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∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ    

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από  το  υπ  αριθµ.  45/16-11-2016 πρακτικό  συνεδρίασης  της  Οικονοµικής

Επιτροπής ∆ήµου Θέρµης

     Αριθµ.Αποφ.  462/2016                    ΘΕΜΑ: Κατάρτιση  εκ  νέου  σχεδίου

προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017,

ύστερα  από  τη  γνώµη  του

Παρατηρητηρίου.

Στη  Θέρµη  και  στο  ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  σήµερα  την  16η-11-2016  ηµέρα

Τετάρτη  και  ώρα  8.30 π.µ.  συνεδρίασε  η  Οικονοµική  Επιτροπή  Θέρµης  µετά

από την υπ’αριθ. 28480/11-11-2016 πρόσκληση του Προέδρου και σύµφωνα µε

τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75του 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 9 µελών βρέθηκαν παρόντα  τα  9  µέλη ,δηλαδή:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ       Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

1) Βογιατζής ∆ηµήτριος, Πρόεδρος

2) Πράτανος Απόστολος

3) Καρκατζίνος Νικόλαος                                                Κανείς

4) Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος                              

5) Γεωργαλή Ζωή    

6) Γκιζάρης Στέργιος

7) Αναγνώστου Πασχάλης

8) Αποστόλου Στυλιανός

9) Αγοραστούδη Ευγενία (αναπληρωµατικό µέλος)

  

κηρύχτηκε από τον  Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.        

  

 Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε  και  η  Πανταζή  Ιωάννα,  υπάλληλος  του  ∆ήµου

Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

   

O Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής αφού εισηγήθηκε το 1ο της ηµερησίας

διατάξεως είπε ότι µε την αριθ. 368/2016 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής

∆ήµου Θέρµης καταρτίστηκε το σχέδιο του προϋπολογισµού του ∆ήµου για το
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οικονοµικό  έτος  2017.  Το  σχέδιο  υποβλήθηκε  σύµφωνα  µε  την  αριθ.

26945/31.07.2015 (ΦΕΚ  1621/31.07.2015 τεύχος  Β’)  ΚΥΑ  εγκύκλιο  του  ΥΠΕΣ

στην  ηλεκτρονική  βάση  δεδοµένων  που  τηρείται  στο  Υπουργείο  Εσωτερικών

στο Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας.

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη το µε Α.Π. 1298/4.11.2016 έγγραφο του Υπουργείου

Εσωτερικών & ∆.Α. – Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. και

την  εισήγηση  της  Οικονοµικής  υπηρεσίας  σύµφωνα  µε  την  οποία  η  υπηρεσία

εισηγείται:

“...την  τροποποίηση  του  σκέλους  των  εκτιµήσεων  των  πληρωθέντων  για  το

οικονοµικό  έτος  2016 όπως  καταγράφεται  στους  συνηµµένους  πίνακες  (στήλη

«Εκτίµηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους»). Ο προϋπολογισµός οικονοµικού

έτους 2017 παραµένει ως έχει.-”

Ύστερα  από  τα  παραπάνω  πρότεινε  τη  σύνταξη  εκ  νέου  τον  προϋπολογισµό

εσόδων και εξόδων  του ∆ήµου Θέρµης για το οικονοµικό έτος 2017, ως εξής:

ΕΣΟ∆Α  ΕΞΟ∆Α

Τακτικά 15.148.680,40 Λειτουργικές

δαπάνες χρήσης

18.988.787,31

Έκτακτα 3.613.612,51 Επενδύσεις 6.335.101,03

Έσοδα Π.Ο.Ε. 1.582.000,00 Πληρωµές  Π.Ο.Ε.,

λοιπές  αποδόσεις

& προβλέψεις

15.063.904,57

Εισπράξεις 

δανείων 

απαιτήσεων από 

Π.Ο.Ε.

12.000.000,00 Αποθεµατικό 300.000,00

Εισπράξεις υπέρ 

∆ηµοσίου και 

τρίτων & 

επιστροφές 

χρηµάτων

3.343.500,00   

Χρηµατικό

υπόλοιπο

5.000.000,00   

ΣΥΝΟΛΟ 40.687.792,91  40.687.792,91
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Οι  ∆.Σ.  Πράτανος  Απόστολος,  Μοσχόπουλος  Μοσχόπουλος  και  Αγοραστούδη

Ευγενία   δήλωσε  ότι  η  παράταξη  είναι  αντίθετη  ως  προς  την  ύπαρξη  του

Οικονοµικού παρατηρητηρίου, όχι ως προς τον έλεγχο νοµιµότητας αλλά και µε

τον ίδιο τον πρ/µό

Ο  Πρόεδρος  επεσήµανε  ότι  και  η  ∆ιοίκηση  είναι  κατά  της  ύπαρξης  του

παρατηρητηρίου ως έχει.

Η Οικονοµική επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της  

- την περίπτ. α’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010

- - το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει

-  την  παρ.3  του  άρθρου  76  και  τις  περιπτ.  δ’  και  ε’  του  άρθρου  63  του

Ν.3852/2010

- τις παρ.1-3 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010, 

-Την υπ’αριθ.  4/21-8-2015 απόφαση της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης

- Την υπ’ αριθ.  3/27-8-2014 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής µε την οποία

εισηγήθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισµού στην Οικονοµική Επιτροπή

- Το τεχνικό πρόγραµµα του δήµου 

- την ΚΥΑ οικ. 23976/22.07.2016 (ΦΕΚ 2311/26.07.2016 τεύχος Β') µε την οποία

παρέχονται οδηγίες για τη σύνταξη του προϋπολογισµού 

-Την εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

-Την Α.Π. 1298/4.11.2016 Γνώµη του Παρατηρητηρίου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  µε πλειοψηφία 

Α.   Συντάσσει  εκ  νέου  τον  προϋπολογισµό  εσόδων  και  εξόδων   του  ∆ήµου

Θέρµης  για  το  οικονοµικό  έτος  2017, ύστερα  από  την  µε   ΑΠ   1298/4.11.2016

Γνώµη  του  Παρατηρητηρίου,  όπως  εµφανίζεται  αναλυτικά  στο  συνηµµένο

σχέδιο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης ως εξής:

ΕΣΟ∆Α  ΕΞΟ∆Α

Τακτικά 15.148.680,40 Λειτουργικές

δαπάνες χρήσης

18.988.787,31

Έκτακτα 3.613.612,51 Επενδύσεις 6.335.101,03

Έσοδα Π.Ο.Ε. 1.582.000,00 Πληρωµές  Π.Ο.Ε.,

λοιπές  αποδόσεις

& προβλέψεις

15.063.904,57

Εισπράξεις 

δανείων 

απαιτήσεων από 

Π.Ο.Ε.

12.000.000,00 Αποθεµατικό 300.000,00
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Εισπράξεις υπέρ 

∆ηµοσίου και 

τρίτων & 

επιστροφές 

χρηµάτων

3.343.500,00   

Χρηµατικό

υπόλοιπο

5.000.000,00   

ΣΥΝΟΛΟ 40.687.792,91  40.687.792,91

Β. Υποβάλει τον προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2017 του ∆ήµου Θέρµης στο

∆ηµοτικό Συµβούλιο για έγκριση σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση, η οποία

αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας απόφασης. 

∆ιαφωνούν  οι  ∆.Σ.  Πράτανος  Απόστολος,  Μοσχόπουλος  Μοσχόπουλος  και

Αγοραστούδη Ευγενία

H απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  462/2016.

Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση.

    Για το παραπάνω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως

εξής:       

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ                Ο   ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

               Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ                              

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  
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