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        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
               ΝΟΜΟΣ  ΠΕΛΛΑΣ 
           ΔΗΜΟΣ     ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                                     

          ΤΜΗΜΑ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
            ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
    ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της Επαναληπτικής  Συνεδρίασης αριθμ. 04/2017 της Δημοτικής Επιτροπής 
Διαβούλευσης του Δήμου Αλμωπίας 

Αριθμ. Απόφ : 02/2017 Θέμα: Γνωμοδότηση για το Προϋπολογισμό  Δήμου Αλμωπίας, 
έτους 2018. 

 Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 20 Οκτωβρίου 2017, ημέρα 
Παρασκευή   και ώρα 18.30΄ (7:00 μ.μ.) συνήλθε σε τακτική επαναληπτική  συνεδρίαση η 
Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, του Δήμου Αλμωπίας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του 
Δημάρχου με αριθμό 25.831/12-10-2017, που δόθηκε στο κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 76 παρ.3  του Ν.3852/2010 .  
 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι, η προγραμματισμένη 
συνεδρίαση της επιτροπής διαβούλευσης  για το ίδιο θέμα, (19-10-2017), δεν έγινε λόγο μη 
απαρτίας και γίνετε σήμερα σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 76 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 
«Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη 
ημέρα, οπότε θεωρείται  σε κάθε περίπτωση ότι  υφίσταται απαρτία»,  επί συνόλου είκοσι πέντε  
(25) μελών  ήταν παρόντα δεκατρία  (02): 
 

 ΠΑΡΟΝΤΑ   ΜΕΛΗ  ΑΠΟΝΤΑ   ΜΕΛΗ 
1 ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του 

ΓΕΩΡΓΙΟY (ΔΗΜΑΡΧΟΣ) 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 1 ΑΛΑΚΙΟΖΟΓΛΟΥ 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ(ΜΕΛΟΣ) 

2 ΚΑΝΟΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 
(ΜΕΛΟΣ) 

 2 ΣΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΜΕΛΟΣ) 

`3 ΔΕΜΕΣΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
(ΜΕΛΟΣ) 

 3 ΚΙΟΥΛΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΕΤΡΟΣ(ΜΕΛΟΣ) 

4   4 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ(ΜΕΛΟΣ) 
5   

 
 

5 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 
ΟΥΡΑΝΙΑ(ΜΕΛΟΣ) 

6   6 ΓΚΟΥΒΕΔΑΡΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ(ΜΕΛΟΣ) 

7   7 ΚΑΤΣΩΝΗ  ΧΡΙΣΤΙΝΑ(ΜΕΛΟΣ) 
8   8 ΙΩΣΙΦΙΔΟΥ ΙΟΡΔΑΝΑ(ΜΕΛΟΣ) 

   9   9 ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 
(ΜΕΛΟΣ) 

   10 ΧΙΣΚΑΚΗ ΜΕΛΙΤΑ(ΜΕΛΟΣ) 
   11 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

(ΜΕΛΟΣ) 
   12 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

(ΜΕΛΟΣ) 
   13 ΤΣΑΡΚΝΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ(ΜΕΛΟΣ) 
   14 ΜΠΟΓΔΑΝΗ ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ 

(ΜΕΛΟΣ) 
   15 ΓΚΛΑΒΑΚΗΣ 
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΜΕΛΟΣ) 
   16 ΠΟΛΙΞΕΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

(ΜΕΛΟΣ) 
   17 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
   18 ΤΣΙΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
   19 ΟΥΓΚΡΗΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ 
   20 ΤΣΑΒΔΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

 
 

  21 ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

   22 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 

   23 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

       
        Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο δημοτικός υπάλληλος Παρούτογλου  Νικόλαος,  για την 
τήρηση των Πρακτικών,  καθώς επίσης οι  κ.κ. Αντιδήμαρχοι του Δήμου: Τσιμτσιρίδης  Γεώργιος,  
Γούδης Γεώργιος χωρίς δικαίωμα  ψήφου στην Επιτροπή Διαβούλευσης.   

 
 Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, ο Δήμαρχος και προεδρεύον της Επιτροπής 
Διαβούλευσης κ. Μπίνος Δημήτριος, κήρυξε την έναρξη της επαναληπτικής συνεδρίασης, μετά την 
προγραμματισμένη συνεδρίαση της 19-10-2017, η οποία δεν έγινε λόγω μη απαρτίας και 
εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: 
       «Επαναλαμβάνουμε την αναβληθήσα συνεδρίαση της επιτροπής διαβούλευσης την χθεσινή 
λόγω έλλειψης απαρτίας που σήμερα σύμφωνα με τον κανονισμό θεωρείται απαρτία με όσα από τα 
μέλη είναι παρόντα στην συνεδρίαση, το θέμα της ημερήσιας διάταξης το οποίο έχετε και βλέπετε 
και διαβάσατε αναφέρετε  στην κατάρτιση-εισήγηση στο Δ.Σ  για τον Προϋπολογισμό  του Δήμου 
Αλμωπίας 2018».  

Σας αποστείλαμε σε ηλεκτρονική μορφή (σε όσους έχουν δηλώσει κάποιο email) το 
προσχέδιο του προϋπολογισμού έτους 2018 για να έχετε μία εικόνα ώστε να γνωρίζετε το πώς 
θα κατανεμηθούν τα χρήματα του Δήμου Αλμωπίας για το έτος 2018. 
 Σας αναφέρω κάποιους συγκεκριμένους και σημαντικούς κωδικούς του 
προϋπολογισμού διότι είναι αδύνατο να αναφερθούμε σε όλο τον προϋπολογισμό λόγο του 
μεγάλου όγκου κωδικών. 

Ακολούθησε συζήτηση με τον Πρόεδρο της Επιτροπής και τον αντιδήμαρχο Γεώργιο 
Τσιμτσιρίδη (ο οποίος δεν έχει δικαίωμα ψήφου) για  συγκεκριμένους κωδικούς του 
προϋπολογισμού. 
 
            Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ. Μπίνος Δημήτριος κάλεσε τα μέλη της  Δημοτικής Επιτροπής 
Διαβούλευσης να αποφασίσουν σχετικά. 
            Μετά από διαλογική συζήτηση της Επιτροπής Διαβούλευσης και αφού έλαβε υπόψη: 

1) Την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής, 
2) Τις διατάξεις του άρθρου 76  του Ν. 3852/2010,  
                                          
                                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

1)   Γνωμοδοτεί θετικά για το προσχέδιο το Προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας, 
οικονομικού έτους 2018, όπως αυτός παρουσιάστηκε, ως εξής:      

            
2) Να ληφθούν υπόψη και οι προτάσεις των μελών της Δημοτικής Επιτροπής 

Διαβούλευσης, όπως αναφέρονται  στην εισήγηση της παρούσας απόφασης.  
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                          Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθμ. 02/2017 
………………………………………………………………………………………………. 
Για αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 
 
  Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ  ΜΕΛΗ 

                              (Α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν     Υ π ο γ ρ α φ έ ς) 
  

             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
                     Αριδαία 20-10-2017 

 

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 
 
 

              ΜΠΙΝΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
                                                                     ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

   
 


	



