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∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ αριθµ. 48/7-12-2016 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής
∆ήµου Θέρµης
Αριθµ.Αποφ. 499/2016

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ’αριθµ. 462/2016
απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής σχετικά
µε:
«Κατάρτιση
εκ
νέου
σχεδίου
προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017,
ύστερα
από
τη
γνώµη
του
Παρατηρητηρίου»»

Στη Θέρµη και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 7η-12-2015 ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 8.30 π.µ. συνεδρίασε η Οικονοµική Επιτροπή Θέρµης µετά από την υπ’αριθ.
42146/2-12-2016 πρόσκληση του Προέδρου και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων
74 και 75 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 9 µελών βρέθηκαν
παρόντα και τα 7 µέλη, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Βογιατζής ∆ηµήτριος, Πρόεδρος
2. Πράτανος Απόστολος
3. Αποστόλου Στυλιανός
1. Καρκατζίνος Νικόλαος
4. Γεωργαλή Ζωή
2. Αναγνώστου Πασχάλης
5. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
6. Γκιζάρης Στέργιος
7. Αγοραστούδη Ευγενία (αναπληρωµατικό µέλος)
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Πανταζή Ιωάννα, υπάλληλος του ∆ήµου Θέρµης,
για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής αφού εισηγήθηκε το 1ο θέµα της
ηµερησίας διατάξεως είπε ότι µε την 368/2016 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής
∆ήµου Θέρµης καταρτίστηκε το σχέδιο του προϋπολογισµού του ∆ήµου για το
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 µε την 462/2016 απόφασή της η Οικονοµική Επιτροπή συνέταξε εκ
νέου τον προϋπολογισµό εσόδων και εξόδων του ∆ήµου Θέρµης για το οικονοµικό
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έτος 2017, ύστερα από την µε ΑΠ 1298/4.11.2016 Γνώµη του Παρατηρητηρίου και
τον υπέβαλε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για έγκριση σύµφωνα µε την αιτιολογική
έκθεση.
Τέλος µε την υπ’αριθµ. 457/2016 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε το
σχέδιο του προϋπολογισµού και το Ολοκληρωµένου Πλαίσιο ∆ράσης έτους 2017.
Ύστερα από τα ανωτέρω έθεσε υπόψη το από 1-12-2016 έγγραφο του ∆ηµάρχου
Θέρµης και την εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, σύµφωνα µε τα
οποία κατά τη συζήτηση του προϋπολογισµού και τη λήψη της απόφασης έγκρισης
του, δε λήφθηκε υπόψη ότι µε την υπ’αριθµ. 92/2016 απόφαση, ακυρώθηκε
οριστικά από την Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν.3463/2006, η υπ’αριθµ. 156/2016
Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Θέρµης που αφορά στην έκδοση ενηµερωτικού
εντύπου περιοδικής κυκλοφορίας από το ∆ήµο.
Ωστόσο, η έκδοση ενηµερωτικού εντύπου ιδίως για ζητήµατα πολιτισµού,
αθλητισµού και άλλων παρεµβάσεων στο κοινωνικό γίγνεσθαι του ∆ήµου είναι
απολύτως απαραίτητη αφού η εµπειρία έχει δείξει ότι λόγω της διασποράς των
οικισµών του ∆ήµου, το έντυπο αυτό αποτελεί βασική πηγή ενηµέρωσης και
πληροφόρησης των πολιτών του ∆ήµου.
Επειδή δε, η ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισµού, Περιβάλλοντος &
Αθλητισµού Θέρµης (∆ΕΠΠΑΘ) στο πλαίσιο των καταστατικών της αρµοδιοτήτων
έχει τη δυνατότητα να εκδώσει περιοδικό έντυπο, προτείνεται η τροποποίηση του
προϋπολογισµού ώστε να διαγραφούν οι πιστώσεις που είχαν προβλεφθεί για την
έκδοση και τη διανοµή περιοδικού εντύπου, δεδοµένης της ακύρωσης του σχετικού
διαγωνισµός από την Α∆Μ-Θ, και να ενισχυθεί ισόποσα η πίστωση που
προβλέφθηκε για την χρηµατοδότηση της ∆ΕΠΠΑΘ, µε το ποσό των 121.026,00
ευρώ για την έκδοση περιοδικού εντύπου και τη διανοµή του.
Συγκεκριµένα προτείνεται η τροποποίηση ως εξής:
Κ.Α. ΕΞΟ∆ΩΝ ΤΙΤΛΟΣ

ΠΙΣΤΩΣ
Η

02.00.6431.002

Προµήθεια περιοδικού εντύπου ∆ήµου
Θέρµης

109.074,00

0,00

02.00.6431.003

∆ιανοµή
Θέρµης

-11.952,00

0,00

02.00.6738.001

Χρηµατοδότηση
της
∆ηµοτικής 121.026,00
Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισµού,

1.421.026,00

περιοδικού

εντύπου

∆ήµου

∆ΙΑΜΟΡΦΩ
ΣΗ ΜΕΤΑ
ΤΗΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙ
ΗΣΗ
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Περιβάλλοντος & Αθλητισµού Θέρµης
(∆ΕΠΠΑΘ)
0,00

ΣΥΝΟΛΟ

1.421.026,00

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος πρότεινε την τροποποίηση της υπ’ αριθµ.
462/2016 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής σχετικά µε την κατάρτιση του σχεδίου
προϋπολογισµού 2017 ως προς τη διαγραφή των πιστώσεων που είχαν προβλεφθεί
για την έκδοση και τη διανοµή περιοδικού εντύπου και την ενίσχυση του Κ.Α.
00.6738.001 «Χρηµατοδότηση της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης
Πολιτισµού, Περιβάλλοντος & Αθλητισµού Θέρµης (∆ΕΠΠΑΘ)» µε το ποσό των
121.026,00 ευρώ για την έκδοση περιοδικού εντύπου και τη διανοµή του, κάλεσε δε
την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου και τις
διατάξεις του Ν.3852/2010 και του Ν. 3463/2006

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

οµόφωνα

Τροποποιεί την υπ’ αριθµ. 462/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου
Θέρµης σχετικά µε : «Κατάρτιση εκ νέου σχεδίου προϋπολογισµού οικονοµικού
έτους 2017, ύστερα από τη γνώµη του Παρατηρητηρίου» ως προς τη διαγραφή των
πιστώσεων που είχαν προβλεφθεί για την έκδοση και τη διανοµή περιοδικού
εντύπου, δεδοµένης της ακύρωσης του σχετικού διαγωνισµός από την Α∆Μ-Θ, και
την ισόποση ενίσχυση του Κ.Α. 00.6738.001 «Χρηµατοδότηση της ∆ηµοτικής
Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισµού, Περιβάλλοντος & Αθλητισµού Θέρµης
(∆ΕΠΠΑΘ)» µε το ποσό των 121.026,00 ευρώ για την έκδοση περιοδικού εντύπου
και τη διανοµή του ως εξής:

Κ.Α. ΕΞΟ∆ΩΝ ΤΙΤΛΟΣ

ΠΙΣΤΩΣΗ

∆ΙΑΜΟΡΦΩ
ΣΗ ΜΕΤΑ
ΤΗΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙ
ΗΣΗ

02.00.6431.002

Προµήθεια περιοδικού εντύπου ∆ήµου
Θέρµης

-109.074,00

0,00

02.00.6431.003

∆ιανοµή περιοδικού εντύπου ∆ήµου
Θέρµης

-11.952,00

0,00
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02.00.6738.001

Χρηµατοδότηση
της
∆ηµοτικής
Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισµού,
Περιβάλλοντος & Αθλητισµού Θέρµης
(∆ΕΠΠΑΘ)

ΣΥΝΟΛΟ

121.026,00

1.421.026,00

0,00

1.421.026,00

Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
H απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 499/2016.
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση.
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

