
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ αριθµ. 35/08-11-2017 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Θέρµης 

 

Αριθµ. Απόφ. 406/2017      ΘΕΜΑ :  «Έγκριση Ολοκληρωµένου 

Πλαισίου ∆ράσης και προϋπολογισµού 

έτους 2018 του ∆ήµου» 

  

Στον Τρίλοφο  και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Τριλόφου σήµερα την 08η-11-2017 ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 21:00 µµ συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από 
την υπ’ αριθ. 39.817/03-11-2017 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 23 δηλαδή : 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

 Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος   

1. Γκουστίλης Θεόδωρος  Πρόεδρος  1. Τιτέλης Κωνσταντίνος  Γραµµατέας ∆Σ 

2. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
Αντιπρόεδρος 

2. Σφονδύλας ∆ηµήτριος 

3. Αγοραστούδη Ευγενία 3. Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα 

4. Αποστόλου Στυλιανό 4. Καραουλάνης ∆ηµήτριος 

5. Αναγνώστου Πασχάλη 5. Κεφαλάς Ανέστης 

6. Βογιατζής ∆ηµήτριος 6. Κοντοπίδης Γεώργιος 

7. Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος 7. Κουγιουµτζίδης Σταύρος 

8. Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή 8. Μπίκος Κωνσταντίνος 

 9. Γκιζάρης Στέργιος 9. Πονερίδης Παναγιώτης 

10. Ζελιλίδης ∆αµιανός 10. Χρυσοχόου Παύλος 

11. Ιωσηφίδης Ιωάννης   

12. Καρκατζίνος Νικόλαος   

13. Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης)   

14. Λαγός Νικόλαος   

15. Λιάντας ∆ηµήτριος   

16. Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα)   

17. Μουστάκας Βασίλειος   

18. Παπαδάκη Αθηνά (Νανά)   

19. Πράτανος Απόστολος    

20. Σαµαράς Σωκράτης   

21. Σαραφιανός Χρήστος   

22. Τριανταφυλλίδου Ιωάννα   

23. Τσολάκης Απόστολος   

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. 
 
Για τη συζήτηση του κατωτέρω θέµατος κλήθηκαν µε την αρ. πρωτ. 39818/03-11-2017 
πρόκληση του Προέδρου οι κ.κ. Μαίδου Ελένη , προϊσταµένη ∆/νσης Οικονοµικών 

ΑΔΑ: ΨΩΤΧΩΡΣ-ΛΧ8



 

Υπηρεσιών και Τολίκα Μαρία Προϊσταµένη τµήµατος Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου και 
Προµηθειών, οι οποίες και παραστάθηκαν.  
 
 Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το µοναδικό θέµα της ηµερήσιας διάταξης 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 
∆ήµων 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 
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εγγράψει σε επιµέρους κωδικούς ή οµάδες κωδικών αριθµών του σχεδίου του 
προϋπολογισµού, ώστε αυτός να καταστεί ρεαλιστικός.  
 
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 ∆ηµοτικό Συµβούλιο, έως τη 15η Νοεµβρίου, ψηφίζει τον προϋπολογισµό και το 
Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης 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 ∆εκεµβρίου. 
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). 
 
Οι οδηγίες προϋπολογισµού δίνονται µε την ΚΥΑ οικ. 25595/26-07-2017 (ΦΕΚ 
2658/28.07.2017 τεύχος Β'): “Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των 
∆ήµων, οικονοµικού έτους 2018  
 
Με την αριθ. 2/23-8-2017 απόφασή  της, η ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης του ∆ήµου 
γνωµοδότησε οµόφωνα υπέρ του Προσχεδίου του Πρ/µού οικονοµικού έτους 2018. 
 
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 4/28-8-2017 
απόφαση της, σύµφωνα µε τις διατάξεις των περιπτ. δ’ και ε’ του άρθρου 63 του 
Ν.3852/2010. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή λαµβάνοντας όλα τα παραπάνω υπόψη συνέταξε το προσχέδιο του 
προϋπολογισµού µε την υπ αριθ. 519/2017 (Α∆Α : 78ΜΥΩΡΣ-Ε3Υ) απόφασή της.  
 
Το Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου καταρτίστηκε µε την υπ αριθµ. 292/2017      
(Α∆Α:6022ΩΡΣ-ΥΣΧ) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ενώ τροποποιήθηκε µε την υπ 
αριθ. 390/2017 απόφασή του (Α∆Α:7ΜΑΜΩΡΣ-∆ΑΚ)   
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Το σχέδιο υποβλήθηκε σύµφωνα µε την αριθ. 25595/26.07.2017 (ΦΕΚ 2658/28.07.2017 
τεύχος Β’) ΚΥΑ εγκύκλιο του ΥΠΕΣ στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων που τηρείται στο 
Υπουργείο Εσωτερικών στο Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας. 
Ύστερα από το µε Α.Π. 824/29.09.2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & ∆.Α. – 
Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. η υπηρεσία εισηγήθηκε την 
τροποποίηση του πρ/µού οικονοµικού Έτους 2018 
 
Ύστερα από τα παραπάνω η Οικονοµική Επιτροπή µε την υπ αριθµ. 654/2017 (Α∆Α: 
6Ω2ΜΩΡΣ-7ΡΞ) απόφασή της συνέταξε εκ νέου τον προϋπολογισµό εσόδων και εξόδων του 
∆ήµου Θέρµης για το οικονοµικό έτος 2018 , ο οποίος συνοπτικά εµφανίζει : 
 

ΕΣΟ∆Α  ΕΞΟ∆Α 

Τακτικά 17.526.415,52 Λειτουργικές 

δαπάνες χρήσης 

21.559.499,21 

Έκτακτα 3.916.248,52 Επενδύσεις 12.321.046,96 

Έσοδα Π.Ο.Ε. 1.788.000,00 Πληρωµές Π.Ο.Ε., 

λοιπές αποδόσεις 

& προβλέψεις 

18.518.489,36 

Εισπράξεις 

δανείων 

απαιτήσεων από 

Π.Ο.Ε. 

14.000.150,00 Αποθεµατικό 617.267,51 

Εισπράξεις υπέρ 

∆ηµοσίου και 

τρίτων & 

επιστροφές 

χρηµάτων 

3.445.500,00     

Χρηµατικό 

υπόλοιπο 

12.339.989,00     

ΣΥΝΟΛΟ 53.016.303,04   53.016.303,04 

 

Επίσης, σύµφωνα µε τον Ν. 4011/2013 (ΦΕΚ 18 Α/25-1-2013) οι ∆ήµοι υποχρεούνται στη 
σύνταξη του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης, το οποίο συνοψίζει το επιχειρησιακό τους 
πρόγραµµα, το ετήσιο πρόγραµµα δράσης και τον ετήσιο προϋπολογισµό. 
 
Το εγκεκριµένο ΟΠ∆ 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 ΟΠ∆ συγκεκριµένους, κατάλληλα 
µορφοποιηµένους Πίνακες (ηλεκτρονικά αρχεία της µορφής excel), ενοποιώντας αυτούς σε 
έναν ηλεκτρονικό φάκελο που συνιστά την ηλεκτρονική µορφή του ΟΠ∆. Για τον έλεγχο και 
την έγκριση του ΟΠ∆, πέραν της έντυπης µορφής, ο ΟΤΑ πρέπει να αποστείλει στην οικεία 
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση και τον ηλεκτρονικό αυτό φάκελο του ΟΠ∆, η οποία, µε τη σειρά 
της, θα τα αποστείλει στο Παρατηρητήριο.  
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Στη συνέχεια  ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του συµβουλίου την υπ αριθµ. 673/2017 
(Α∆Α:ΩΓΞ∆ΩΡΣ-4Σ6) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία καταρτίστηκε το 
σχέδιο Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆.) του ∆ήµου έτους 2018. Στον πίνακα 5α 
«Στοχοθεσία οικονοµικών αποτελεσµάτων ∆ήµου Θέρµης οικονοµικού έτους 2018» 
αποτυπώνονται συνοπτικά ο ετήσιος προϋπολογισµός και το µηνιαίο πρόγραµµα εκτέλεσής 
του, όπως έχει συνταχθεί από την Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου και επισυνάπτεται.  
 
Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.  
 
Κατά τη διαλογική συζήτηση του θέµατος το λόγο πήρε η Αντιδήµαρχος Οικονοµικών 
υπηρεσιών κα Γεωργαλή Ζωή  η οποία παρουσίασε συνοπτικά τον πρ/µό και είπε ότι τα 
χαρακτηριστικά του είναι η κοινωνική συνοχή (αυξηµένες επιχορηγήσεις στα Νοµικά 
Πρόσωπα, µέριµνα για τις ευπαθείς οµάδες), η ανάπτυξη (έργα ποιότητας ζωής) και η 
εξυπηρέτηση της καθηµερινότητας (π.χ. µέσω της ανανέωσης του εξοπλισµού της υπηρεσία 
καθαριότητας κ.λ.π.) 
Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο ∆ήµαρχος κος Παπαδόπουλος Θεόδωρος , ο οποίος είπε ότι 
έχει καταργηθεί στην ουσία το αυτοδιοίκητο της τοπικής αυτοδιοίκησης και έχει ξεπεράσει 
κάθε όριο η παρέµβαση του κεντρικού κράτους στη διοίκηση των ∆ήµων. Στόχος της 
διοίκησης του ∆ήµου είναι η διεκδίκηση πόρων και κονδυλίων. Στον πρ/µό δε του 2018 
υπάρχουν έργα τα οποία είναι ενταγµένα για χρηµατοδότηση και θα υλοποιηθούν άµεσα.  
 
Ο ∆.Σ. Πράτανος Απόστολος είπε ότι δεν υπάρχει το στρατηγικό πλαίσιο για την κατάρτιση 
του πρ/µού ενώ τα έργα πρέπει να εντάσσονται σε έναν ολοκληρωµένο σχεδιασµό. Λείπε 
από αυτόν τον πρ/µό ο πολεοδοµικός σχεδιασµός όλων των οικισµών, οι αναπτυξιακοί 
στόχοι ενώ δεν υπάρχει ούτε ένα ευρώ για τη διαµόρφωση των στάσεων του ΟΑΣΘ.  
Παρόλα αυτά είναι µία ευνοϊκή χρονιά καθώς η κυβέρνηση εξάντησε κάθε δυνατότητα για την 
ενίσχυση των ∆ήµων και παράδειγµα αποτελεί η χρηµατοδότηση σηµαντικών έργων 
αποχέτευσης, τα έργα φυσικού αερίου η κατασκευή 4 σχολείων στο ∆ήµο. 
Η παράταξη έχει διαφορετική φιλοσοφία και κατεύθυνση απ’αυτή της διοίκησης και 
καταψηφίζει τον πρµό. 
 Ο ∆.Σ. Καρκατζούνης Θεοφάνης καταψηφίζει τον πρ/µό , η περικοπή των ΚΑΠ ξεπερνά το 
70%  ενώ το κράτος δίνει στο ∆ήµο Θέρµης 226€ ανά κάτοικο για να καλυφθούν όλες οι 
ανάγκες των πολιτών. Πρέπει να υπάρξει κινητοποίηση του κόσµου και η ∆ιοίκηση του 
∆ήµου πρέπει να είναι αρωγός στην διεκδίκηση κονδυλίων για τον πολίτη, όµως αυτή η 
διοίκηση δεν το πράττει.  
Ο ∆.Σ. Βλαχοµήτρος  ∆ηµήτριος είπε ότι από τον προϋπολογισµό και το τεχνικό πρόγραµµα  
λείπουν οι συµµετοχικές διαδικασίες Είναι αποτέλεσµα φόρων και τελών ενώ δεν λύνονται τα 
προβλήµατα της καθηµερινότητας (ηλεκτροφωτισµός, αποχετεύσεις κ.λ.π.)  
 
Το συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του το σχέδιο 
προϋπολογισµού και ολοκληρωµένου πλαισίου δράσης, το τεχνικό πρόγραµµα έτους 2018 
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 ∆ήµου έγινε µε τις πλέον βάσιµες προβλέψεις βεβαίωσης και είσπραξης των εσόδων και 
πληρωµής των εξόδων κατά το οικονοµικό έτος 2017 
 
 
 

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

 
 
 
Εγκρίνει το Ολοκληρωµένου Πλαίσιο ∆ράσης και ψηφίζει τον προϋπολογισµό εσόδων και 
εξόδων του ∆ήµου Θέρµης έτους 2018, όπως εµφανίζονται στα επισυναπτόµενα κείµενα τα 
οποία αποτελούν αναπόσπαστα τµήµατα της παρούσας απόφασης. 
 

ΑΔΑ: ΨΩΤΧΩΡΣ-ΛΧ8



 

 
Συνοπτική κατάσταση του προϋπολογισµού να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου 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 ∆.Σ. Πράτανος Απόστολος, Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος, Σαραφιανός 
Χρήστος, Αγοραστούδη Ευγενία, Ιωσηφίδης Ιωάννης,Καρκατζούνης Θεοφάνης 
Τριανταφυλλίδου Ιωάννα  και Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 406/2017. 

 
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 

                     Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ 
     
 
 

                        ΓΚΟΥΣΤΙΛΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΨΩΤΧΩΡΣ-ΛΧ8



 

 

 
 

ΑΔΑ: ΨΩΤΧΩΡΣ-ΛΧ8



 

 
 
 
 

 

ΑΔΑ: ΨΩΤΧΩΡΣ-ΛΧ8



 

 

 
 

ΑΔΑ: ΨΩΤΧΩΡΣ-ΛΧ8



 

Α/Α Στήλης : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟ∆ΩΝ ΟΜΑ∆ΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΤΡΕΧΟΥΣΑ 

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 

ΕΤΟΥΣ: Π/Υ 

ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ 

ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ 

ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ 

('.χ 2014) - 

Ετήσιοι Στόχοι

ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ 

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 

ΕΤΟΥΣ: 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ

ΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ 

ΠΟΥ 

ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ 

ΣΕ  ΣΤΟΧΟΥΣ 

('.χ. 2014)

Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Α΄Τρίµηνο Α�ρίλιος Μάιος Ιούνιος Β' Τρίµηνο 6µηνο Ιούλιος Αύγουστος Σε�τέµβριος Γ' Τρίµηνο 9µηνο Οκτώβριος Νοέµβριος Δεκέμβριος ∆' Τρίµηνο 12µηνο

Έλεγχος 

ταύτισης των 

εγγραφών στις 

στήλες 1. και 

21. (Π/Υ - 

12µηνο) Η 

ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ 

ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΙΣΗ 

ΜΕ "0"

Γραµµή 1 Ε�ιχορηγήσεις για λειτουργικές δα�άνες
(06)_Έσοδα α�ό ε�ιχορηγήσεις για λειτουργικές δα�άνες (-)(µείον) 

(0621)_Ε�ιχορηγήσεις για κάλυψη δα�άνης των �ρονοιακών ε�ιδοµάτων
6.863.580 652.453 504.669 504.669 1.661.791 578.561 686.853 612.958 1.878.372 3.540.163 504.669 578.823 733.302 1.816.794 5.356.957 504.669 326.226 675.728 1.506.623 6.863.580 0

Γραµµή 2 Ε�ιχορηγήσεις για Προνοιακά Ε�ιδόµατα (0621)_Ε�ιχορηγήσεις για κάλυψη δα�άνης των �ρονοιακών ε�ιδοµάτων 1.430.835 119.236 119.236 119.236 357.708 119.236 119.236 119.236 357.708 715.416 119.236 119.236 119.236 357.708 1.073.124 119.236 119.236 119.239 357.711 1.430.835 0

Γραµµή 3 Ε�ιχορηγήσεις για ε�ενδύσεις (13)_Έκτακτες ε�ιχορηγήσεις για ε�ενδύσεις. 3.017.749 0 79.212 0 79.212 0 0 325.716 325.716 404.928 1.303.542 533.369 308.661 2.145.572 2.550.500 237.638 55.946 173.665 467.249 3.017.749 0

(01)_Πρόσοδοι α�ό ακίνητη �εριουσία (+) (02)_Πρόσοδοι α�ό την κινητή �εριουσία 

(+) (03)_Έσοδα α�ό αντα�οδοτικά τέλη και δικαιώµατα (+) (04)_Έσοδα α�ό λοι�ά τέλη, 

δικαιώµατα και �αροχή υ�ηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισφορές(+)(07)_Λοι�ά τακτικά 

έσοδα(+) (11)_Έσοδα α�ό εκ�οίηση κινητής και ακίνητης �εριουσίας (+)(14)_∆ωρεές, 

κληρονοµιές, κλροδοσίες(+) (15)_Προσαυξήσεις, �ρόστιµα, �αράβολα (+) (16)_Λοι�ά 

έκτακτα έσοδα

10.130.500 119.492 340.388 1.377.376 1.837.256 1.040.278 2.033.972 577.850 3.652.100 5.489.356 1.005.912 994.527 1.164.856 3.165.295 8.654.651 515.993 451.864 507.992 1.475.849 10.130.500 0

(21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ 1.788.000 797.850 564.020 154.660 1.516.530 22.828 14.500 11.280 48.608 1.565.138 80.657 44.575 33.538 158.770 1.723.908 36.715 2.950 24.427 64.092 1.788.000 0

Σύνολο Γραµµής 4 11.918.500 0 917.342 904.408 1.532.036 3.353.786 1.063.106 2.048.472 589.130 3.700.708 7.054.494 1.086.569 1.039.102 1.198.394 3.324.065 10.378.559 552.708 454.814 532.419 1.539.941 11.918.500 0

Γραµµή 5
Έσοδα �ου �ροβλέ�εται να εισ�ραχθούν α�ό 

α�αιτήσεις ΠΟΕ 
(32 - 85)  (Εκτίµηση εισ�ράξεων) 683.870 62.000 65.000 62.000 189.000 68.000 70.000 60.000 198.000 387.000 60.000 72.880 58.600 191.480 578.480 60.260 30.000 15.130 105.390 683.870 0

Γραµµή 6 Λοι�ά Έσοδα
(41)_Εισ�ράξεις υ�έρ του ∆ηµοσίου και τρίτων+(42)_Ε�ιστροφές 

χρηµάτων+(31)_Εισ�ράξεις α�ό δάνεια
3.445.500 6.540 316.430 339.067 662.037 338.146 343.400 340.080 1.021.626 1.683.663 339.255 330.275 335.015 1.004.545 2.688.208 175.850 4.355 577.087 757.292 3.445.500 0

Γραµµή 7 Χρηµατικό Υ�όλοι�ο (5)_Χρηµατικό υ�όλοι�ο 12.339.989 12.339.989 12.339.989 12.339.989 12.339.989 12.339.989 12.339.989 12.339.989 12.339.989 12.339.989 12.339.989 12.339.989 12.339.989 12.339.989 12.339.989 12.339.989 12.339.989 12.339.989 12.339.989 12.339.989 0

A 39.700.023 0 14.097.560 14.328.944 14.896.997 18.643.523 14.507.038 15.607.950 14.387.109 19.822.119 26.125.653 15.753.260 15.013.674 15.093.197 21.180.153 34.965.817 13.990.350 13.330.566 14.433.257 17.074.195 39.700.023 0

Β ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟ∆ΩΝ ΟΜΑ∆ΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΤΡΕΧΟΥΣΑ 

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 

ΕΤΟΥΣ: Π/Υ 

ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ 

ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ 

ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ 

('.χ 2014) - 

ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ 

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 

ΕΤΟΥΣ: 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ

ΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ 

ΠΟΥ 

ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ 

Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Α΄Τρίµηνο Α�ρίλιος Μάιος Ιούνιος Β' Τρίµηνο 6µηνο Ιούλιος Αύγουστος Σε�τέµβριος Γ' Τρίµηνο 9µηνο Οκτώβριος Νοέµβριος Δεκέμβριος ∆' Τρίµηνο 12µηνο

Έλεγχος 

ταύτισης των 

εγγραφών στις 

στήλες 1. και 

21. (Π/Υ - 

12µηνο) Η 

Γραµµή 1 Κόστος �ροσω�ικού (60)_Αµοιβές και έξοδα �ροσω�ικού 7.584.353 390.590 675.585 669.266 1.735.441 680.385 729.242 663.770 2.073.397 3.808.838 712.936 753.428 717.562 2.183.926 5.992.764 752.296 320.812 518.481 1.591.589 7.584.353 0

Γραµµή 2 Προνοιακά ε�ιδόµατα (674)_Προνοιακά ε�ιδόµατα  1.430.835 119.236 119.236 119.236 357.708 119.236 119.236 119.236 357.708 715.416 119.236 119.236 119.236 357.708 1.073.124 119.236 119.236 119.239 357.711 1.430.835 0

Γραµµή 3 ∆α�άνες για την εξυ�ηρέτηση δηµόσιας �ίστης (65)_Πληρωµές για την εξυ�ηρέτηση δηµόσιας �ίστης 565.881 40.236 31.306 61.688 133.230 48.505 57.420 35.207 141.132 274.362 40.223 85.690 53.243 179.156 453.518 61.080 23.695 27.588 112.363 565.881 0

Γραµµή 4 ∆α�άνες για ε�ενδύσεις (7)_Ε�ενδύσεις 12.321.047 217.206 60.255 1.106.045 1.383.506 1.570.313 913.422 2.500.665 4.984.400 6.367.906 831.930 1.475.848 1.144.848 3.452.626 9.820.532 1.086.858 90.093 1.323.564 2.500.515 12.321.047 0

Γραµµή 5 Πληρωµές ΠΟΕ 
(81)_Πληρωµές υ�οχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Ε�ιχορηγούµενες Πληρωµές 

Υ�οχρεώσεων Π.Ο.Ε.
1.597.210 14.077 413.520 292.415 720.012 172.325 162.758 63.614 398.697 1.118.709 308.713 30.952 6.858 346.523 1.465.232 855 131.100 23 131.978 1.597.210 0

(67)_Πληρωµές για µεταβιβάσεις σε τρίτους 6.230.665 585.470 627.715 591.370 1.804.555 478.033 411.255 820.000 1.709.288 3.513.843 582.296 277.400 600.800 1.460.496 4.974.339 665.600 185.075 405.651 1.256.326 6.230.665 0

(-) (µείον) (674)_Προνοιακά Ε�ιδόµατα 1.430.835 0 119.236 119.236 119.236 357.708 119.236 119.236 119.236 357.708 715.416 119.236 119.236 119.236 357.708 1.073.124 119.236 119.236 119.239 357.711 1.430.835 0

Σύνολο Γραµµής 6 4.799.830 0 466.234 508.479 472.134 1.446.847 358.797 292.019 700.764 1.351.580 2.798.427 463.060 158.164 481.564 1.102.788 3.901.215 546.364 65.839 286.412 898.615 4.799.830 0

Γραµµή 7 Λοι�ές λειτουργικές δα�άνες 

(61)_Αµοιβές αιρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Φόροι - τέλη(+) 

(64)_Λοι�ά γενικά έξοδα(+) (66)_∆α�άνες �ροµήθειας αναλωσίµων(+) (68)_Λοι�ά 

έξοδα

7.178.600 0 45.852 380.362 875.978 1.302.192 581.617 889.168 497.230 1.968.015 3.270.207 739.265 708.365 900.285 2.347.915 5.618.122 498.860 236.158 825.460 1.560.478 7.178.600 0

Γραµµή 8 Α�οδόσεις εσόδων υ�έρ ∆ηµοσίου και τρίτων (82)_Λοι�ές α�οδόσεις 3.605.000 0 444.797 330.163 302.477 1.077.437 315.651 317.362 340.688 973.701 2.051.138 313.619 355.860 366.235 1.035.714 3.086.852 173.096 38.414 306.638 518.148 3.605.000 0

Γραµµή 9 Α�οθεµατικό (9)_Α�οθεµατικό 617.267 0 617.267 0

B. 39.700.023 0 1.738.228 2.518.906 3.899.239 8.156.373 3.846.829 3.480.627 4.921.174 12.248.630 20.405.003 3.528.982 3.687.543 3.789.831 11.006.356 31.411.359 3.238.645 1.025.347 3.407.405 7.671.397 39.700.023 0

Γ. ∆ιαφορά για συµφωνία Π/Υ   (85) Προβλέψεις µη είσ'ραξης βεβαιωµένων κατά τα ΠΟΕ 13.316.280 0 13.316.280

∆1 Συµφωνία ετήσιων στόχων µε ετήσιο Π/Υ (Γραµµή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραµµή Γ.) 53.016.303

∆2 Συµφωνία ετήσιων στόχων µε ετήσιο Π/Υ (Γραµµή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραµµή Γ.) 53.016.303

Ε. 0 0 12.359.332 11.810.038 10.997.758 10.487.150 10.660.209 12.127.323 9.465.935 7.573.489 5.720.650 12.224.278 11.326.131 11.303.366 10.173.797 3.554.458 10.751.705 12.305.219 11.025.852 9.402.798 0

Σύνολο Α'λήρωτων Υ'οχρεώσεων κατά την 31/12 'ροηγούµενου οικ. έτους ('.χ 

2013)
0

Μηνιαίοι στόχοι α'λήρωτων υ'οχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ ('.χ 2014) 1.597.209 1.597.209 1.597.209 1.200.000 1.100.000 950.000 800.000 700.000 650.000 650.000 500.000 500.000

Ζ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
Η 'ερίοδος της ο'οίας αναµορφώθηκαν οι στόχοι (µήνες / τρίµηνα) σηµειώνεται µε 

τη συµ'λήρωση του αριθµού 1 στα δι'λανά 'εδία

ΠΙΝΑΚΑΣ   5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.∆.∆.                          

(Συµ'ληρώνονται µόνο τα µη σκιασµένα 'εδία µε την ένδειξη "0" / 'οσά σε ευρώ)                                                                
ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :  ∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

Α'λήρωτες Υ'οχρεώσειςΣΤ.

ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραµµές 1 - 9)

ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, 'αρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ (Β)

Γραµµή 4
Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώµατα, εισφορές, 

�ρόστιµα, �ρόσοδοι α�ό �εριουσία)  

Γραµµή 6

ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραµµών 1-7)

Μεταβιβάσεις σε τρίτους

Οδηγίες συµ'λήρωσης του Πίνακα  

5.Α

6. Η Γραμμή Γ. "Διαφορά για συμφωνία Π/Υ ", η οποία πρέπει να συμπληρωθεί με το ποσό του ΚΑΕ 85_"Προβλέψεις μη Είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα 

ΠΟΕ",  αποσκοπεί στον έλεγχο της ταύτισης των ποσών της ετήσιας στοχοθεσίας εσόδων και εξόδων με τα αντίστοιχα σύνολα του Π/Υ. Τα σχετικά ποσά 

αποτυπώνονται στις Γραμμές Δ.1 και Δ.2..

7. Στη στήλη 22 ελέγχεται η ταύτιση των εγγραφών των στηλών 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάρτιση του ΟΠΔ είναι το μηδέν (0). 

8. Στην περίπτωση αναμόρφωσης των στόχων εντός του έτους,  συμπληρώνεται ο αριθμός 1 στα πεδία της γραμμής Ζ. των στηλών που αντιστοιχούν στην 

περίοδο της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα / σωρευτική περίοδος μηνών).  Στους προηγούμενους μήνες αναγράφονται ως στόχοι τα 

στοιχεία εκτέλεσης του π/υ κατά την περίοδο αυτή (στοιχεία που ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ).

4. Στο τμήμα των εξόδων ο κωδ.: 674_Προνοιακά επιδόματα πρέπει να συμπληρωθεί μόνο μία φορά στη Γραμμή 2 "Προνοιακά επιδόματα" και με τη 

συμπλήρωσή του αυτόματα  ενημρώνεται η Γραμμή 6"Μεταβιβάσεις σε Τρίτους".

3. Στο τμήμα των Εσόδων, το Χρηματικό Υπόλοιπο πρέπει να συμπληρωθεί  μία φορά στη στήλη 1 (Τρέχουσα Στοχοθεσία) και με τη συμπλήρωσή του 

ενημερώνεται αυτόματα η γραμμή Α "Σύνολο Εσόδων (με χρηματικό υπόλοιπο), αθροίζοντας το σχετικό ποσό στη μηνιαία στοχοθεσία. 

5. Στο τμήμα των εξόδων η Γραμμή 9 "Αποθεματικό" πρέπει να συμπληρωθεί μόνο στη στήλη 1 "Τρέχουσα στοχοθεσία έτους" και αυτόματα 

ενημερώνεται η στήλη του 12μήνου με το ίδιο ποσό. Το ποσό του αποθεματικού αθροίζεται μόνο στα ετήσια σύνολα των στηλών 1 και 21 και δεν 

περιλαμβάνεται στα μηνιαία Σύνολα Εξόδων.

1.ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕ∆ΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠ∆ ΠΟΥ 

ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟ∆ΙΚΑΙΑ ΑΚΥΡΟ.  

2. Τα σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" υπολογίζουν ή ελέγχουν αυτόματα ορισμένα πεδία εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική 

μορφή.  
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