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ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 01/2019  ΕΙΔΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΛΜΩΠΙΑΣ
Αριθμ.Απόφ. 01/2019 ΘΕΜΑ :  «Ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΣ-

Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων) οικ. έτους 2019 του Δήμου 
Αλμωπίας» 

Στην  Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 8 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00΄  (5.00 

μ.μ.) συνήλθε σε δημόσια ειδική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου  με  αριθμό  63/3-1-2019,   που  δόθηκε  στον  καθένα  δημοτικό  σύμβουλο  και  σε  Προέδρους   Τοπικών 

Διαμερισμάτων χωριστά,   σύμφωνα με τα άρθρα 65 & 67 του Ν.3852/2010 και του άρθρ. 95 του Ν.3463/2006 

(Κ.Δ.Κ).   

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μπίνου  Δημητρίου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., πως υπήρχε νόμιμη 

απαρτία,  δεδομένου  ότι  σε  σύνολο  είκοσι  επτά (27)   μελών  παραβρέθηκαν  παρόντα   δέκα  έξι   (16)  μέλη  και 

ονομαστικά οι:

 ΠΑΡΟΝΤΑ   ΜΕΛΗ
1- Σωτηριάδης Συμεών  - Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

2- Αβραμίκας Στέφανος

3- Γούδης Γεώργιος

4- Τσιμτσιρίδης Γεώργιος

5- Χουρσόγλου Χρήστος

6- Σαββίδης Γεώργιος

7- Χατζηγιαννίδης Γεώργιος

8- Δόντσος Χρήστος

9- Γεωργίου Χρήστος

10- Ρώσσης Ιωάννης

11- Κετικίδης Ιωάννης

12- Μπάτσης Χρήστος

13- Βέσκος Δημήτριος

14- Ζαχαριάδης Κων/νος

15- Ασβεστόπουλος Δημήτριος 

16- Κόγιος Παντελής

   ΑΠΟΝΤΑ   ΜΕΛΗ
1. Ουργαντζόγλου Απόστολος

2. Ζιάκα – Βαλιανάτου Μαρτίνα Κωνσταντίνα

3. Πασόης Δημήτριος
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4. Παρούτογλου Νικόλαος 

5. Καλδερεμτζή Δέσποινα 

6. Νικολαϊδης Κωνσταντίνος

7. Θεοδωρίδης Αναστάσιος

8. Ιωαννίδης Ιωάννης

9. Μπογδάνης Μιχαήλ

10. Μπαγκή Αικατέρινη

11. Αμπάρη Γεωργία 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1. Μπαρμπαγιάννης Ιωάννης  – Τοπικής Κοινότητας Ίδας

2. Γιουρούκη Μαρία– Τοπικής Κοινότητας Προμάχων

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, είκοσι οχτώ  (28),
οι οποίοι προσκλήθηκαν  νόμιμα σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρ. 67 του  Ν.3852/2010.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Θεοδωρίδου Μεταμόρφη,  υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των 

πρακτικών.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες, η Δ/ντρια Οικονομικών, Τοπ. Οικονομικής Ανάπτυξης, Κοιν. Προστασίας & 

Πολ. Ανάπτυξης, κα Επιγαρίδου Σοφία  και ο κ. Χατζηαναγνώστου Νικόλαος, υπάλληλο  του Τμήματος Οικονομικών 

Υπηρεσιών. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ανέφερε πως η απουσία της κας Αμπάρη Γεωργίας είναι δικαιολογημένη.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγήθηκε το   μοναδικό 

θέμα της ειδικής συνεδρίασης που αφορά στην   :  «Ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου 

Δράσης (ΟΠΣ-Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων) οικ. έτους 2019 του Δήμου Αλμωπίας» 
Σύμφωνα με το άρθρο 77 του ν. 4172/2013, ορίζονται τα εξής: 

«1.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.

2.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.

3.Κάθε έτος το δημοτικό συμβούλιο, με απόφασή του, η οποία διαβιβάζεται στο συμβούλιο κάθε δημοτικής ή τοπικής 

κοινότητας έως το τέλος Ιουνίου, καθορίζει το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού εξόδων κάθε κοινότητας για το 

επόμενο οικονομικό έτος.

Το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας καταρτίζει σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων της κοινότητας, το 

οποίο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που καθορίστηκε σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο. Το 

σχέδιο, συνοδευμένο από αιτιολογική έκθεση, αποστέλλεται στην οικονομική επιτροπή έως την 20ή Ιουλίου και σε 

περίπτωση μη κατάρτισης ή εμπρόθεσμης υποβολής του από την κοινότητα, το σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων 

καταρτίζεται από αυτήν.

4.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 
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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.

5.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.  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.

6.Το δημοτικό συμβούλιο, 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 
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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.

Σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή υποβάλλεται στην αρμόδια για την εποπτεία του δήμου Αρχή ο προϋπολογισμός, 

όπως διαμορφώνεται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ως αποτέλεσμα αναμορφώσεων.

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).

7.Αν το σχέδιο του προϋπολογισμού και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης δεν καταρτιστούν και δεν υποβληθούν, 

όπως προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, ή αν ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου δεν μεριμνήσει για να 

συγκληθεί το συμβούλιο έως τη 15η Νοεμβρίου, το συμβούλιο συνέρχεται αυτοδίκαια την πρώτη Κυριακή μετά την 

ημερομηνία αυτή και ώρα 11 π.μ. στο συνήθη χώρο συνεδριάσεών του και προχωρεί στη σύνταξη και ψήφισή τους. Σε 

περίπτωση που  το  δημοτικό  συμβούλιο  και  πάλι  δεν  συντάξει  και  ψηφίσει  τον  προϋπολογισμό,  σύμφωνα  με  τα 

οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, συνέρχεται αυτοδίκαια εκ νέου, την αμέσως επόμενη Κυριακή και ώρα 11 π.μ. 

στο συνήθη χώρο συνεδριάσεών του και προχωρεί στη σύνταξη και ψήφισή τους.

8.  Με  κοινή  απόφαση  των  Υπουργών  Εσωτερικών  και  Οικονομικών,  που  εκδίδεται  ύστερα  από  αιτιολογημένη 

εισήγηση  της  Γενικής  Διεύθυνσης  Οικονομικών  Υπηρεσιών  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  είναι  δυνατόν  να 

επιβάλλεται παρακράτηση και μη απόδοση μέρους ή του συνόλου της μηνιαίας τακτικής επιχορήγησης του δήμου από 

τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), πλην των προνοιακών επιδομάτων: α) για όσο χρόνο καθυστερεί  η 

ενσωμάτωση του σχεδίου και του επικυρωμένου προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται 

στο Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και η ψήφιση και αποστολή του προϋπολογισμού προς έλεγχο στην αρμόδια, για 

την εποπτεία του δήμου, Αρχή και β) στην περίπτωση κατάρτισης και ψήφισης προϋπολογισμού, κατά παρέκκλιση 

των οδηγιών της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1.

9. Καταργούνται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010 (Α' 87), οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 του 

άρθρου 159 και η παρ. 4 του άρθρου 175 του ν. 3463/ 2006 (Α' 114), καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη 

που αντίκειται ή ρυθμίζει κατά τρόπο διαφορετικό τα θέματα που ορίζονται με το παρόν.»

-Στην παρ.3 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, 

μετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του 

προϋπολογισμού.

Η  Δημοτική  Επιτροπή  Διαβούλευσης  εξέφρασε  προτάσεις  και  διατύπωσε  γνώμες  στην  με  αρίθμ.  01/19-7-2018 

απόφασή  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.

Επιπρόσθετα σύμφωνα με τις περιπτ. δ’ και ε’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 η Εκτελεστική Επιτροπή:

δ)  Συγκεντρώνει  και  αξιολογεί  τις  προτάσεις  των υπηρεσιών του δήμου στο  πλαίσιο  της  προετοιμασίας  για  την 

κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού προς την οικονομική επιτροπή.

ε) Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Λαμβάνοντας  υπόψη τα  παραπάνω η  Εκτελεστική  Επιτροπή  έλαβε  την  υπ’  αριθ.  3/18-12-2018  απόφαση για  το 

προσχέδιο του προϋπολογισμού και του ΕΠΔ το οποίο και εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας όλα τα παραπάνω υπόψη συνέταξε σύμφωνα με την περίπτ. α’ του άρθρου 72 

του Ν.3852/2010 το σχέδιο του Προϋπολογισμού το οποίο και υπέβαλλε στο Δημοτικό Συμβούλιο με τις με αρίθμ. : 

340/2018  απόφασή  της  περί  «σύνταξης  σχεδίου  προϋπολογισμού  Δήμου  Αλμωπίας  έτους  2019»  και  την   με 

αρίθμ.1/2019 περί «Συμμόρφωσης του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Αλμωπίας  
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οικ. Έτους 2019, σύμφωνα με την αριθ. 1329/24-12-2018 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των  

Ο.Τ.Α.» 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο Αλμωπίας, κ. Μπίνο Δημήτριο, ο οποίος είπε 

τα εξής :“Καλησπέρα κύριοι Συνάδελφοι. Μοναδικό θέμα συζήτησης είναι ο προϋπολογισμός. Ένας προϋπολογισμός  

που συζητείται αυτήν την ώρα με έλλειψη της αντιπολίτευσης. Σημαντικό και κορυφαίο γεγονός για τον Δήμο, συζητείται  

χωρίς  την  αντιπολίτευση  παρά  μόνο  την  ελάσσονα   αντιπολίτευση  και  οφείλω  πάλι  να  πω  συγχαρητήρια  στον  κ.  

Ασβεστόπουλο, που πραγματικά τιμά τον θεσμικό του ρόλο, ουσιαστικά σε κάθε διαδικασία. Ο  προϋπολογισμός είναι το  

εργαλείο εκείνο υλοποίησης όλων των διαδικασιών για ένα Δήμο στα πλαίσια τα χρονικά ενός έτους. Άρα αυτό που  

συζητιέται σήμερα  τι θα υλοποιηθεί μέσα στο 2019, τι έσοδα θα εισπραχθούν, τι προϋπολογίζεται ως έσοδο,  και τι  

προϋπολογίζεται  ως  δαπάνη  και  έξοδο  μέσα  στο  πλαίσιο  του  2019.  Αυτό  που  είναι  σημαντικό  είναι  να  υπάρχει  

ισοσκελισμός. Δηλαδή όσα χρήματα εισπράττουμε τόσα χρήματα ξοδεύουμε. Πάντοτε φυσικά ο προϋπολογισμός  είναι η  

βάση και η ραχοκοκαλιά, αλλά πολλές φορές ενισχύεται σε δεδομένα ή ελλατούται ανάλογα με την διαχείριση και  την  

κινητικότητα και τα ποσά τα οποία υπάρχουν τα αρχικά ή μπορούν να αυξηθούν ή να ελαττωθούν. Ανάλογα δηλαδή αν  

θα υπάρξουν έσοδα  στην πορεία και άλλα τα οποία ταυτόχρονα θα   ενισχύσουν και τα έξοδα, ή τελικά θα υλοποιηθούν  

λιγότερα πράγματα από αυτά που προϋπολογίζονται. 

Ο  φετινός  προϋπολογισμός  προβλέπει  έσοδα   17.251.562,37  €  και  αντιστοίχως  τα  ίδια  έξοδα,  δηλαδή  

17.251.562,37 € . Τα έσοδα του δικού μας Δήμου του Δήμου Αλμωπίας βασικά είναι από την ΚΑΠ από τους Κεντρικούς  

Αυτοτελείς  Πόρους,  από  τη  ΣΑΤΑ  για  την  υλοποίηση  του  Τεχνικού  Προγράμματος,  που  όλοι  ξέρουμε  ότι  είναι  

κουτσουρεμένη σε σχέση με παλαιότερες χρηματοδοτήσεις, είναι κάποια χρήματα από τα τέλη της καθαριότητας και του  

ηλεκτροφωτισμού  τα  ανταποδοτικά  δηλαδή  που  εισπράττονται  από  τους  πολίτες,  από  τις  λαϊκές,  από  τόκους  

καταθέσεων και ότι έκτακτο θα υπάρξει ως έσοδο στο Δήμο και αυτό είναι είτε από τα προγράμματα  είτε από το ΠΔΕ  

δηλαδή το Πρόγραμμα  Δημοσίων Επενδύσεων, χρήματα δηλαδή που μπορούν να απορροφηθούν και να έρθουν έκτακτα  

στα  ταμεία  του Δήμου.  Ο Δήμος  Αλμωπίας  και  στα  περασμένα  έτη  αλλά και  στο  έτος  που θα τρέξουμε  το  2019  

πραγματικά έχει ενταχθεί σε προγράμματα και θα ενταχθεί , το βασικότερο πλέον αυτό που τρέχει είναι  η ένταξή  μας  

για την ύδρευση της πόλης της Αριδαίας και πέντε τοπικών διαμερισμάτων, χρήματα που θα εισρεύσουν στα ταμεία του  

Δήμου από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ από τα ΕΣΠΑ όπως είναι η υποβολή για το Πρόγραμμα της Ενεργειακής  

Αναβάθμισης του Κλειστού στη συνέχεια άλλες προτάσεις που θα υποβληθούν για την Λαϊκή Αγορά  και χρήματα για  

αγροτική  οδοποιία  από  την  Περιφέρεια  πράγματα  λοιπόν  τα   οποία..  ή  έκτακτες  άλλες  χρηματοδοτήσεις  από  το  

LEADER, χρήματα λοιπό τα οποία θα εισπράξουμε όπως 600 χιλιάδες  που δημοπρατούμε για το Λουτράκι, χρήματα  

λοιπόν τα οποία με μεγάλη προσπάθεια  και με μεγάλο προγραμματισμό κατορθώσαμε να εισπράξουμε σε δύσκολες  

οικονομικές  συνθήκες  για  τον  Δήμο  μας.  Καταλαβαίνετε  λοιπόν  ότι  με  πολύ  προγραμματισμό  με  τους  συνεργάτες  

κατορθώσαμε να πετύχουμε πάρα πολλά πράγματα. Θεωρώ ότι φτάσαμε σε ένα επίπεδο ο Δήμος να έχει μία ταυτότητα.  

Πολύ  σημαντικό  αυτό.     Να  έχει  ένα  νοικοκύρεμα  σωστό,   να  έχει  προγραμματίσει  πάρα  πολλές  εντάξεις   σε  

προγράμματα. Αυτό είναι που εννοώ εγώ ταυτότητα στο Δήμο μας, και πλέον φαίνεται από την γενικότερη κατεύθυνση  

που έχουμε και από την άλλη πλευρά θέλω να το δείτε  αυτό στον  προϋπολογισμό  τα βασικά χαρακτηριστικά του  

προϋπολογισμού είναι ότι κατορθώσαμε να αυξήσουμε τα έσοδα από τα ανταποδοτικά, από οφειλές παλαιοτέρων ετών  

γι' αυτό όπως θα δείτε για πρώτη φορά   έχουμε εβδομήντα τρεις υδρονομείς ευθύς εξαρχής, δηλαδή τους υδρονομείς  

που  κάθε χρονιά παλεύουμε  από τους τριάντα  στους σαράντα από τους πενήντα στους εξήντα στους εβδομήντα  ..φέτος  

λοιπόν  αρχική κατάθεση αριθμού κ.  Ασβεστόπουλε  υδρονομέων  είναι αυτό που απαιτούμε  κάθε χρονιά.Εδώ ίσως  

πρέπει να αυξηθεί κ. Χατζηαναγνώστου κατά ένα υδρονομέα, είναι η περίπτωση των Τσακώνων που είχαμε   ξεχάσει.  

Και βλέπω ότι μπορούμε στην αναμόρφωση  που θα κάνουμε να ενισχύσουμε αυτή τη θέση που πραγματικά είναι και  

αυτή απαραίτητη. Όπως και ένα άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα είναι η προσπάθεια που κάναμε να βοηθήσουμε τους  
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εργαζόμενους όπως είναι οι καθαρίστριες στα σχολεία, όπου αυτές κ. Ασβεστόπουλε οι οποίες έχουν λίγες ώρες να  

μπορέσουμε να δώσουμε από τις δύο να πάνε στις τέσσερις και από τις τέσσερις στις έξι,   ώστε με αξιοπρέπεια αυτές οι  

κυρίες  να  μπορούν  να προσφέρουν  εργασία  και  να  αμείβονται  για  αυτήν  την εργασία  που  θα κάνουν  .  Ήταν  μία  

δέσμευση την οποία δώσαμε στις καθαρίστριες των σχολείων και μαζί με την Οικονομική Υπηρεσία  και τους άξιους  

συνεργάτες και την κα Επιγαρίδου αλλά και και τον Νίκο τον Χατζηαναγνώστου πραγματικά παλεύουν αρκετά ώστε  

αυτά τα χρήματα που εισπράττονται, να διοχετευτούν σωστά στους κωδικούς που χρειάζονται   για να μπορέσει να  

λειτουργήσει  η  καθημερινότητα  και  οι  διάφορες  υπηρεσίες  του  Δήμου.  Είναι  δύσκολες  οι  εποχές  αυτές  είναι  

αναγνωρίσιμο, τα προβλήματα τα οικονομικά στους πολίτες είναι μεγάλα,  χρειάζεται όμως μια μεγάλη προσπάθεια  

έτσι ώστε να κατορθώσουμε απλά και βασικά πράγματα της λειτουργικής ζωής ενός Δήμου να μπορούν να προχωρούν.  

Εδώ λοιπόν σε αυτήν την κατεύθυνση πετύχαμε. Είτε στο πλαίσιο των διοικητικών υπηρεσιών, όπου υπάρχει εκεί ένας  

εξορθολογισμός, υπάρχει μια οργάνωση, στις τεχνικές υπηρεσίες  με έργα τα οποία προγραμματίσαμε , προγράμματα..με  

δημοπρασίες οι  οποίες  βγαίνουν στον αέρα όπως είναι μέσα στην εβδομάδα τα σχολεία,  τα 260  χιλιάρικα για τα  

σχολειά, η καθημερινότητα όπου πραγματικά αυτό το διάστημα  είχε μεγάλη δουλειά γιατί ακριβώς με την κοινωφελή  

εργασία υπάρχει προσωπικό και αξιοποιείται αυτό το προσωπικό, όπως βλέπετε πάρα πολλά κοινοτικά καταστήματα  

έχουν  ευπρεπιστεί και είμαστε σε μια λειτουργία να καθαρίσουμε πολλούς κοινοτικούς και δημοτικούς χώρους οι οποίοι  

χρόνια ήταν σε μία κατάσταση τραγική. 

Είναι πράγματα λοιπόν τα οποία τρέχουν. Όπως και στον αγροτικό τομέα και όσοι ξέρετε, ότι  έχουμε εντάξει  

πάρα πολλά έργα στην αγροτική οδοποιία  και  στόχος  μας είναι και μέσα από τα διάφορα προγράμματα  όπως το  

διασυνοριακό να στηρίξουμε την αγροτική οικονομία και να συμβάλλουμε στην αγροτική ανάπτυξη γιατί πραγματικά  

αυτός ο Δήμος είναι αγροτικός και χρειάζεται να έχει αυτήν την ταυτότητα και αυτήν την κατεύθυνση. Σε ζητήματα  

όπως της ΔΕΥΑ που έγινε μεγάλη προσπάθεια να εξασφαλιστούν τα χρήματα και αυτή απέκτησε την οντότητα και την  

δυνατότητα που χρειάζεται για να υλοποιεί μελέτες για να  εντάσσονται έργα πολύ σημαντικά στην καθημερινότητα.  

Αυτό το έργο για την Αριδαία είναι πολύ σημαντικό με την αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης . Είναι από τα πιο  

σημαντικά έργα στην πόλη μετά το έργο της αποχέτευσης. Και το βιολογικό που δημοπρατείται, όλα αυτά τα πράγματα  

λοιπόν  δίνουν ταυτότητα στην πόλη της Αριδαίας στηρίζονται  οι  υποδομές  της καθημερινότητας  και  από την άλλη  

πλευρά  στη  συνέχεια  επόμενος  στόχος  θα  είναι  πραγματικά  η  αισθητική  αναβάθμιση  και  η  λειτουργικότητα  στην  

καθημερινότητα των πολιτών. Είναι πράγματα λοιπόν  τα οποία με πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια στις άλλες δημοτικές  

επιχειρήσεις, οργανισμούς στην ΔΗΚΕΑ που έγινε πάρα πολύ δουλειά και στην κοινωνική πολιτική να στηριχτούν όλες  

αυτές οι δομές που για πρώτη φορά, όταν αναλάβατε κ. Ζαχαριάδη, θυμάμαι μένατε πέντε και έξι μήνες απλήρωτοι.  

Κάτι τέτοιο σήμερα δεν συντρέχει, δεν υπάρχει και όλοι οι εργαζόμενοι πραγματικά πληρώνονται στην ώρα τους και  

είναι ευχαριστημένοι. Σας το λέω με κάθε ειλικρίνεια, γιατί αρκετές φορές επισκέπτομαι, γατί πραγματικά είναι ένα  

κομμάτι που το συμπονώ και το αγαπώ ιδιαίτερα, την κοινωνική πολιτική όλα αυτά τα παιδιά εκεί, στο σχολικό στο  

ΚΔΑΠ   η “βοήθεια στο σπίτι” , είναι ξέρετε σε αυτές τις δύσκολες εποχές το αποκούμπι της κοινωνίας. Ότι μπορεί να  

στηρίξει ο Δήμος με αυτές τις δομές, είναι πολύ σημαντικό και όλα αυτά τα δέματα αγάπης που γίνανε στις γιορτές και  

στηρίξανε ανθρώπους. Όχι ότι λύνουμε την επιβίωση αυτών των ανθρώπων αλλά πραγματικά  δείχνουμε ότι υπάρχει  

ανθρωπιά στις μέρες μας και υπάρχει ο Δήμος, ο οποίος μπορεί να συμβάλει και να συμπαραστέκεται στα προβλήματα  

των πολιτών. Από την άλλη μεριά και με τους παιδικούς σταθμούς , τα προβλήματα που έχουμε με τις χρηματοδοτήσεις  

και  τα  λιγότερα  χρήματα  από  αυτά  που  είναι  αναγκαία  και  εκεί  κατορθώσαμε  έτσι  ώστε  οι  παιδικοί  σταθμοί  να  

λειτουργήσουν με ευπρέπεια, με αξιοπρέπεια  και να συναγωνιζόμαστε όλες τις άλλες δομές που υπάρχουν που ίσως οι  

ιδιωτικές θα λέγαμε θα μπορούσαν να είναι καλύτερες και όμως η προσπάθεια που γίνεται στο ωδείο πραγματικά  

αποδίδει καρπούς πραγματικά. Και για πρώτη φορά το επαναλαμβάνω αυτό και το λέω, τώρα βρισκόμενοι και στην  

πέμπτη χρονιά,  μιας  θητείας η οποία πραγματικά είχε  μεγάλο χρονικό διάστημα   δεν κοροϊδέψαμε την Ανατολική  
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Αλμωπία γιατί πραγματικά όταν είχαμε υποσχεθεί ότι θα την στηρίξουμε θεσμικά με τη παρουσία του Αντιδημάρχου την  

καθημερινή στον  Εξαπλάτανο δεν ήταν ούτε μια φωτοβολίδα, ούτε μια κοροϊδία   προς την Ανατολική πλευρά. Το  

σεβαστήκαμε,  πραγματικά το αναγνωρίζουμε στην ιδιαιτερότητα εκείνης της γεωγραφικής ενότητας των αναγκών οι  

οποίες  υπάρχουν  και  γι'  αυτό  ο  κ.  Γούδης  πραγματικά   στήριξε  όλες  τις  τοπικές  κοινότητες  λίγο  με  προβλήματα  

προσπαθούμε να δώσουμε λύση σε ζητήματα τα οποία διαχρονικά προβλημάτιζαν. Από την άλλη πλευρά η Λουτρόπολη  

έχει κάνει αρκετά βήματα ψηλά, μιλάμε για .... για δυνατότητα να συν αγωνιστούμε πλέον τις ευρωπαϊκές λουτροπόλεις  

και ετοιμαζόμαστε για τον Μάρτη, όπου θα υποδεχθούμε την Ευρωπαϊκή συγκέντρωση Ευρωπαϊκών  Λουτροπόλεων  

στην περιοχή μας. Ήδη έχουμε ετοιμάσει όλες τις προϋποθέσεις που είναι απαραίτητες και διαδικασίες διάφορες έτσι  

ώστε να είμαστε έτοιμοι να υλοποιήσουμε τη διαδικασία αυτή. 

Για  τον  κ.  Πρόεδρο  είπα,  επειδή  είναι  Πρόεδρε  και  τελευταία  χρονιά  διαχειρίσιμη γι'  αυτό  θα ήθελα  να  

αναφερθώ στον καθένα χωριστά όπου πραγματικά με πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία στην διαχείριση των Δημοτικών  

Συμβουλίων κατορθώσατε και όλο αυτό το διάστημα πραγματικά να κρατήσετε τις συζητήσεις με αξιοπρέπεια καμιά  

φορά παρεκτραπήκαμε όλοι και εγώ και άλλοι. Αυτό φυσικά είναι ένα σχολείο αρκετά μεγάλο εδώ μέσα  κατορθώσαμε  

μέσα απο όλες αυτές κ.  Ασβστόπουλε τις  συγκρούσεις,  τις συζητήσεις  να συνθέσουμε  πράγματα και ίσως είναι μια  

διαδικασία  ένα  προοίμιο  της  εφαρμογής  μιας  δύσκολης  διαδικασίας  του  “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ”,  όπου  εκεί  απαιτούνται  

πραγματικά διαχειρίσιμες  συμπεριφορές με τέτοιο τρόπο ωριμότητας ώστε να μπορούν να εφαρμόζονται -πράγματα και  

να  λειτουργεί  ο  Δήμος  με  αξιοπρέπεια.  Διαφορετικά  με  την  εφαρμογή  αυτού  του  νόμου  αν  δεν  μπορούμε  να  

λειτουργήσουμε σωστά και υπεύθυνα θα υπάρχουν προβλήματα τα οποία θα πληρώσει ο δημότης και νομίζω 'ότι είναι ο  

τελευταίος που πρέπει να υποστεί μια ταλαιπωρία ..Την διαφορά θα πρέπει να πούμε ότι στον  προϋπολογισμό που  

αρχικώς είχε υποβληθεί στο παρατηρητήριο, υπήρχε μία διαφορά τετρακοσίων ευρώ , όπου εκεί είχε γίνει ένα λάθος  

στην μεταφορά χρημάτων , Νίκο πρέπει να ήταν από την πυροπροστασία νομίζω ένα ποσό το οποίο ήταν δεκατέσσερα  

τετρακόσια  ..είχε  μία  διαφορά  αλλά  νομίζω  ότι  και  εδώ  δίνουμε  συγχαρητήρια  στην  Οικονομική  Υπηρεσία  που  

κατόρθωσε να ετοιμάσει  αυτό τον  προϋπολογισμό και αυτό το λάθος  το μικρό,  δεν  ήταν λάθος ουσίας ήταν μια  

παράβλεψη  χωρίς  νόημα και  ουσία.  Γι  'αυτό  λοιπόν  εργαζόμαστε  στην υλοποίηση του  προγράμματος  του  2019  

υποσχόμεθα ότι θα ολοκληρωθεί όλο το πρόγραμμα και όλος ο  προϋπολογισμός με συνέπεια και ευθύνη , αλλά και με  

την εξασφάλιση εκτάκτων χρηματοδοτήσεων οι οπίες θα εισρεύσουν στα ταμεία του Δήμου για να συμβάλλουμε στην  

αναπτυξιακή τροχιά αυτού του Δήμου. Θα θέλαμε και οι Αντιδήμαρχοι ο καθένας  στον τομέα της δικής του ευθύνης να  

αναπτύξει αν θα ήθελε ο καθένας, προγραμματισμούς που υπάρχουν ακι υλοποιούνται μέσα   ή από τους Προέδρους  

στην υλοποίηση του  προϋπολογισμού του 2019. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω για την υπομονή που είχατε να  

ακούσετε όλα αυτά και όποιος θα ήθελε να ρωτήσε κάτι, στην Υπηρεσία ή σε εμένα να απαντήσουμε σε όποιο ερώτημα  

θα υπάρξει.”

Ακολούθησε αναλυτική διαλογική συζήτηση μεταξύ των .κ.κ Δημοτικών Συμβούλων, όπως φαίνεται στα 

μαγνητοφωνημένα πρακτικά της με αριθ. 01/2019 συνεδρίασης.  Κατά την διαλογική συζήτηση, τοποθετήθηκαν τα 

μέλη και πιο συγκεκριμένα ο κ. Τσιμτσιρίδης Γεώργιος,  ο κ. Μπάτσης Χρήστος ο κ. Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος , ο κ.  

Γεωργίου Χρήστος ο κ. Βέσκος Δημήτριος και ο κ. Χουρσόγλου Χρήστος.

Στη συνέχεια ο επικεφαλής της παράταξης  “ΑλλάΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΜΩΠΙΑ” κ.  Ασβεστόπουλος  Δημήτριος  

ζήτησε τον λόγο για να τοποθετηθεί ως εξής :   “Καλησπέρα, καλή χρονιά, χρόνια πολλά και στους εορτάζοντες και σε  

όλους  μας  το  2019  να είναι  καλύτερο  από το  2018.  Τώρα  μάλλον  ήταν  μία  τελευταία  και  ήρεμη και  εορταστική  

συνεδρίαση,   αλλά δεν ξέρω γιατί είναι μία αφετηρία προεκλογική γιατί παρόλο που ήμαστε λίγοι, μόνο εγώ είμαι της  

αντιπολίτευσης απ' ότι καταλάβατε,  της πραγματικής της αντιπολίτευσης εκ των εκλογών των προηγούμενων, οπότε  

είμαι υποχρεωμένος να πω μερικά πράγματα σύμφωνα με αυτά που είπατε. Δεν είχα καμία διάθεση σας πληροφορώ,  

ήρθα εδώ για μία εορταστική συνεδρίαση, μου εγείρατε όμως μερικά ερωτήματα. Δεν θα ήθελα να εμβαθύνω πιο πολύ  
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για τον  προϋπολογισμό γιατί θεωρώ ότι ο προϋπολογισμός είναι ένα εργαλείο το οποίο το χειρίζεται η Δημοτική Αρχή  

έτσι όπως κατά την άποψή της κρίνει, η φιλοσοφία και η στρατηγική που βάζει κάθε Δημοτική Αρχή γράφεται στον  

προϋπολογισμό εκτός από  κάποια πράγματα που εκ των πραγμάτων  είναι...υπηρεσίες με όρια και δεν μπορεί  να  

αποκλίνει. Σε αυτά δεν μπορούμε να αντιπολιτευτούμε, σε όλα τα υπόλοιπα όμως θεωρώ ότι υπάρχει ενδεχόμενα μια  

στρατηγική.  Δεν θέλω να ρωτήσω πολλά, γιατί είδα στον προϋπολογισμό ας πούμε από τα ανταποδοτικά, λογικά τέλος  

του 2019  θα έχουμε πολύ περισσότερα χρήματα εισπραχθέντα από ότι, σύμφωνα και με την στρατηγική που βάλατε  

αλλά μάλλον δεν θα υλοποιηθεί η στρατηγική που έθεσε η Δημοτική Αρχή, θεωρώ, λέω τώρα ως ένα θέμα. Αλλά δεν  

ήθελα να εμβαθύνω για τον προϋπολογισμό επαναλαμβάνω γιατί θεωρώ είναι κύρια ευθύνη της Δημοτικής Αρχής και  

θα απολογηθεί για την αστοχία ή την ευστοχία των κάθε επιμέρους τέλος πάντων θεμάτων. Για την Ανατολική Αλμωπία  

επειδή το έχω ακούσει Δήμαρχε, καταρχάς ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, για την Ανατολική Αλμωπία επειδή το έχω  

ακούσει πάρα πολλές φορές και μάλιστα δεν ήθελα ποτέ να είμαι  επιθετικός και να αντισταθώ ας πούμε στα λεγόμενά  

σας  γιατί  θεωρείται  ότι  υπάρχει  ιδιαιτερότητα  ;  δεν  υπάρχει  καμία  ιδιαιτερότητα.  Ίσα  ίσα  είναι  ακριβώς  τα  ίδια  

πράγματα, απλώς εκεί οι πολίτες εκεί έχουν μεγαλύτερη ανοχή στη διαμαρτυρία και στην απαίτηση να γίνουν κάποια  

πράγματα. Αν αυτό είναι ιδιαιτερότητες, γιατί η Ανατολική Αλμωπία όπως όλοι μας ξέρουμε,  είναι παραμελημένη τι να  

το κάνουμε. Δεν χρειάζεται να το αντιπολιτευτούμε και αυτό , με μία βόλτα φαίνεται.  Και κάποια πράγματα που έπρεπε  

ενδεχόμενα να είχαν γίνει  και πάρα πάρα πολλά χρόνια πριν δεν γίνανε, και κάποια πράγματα που έπρεπε να γίνουν,  

δεν έγιναν την ευθύνη βέβαια την έχει ο κάθε ένας  είναι η Δημοτική Αρχή και γι' αυτό άλλωστε και κρίνεται στις  

εκλογές θετικά ή αρνητικά.  Για τα μεγάλα έργα θα έχω μία διαφορετική προσέγγιση, πολύ ωραία και μπράβο και  

μάλιστα να γίνουν πάρα πολλές  μελέτες και  να έρθουν  πάρα πολλά έργα στην περιοχή μας  νομίζω αυτό είναι το  

ζητούμενο, δυστυχώς όμως τι ανακαλύπτω. Ανακαλύπτω ότι ό,τι μελέτη υπήρχε παλαιότερη και ενδεχόμενα και τώρα,  

όπως η ΔΕΥΑ για παράδειγμα, εγκρίθηκε από το Κράτος,   δηλαδή βλέπουμε μία, χωρίς να θέλω να πλατιάσω  πολύ για  

την κυβέρνηση βλέπουμε ότι μία λειτουργία κυβέρνησης έχει χρηματοδοτικά προγράμματα, τα οποία τα χρηματοδοτεί  

άμεσα και γρήγορα όπως χρηματοδότησε και στην Αλμωπία δύο, τρία, τέσσερα μεγάλα έργα,  τα οποία αν υπήρχαν και  

άλλες δέκα μελέτες,  θα τις χρηματοδοτούσε.  Εκεί λοιπόν είμαστε προς κρίση. Κρινόμαστε δηλαδή. Γιατί σε άλλους  

Δήμους χρηματοδοτήθηκαν πολύ περισσότερο  και πολύ  γρηγορότερα έργα  επειδή είχαν  έτοιμες μελέτες... Βέβαια αυτό  

το οφείλουμε  και στους βουλευτές που έχουμε εδώ τους κυβερνητικούς και στον τοπικό βουλευτή προφανώς..δηλαδή  

θέλω να κάνω μία περιγραφή ότι τα μεγάλα έργα δεν πιστώνονται  καθαρά σε εσάς ότι ξέρετε, αυτό είναι μία συνέχεια  

και  ευτυχώς  ταιριάξανε  τα πράγματα και ευτυχώς βοηθήθηκαν τα πράγματα και ευτυχώς  βγήκαν και κάποια έργα,  

αυτό είναι καλό για τους πολίτες μας.  Τώρα για την παρουσία μας εδώ και την, θα μιλήσω σαν ψηφοδέλτιο, εμείς  

είχαμε  μια  υποχρέωση   Δήμαρχε,  μας  όρισαν  οι  πολίτες  να  κάνουμε  εδώ  την  ελάσσονα  αντιπολίτευση.  Νομίζω  

συμμετείχαμε,  είχαμε αξιοπρεπή παρουσία ,  τώρα δυστυχώς πρέπει  να πω και εγώ κάποια  πράγματα γιατί  είναι η  

τελευταία α χρονιά και επειδή πάμε σε προεκλογικό χρόνο δεν θα έχουμε την τύχη να τα ξαναπούμε και μια   που είναι  

ήρεμη και η ατμόσφαιρα θα έλεγα, θα ήθελα να σας επισημάνω κάποια πράγματα ότι εκφράσαμε πολλές φορές την  

άποψή μας, επειδή σας είδα ότι είχατε μία καλή διάθεση,συνεργασίας μαζί μας, σε πολλά θέματα είπαμε την άποψή μας  

δεν υπάρχει θέμα που να μην είπαμε την άποψή μας άσχετα αν σε πάρα πολλά που δεν εισακούστηκε. Σε αρκετά θεωρώ  

ότι  εισακούστηκε.  Σε  πάρα  πολλά  αντισταθήκαμε  τεκμηριωμένα,  έχουμε  όμως  εμείς  την  ικανοποίηση,  ότι  αρκετοί  

πολίτες  θεωρούν  ότι      επιτελέσαμε  αρκετά  καλά  τον  ρόλο  μας,  εδώ  ως  Δημοτικοί  Σύμβουλοι   της  ελλάσων  

αντιπολίτευσης και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα.  Δεν θέλουμε ούτε παραπάνω ούτε λιγότερα. Κάναμε μία παρουσία  

καθαρά πολιτική καθαρά  ως δημοτικός  σύμβουλος εγώ και η κα Αμπάρη με τα θετικά και τα αρνητικά, πιστεύοντας ότι  

είναι μόνο θετικά για εμάς  και ελπίζω και για εσάς.  Για τον προϋπολογισμό είμαι αντίθετος. Θα πάμε για ψήφιση ;”

Κατόπιν ο   Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε το Σώμα να ψηφίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της και είδε 
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- την περίπτ. α’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010

- Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 

- 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.  74452/29.12.2010  (ΦΕΚ  2044/30.12.2010  τεύχος  Β’)  απόφαση  του  ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ.  περί  του 

καθορισμού των ποσοστών κατανομής των πόρων στις Δημοτικές Ενότητες

- την Αποφ. ΥΠΕΣΑΗΔ 5694/3.2.2011

−  Το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου το οποίο ψηφίστηκε με την αρίθ. 296/2018 Απόφαση Δ.Σ.

− την αρίθ. 01/19-7-2018  απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

-  Την  υπ’  αριθ.  3/2018  απόφαση  της  Εκτελεστικής  Επιτροπής  με  την  οποία  εισηγήθηκε  το  προσχέδιο  του 

προϋπολογισμού και του ΟΠΔ στην Οικονομική Επιτροπή

-  Το  σχέδιο  του προϋπολογισμού  και  του ΟΠΔ του Δήμου Αλμωπίας  του  έτους  2019,  τα οποία  εστάλησαν  σε 

ηλεκτρονική μορφή σε κάθε μέλος χωριστά.

− την αριθ. 340/2018 απόφασή της περί «σύνταξης σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Αλμωπίας έτους 2018»

− την με αρίθμ.1/2019 περί «Συμμόρφωσης του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου  

Αλμωπίας οικ. Έτους 2019,  σύμφωνα με την αριθ. 1329/24-12-2018 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής  

Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.» 

− την με αριθ. 1329/24-12-2018  γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α

- την  ΚΥΑ 26945/31.07.2015 (ΦΕΚ 1621/31.07.2015 τεύχος Β’) με την οποία παρέχονται οδηγίες για τη σύνταξη 

του προϋπολογισμού 

Και  έπειτα  από  διαλογική  συζήτηση  όπως  καταγράφηκε  στα  μαγνητοφωνημένα  πρακτικά  της  με  αρ.  01/2019 

συνεδρίασης, 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(με δεκαπέντε  (15) ψήφους υπέρ) 

Α. Ψηφίζει τον προϋπολογισμό και το  Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του έτους 2019, όπως εμφανίζονται στο 
επισυναπτόμενο κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 
Β. Το κείμενο του προϋπολογισμού με τα επισυναπτόμενα έγγραφα και παραρτήματα να υποβληθεί στον Ελεγκτή 
Νομιμότητας (μέχρι την τοποθέτησή του στον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης) για έλεγχο. 
Γ. Ο προϋπολογισμός να δημοσιευτεί σύμφωνα με τις κατά νόμο διατυπώσεις. 

• Καταψήφισε  ο   κ.  Ασβεστόπουλος  Δημήτριος   για  τους  λόγους  που  αναφέρονται  στην  εισήγηση  της 
παρούσας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε  αριθμό  01/2019
……………………………………………………………………………………………………………
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ   
  (υπογραφή)   

Ακριβές Απόσπασμα
Αριδαία  8-1-2019

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 

  ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

ΤΑ   ΜΕΛΗ
 (υπογραφές)
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