
 

 

 

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ’ αριθµ. 30/07-12-2016 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. 

 

     Αριθµ.Απόφ. 458/2016          ΘΕΜΑ: «Έγκριση ισολογισµού χρήσης έτους 2015 του 

∆ήµου Θέρµης» 

 
Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 07η-12-2016 ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 18:00 µ.µ. συνεδρίασε  το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά 
από την υπ αριθµ. 42081/02-12-2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού 
Συµβούλου, η οποία επιδόθηκε σε καθένα σύµβουλο και στο ∆ήµαρχο σύµφωνα µε της 
διατάξεις των άρθρων 93, 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006) περί 
«Κυρώσεως του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 
(Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 µελών βρέθηκαν 
παρόντα 28 δηλαδή : 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

 Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος   

1. Παπαδάκη Αθηνά (Νανά) (Πρόεδρος ∆.Σ.) 1.  Αποστόλου Στυλιανός 

2.  Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
(Αντιπρόεδρος ∆.Σ.)  

2. Ζελιλίδης ∆αµιανός 

3.  Τιτέλης Κωνσταντίνος (Γραµµατέας ∆.Σ.)  3. Κεφαλάς Ανέστης 

4. Αναγνώστου Πασχάλης   4. Τσολάκης Απόστολος 

5.  Αγοραστούδη Ευγενία 5. Χρυσοστοµίδου- Σαµαρά Όλγα 

6. Βογιατζής ∆ηµήτριος   

7. Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος   

8.  Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή   

9. Γκουστίλης Θεόδωρος   

10. Γκιζάρης Στέργιος (αποχώρησε µετά από τη 
συζήτηση του  10ου θέµατος) 

  

11.  Ιωσηφίδης Ιωάννης   

12. Καραουλάνης ∆ηµήτριος   

13.  Καρκατζίνος Νικόλαος   

14. Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης)   

15. Κοντοπίδης Γεώργιος    

16 Κουγιουµτζίδης Σταύρος    

17 Λιάντας ∆ηµήτριος    

18 Λαγός  Νικόλαος   

19 Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα)   

20 Μουστάκας Βασίλειος   

21. Μπίκος Κωνσταντίνος   

22 Πονερίδης Παναγιώτης    

23 Πράτανος Απόστολος   

24 Σαµαράς Σωκράτης   
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25 Σαραφιανός Χρήστος   

26 Σφονδύλας ∆ηµήτριος   

27 Τριανταφυλλίδου Ιωάννα   

28  Χρυσοχόου Παύλος   

κηρύχτηκε από την Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.   
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η  Περήφανου Άννα, υπάλληλος του ∆ήµου Θέρµης, για 
την τήρηση των πρακτικών του συµβουλίου. 
 
Στη συνεδρίαση παρέστη έπειτα από επίδοση της υπ αριθµ. 42081/02-12-2016 πρόσκλησης 
ο κ.Σουργουτζίδης Χρήστος συνεργάτης του κ. Τζαβέλλας Κρίτωνος ορκωτoύ λογιστή του 
∆ήµου.   
 
Για τη συζήτηση προσκλήθηκε η Προϊσταµένη ∆/νσης Οικονοµικών µε την αριθ. πρωτ. 
42083/02-12-2016 Πρόσκληση της Προέδρου κ. Μαϊδου Ελένη, η οποία δεν παρέστη. 
 
Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε ότι σύµφωνα µε το άρθρο 
163 του Κ.∆.Κ. (Ν.3463/2006), τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.3202/2003, τις διατάξεις 
του Π.∆. 315/1999 «Περί ορισµού του περιεχοµένου και του χρόνου ενάρξεως της 
εφαρµογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου ∆ήµων και Κοινοτήτων (Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθµού)» 
καθώς και του Ν. 3852/2010 η Οικονοµική Επιτροπή µέσα σε δύο (2) µήνες αφότου 
παρέλαβε τα στοιχεία του λογαριασµού διαχείρισης του οικονοµικού έτους που έληξε τα 
προελέγχει και το αργότερο πέντε (5) ηµέρες µετά τη λήξη του διµήνου υποβάλλει τον 
απολογισµό και  προκειµένου για ∆ήµους, οι οποίοι εφαρµόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο 
∆ήµων και Κοινοτήτων τον ισολογισµό και τα αποτελέσµατα χρήσεως, µαζί µε έκθεσή της 
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
Ο ισολογισµός και τα αποτελέσµατα χρήσεως, πριν την υποβολή τους στο ∆.Σ. ελέγχονται 
από έναν ορκωτό ελεγκτή-λογιστή, ο οποίος συντάσσει πιστοποιητικό ελέγχου µε 
παρατηρήσεις για την ορθή εφαρµογή του κλαδικού λογιστικού σχεδίου ∆ήµων και 
Κοινοτήτων και την τήρηση των διατάξεων του Κ.∆.Κ. και των αντίστοιχων κανονιστικών 
ρυθµίσεων καθώς και σχετική έκθεση ελέγχου.      
 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος έθεσε υπόψη του σώµατος την υπ αριθµ. 471/2016  (Α∆Α: 
ΩΤΟΦΩΡΣ-Υ12) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε ο 
ισολογισµός του ∆ήµου Θέρµης οικονοµικού έτους 2015, την έκθεση της Οικονοµικής 
Επιτροπής, τον ισολογισµό και τα αποτελέσµατα χρήσης τα οποία έχουν ως εξής :  
 

ΕΣΟ∆Α 

ΟΡΓΑΝΙΚΑ 18.977.293,41 € 

ΑΝΟΡΓΑΝΑ 4.776.192,11 €  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ 23.753.485,52 € 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ 6.665.713,77 € 

 
 

ΕΞΟ∆Α 

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟ∆Α 21.099.422,83 € 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟ∆Α 5.710.657,08 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΛΩΣΕΩΝ 1.219.836,96 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ 28.029.916,87 €  

 
Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
 
Κατά τη συζήτηση του θέµατος ο κ. Σουργουτζίδης Χρήστος εκπροσωπώντας τον κ. 
Τζαβέλλα Κρίτωνα ορκωτό λογιστή είπε ότι για τη χρήση του έτους 2015 όπως και για 
προγενέστερες χρήσεις ο ∆ήµος δεν τήρησε κύκλωµα αναλυτικής λογιστικής µε αποτέλεσµα 
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ο µερισµός των δαπανών να µη καθίσταται απόλυτα συγκρίσιµος και συνεπής όσο αφορά 
την κατηγοριοποίηση ορισµένων δαπανών. 

Θα πρέπει να εδραιωθεί ένα σύστηµα ορθής πληροφόρησης ώστε το κόστος υπηρεσιών του 
∆ήµου µε σαφήνεια συνέπεια και απόλυτη χρησιµότητα να επιτυγχάνεται η σωστή 
ενηµέρωση της διοίκησης και των λοιπών χρηστών των οικονοµικών καταστάσεων. 

   
Ο ∆.Σ.  Πράτανος Απόστολος επεσήµανε, όπως και κατά τη συνεδρίαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής, ότι δεν υπάρχει αµφιβολία για τη χρηστή διοίκηση, το συµπέρασµα είναι ότι 
υπάρχει οικονοµική ασφυξία που εµποδίζει το έργο του ∆ήµου. Η είσπραξη  εσόδων  δεν  
πρέπει  να  είναι  πρωτεύον  στόχος  καθώς  ο  ∆ήµος  δεν  είναι φοροεισπρακτικός 
µηχανισµός. Ο ισολογισµός ισορροπεί σε ένα οικονοµικά ασφυκτικό περιβάλλον όµως επί 
της ουσίας επί της ουσίας επί διαφώνησαν ως παράταξη µε τον Προϋπολογισµό θα 
τοποθετηθούν µε ΛΕΥΚΟ. 
 
Ο ∆.Σ. Καρκατζούνης Θεοφάνης ως εκπρόσωπος της παράταξης του, δήλωσε ότι ο 
ισολογισµός αποτυπώνει µια αντιλαϊκή πολιτική, δεν τίθεται θέµα αµφισβήτησης των 
στοιχείων, δεν υπάρχουν εσκεµµένα λάθη, ωστόσο από τον ισολογισµό προκύπτει η 
καρατόµηση των πόρων, η οποία τελικά οδηγεί στην επιβάρυνση των κατοίκων, η 
εναρµόνιση της πολιτικής του ∆ήµου µε την κεντρική πολιτική και η µη ουσιαστική διεκδίκηση 
πόρων, καθώς και οι προτεραιότητες που έθεσε η δηµοτική αρχή κατά τη σύνταξη του 
προϋπολογισµού. 
  
Ο ∆.Σ. Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος παρατήρησε ότι συνεχώς µειώνεται η κρατική 
χρηµατοδότηση µε αποτέλεσµα ο ∆ήµος να στηρίζεται στα ανταποδοτικά τέλη και φόρους και 
πρότεινε να καταργηθεί ο Καλλικράτης και να επικρατήσει άλλου είδους οικονοµικό σύστηµα.  
 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης, το Συµβούλιο, αφού έλαβε  υπόψη του την 
εισήγηση της Προέδρου, τα παραστατικά στοιχεία της διαχείρισης καθώς και τις ισχύουσες 
διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006, του άρθρου 6 του Ν. 3345/2005, του Π.∆. 
315/1999  και του Ν.3852/2010. 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι        µε πλειοψηφία          
 
Εγκρίνει τον ισολογισµό και τα αποτελέσµατα χρήσης οικονοµικού έτους 2015 του ∆ήµου 
Θέρµης, ο οποίος έχει ως εξής :  
 

ΕΣΟ∆Α 

ΟΡΓΑΝΙΚΑ 18.977.293,41 € 

ΑΝΟΡΓΑΝΑ 4.776.192,11 €  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ 23.753.485,52 € 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ 6.665.713,77 € 

 
 

ΕΞΟ∆Α 

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟ∆Α 21.099.422,83 € 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟ∆Α 5.710.657,08 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΛΩΣΕΩΝ 1.219.836,96 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ 28.029.916,87 €  

 
Οι ∆.Σ. Πράτανος Απόστολος Αγοραστούδη Ευγενία Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος, 
Ιωσηφίδης Ιώαννης, Σαραφιανός Χρήστος, Καρκατζούνης Θεοφάνης Τριανταφυλλίδου 
Ιωάννα και Σφονδύλας ∆ηµήτριος τοποθετήθηκαν µε λευκό,  ο ∆.Σ. κ. Βλαχοµήτρος 
∆ηµήτριος καταψήφισε  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 458/2016. 
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Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. 
Για το παραπάνω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : 

           

    Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                    Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 

          

 

 ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ  ΑΘΗΝΑ 
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