
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΑΔΑ: ΒΛΓΩΩΡΣ-ΟΩΒ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ’ αριθμ. 30/04-12-2013 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
Θέρμης. 

 
Αριθμ. Απόφ. 534/2013      ΘΕΜΑ :  «Έγκριση Ολοκληρωμένου 

Πλαισίου Δράσης και 
προϋπολογισμού έτους 2014 του 
Δήμου» 

  
Στα Βασιλικά και στο Δημοτικό Κατάστημα Βασιλικών σήμερα την 04η-12-2013 ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ. συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θέρμης μετά από 
την υπ αριθμ. 49809/29-11-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού 
Συμβουλίου που επιδόθηκε σε καθένα σύμβουλο και στο Δήμαρχο 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 Δήμων 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 Διοίκησης  
Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν 
παρόντα 22 δηλαδή : 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

 Παπαδόπουλος Θεόδωρος, Δήμαρχος    

1. Κουγιάμης Αργύριος, Πρόεδρος Δ.Σ. 1.  Γιαννακίδου Κυριακή  

2.  Αποστόλου Στυλιανός 2. Ηρακλής Βασίλειος 

3. Αναγνώστου Πασχάλης 3. Καπουσούζη Μαριάνθη  

4.  Αντωνίου Αντώνιος 4. Κοντοπίδης Γεώργιος 

5. Βασιλειάδου Σοφία 5. Κουγιουμτζίδης Σταύρος 

6.  Βεζυρτζής Νικόλαος 6. Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος 

7. Βογιατζής Δημήτριος 7. Μπίκος Κωνσταντίνος 

8.  Γακούδη Βασιλική  8. Σαμαράς Νικηφόρος  

9. Γκουστίλης Θεόδωρος 9. Τριανταφυλλίδης Παύλος  

10. Γκρόζος Παναγιώτης  10. Τσιλιάς Χρήστος  

11.  Ιγνατιάδης Θεόδωρος   

12.  Καρκατζίνος Νικόλαος    

13.  Μουστάκας Βασίλειος   

14. Παπαφιλίππου Νικόλαος   

15. Πονερίδης Παναγιώτης     

16. Σαμαράς Σωκράτης   

17. Στάθης Κωνσταντίνος   

18. Τιτέλης Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.    

19. Τσιολάκης Αριστόβουλος, Γραμματέας Δ.Σ.   

20. Τσολάκης Απόστολος   

21. Φάμελλος Σωκράτης   

22. Χίνη Δήμητρα   

23. Χρυσοχόου Παύλος   

κηρύχτηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.   
 
Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Παπαθεοδώρου Χρυσούλα, υπάλληλο του Δήμου Θέρμης. 
 
 
 
 



ΑΔΑ: ΒΛΓΩΩΡΣ-ΟΩΒ 
 
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερησίας διατάξεως είπε ότι σύμφωνα με 
το άρθρο 77 του Ν.4172/2013 με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Εσωτερικών που εκδίδεται τον Ιούλιο κάθε έτους, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης 
Δήμων Ελλάδας, παρέχονται οδηγίες για την κατάρτιση, εκτέλεση και αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού των δήμων και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή των 
επόμενων παραγράφων. Με όμοια απόφαση μπορεί επίσης να καθορίζονται ανώτατα όρια 
για την εκτίμηση των ιδίων εσόδων ή επί μέρους ομάδων τους που εγγράφονται στον 
προϋπολογισμό και ορίζονται τα ίδια έσοδα ή ομάδες αυτών. 
 
Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται με βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με την κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών της προηγούμενης παραγράφου και 
κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, για το εκτιμώμενο 
ύψος εσόδων και ιδίως των ιδίων εσόδων, σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές. 
 
Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα και εντός της οριζόμενης ως άνω προθεσμίας, η εκτελεστική 
επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης 
του προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην οικονομική επιτροπή. Για τη 
σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν 
προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον αυτή 
υπάρχει. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική 
επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν. 
 
Η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο 
κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή 
τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν. 
 
Η οικονομική επιτροπή, έως την 5η Σεπτεμβρίου, εξετάζει το προσχέδιο που της παραδίδει η 
εκτελεστική επιτροπή, καθώς και το σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων εκάστης κοινότητας 
και ειδικότερα εάν: α) οι συνολικές δαπάνες που αναγράφονται σε αυτό υπερβαίνουν το 
ανώτατο ποσό που έχει καθοριστεί από το δημοτικό συμβούλιο για κάθε δημοτική ή τοπική 
κοινότητα, β) οι δαπάνες αφορούν τις αρμοδιότητες που έχουν μεταβιβαστεί από το δημοτικό 
συμβούλιο στο συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας, γ) τα έσοδα και οι δαπάνες είναι 
νόμιμες, δ) έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται 
υποχρεωτικά από νόμο και ε) τηρούνται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος και 
εφόσον απαιτείται το αναμορφώνει αναλόγως και καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισμού. 
 
Σε ειδικό παράρτημα του προϋπολογισμού, αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν στις 
τοπικές και δημοτικές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των έργων και των υπηρεσιών 
τους. 
 
Η οικονομική επιτροπή, έως την ίδια ημερομηνία, μεριμνά για την ενσωμάτωση του σχεδίου 
του προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο 
Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. (εφεξής 
Παρατηρητήριο) του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013, να παράσχει τη γνώμη του επ' αυτού, με 
βάση κριτήρια που καθορίζονται με απόφασή του, με σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και 
ισοσκελισμένων προϋπολογισμών. Με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, η οποία κοινοποιείται 
στους δήμους, στις αρμόδιες για την εποπτεία τους Αρχές και στους Υπουργούς Εσωτερικών 
και Οικονομικών προσδιορίζονται οι δήμοι που: α) έχουν καταρτίσει μη ρεαλιστικά σχέδια 
προϋπολογισμών, β) έχουν παραβεί τις οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισμών που 
παρασχέθηκαν με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος και γ) 
δεν έχουν ενσωματώσει το σχέδιο του προϋπολογισμού τους στην ηλεκτρονική βάση 
δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Στη γνώμη 
περιλαμβάνονται και τα ποσά που η οικονομική επιτροπή έκαστου δήμου είναι αναγκαίο να 
εγγράψει σε επιμέρους κωδικούς ή ομάδες κωδικών αριθμών του σχεδίου του 
προϋπολογισμού, ώστε αυτός να καταστεί ρεαλιστικός.  
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Το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει οδηγίες για την ανάλογη διαμόρφωση του σχεδίου του 
προϋπολογισμού, το οποίο υποβάλλεται από την οικονομική επιτροπή στο δημοτικό 
συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου και 
υποχρεωτικά συνοδεύεται από τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του Υπουργείου 
Εσωτερικών, καθώς και από αιτιολογική έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται οι τυχόν 
προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισμού. 
 
Εάν το σχέδιο προϋπολογισμού του δήμου δεν καταρτιστεί, καταρτιστεί κατά παρέκκλιση των 
ανωτέρω ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο δημοτικό συμβούλιο, το ίδιο το δημοτικό 
συμβούλιο καταρτίζει και ψηφίζει τον προϋπολογισμό έως την προθεσμία της επόμενης 
παραγράφου, με βάση το τελευταίο διαμορφωμένο σχέδιο, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη 
του Παρατηρητηρίου και τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών. 
 
Το δημοτικό συμβούλιο, έως τη 15η Νοεμβρίου, ψηφίζει τον προϋπολογισμό και το 
Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 
4111/2013, σε μία ειδική γι' αυτόν το σκοπό συνεδρίαση και υποβάλλει τη σχετική απόφαση 
σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για έλεγχο στην αρμόδια για την εποπτεία του δήμου 
Αρχή, που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου. 
Συνοδευτικά στοιχεία του προϋπολογισμού που αποστέλλεται σε έντυπη μορφή αποτελούν η 
αιτιολογική έκθεση της οικονομικής επιτροπής και οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου 
που αφορούν την επιβολή των φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. Κατά τον έλεγχο 
αυτόν εξετάζεται και η συμμόρφωση του δήμου με τις οδηγίες της κοινής υπουργικής 
απόφασης της παραγράφου 1. 
 
Αμέσως μόλις επικυρωθεί ο προϋπολογισμός, ο δήμος μεριμνά για την ενσωμάτωση αυτού, 
καθώς και κάθε άλλου στοιχείου που τυχόν έχει ζητηθεί στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων 
που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών. 
 
Κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού τίθενται υπόψη του συμβουλίου χρηματοοικονομικοί 
και άλλοι δείκτες που παρέχονται από την οικονομική υπηρεσία, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 165 του Ν. 3463/2006 (Α' 114). 
 
Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκέντρωσε και αξιολόγησε τις προτάσεις των υπηρεσιών στο 
πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγήθηκε το 
προσχέδιο του προϋπολογισμού προς την οικονομική επιτροπή με την υπ αριθμ. 19/2013 
απόφασή της, σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτ. δ’ και ε’ του άρθρου 63 του 
Ν.3852/2010. 
 
Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης εξέφρασε προτάσεις και διατύπωσε γνώμες στην από 
04-09-2013 συνεδρίασή της σχετικά με το προσχέδιο του προϋπολογισμού, κατά τις 
διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010, τις οποίες έχει συγκεντρώσει και 
αξιολογήσει η Εκτελεστική Επιτροπή. 
 
Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου καταρτίστηκε με την υπ αριθμ. 389/2013 (ΑΔΑ: 
ΒΛ96ΩΡΣ-ΡΒΥ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη νόμιμα σύμφωνα με 
το υπ αριθμ. 66909/04-10-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – 
Θράκης.   
 
Η οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας όλα τα παραπάνω υπόψη συνέταξε το προσχέδιο του 
προϋπολογισμού με την υπ αριθ. 377/2013 (ΑΔΑ : ΒΛ9ΩΩΡΣ-ΖΥ1) απόφασή της και 
αποφάσισε, στο πλαίσιο της συζήτησης του Δημοτικού Συμβουλίου και της Κ.Ε.Δ.Ε., τη μη 
ενσωμάτωση του σχεδίου στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο 
Εσωτερικών.  
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου : 
α. το υπ αριθμ. 68601+66908/22-10-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας – Θράκης  
β. την από 27-11-2013 εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού της Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Δήμου με την οποία, μετά τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής 
Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., αναμορφώθηκε το σχέδιο του προϋπολογισμού έτους 2014 ως 
προς τους Κ.Α. 06.00.3217 και 06.00.0521 του σκέλους των εσόδων 
γ. τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2014, μαζί με τα 
σχετικά δικαιολογητικά, ο οποίος συνοπτικά εμφανίζει : 
 

                        ΕΣΟΔΑ                      ΕΞΟΔΑ 

Τακτικά 13.709.265,00 Λειτουργικές δαπάνες 
χρήσης 

16.905.431,00 

Έκτακτα 4.624.847,00 Επενδύσεις 5.093.838,00 

Έσοδα Π.Ο.Ε. 2.010.960,00 Πληρωμές Π.Ο.Ε., 
λοιπές αποδόσεις & 
προβλέψεις 

12.611.365,00 

Εισπράξεις δανείων 
απαιτήσεων από Π.Ο.Ε. 

12.469.364,00 Αποθεματικό 734.366,00 

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου 
και τρίτων & επιστροφές 
χρημάτων 

1.881.000,00   

Χρηματικό υπόλοιπο 649.564,00   

 ΣΥΝΟΛΟ 35.345.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 35.345.000,00 

 
 
Επίσης, σύμφωνα με τον Ν. 4011/2013 (ΦΕΚ 18 Α/25-1-2013) οι Δήμοι υποχρεούνται στη 
σύνταξη του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, το οποίο συνοψίζει το επιχειρησιακό τους 
πρόγραμμα, το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και τον ετήσιο προϋπολογισμό. 
 
Το εγκεκριμένο ΟΠΔ αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και του οικείου 
ΟΤΑ. Για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων κρίθηκε αναγκαίο οι ΟΤΑ να 
χρησιμοποιήσουν για τη συμπλήρωση του ΟΠΔ συγκεκριμένους, κατάλληλα 
μορφοποιημένους Πίνακες (ηλεκτρονικά αρχεία της μορφής excel), ενοποιώντας αυτούς σε 
έναν ηλεκτρονικό φάκελο που συνιστά την ηλεκτρονική μορφή του ΟΠΔ. Για τον έλεγχο και 
την έγκριση του ΟΠΔ, πέραν της έντυπης μορφής, ο ΟΤΑ πρέπει να αποστείλει στην οικεία 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση και τον ηλεκτρονικό αυτό φάκελο του ΟΠΔ, η οποία, με τη σειρά 
της, θα τα αποστείλει στο Παρατηρητήριο.  
 
Στα πλαίσια υλοποίησης των ανωτέρω ενεργειών εκδόθηκαν οι υπ αριθμ. 41273/15-10-2013 
Κ.Υ.Α. και υπ αριθμ. 41308/31-10-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορούν 
τον καθορισμό διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου 
Πλαισίου Δράσης», υποβάλει ΣΧΕΔΙΟ του ΠΙΝΑΚΑ 5.Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014, έτσι όπως αυτός 
διαμορφώνεται σύμφωνα με τα στοιχεία του Προϋπολογισμού 2014, προκειμένου να 
προχωρήσει η Οικονομική Επιτροπή στην κατάρτισή του. 
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου την υπ αριθμ. 523/2013 (ΑΔΑ: 
ΒΛ1ΔΩΡΣ-Ω1Λ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκε το σχέδιο 
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου έτους 2014. Στον πίνακα 5α 
«Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων Δήμου Θέρμης οικονομικού έτους 2014» 
αποτυπώνονται συνοπτικά ο ετήσιος προϋπολογισμός και το μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσής 
του, όπως έχει συνταχθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου και επισυνάπτεται.  
 
Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.  
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Κατά τη διαλογική συζήτηση του θέματος το λόγο έλαβε ο Δ.Σ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος 
παρατήρησε ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου αποτυπώνεται η περίοδος λιτότητας, η 
υλοποίηση κυβερνητικών επιλογών, η μείωση της κρατικής χρηματοδότησης με αποτέλεσμα 
την υποχρηματοδότηση των δράσεων του Δήμου την στιγμή που οι ανάγκες όλο και 
αυξάνονται. Διαφωνεί με τη λογική της ιδιωτικοποίησης των υποδομών και πολλών 
κοινωνικών υπηρεσιών, με στόχο την αύξηση της κερδοφορίας των λίγων, ενώ θα έπρεπε να 
έχουνε ενιαίο, δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα για όλους. 
Η Δ.Σ. Βασιλειάδου Σοφία παρατήρησε ότι ο προϋπολογισμός του Δήμου υπακούει στις 
επιταγές του μνημονίου και της κυβέρνησης και συμβάλλει στη διάλυση του Δήμου και των 
υπηρεσιών του. Πρότεινε να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στις δράσεις του Δήμου (π.χ. 
πρόνοια) που θα συμβάλλουν στην κοινωνική συνοχή και στην ανακούφιση των 
ασθενέστερων, την άρνηση άσκησης οποιασδήποτε επιπλέον αρμοδιότητας χωρίς την 
αντίστοιχη μεταφορά πόρων και προσωπικού, την αντίδραση στις νομοθετικές ρυθμίσεις για 
καταργήσεις υποδομών, τη διεκδίκηση περισσοτέρων πόρων από το ΕΣΠΑ και την 
ενημέρωση των κατοίκων για την πραγματική κατάσταση μέσα από λαϊκές συνελεύσεις και 
ανοιχτό δημοτικό συμβούλιο.  
Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο Δ.Σ. Βεζυρτζής Νικόλαος, ο οποίος δήλωσε ότι δε μπορεί να 
ψηφίσει έναν προϋπολογισμό που τον επιβάλλουν ξένα κέντρα διοίκησης, άτομα που δεν 
έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και με το Δήμο.   
Η Δ.Σ. Γακούδη Βασιλική, χαρακτήρισε τον προϋπολογισμό πλασματικό, ότι δεν απεικονίζει 
την πραγματικότητα.   
Τέλος, ο Δ.Σ. Φάμελλος Σωκράτης τόνισε ότι η σύνταξη του προϋπολογισμού είναι αναγκαία 
για τη λειτουργία του Δήμου και ότι μέσα από αυτόν δίνονται προτεραιότητες, όπως η 
ενίσχυση της κοινωνίας και όχι των υποδομών. Επιπλέον, δήλωσε ότι είναι υποχρεωμένος 
να ψηφίσει τον προϋπολογισμό με πολιτική επιφύλαξη για τον τρόπο που αυτός συντάχθηκε 
ως προς τα έσοδα (π.χ. χωρίς να υπολογίζεται ο πληθυσμός του Δήμου με την απογραφή 
του έτους 2011, υπολογισμός εσόδων με το δωδεκατημόριο μηνός Ιουλίου που ήταν ήδη 
κατά πολύ μειωμένο).  
Κλείνοντας τη συζήτηση ο Δήμαρχος σημείωσε ότι παρά το ασφυκτικό πλαίσιο υπολογισμού 
των εσόδων ο προϋπολογισμός σε επίπεδο εξόδων χαράζει πολιτική στήριξης της κοινωνίας 
και χαρακτήρισε τον προϋπολογισμό πραγματικό και υλοποιήσιμο σε ποσοστό περίπου 90% 
εξαιτίας του τρόπου υπολογισμού των εσόδων.  
 
Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της 
Επιτροπής Διαβούλευσης, το σχέδιο προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης, 
το τεχνικό πρόγραμμα έτους 2014 και τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013, Ν. 
4111/2013, Ν. 3463/2006 και των άρθρων 63, 72, 76, 86, 266, Ν.3852/2010 και το γεγονός 
ότι το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου έγινε με τις πλέον βάσιμες προβλέψεις 
βεβαίωσης και είσπραξης των εσόδων και πληρωμής των εξόδων κατά το οικονομικό έτος 
2014 
 
 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    με  πλειοψηφία 
 

 

 
Εγκρίνει το Ολοκληρωμένου Πλαίσιο Δράσης και ψηφίζει τον προϋπολογισμό εσόδων και 
εξόδων του Δήμου Θέρμης έτους 2014, όπως εμφανίζονται στα επισυναπτόμενα κείμενα τα 
οποία αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της παρούσας απόφασης. 
 
Παράλληλα εκφράζει την πολιτική του αντίθεση στον τρόπο και στο ασφυκτικό πλαίσιο 
υπολογισμού των εσόδων του Δήμου.  
 
 



ΑΔΑ: ΒΛΓΩΩΡΣ-ΟΩΒ 
 
Συνοπτική κατάσταση του προϋπολογισμού να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και να 
δημοσιευθεί σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, εάν τέτοια 
δεν υπάρχει, σε εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο δήμος. 
 
 
 
Μειοψήφησαν οι Δ.Σ. Βεζυρτζής Νικόλαος, Γακούδη Βασιλική, Παπαφιλίππου Νικόλαος,  
Ιγνατιάδης Θεόδωρος, Αντωνίου Αντώνιος και Βασιλειάδου Σοφία. 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 534/2013. 
 
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 ΠΡΟΕΔΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ         ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                    Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 
 
 
                     ΚΟΥΓΙΑΜΗΣ  ΑΡΓΥΡΙΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
    

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 13.709.265,00 
01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 757.000,00 
02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 2.000,00 
03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 3.960.000,00 
04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΑΚΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
2.505.350,00 

05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 762.500,00 
06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ 

ΔΑΠΑΝΕΣ 
5.607.415,00 

07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 115.000,00 

 

1 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 4.624.847,00 
11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
0,00 

12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΔΑΠΑΝΩΝ 

43.500,00 

13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 4.135.347,00 
14 ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 3.500,00 
15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ 431.000,00 
16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 11.500,00 

 

2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2.010.960,00 
21 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ 1.902.480,00 
22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 108.480,00 

 

3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 12.469.364,00 
31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 0,00 
32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ 

ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝ 
12.469.364,00 

 

4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 1.881.000,00 
41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 1.790.000,00 
42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 91.000,00 

 

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 649.564,00 
511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ 

ΕΣΟΔΑ 
649.564,00 

512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ 
ΕΣΟΔΑ 

0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
    

6  Έξοδα 16.905.431,00 
60  Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 5.278.400,00 
61  Αμοιβές αιρετών και τρίτων 762.551,00 
62  Παροχές τρίτων 3.306.261,00 
63  Φόροι τέλη 97.000,00 
64  Λοιπά Γενικά έξοδα 382.710,00 
65  Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 623.200,00 
66  Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 2.191.826,00 
67  Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους 4.255.983,00 
68  Λοιπά έξοδα 7.500,00 
7  Επενδύσεις 5.093.838,00 
71  Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 490.910,00 
73  Έργα 3.869.817,00 
74  Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 733.111,00 
75  Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0,00 
8  Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και Προβλέψεις 12.611.365,00 
81  Πληρωμές Π.Ο.Ε. 500.000,00 
82  Αποδόσεις 1.921.000,00 
83  Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0,00 
85  Προβλέψεις μη είσπραξης 10.190.365,00 
9  Αποθεματικό 734.366,00 
 ΣΥΝΟΛΟ:  35.345.000,00 

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
 

00  ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 6.713.093,00 
000  ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 0,00 
10  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.441.514,00 
15  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 333.164,00 
20. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 4.187.851,00 
25  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 121.101,00 
30  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 5.979.884,00 
35  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 1.045.762,00 
40  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 144.759,00 
45  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 141.600,00 
50  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 0,00 
70  ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 890.541,00 
71  0,00 
 Σύνολα 21.999.269,00 

 
 
 
 
 

 


