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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ αριθµ. 10/22-3-2017 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης

Αριθµ. Απόφ.111/2017

ΘΕΜΑ :
«Έγκριση απόφασης
∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ΕΠΠΑΘ
σχετικά
µε
την
Αναµόρφωση
προϋπολογισµού οικ. Έτους 2017».

Στη Θέρµη και στο Πολιτιστικό Κέντρο Θέρµης σήµερα την 22η-03-2017 ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 16:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από την υπ αριθµ.
8994/17-03-2017 έγγραφη πρόσκληση του 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 30 δηλαδή:
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος
Γκουστίλης Θεόδωρος Πρόεδρος
Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
Αντιπρόεδρος
Τιτέλης Κωνσταντίνος Γραµµατέας ∆Σ
Αγοραστούδη Ευγενία
Αποστόλου Στυλιανό
Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος
Βογιατζής ∆ηµήτριος
Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή
Γκιζάρης Στέργιος
Ζελιλίδης ∆αµιανός
Ιωσηφίδης Ιωάννης
Καραουλάνης ∆ηµήτριος
Καρκατζίνος Νικόλαος
Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης)
Κοντοπίδης Γεώργιος
Κουγιουµτζίδης Σταύρος
Λαγός Νικόλαος
Λιάντας ∆ηµήτριος
Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα)
Μουστάκας Βασίλειος
Παπαδάκη Αθηνά (Νανά)
Πονερίδης Παναγιώτης
Πράτανος Απόστολος
Σαµαράς Σωκράτης
Σαραφιανός Χρήστος
Σφονδύλας ∆ηµήτριος
Τριανταφυλλίδου Ιωάννα
Τσολάκης Απόστολος
Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα
Χρυσοχόου Παύλος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
2.

Αναγνώστου Πασχάλη
Κεφαλάς Ανέστης

3

Μπίκος Κωνσταντίνος
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κηρύχτηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Περήφανου Άννα, υπάλληλος του ∆ήµου Θέρµης, για
την τήρηση των πρακτικών του συµβουλίου.
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 7ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέµα έθεσε υπόψη του
συµβουλίου την υπ αριθµ. 72/2017 ( Α∆Α: ΨΕ71ΟΛ8Γ-ΠΣΦ) απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισµού, Περιβάλλοντος και
Αθλητισµού Θέρµης (∆.Ε.Π.Π.Α.Θ.) για την έγκριση Αναµόρφωσης προϋπολογισµού
οικονοµικού έτους 2017.
Συγκεκριµένα µε την παραπάνω απόφαση προτείνεται:
Με την από 24/02/2017 (Α/Α 4) εισήγηση του Οικονοµικού Τµήµατος της Επιχείρησης,
σύµφωνα µε την οποία διαπιστώθηκε η ανάγκη αναµόρφωσης του προϋπολογισµού µετά την
ισχύ των διατάξεων του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ Α' 85/12-05-2016) σχετικά µε το «Ενιαίο
Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού −

συνταξιοδοτικού

συστήµατος − Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες
διατάξεις.». Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το αρθρ. 36 περί «Παράλληλης ασφάλισης» και των
αρθρ. 38 και 39 περί

«Εισφορών Μισθωτών και Εργοδοτών» και «Εισφορών

αυτοπασχολουµένων και ελεύθερων επαγγελµατιών» αντίστοιχα, «Από τη δηµοσίευση του
νόµου, το συνολικό ποσοστό εισφοράς κύριας σύνταξης ασφαλισµένου µισθωτού και
εργοδότη ορίζεται σε 20% επί των πάσης φύσεως αποδοχών των εργαζοµένων, …

και

κατανέµεται κατά 6,67% σε βάρος των ασφαλισµένων και κατά 13,33% σε βάρος των
εργοδοτών, συµπεριλαµβανοµένου από 1.1.2017 και του ∆ηµοσίου και των νοµικών
προσώπων δηµοσίου δικαίου, µε την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 4 και 5 του
παρόντος», προκύπτει η υποχρέωση τροποποίησης του προϋπολογισµού έτους 2017 της
Επιχείρησης, προκειµένου να αντεπεξέλθει η υπηρεσία µας στις νέες υποχρεώσεις.
Αναλυτικότερα προτείνεται:
1. Η δηµιουργία του ΚΑΕ 07-60-03-07-0001 µε την ονοµασία «Εργοδοτικές εισφορές
ελεύθερων επαγγελµατιών» και η πίστωσή του µε το ποσό των € 2.733,00, µε
ταυτόχρονη µεταφορά του αντίστοιχου ποσού από το αποθεµατικό της Επιχείρησης.
Μετά τις παραπάνω τροποποιήσεις το αποθεµατικό µειώνεται κατά € 2.733,00 και
διαµορφώνεται στο ποσό των € 94.193,89.
Ύστερα από τα παραπάνω o Πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την
εισήγηση του Προέδρου, την υπ αριθµ. 72/2017 απόφαση της ∆.Ε.Π.Π.Α.Θ., και τις διατάξεις
του αρθρου 256 του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) και του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

οµόφωνα
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Εγκρίνει την απόφαση µε αριθµό 72/2017 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής

Κοινωφελούς

Επιχείρησης

Πολιτισµού,

Περιβάλλοντος

και

Αθλητισµού

Θέρµης

(∆.Ε.Π.Π.Α.Θ.)
Με την ανωτέρω απόφαση :

1. ∆ηµιουργεί τον ΚΑΕ 07-60-03-07-0001 µε την ονοµασία

«Εργοδοτικές εισφορές

ελεύθερων επαγγελµατιών» και η πίστωσή του µε το ποσό των € 2.733,00, µε ταυτόχρονη
µεταφορά του αντίστοιχου ποσού από το αποθεµατικό της Επιχείρησης.
2. Μετά τις παραπάνω τροποποιήσεις το αποθεµατικό µειώνεται κατά € 2.733,00 και
διαµορφώνεται στο ποσό των € 94.193,89.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 111/2017
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση.
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.

ΓΚΟΥΣΤΙΛΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ

