ο υπόλογος.

24. Για το υπ΄ αριθμ. 985/15.11.2018 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής (ΑΔΑ: 6Θ8ΚΩΡΜ-Θ8Ω), που
αφορούσε  την  επέκταση  ΦΟΠ στην  Τ.Κ.  Ελλοπίας  σε  δρόμο  που  οδηγεί  προς  το  γήπεδο  ,  που
εκδόθηκε  με  βάση  την  υπ΄  αριθμ.  285/6.11.2018  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  (ΑΔΑ:
6ΘΥΟΩΡΜ-5Ν6),  αποδόθηκαν  κανονικά  οι  λογαριασμοί  με την υπ΄ αριθμ.  323/27.12.2018 όμοια
απόφαση (ΑΔΑ: ΨΛΨΡΩΡΜ-ΦΣΤ) και απαλλάχθηκε κάθε ευθύνης ο υπόλογος.

25. Για το υπ΄ αριθμ. 986/15.11.2018 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής (ΑΔΑ: ΩΟΞΓΩΡΜ-ΘΦΓ), που
αφορούσε την τοποθέτηση νέου πίλαρ σε δρόμο έναντι του Υδατόπυργου στην Τ.Κ. Θίσβης , που
εκδόθηκε  με  βάση  την  υπ΄  αριθμ.  284/6.11.2018  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  (ΑΔΑ:
ΩΒΥ6ΩΡΜ-ΘΗ0),  αποδόθηκαν κανονικά οι  λογαριασμοί  με την υπ΄ αριθμ.  325/27.12.2018 όμοια
απόφαση (ΑΔΑ: Ψ9Υ9ΩΡΜ-Α6Μ) και απαλλάχθηκε κάθε ευθύνης ο υπόλογος.

26. Για το υπ΄ αριθμ. 997/20.11.2018 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής (ΑΔΑ: ΨΒΚΓΩΡΜ-ΜΩ1), που
αφορούσε  μεταβολή  αδειών  κυκλοφορίας  αυτοκινήτων  ,  που  εκδόθηκε  με  βάση  την  υπ΄  αριθμ.
294/16.11.2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΨ2ΕΩΡΜ-ΔΟ3), αποδόθηκαν κανονικά
οι  λογαριασμοί  με  την  υπ΄  αριθμ.  322/27.12.2018 όμοια  απόφαση  (ΑΔΑ:  ΨΒΚΓΩΡΜ-ΜΩ1)  και
απαλλάχθηκε κάθε ευθύνης ο υπόλογος.

27. Για το υπ΄ αριθμ. 998/20.11.2018 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής (ΑΔΑ: ΩΤΟΑΩΡΜ-ΕΗΥ), που
αφορούσε  την  επέκταση  ΦΟΠ  στην  Τ.Κ.  Ελλοπίας  ,  που  εκδόθηκε  με  βάση  την  υπ΄  αριθμ.
304/16.11.2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΡΓΒΩΡΜ-11Α), αποδόθηκαν κανονικά
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οι  λογαριασμοί  με  την  υπ΄  αριθμ.  328/27.12.2018  όμοια  απόφαση  (ΑΔΑ:  7ΤΣΕΩΡΜ-ΩΚ4)  και
απαλλάχθηκε κάθε ευθύνης ο υπόλογος.

1.7 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Έγιναν  δώδεκα  (12)  αναμορφώσεις  του  προϋπολογισμού  με  κάτωθι  αποφάσεις  του  Δ.Σ.  και  τις
αντίστοιχες εγκρίσεις αυτών από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας .

1η Αναμόρφωση:  Απόφαση  ΔΣ  28/19.1.2018-  ΑΔΑ:  ΩΗΦ2ΩΡΜ-ΧΗ7  .  Εγκριση  Απόφασης
203/19587/20.2.2018 – ΑΔΑ:Ω3ΠΣΟΡ10-0ΥΩ

2η Αναμόρφωση:  Απόφαση  ΔΣ  106/28.3.2018-  ΑΔΑ:ΩΜ6ΦΩΡΜ-ΣΗ5  .  Εγκριση  Απόφασης
592/53298/20.4.2018- ΑΔΑ:6ΥΝΕΟΡ10-ΒΩΣ

3η Αναμόρφωση:  Απόφαση  ΔΣ  115/16.4.2018  -ΑΔΑ:ΩΞΘΥΩΡΜ-ΥΡ2,  έγκριση  Απόφασης
665/60859/8.5.2018 ΑΔΑ:ΩΒ0ΨΟΡ10-3Η8 και διόρθωση της ανωτέρω απόφασης ΔΣ 143/23.5.2018
– ΑΔΑ ΩΘΞΟΩΡΜ-ΙΞΞ , έγκριση Απόφασης 887/84058/18.6.2018 ΑΔΑ:Ω0ΞΧΟΡ10-ΚΩ3.

4η Αναμόρφωση:  Απόφαση  ΔΣ  144/23.5.2018-  ΑΔΑ:  609ΡΩΡΜ-1ΡΞ  .  Εγκριση  Απόφασης
885/84052/18.6.2018 – ΑΔΑ: ΩΠΓΝΟΡ10-Ν30.

5η Αναμόρφωση:  Απόφαση  ΔΣ  167/13.6.2018-  ΑΔΑ:  75ΥΧΩΡΜ-02Ρ  .  Εγκριση  Απόφασης
1063/97888/5.7.2018 – ΑΔΑ: ΩΣ36ΟΠ10-ΒΕΖ

6η Αναμόρφωση:  Απόφαση  ΔΣ  208/16.7.2018  –  ΑΔΑ:  Ψ5Ρ6ΩΡΜ-69Μ  .  Εγκριση  Απόφασης
1332/113804/6.8.2018 – ΑΔΑ:7ΧΗ9ΟΡ10-ΩΙΠ

7η Αναμόρφωση:  Απόφαση  ΔΣ  256/30.7.2018-  ΑΔΑ:  ΩΧΡ9ΩΡΜ-ΥΓΕ.  Εγκριση  Απόφασης
1616/146044/28.9.2018 – ΑΔΑ : ΨΗ9ΖΟΡ10-7ΓΠ

8η Αναμόρφωση:  Απόφαση  ΔΣ  273/11.9.2018  –  ΑΔΑ:  ΨΘΤΧΩΡΜ-Ψ03  .  Εγκριση  Απόφασης
1677/154215/5.10.2018 – ΑΔΑ : ΩΩΞ2ΟΡ10-ΘΤΑ

9η Αναμόρφωση:  Απόφαση  ΔΣ  321/22.10.2018  –  ΑΔΑ:  7ΑΡ7ΩΡΜ-ΤΓΣ  .  Εγκριση  Απόφασης
1916/182684/12.11.2018 – ΑΔΑ : ΩΜΣΥΟΡ10-ΙΒΖ

10η Αναμόρφωση:  Απόφαση  ΔΣ  321/28.11.2018  –  ΑΔΑ:  6ΥΝΝΩΡΜ-ΘΒ2  .  Εγκριση  Απόφασης
04/634/18.1.19 – ΑΔΑ :ΩΩΖΨΟΡ10-1ΔΙ 

11η Αναμόρφωση:  Απόφαση  ΔΣ  375/10.12.2018  –  ΑΔΑ:  ΩΦΧ8ΩΡΜ-16Φ  .  Εγκριση  Απόφασης
05/639/15.1.2019 – ΑΔΑ :641ΤΟΡ10-ΩΡΨ 

12η Αναμόρφωση:  Απόφαση  ΔΣ  407/28.12.2018  –  ΑΔΑ:  Ω9ΖΑΩΡΜ-69Η  .  Εγκριση  Απόφασης
48/4341/31.1.2019 – ΑΔΑ : 671ΕΟΡ10-ΚΧΣ

1.8 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

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  11.843,11€  σύμφωνα  με  τις  υπ΄  αριθμ.  238/2018
ΑΔΑ:679ΖΩΡΜ-ΞΧΓ,  277/2018 ΑΔΑ:6Θ3ΗΩΡΜ-5Λ9,  268/2018 ΑΔΑ: ΩΩ8ΒΩΡΜ-ΥΒ2,  325/2018
ΑΔΑ: ΩΠΘ4ΩΡΜ-Λ1Μ, 346/2018 ΑΔΑ:6Ξ5ΤΩΡΜ-Ι2Γ, 348/2018 ΑΔΑ:ΩΗΤΞΩΡΜ-ΦΦ2, 394/2018
ΑΔΑ:Ω9ΙΔΩΡΜ-Η9Ν,  408/2018 ΑΔΑ:6ΛΠΡΩΡΜ-ΘΓΝ,  409/2018  ΑΔΑ:6ΔΣΓΩΡΜ-Υ3Ψ,  410/2018
ΑΔΑ:  ΩΠΓΘΩΡΜ-6Β1,  αποφάσεις  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  και  εκπτώσεις  ύψους  7.683,08€
βεβαιωμένων εσόδων σύμφωνα με τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, συνολικό ποσό διαγραφών και εκπτώσεων
19.526,19€.

1.9 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

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) Στις αποδόσεις στον ΚΑ 00.82 έχει τιμολογηθεί το ποσό των 11.374,96€ ενώ έχει ενταλθεί και
πληρωθεί το ποσό των 2.484.279,08€ διαφορά ποσού 2.472.904,12€ . Το πρόγραμμα δεν εντάσσει
το  ποσό  των  2.472.904,12€  στον  πίνακα  των  τιμολογηθέντων  και  στον  απολογιστικό  πίνακα
εμφανίζονται τιμολογηθέντα 11.374,96€, ενώ ως ενταλθέντα και πληρωθέντα εμφανίζονται κανονικά.

ΑΔΑ: 629ΕΩΡΜ-6ΟΣ



1.10 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ

Εισπράχθηκαν  έσοδα  ύψους  2.981,18  €,  από  καταθέσεις  που  έγιναν  στο  λογ/σμό  του  Δήμου
Θηβαίων στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., έσοδα ύψους 650,71€ από κατάθεση που έγινε στο λογ/σμό
του Δήμου Θηβαίων στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και έσοδα ύψους 193,47€ από κατάθεση
που έγινε στο λογ/σμό του Δήμου Θηβαίων στην  Eurobank-Ergasias ΑΕ, χωρίς να αναγράφεται ο
καταθέτης – οφειλέτης ή να αναγράφεται το όνομα του καταθέτη αντί του οφειλέτη του Δήμου. Για
τα έσοδα αυτά εκδόθηκε ένα (1) γραμμάτιο είσπραξης με αριθ. 316/31.12.2018, σε βάρος των Κ.Α.
00.0468 ΚΑΙ 00.1512.01 εσόδων και καταχωρήθηκαν ως έσοδα .

Συγκεκριμένα έγιναν οι εξής καταθέσεις:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ

23/1/2018 11,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

29/1/2018 124,50

02/02/2018 20,00 ``

27/2/2018 118,18 ``

1/3/2018 20,33 ``

29/3/2018 25,20 ``

27/4/2018 22,00 ``

30/4/2018 6,36 ``

30/4/2018 0,07 ``

4/5/2018 175,00 ``

22/5/2018 22,00 ``

29/5/2018 26,36 ```

30/5/2018 20,20 ``

30/5/2018 50,00 ``

31/5/2018 21,86 ``

31/5/2018 50,10 ``

31/5/2018 40,19 ``

5/6/2018 25,20 ``

7/6/2018 2,87

12/6/2018 40,00 ``

25/6/2018 22,00 ``
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26/6/2018 9,38

29/6/2018 50,00 ``

29/6/2018 21,86 ``

29/6/2018 80,00 ``

29/6/2018 20,20 ``

3/7/2018 25,20 `

5/7/2018 190,38 ``

6/7/2018 70,00 ``

31/7/2018 21,86 `

31/7/2018 22,20 ``

27/7/2018 2,28

27/7/2018 2,49

27/7/2018 21,98 ``

30/7/2018 2,40

30/7/2018 3,50

31/7/2018 2,00

31/7/2018 7,50

31/7/2018 2,50

31/7/2018 1,45

31/7/2018 3,20

8/8/2018 25,20 ``

9/8/2018 200,00 `

21/8/2018 21,98 ``

30/8/2018 20,00 ``

30/8/2018 46,72 ``

31/8/2018 25,67 ``
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3/9/2018 30,00 ``

4/9/2018 9,40

21/9/2018 21,98 ``

25/09/2018 3,98

27/9/2018 5,66

28/9/2018 32,60 ``

28/9/2018 20,00 ``

4/10/2018 1,11

23/10/2018 21,98 ``

25/10/2018 7,38

29/10/2018 20,00

31/10/2018 25,40

1/11/2018 1,79

5/11/2018 25,00

8/11/2018 149,20

13/11/2018 50,00

14/11/2018 0,07

16/11/2018 20,31

26/11/2018 18,60

26/11/2018 116,35

27/11/2018 20,50

28/11/2018 32,60

29/11/2018 50,00

29/11/2018 20,40 ``

29/11/2018 3,58

30/11/2018 22,40
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30/11/2018 42,50

30/11/2018 25,40

4/12/2018 36,40

4/12/2018 25,00

4/12/2018 100,94

10/12/2018 19,91

17/12/2018 20,40

18/12/2018 6,17

24/12/2018 20,31

27/12/2018 20,50

27/12/2018 20,38

27/12/2018 66,33

28/12/2018 32,60

28/12/2018 20,68

28/12/2018 50,00

ΣΥΝΟΛΟ 2981,18 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

8/1/2018 193,47 EUROBANK-ERGASIAS AE

ΣΥΝΟΛΟ 193,47 EUROBANK-ERGASIAS AE

17/1/2018 20,10 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

30/1/2018 25,93 ``

02/02/2018 39,96 ``

02/02/2018 30,00 ``

01/06/2018 64,00 ``

29/06/2018 64,00 ``

05/07/2018 -3,00 ``

31/7/2018 21,95 ``

31/7/2018 1,88 ``
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3/8/2018 9,00 ``

24/9/2018 13,01 ``

28/09/2018 11,88 ``

8/10/2018 30,00 ``

10/10/2018 2,23 ``

22/10/2018 58,94 ``

29/10/2018 11,88 ``

12/11/2018 1,00 ``

14/11/2018 50,91 ``

20/11/2018 2,23 ``

23/11/2018 11,79 ``

23/11/2018 1,89 ``

26/11/2018 36,79 ``

29/11/2018 17,03 ``

29/11/2018 57,25 ``

30/11/2018 62,01 ``

18/12/2018 8,05 ``

ΣΥΝΟΛΟ 650,71 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.825,36

1.11 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΕΣΟΔΩΝ

ΤΑΜΕΙΑΚΑ

ΥΠΟΛΟΙΠΑ

2017

(Χ.Υ.)

ΕΙΣΠΡ/ΝΤΑ
ΕΣΟΔΑ 

ΧΡΗΣΗΣ 2018

ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΕΣΟΔΑ

ΕΤΟΥΣ 2018

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
ΕΞΟΔΑ

ΕΤΟΥΣ 2018

ΤΑΜΕΙΑΚΑ

ΥΠΟΛΟΙΠΑ

2018

(Χ.Υ.)

ΤΑΚΤΙΚΑ 5.913.951,77 13.434.588,43 19.348.540,20 12.821.922,73 6.526.617,47

ΕΚΤΑΚΤΑ
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ

715.745,59 2.771.000,64 3.486.746,23 2.679.442,22 807.304,01

ΕΚΤΑΚΤΑ
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ

2.619.611,62 2.547.882,88 5.167.494,50 2.453.713,99 2.713.780,51
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ΣΥΝΟΛΑ 9.249.308,98 18.753.471,95 28.002.780,93 17.955.078,94 10.047.701,99

1.12 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της εισήγησης

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 31-12-2018

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ    31-12- 2018

ΤΑΚΤΙΚΑ 6.526.617,47

ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 807.304,01

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 2.713.780,51

ΣΥΝΟΛΑ 10.047.701,99

2. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

2.1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ/ΕΞΟΔΩΝ 2018 

Επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εισήγησης.

2.2 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟ 1/1/2018-31/12/2018 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

1/1/2018-31/12/2018 
1.ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΤΑΜΕΙΑΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΡ/ΣΘΕΝΤΑ

ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΑ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ
ΥΠΟΛΟΙΠΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ 24.038.647,52 11.843,11 1.656,23 24.026.653,14 19.348.540,20 4.678.112,94

ΕΚΤΑΚΤΑ
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ

5.500.382,88 0,00 6.026,85 5.050.201,28 3.486.746,23 1.563.455,05

ΕΚΤΑΚΤΑ
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ

13.109.799,42 0,00 0,00 5.167.494,50 5.167.494,50 0,00

ΣΥΝΟΛΑ 42.648.829,82 11.843,11 7.683,08 34.244.348,92 28.002.780,93 6.241.567,99

19.526,19

2.ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

ΤΑΜΕΙΑΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ

ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ

ΤΙΜΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ
ΥΠΟΛΟΙΠΑ
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ΤΑΚΤΙΚΑ 24.038.647,52 12.821.922,73 12.821.922,73

ΕΚΤΑΚΤΑ
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ

5.500.382,88 2.679.442,22 2.679.442,22

ΕΚΤΑΚΤΑ
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ

13.109.799,42 2.453.713,99 2.453.713,99

ΣΥΝΟΛΑ 42.648.829,82 18.410.274,42 17.955.078,94 17.955.078,94 455.195,48

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ                                    10.047.701,99 €

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό 217 / 2019.

Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

 Ακριβές Απόσπασμα

     Θήβα αυθημερόν

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                          ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ    

ΑΔΑ: 629ΕΩΡΜ-6ΟΣ
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