
 

 
 
 
∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

                                                            ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                     ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

Από το υπ’ αριθµ. 25/04-11-2016 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. 
 

Αριθµ.Απόφ. 427/2016          ΘΕΜΑ: Αναµόρφωση προϋπολογισµού  οικονοµικού 
έτους 2016 του ∆ήµου και τροποποίηση 
τεχνικού προγράµµατος έτους 2016 (30η 
Αναµόρφωση). 

 

 Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 04η-11-2016 ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 18:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από 
την υπ αριθµ. 37217/31-10-2016 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   24   δηλαδή: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

 Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος   

1 Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
(Αντιπρόεδρος) 

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

2 Τιτέλης Κωνσταντίνος (Γραµµατέας ∆.Σ.) 2 Αγοραστούδη Ευγενία 

3 Αναγνώστου Πασχάλης 3 Γκουστίλης Θεόδωρος 

4 Αποστόλου Στυλιανός 4 Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης) 

5 Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος 5 Κεφαλάς Ανέστης 

6 Βογιατζής ∆ηµήτριος 6 Κουγιουµτζίδης Σταύρος 

7 Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή 7 Πράτανος Απόστολος Προσήλθε στο 4ο 
θέµα της ηµερήσιας διάταξης το οποίο 
συζητήθηκε 1ο. 

8 Γκιζάρης Στέργιος 8 Σαµαράς Σωκράτης 

9 Ζελιλίδης ∆αµιανός 9 Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα 

10 Ιωσηφίδης Ιωάννης   

11 Καραουλάνης ∆ηµήτριος   

12 Κοντοπίδης Γεώργιος   

13 Καρκατζίνος Νικόλαος   

14 Λαγός Νικόλαος   

15 Λιάντας ∆ηµήτριος   

16 Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα) 
αποχώρησε µετά από τη συζήτηση του 
3ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

  

17 Μουστάκας Βασίλειος   

18 Μπίκος Κωνσταντίνος   

19 Πονερίδης Παναγιώτης    

20 Σαραφιανός Χρήστος    

21 Σφονδύλας ∆ηµήτριος    
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22 Τσολάκης Απόστολος   

23 Τριανταφυλλίδου Ιωάννα   

24 Χρυσοχόου Παύλος   

 
κηρύχτηκε από την Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.   
 
Τα Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Περήφανου Άννα, υπάλληλο του ∆ήµου Θέρµης.  
 
Το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκε 1ο. 
 
Λόγω απουσίας της προέδρου του ∆.Σ. προέδρευσε ο αντιπρόεδρος κ. Μοσχόπουλος 
Μοσχόπουλος και εισηγούµενος το 9Ο θέµα είπε ότι ο προϋπολογισµός έτους 2016 
καταρτίστηκε και εγκρίθηκε µε την υπ αριθµ. 498/2015 (Α∆Α:7Σ1ΠΩΡΣ-Ψ1Υ) απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου µε βάση το προσχέδιο του προϋπολογισµού, που καταρτίστηκε µε 
την υπ αριθ. 399/2015 (Α∆Α : 7ΒΨΟΩΡΣ-Ρ3Η) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, την 
υπ αριθµ. 526/14-10-15 γνώµη του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. και 
την υπ αριθµ. 519/2015 (Α∆Α:76ΣΖΩΡΣ-Φ6Γ) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, η 
οποία συνέταξε εκ νέου τον προϋπολογισµό εσόδων και εξόδων του ∆ήµου Θέρµης για το 
οικονοµικό έτος 2016.  
 
Από την ψήφιση του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016 του ∆ήµου διαπιστώθηκε ότι 
είτε ορισµένες πιστώσεις τόσο του σκέλους των εσόδων όσο και του σκέλους των εξόδων 
δεν επαρκούν είτε δεν προβλέφθηκαν.  
 
Στη συνέχεια η πρόεδρος έθεσε υπόψη του συµβουλίου την εισήγηση του Οικονοµικού 
Τµήµατος του ∆ήµου σύµφωνα µε την οποία προτείνεται αναµόρφωση του Προϋπολογισµού 
2016 ως εξής :  
 

1. Μεταφορά στο αποθεµατικό πίστωσης συνολικού ύψους 588.620,36 € από τους Κ.Α. εξόδου 

που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα λόγω µικρότερης συµβασιοποίησης:  

Κ.Α. εξόδου Περιγραφή Ποσό € 

00.6117.005 Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας 3.620,36 

30.7333.006  Συντήρηση οδικού δικτύου ∆ήµου Θέρµης 585.000,00 

σύνολο 588.620,36 

 

2. Ενίσχυση του Κ.Α. εξόδου 00.8224 µε τίτλο «Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του 

∆ηµοσίου» µε εγγραφή πίστωσης ύψους 15.000,00 € εξαιτίας µη επαρκούς υπολοίπου στον 

Προϋπολογισµό οικ. έτους 2016. 

 

3. ∆ηµιουργία του Κ.Α. εξόδου 30.7413.040 µε τίτλο «Αποτυπώσεις υφιστάµενων σχολικών 

µονάδων για υπαγωγή στον ν.4178/2013 και επικαιροποίηση µελέτης προπονητηρίου & 

έκδοση άδειας δόµησης αυτού στο 454 Β αγρ. Ταγαράδων» και εγγραφή πίστωσης ύψους 

70.000,00 € µε µεταφορά ισόποσης πίστωσης από το αποθεµατικό εξαιτίας µη πρόβλεψης 

σχετικής πίστωσης στον Προϋπολογισµό οικ. έτους 2016. 

 

4. Αλλαγή τίτλου του Κ.Α. εξόδου 70.7311.107 και τροποποίηση τεχνικού προγράµµατος ως 

προς τον τίτλο του έργου από «Κατασκευή καθ’ ύψος και κατ’ επέκταση προσθηκών στο 5ο 

∆ηµοτικό Σχολείο Θέρµης» σε «Καθ’ ύψος και κατ’ επέκταση προσθήκες 5ου ∆ηµοτικού 

Σχολείου Θέρµης – Τριαδίου και εσωτερικές διαρρυθµίσεις υφιστάµενου κτιρίου». 
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Η τροποποίηση επιβάλλεται, σύµφωνα µε το από 31-10-2016 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών, ύστερα από την αποδοχή της ένταξης του παραπάνω έργου και προκειµένου να 

µην δηµιουργηθούν προβλήµατα κατά την εισροή της χρηµατοδότησης από το 

χρηµατοδοτικό πρόγραµµα. 

 

5. Ενίσχυση του Κ.Α. εξόδου 20.6262.002 µε τίτλο «Τοποθέτηση και αποξήλωση 

εορταστικού φωτισµού» και εγγραφή πίστωσης ύψους 18.600,00 € µε µεταφορά πίστωσης 

από τον Κ.Α. εξόδου 20.6673.012 µε τίτλο «Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού». 

 
Ύστερα από τα παραπάνω η πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 
εισήγηση της Προέδρου και Της Οικονοµικής Υπηρεσίας, την υπ αριθµ. 498/2015 απόφαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, καθώς και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) και 
του Ν. 3852/2010.  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   οµόφωνα 
 

Αναµορφώνει τον ισχύοντα προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2016 όπως παρακάτω: 
 
1.Μεταφέρει στο αποθεµατικό πίστωση συνολικού ύψους 588.620,36 € από τους Κ.Α. 

εξόδου που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα λόγω µικρότερης συµβασιοποίησης:  

Κ.Α. εξόδου Περιγραφή Ποσό € 

00.6117.005 Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας 3.620,36 

30.7333.006  Συντήρηση οδικού δικτύου ∆ήµου Θέρµης 585.000,00 

σύνολο 588.620,36 

 

2.Ενισχύει τον Κ.Α. εξόδου 00.8224 µε τίτλο «Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του 

∆ηµοσίου» µε εγγραφή πίστωσης ύψους 15.000,00 € εξαιτίας µη επαρκούς υπολοίπου στον 

Προϋπολογισµό οικ. έτους 2016. 

 

3.∆ηµιουργεί τον Κ.Α. εξόδου 30.7413.040 µε τίτλο «Αποτυπώσεις υφιστάµενων σχολικών 

µονάδων για υπαγωγή στον ν.4178/2013 και επικαιροποίηση µελέτης προπονητηρίου & 

έκδοση άδειας δόµησης αυτού στο 454 Β αγρ. Ταγαράδων» και εγγράφει πίστωση ύψους 

70.000,00 € µε µεταφορά ισόποσης πίστωσης από το αποθεµατικό εξαιτίας µη πρόβλεψης 

σχετικής πίστωσης στον Προϋπολογισµό οικ. έτους 2016. 

 

4.Τροποποιεί τον τίτλο του Κ.Α. εξόδου 70.7311.107 και το τεχνικό πρόγραµµα έτους 2016 

από «Κατασκευή καθ’ ύψος και κατ’ επέκταση προσθηκών στο 5ο ∆ηµοτικό Σχολείο 

Θέρµης» σε «Καθ’ ύψος και κατ’ επέκταση προσθήκες 5ου ∆ηµοτικού Σχολείου Θέρµης – 

Τριαδίου και εσωτερικές διαρρυθµίσεις υφιστάµενου κτιρίου». 
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4.Ενισχύει τον Κ.Α. εξόδου 20.6265.002 µε τίτλο «Τοποθέτηση και αποξήλωση εορταστικού 

φωτισµού» και εγγράφει πίστωση ύψους 18.600,00 € µε µεταφορά πίστωσης από τον Κ.Α. 

εξόδου 20.6673.012 µε τίτλο «Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού». 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  427/2016. 

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  ΑΘΗΝA 
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