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        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
               ΝΟΜΟΣ  ΠΕΛΛΑΣ 
           ΔΗΜΟΣ     ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                                     
          ΤΜΗΜΑ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
            ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
    ΓΡΑΦΕΙΟ :ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της Επαναληπτικής  Συνεδρίασης αριθμ. 03/2016 της Δημοτικής Επιτροπής 
Διαβούλευσης του Δήμου Αλμωπίας 

Αριθμ. Απόφ : 04/2016 Θέμα: Γνωμοδότηση για το Τεχνικό  Πρόγραμμα  του Δήμου 
Αλμωπίας, έτους 2017. 

 Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 24 Αυγούστου   2016, ημέρα Τετάρτη   
και ώρα 20.30΄ (8:30 μ.μ.) συνήλθε σε τακτική επαναληπτική  συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή 
Διαβούλευσης, του Δήμου Αλμωπίας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου με αριθμό 
20.503/17-8-2016, 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, (23-8-2016), 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 τριάντα επτά 
(37) μελών  ήταν παρόντα δεκατρία  (16): 
 

 ΠΑΡΟΝΤΑ   ΜΕΛΗ  ΑΠΟΝΤΑ   ΜΕΛΗ 
1 ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του 

ΓΕΩΡΓΙΟY (ΔΗΜΑΡΧΟΣ) 
1 ΑΛΑΚΙΟΖΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

2 ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ   2 ΡΙΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
` ΤΣΑΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 ΛΟΥΣΤΑ ΕΛΕΝΗ 
4 ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 4 ΚΟΥΚΛΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 
5 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝ 5 ΤΟΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

6 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 6 ΓΚΛΑΒΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
7 ΧΙΣΚΑΚΗ ΜΕΛΙΤΑ 7 ΝΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
8 ΠΡΟΚΟΠΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 8 ΠΡΟΚΟΠΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
9 ΤΖΗΝΤΖΙΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9 ΓΟΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

10 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 10 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

11 ΜΠΕΤΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 11 ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 
12 ΔΕΜΕΣΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 12 ΦΙΝΤΙΚΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 
13 ΤΣΑΡΚΝΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 13 ΤΣΙΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
14 ΤΟΥΦΕΓΓΟΠΟΥΛΟΥ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
14 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 

15 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15 ΣΑΜΑΡΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
16 ΤΖΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16 ΚΟΝΤΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 

  17 ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 
  18 ΔΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ 
  19 ΠΟΛΥΞΕΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
  20 ΣΑΠΑΚΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

  21 ΔΑΝΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 
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  22  

  23  
       
        Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο δημοτικός υπάλληλος Παρούτογλου  Νικόλαος  Ιωάννης,  για 
την τήρηση των Πρακτικών,  καθώς επίσης οι  κ.κ. Αντιδήμαρχοι του Δήμου:  Μπάτσης  Χρήστος, 
Τσιμτσιρίδης  Γεώργιος Κετικίδης Ιωάννης, Σαββίδης Γεώργιος και ο Πρόεδρος Δημοτικού 
Συμβουλίου Σωτηριάδης Συμεών, 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 23-8-2016, 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, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης τα οποία έχετε και 
βλέπετε και διαβάσατε αναφέρονται στην κατάρτιση-εισήγηση στο Δ.Σ  για το Τεχνικό Πρόγραμμα 
του Δήμου Αλμωπίας 2017 και τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2017».  
Για να μπούμε λίγο στην ουσία θα πρέπει να ξέρετε ότι το τεχνικό πρόγραμμα είναι εκείνο το μέσο 
το οποίο δίνετε στο Δήμο να αντιμετωπίσει προβλήματα στην καθημερινότητα, μικρές 
παρεμβάσεις,  τεχνικά έργα τα οποία βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών, τα χρήματα 
που  δίνονται για την υλοποίηση του τεχνικού προγράμματος είναι πάρα πολύ λίγα αν δει κανείς 
και ανατρέξει στην ιστορία των Δήμων θα δει ότι παλαιότερα δίνονταν γύρω στα δύο εκατομμύρια 
ευρώ (2.000,000,00 €) για να εφαρμοστεί το τεχνικό πρόγραμμα και σήμερα δίνονται τετρακόσιες 
χιλιάδες ευρώ (400.000,00€) υπάρχουν μεγάλες περικοπές και έτσι για να πετύχει το τεχνικό 
πρόγραμμα πρέπει να διαπιστώσει κανείς την ουσία των προβλημάτων δηλαδή ποια προβλήματα 
είναι εκείνα με τα οποία με την επίλυσή τους βελτιώνεται η κατάσταση. Το τεχνικό πρόγραμμα 
2017 παρακολουθεί ζητήματα και προβλήματα που καταγράφηκαν στις επιτόπιες επισκέψεις στις 
τοπικές κοινότητες, δεν μπορούν να εφαρμοστούν μεγάλα έργα δεν είναι σκοπός του τεχνικού 
προγράμματος με το ύψος των χρημάτων που χορηγούνται να επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Έτσι λοιπόν 
φέτος για το 2017 καταρτίσαμε ένα τεχνικό πρόγραμμα και όπως θα δείτε τα μισά χρήματα 
δίνονται για τις ασφαλτοστρώσεις και συντήρηση του οδικού δικτύου δηλαδή για να κλείσουμε τις 
λακκούβες. Η προηγούμενη δημοτική αρχή δεν έδωσε χρήματα για να αντιμετωπίσει το κακό οδικό 
δίκτυο με αποτέλεσμα να συσσωρευτούν πολλά προβλήματα και  σήμερα να τρέχουμε με γοργούς 
ρυθμούς και να καταναλώνεται το μισό ποσό του τεχνικού προγράμματος για να μπορέσουμε να 
συντηρήσουμε το οδικό δίκτυο γιατί πραγματικά το δίκτυο το οδικό παρουσιάζει κακή εικόνα. 
Στην περσινή εφαρμογή του τεχνικού προγράμματος 2016 υλοποιήσαμε στην Ανατολική Αλμωπία 
συντήρηση του οδικού δικτύου στα  μισά περίπου χωριά μας, μένουνε κάποια άλλα. Αν πάει κανείς 
στην Μηλιά στην Φούστανη στην Φιλώτεια θα νομίζει ότι επισκέπτεται περιοχές τις οποίες τις 
βομβάρδισαν. Είναι πολύ άσχημη η κατάσταση ειλικρινά σας το λέω. Θα πρέπει να ξέρετε ότι 
έχουμε πλήρη γνώση των προβλημάτων και προσπαθούμε να τα επιλύσουμε. Φέτος δεν έχει 
υλοποιηθεί το έργο αυτό δηλαδή η συντήρηση του οδικού δικτύου. Έχει δημοπρατηθεί και 
υπογράφηκε η σύμβαση αλλά δεν έχει προχωρήσει ο εργολάβος. Άρα με την φετινή του 2016 και 
την  παρέμβαση του 2017  πιστεύω η Ανατολική Αλμωπία θα κλείσει και θα βελτιωθεί αρκετά. 
Στην περιοχή της Αριδαίας, στην ευρύτερη περιοχή του πρώην Δήμου Αριδαίας και βάζοντας 
χρήματα αυτά του 2017 πιστεύω ότι το οδικό δίκτυο θα έχει μια καλύτερη εικόνα. Όμως θα πρέπει 
να ξέρετε ότι θα πρέπει να ξεχωρίσουμε την ευθύνη του οδικού δικτύου δηλαδή ποια ευθύνη έχει ο 
Δήμος, που μπορεί να παρέμβει γιατί πολλές φορές λακκούβες που βρίσκονται σε σημεία που 
ενώνουν δύο χωριά είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας. Όμως αυτό δεν μας καθησυχάζει και 
μερικές φορές παίρνουμε σακουλάκια ώστε να κλείνουμε λακκούβες αν και δεν είναι στην δική μας 
αρμοδιότητά. Όπως και στην κοπή των χόρτων  προχωρήσαμε στην αγορά του τρακτέρ για τον 
κόψιμο  των χόρτων  αλλά και αυτή η ευθύνη δεν είναι δική μας, όμως δεν μπορούμε να αφήσουμε 
την κατάσταση έτσι όπως εξελίσσετε γιατί πραγματικά πάρα πολλοί δρόμοι ειδικά στην Ανατολική 
Αλμωπία  είναι σε άσχημη κατάσταση από κλαδιά δένδρων. Εδώ θα ήθελα να επισημάνω και την 
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ευθύνη των ιδιοκτητών των αγροτεμαχίων οι οποίοι θα πρέπει να καθαρίζουν τα κλαδιά τα οποία 
είναι στα αγροτεμάχια τους. 
Το τεχνικό πρόγραμμα θα πρέπει να ξέρετε ότι συντάσσετε μετά από τις προτάσεις που γίνονται 
από τα τοπικά συμβούλια. Οι προτάσεις δεν είναι δεσμευτικές. Η εκτελεστική επιτροπή η οποία 
απαρτίζεται από τον Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους  εισηγείται  το τεχνικό πρόγραμμα προς το 
Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας  υπόψη και τις τοποθετήσεις σας. Εκείνο επίσης που θα δείτε 
στο τεχνικό πρόγραμμα 2017 είναι η προσπάθεια που γίνεται να λύσουμε πολλά θέματα με τα νερά  
διότι μετά από βροχές είτε από το κακό δίκτυο των υδάτων που υπάρχει στα χωριά  έχουμε πολλά 
προβλήματα πλημμυρών, δηλαδή δίνεται  μεγάλη βαρύτητα σε αυτήν την κατεύθυνση και βλέπετε 
γίνεται μεγάλη προσπάθεια να συντηρήσουμε πράγματα σε χωριά και έτσι  κατανέμουμε τα  
χρήματα. Αν δείτε κάθε χρόνο σε διαφορετικά χωριά διότι τα χρήματα είναι λίγα και προσπαθούμε 
η κατανομή να είναι ισοσκελισμένη. Ακόμα θα πρέπει να ξέρεται ότι λαμβάνουμε πολλές φορές 
ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις με τις  οποίες  καλύπτουν κάποια χωριά δηλαδή αν πει κάποιος  ότι 
στην Τ.Κ  Φούστανης δεν έχουμε βάλει κάτι στο τεχνικό πρόγραμμα θα σας πω ότι στην Φούστανη 
εκτελείται από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση αγροτική οδοποιία ύψους τριακοσίων χιλιάδων ευρώ  
(300.000,00 €). Εμείς που έχουμε την κεντρική διαχείριση και την κεντρική κατεύθυνση  
παρακολουθούμε όλες τις χρηματοδοτήσεις. Εδώ θα πρέπει να αναφέρω ότι όλη αυτή η κρίση  μας 
δημιουργεί θέματα ολοκλήρωσης προγραμμάτων. Έχουμε ένα εκατομμύριο εξακόσιες χιλιάδες 
ευρώ (1.600.000,00 €)  για αγροτική οδοποιία και δεν τα έχουμε ακόμη λάβει γιατί ακριβώς οι 
αδυναμίες και η αλλάγές του ΕΣΠΑ από τη μια περίοδο στην άλλη έχουν δημιουργήσει ζητήματα.  
Έχουμε για τις Τ.Κ   Φούστανης, Θηριόπετρας, Κωνσταντίας και Μηλιάς γύρω στις οκτακόσιες 
χιλιάδες ευρώ (800.000,00€)  για αγροτική οδοποιία, έχουμε χρηματοδότηση για το δρόμο από την 
Αριδαία προς Πιπεριά στην περιοχή της Πυροσβεστικής όλο εκείνο το κομμάτι είναι ενταγμένο σε 
πρόγραμμα να ασφαλτοστρωθεί για αγροτική οδοποιία. Έχει δρομολογηθεί  να συνδεθεί η Τ.Κ 
Ποληκάρπης με την Τ.Κ Ξιφιανής και ένα κομμάτι στης Τ.Κ Προμάχων άλλα οχτακόσιες χιλιάδες 
ευρώ (800.000,00).  Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εξασφαλίσαμε 
περίπου τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ  (350.000,00€) στον τομέα της αγροτικής οδοποιίας. 
Έχουμε για τις  Τ.Κ  Αψάλου, Προμάχων, Γαρεφίου και Λουτρακίου  πέντε με έξι χιλιόμετρα 
αγροτικής οδοποιίας. Άρα χαράζοντας αυτή την κεντρική κατεύθυνση θέλουμε να δημιουργήσουμε 
εκείνες τις υποδομές και θέλουμε να εξασφαλίσουμε πράγματα από μεγάλα προγράμματα. Επίσης 
πρέπει να ξέρεται ότι δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στους παραδοσιακούς οικισμούς γιατί είναι μια 
άλλη μορφή τουριστικής κατεύθυνσης.  Εκτός από τα Λουτρά υπάρχουν και άλλες μορφές που 
πρέπει να δούμε. Οι παραδοσιακοί οικισμοί σχετίζονται με τις  ορειβατικές διαδρομές. Από την 
πλευρά της Ανατολικής Αλμωπίας  υπάρχει ο θρησκευτικός τουρισμός, ο ιστορικός τουρισμός και 
για αυτό γίνεται μεγάλη προσπάθεια και στον τομέα αυτό. Ακόμα για πρώτη φορά (ύστερα από την 
γενναία κίνηση συντοπίτη μας να δωρίσει αυτόν τον χώρο και αναφέρομαι στο Ξενιτίδειο 
Πνευματικό Κέντρο) δίνονται χρήματα με το ποσό  των δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000,00€) για να 
γίνει συντήρηση του αυλειου χώρου. Κάναμε επίσης και μικρές παρεμβάσεις εντός του κτιρίου 
όπως φωτισμός, βάψιμο και πέρασμα κουρτινών. Γίνεται λοιπόν μεγάλη προσπάθεια με τα λιγοστά 
χρήματα να νοικοκυρευτεί αυτός ο χρήσιμος και συνάμα πολύτιμος χώρος. Διότι όλες οι 
εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σε αυτόν τον χώρο.  Επίσης έχουμε βάλει χρήματα για τη 
συντήρηση των σιντριβανιών. Επιπρόσθετα  σε κάποια χωριά όπου υπάρχει μεγάλη κυκλοφορία 
οχημάτων προκειμένου να προστατευθούν τα παιδιά όπως Νότια-Τσάκωνες έχουμε βάλει χρήματα 
για τοποθέτηση μειωτήρων ταχύτητας. Ακόμα στο τεχνικό πρόγραμμα δίνουμε μεγάλη βαρύτητα 
στις μελέτες. Έχω πει και στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι είσαι φτωχός στην ευρωπαϊκή προοπτική 
προγραμμάτων αν δεν έχεις μελέτες. Θέλω να σας πω ότι στερούμαστε μελετών. Άρα έχουμε 
γύμνια. Αυτό είναι παλαιότερο πρόβλημα που θα έπρεπε να είχε λυθεί. Θα ήθελα να σας πω ότι για 
αυτές τις αγροτικές οδοποιίες που εντάξαμε μεσολάβησε ο κύριος Καρασμάνης όταν ήταν 
Υπουργός, δηλαδή για το ποσό των ένα εξακόσια, (1.600.000,00€).Οι μελέτες αυτές που 
χρησιμοποιήσαμε, δεν ήταν από την προηγούμενη δημοτική αρχή, αλλά από την περίοδο του 
κυρίου Τουφεγγόπουλου και του κυρίου Ζέρζη. Βάλαμε λοιπόν ογδόντα χιλιάδες  ευρώ (80.000,€) 
εκ των οποίων εξήντα χιλιάδες (60.000€) είναι για τους αγρότες και αφορούν το φράγμα 
Προμάχων-Λυκοστόμου και Σωσάνδρας, όπου θα θέλαμε να γίνουν οι μελέτες για να μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν τα φυσικά νερά, ώστε να σταματήσουν οι γεωτρήσεις. Θεωρώ ότι θα πρέπει να 
χρησιμοποιήσουμε τα φυσικά νερά που είναι αρκετά ώστε και ο αγρότης να μην πληρώνει αρκετά 



 4

χρήματα και βάλαμε άλλα είκοσι χιλιάδες ευρώ  (20.000,00€) από το 2016 στο σύνολο ογδόντα 
χιλιάδες έτσι θα γίνουν οι απαραίτητες μελέτες για να μπορέσουμε να ενταχτούμε  σε ευρωπαϊκά 
προγράμματα και στο ΕΣΠΑ. Ακόμη μια μελέτη που εδώ δεν βλέπεται είναι για το φράγμα στον 
οικισμό Προδρόμου και θα βοηθήσει στην Ανατολική Αλμωπία. Αυτή τη μελέτη που αφορά τον 
αγροτικό τομέα την έχουμε εντάξει σε ένα διασυνοριακό πρόγραμμα για  να εφαρμόσουμε 
πρωτοποριακά μέτρα στον τομέα της Άρδευσης.  Αλλά και να εξασφαλίσουμε χρήματα που μας 
είναι απαραίτητα.  Αν καταφέρουμε να ενταχθούν αυτές οι δύο μελέτες θα είναι πολύ σημαντικό 
και βάλαμε άλλα είκοσι χιλιάδες (20.000,00€) δεν ξέρω αν είναι αρκετά ίσως αναμορφωθούν 
αργότερα και είναι για την μελέτη «Ανάπλαση της πόλης της Αριδαίας». Η Αριδαία αποτελεί το 
κεντρικό  κομβικό σημείο. Το οποίο καθημερινά το επισκέπτονται οι πολίτες του Δήμου. Ακόμα 
στην πόλη της Αριδαίας υπάρχει σε εξέλιξη ένα ακόμα μεγάλο έργο το «Αποχετευτικό». Βεβαίως 
γνωρίζουμε ότι καθημερινά δημιουργούνται προβλήματα διακοπής νερού. Θα πρέπει να ξέρετε ότι 
αυτές οι διακοπές γίνονται γιατί δεν είναι καταγεγραμμένο το δίκτυο ύδρευσης με αποτέλεσμα 
σκάβοντας τα μηχανήματα να υπάρχει πρόβλημα με τις σωλήνες και δεύτερον δεν υπάρχουν βάνες 
οι οποίες θα έκλειναν το νερό σε συγκεκριμένες περιοχές άρα υπάρχει διαχρονική ευθύνη. Επίσης 
πρέπει να ξέρετε ότι για να ολοκληρωθεί το έργο του Αποχετευτικού πρέπει να τρέξουν τα θέματα 
του  Βιολογικού Καθαρισμού. Σαν δημοτική αρχή έχουμε ένα όραμα αν τελειώσει αυτό το έργο να 
ανοίξουμε το ποτάμι ώστε η πόλη της Αριδαίας να αποκτήσει την όμορφη εικόνα που είχε παλιά.   
Όσον αφορά την μελέτη της ανάπλασης  θα πρέπει να προσέξουμε τις εισόδους. Η ανάπλαση της 
εισόδου  υλοποιείται και σε λίγο θα ξεκινήσει το έργο, με χρήματα που εξασφαλίσαμε με την 
υπουργική απόφαση του κυρίου Καρασμάνη και θα υλοποιηθεί από το γνωστό  μάρκετ  προς την 
πόλη.Θα ξεκινήσουμε από άλλη είσοδο από το παλιό ΟΤΕ από Προμάχους από Εξαπλάτανο και 
από κεντρικούς δρόμους όπως από το Κέντρο Υγείας ώστε να μπούν σε αυτή τη μελέτη  για να 
αλλάξουμε λίγο την εικόνα της πόλης. Ακόμη στην μελέτη αυτή θα δρομολογηθούν  κάποιες 
παιδικές χαρές υπάρχουν ήδη δύο από αυτό το πρόγραμμα «Ανάπλαση Αριδαίας» Οικοδομικό 
τετράγωνο 81Α (Περιοχή Μπογδάνη)  και το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, θα γίνουν δύο παιδικές 
χαρές με όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 
Παρά τις δύσκολες συνθήκες προσπαθούμε και δεν μπορεί κανείς να μας κατηγορήσει για ολιγωρία 
ή και για αδιαφορία γνωρίζουμε όλη την εικόνα των προβλημάτων που υπάρχουν. 
Ο ρόλος της επιτροπής διαβούλευσης είναι γνωμοδοτικός, δηλαδή στην κατάρτιση του Τεχνικού 
Προγράμματος γνωμοδοτεί.  
Είπα τις γενικές κατευθύνσεις για να μπορέσετε να καταλάβετε  γιατί ένα τεχνικό πρόγραμμα και 
ένας προϋπολογισμός δε μπορεί να σας πει πολλά πράγματα, εάν πραγματικά δεν κατανοείσεται 
αυτά για τα οποία γίνεται προσπάθεια να εφαρμοστούν από την δημοτική αρχή, η οποία έχει 
αγγίξει πολλά ζητήματα τα οποία δεν κατορθώθηκαν αρκετά χρόνια να αγγιχθούν. Αγγίζονται 
ζητήματα στην ουσία τους και πιστεύω μέσα από αυτήν την προσπάθεια να υπάρξει ένα καλό 
αποτέλεσμα το οποίο θα είναι προς το όφελος των πολιτών του Δήμου Αλμωπίας.»       
 
 
  
    Στη  συνέχεια το λόγο πήραν οι παρακάτω:  
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ: Για την αγορά του τρακτέρ για τον καθαρισμό των κλαδιών, 
πρώτον τα ενενήντα χιλιάδες ευρώ (90.000,00€) να τα δίναμε για εργατοώρες στον κόσμο της 
Αλμωπίας σε εργάτες για να μεγαλώσει το εισόδημα.    
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό δεν έχει να κάνει με το τεχνικό πρόγραμμα. 
 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ: Βλέπω εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00€) για μελέτες για ένα 
έργο μόνο εγώ θέλω να σας προστατέψω γιατί θα κατηγορηθείτε ότι το κόψατε, θετικά το βλέπω 
αλλά θα μπορούσε να μπει μια ολοκληρωμένη μελέτη να την πάρει ένα γραφείο και να κάνει μια 
καλή έκπτωση 50% για να κερδίσουμε χρήματα. 
 
ΚΕΤΙΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: Δεν είναι έτσι ακριβώς πρέπει να χωριστεί σε επιμέρους μελέτες, το 
είχαμε ένα ενιαίο τίτλο και προχωρήσαμε μετά σε τμήματα γιατί θα χρειαζόμασταν ένα ποσό 
εκατόν πενήντα χιλιάδες 150.000,00€ και το ποσό αυτό δεν υπάρχει.    
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Παπαδόπουλε ακόμα και στην απευθείας ανάθεση μπορούμε να ζητήσουμε 
προσφορές για  έκπτωση. 
 
ΠΡΟΚΟΠΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: Από αυτά που έχουμε ακούσει κατάλαβα ότι δεν έχουμε μία 
σαφή εικόνα του τεχνικού προγράμματος, δηλαδή σε τι ύψος, είπατε ότι κάποιες μελέτες μπορεί 
από έλλειψη χρημάτων να μην πραγματοποιηθούν άρα δεν έχουμε σαφή εικόνα δεν θυμάμαι το 
περσινό εγκεκριμένο τεχνικό πρόγραμμα σε τι ύψος κυμάνθηκε. 
 
 ΚΕΤΙΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: Τετρακόσιες έξι χιλιάδες ευρώ (406.000,00€) είναι σαφή η εικόνα που 
έχουμε. 
 
ΠΡΟΚΟΠΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: Άρα θα γίνουν όλα, γιατί με αυτά που είπε Δήμαρχος 
συμπεραίνουμε  ότι δεν θα γίνουν όλα. 
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Με βάση τις χρηματοδοτήσεις, τα χρήματα πέρσι ήρθαν τον Δεκέμβριο. Τώρα 
είμαστε στον Αύγουστο και από τα τετρακόσια τέσσερα χιλιάρικα (404.000,00€) που έπρεπε να 
πάρουμε σαν Δήμος πήραμε εκατόν τριάντα  (130.000,00). Καταλαβαίνεται ότι πάμε πάλι το 
Δεκέμβριο και για αυτό πάμε σταδιακά, διότι η οικονομική υπηρεσία δεν υπογράφει για να 
προχωρήσουμε στις διαδικασίες και για το λόγω αυτό υπάρχουν με αυτό τον τρόπο ο σχεδιασμός 
των μελετών. 
 
ΠΡΟΚΟΠΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: Δεν έχω δει δήμαρχε κάποιο έργο για τις αθλητικές 
εγκαταστάσεις του Δήμου (Φ.Ο.Α)  όπου πράγματι υπάρχουν ανάγκες συντήρησης, πρέπει να 
στηρίξουμε τους συλλόγους ο Δήμος να σταθεί στα νέα παιδιά που έχουν αναλάβει. Θα ήθελα να 
ρωτήσω πότε θα ολοκληρωθεί το αποχετευτικό και να το συνδυάσουμε με την ασφαλτόστρωση 
στην Δημοτική Ενότητα Αριδαίας διότι ακόμα και να ολοκληρωθεί το έργο η ζημιά που έχει γίνει 
στο οδικό δίκτυο είναι μεγάλη το βλέπουμε καθημερινά. 
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Προβλέπεται στην σύμβαση η αποκατάσταση πλήρως  του οδικού δικτύου, θα 
ξεκινήσει το Σεπτέμβριο. 
 
ΠΡΟΚΟΠΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: Για την πλατεία στο Οικοδομικό Τετράγωνο 81Α (Περιοχή 
Μπογδάνη) είναι η τέταρτη φορά που το ακούμε, για την διαμόρφωση στην είσοδο Αριδαίας το 
είχαμε εντάξει υπήρχαν μελέτες, ένα άλλο θέμα που το συζητήσαμε και σε άλλες συνεδριάσεις 
είναι το φράγμα, επειδή θεώρησα εγώ προσωπικά ότι υπάρχει μια στασιμότητα αν και το τελευταίο 
διάστημα υπάρχουν δελτία τύπου που αναφέρουν ότι προχωράει μιλάω για το φράγμα της 
(ΚΑΛΗΣ) είχαμε τονίσει την προηγούμενη φορά πόσο επικίνδυνο είναι για την Αλμωπία  και τις 
επιπτώσεις που θα αποφέρει στους αγρότες. Παλιότερα με την κυρία Χισκάκη είχαμε βρει όλες τις 
μελέτες και είχαμε τονίσει την επικινδυνότητα και τις επιπτώσεις σε πολλούς τομείς. 
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Η είσοδος ξεκίνησε τώρα δεν έχει καμία σχέση με το κύριο Τσαβδάρη. Αυτή η 
μελέτη έγινε από την Τεχνική Υπηρεσία όταν αναλάβαμε εμείς. Αυτή είναι χρηματοδότηση από το 
«ΜΠΑΛΝΤΑΤΖΗ» το πρόβλημα με την καθυστέρηση οφείλεται στην μετάβαση των 
προγραμμάτων, εκλογές κ.λ.π. με αποτέλεσμα αυτά τα προγράμματα να μην έχουν προχωρήσει. Ο 
εργολάβος που έχει αναλάβει την ανάπλαση θα κάνει και δύο παιδικές χαρές. Όσον αφορά τον 
αθλητισμό βάλαμε κάποια χρήματα στο 2016 για τη συντήρηση του κλειστού και όταν μας 
επισκέφτηκε ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού μας υποσχέθηκε ότι θα μας χρηματοδοτήσει. 
Περιμένουμε την χρηματοδότηση, επίσης έχουμε μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης για το κλειστό 
την οποία περιμένουμε να ανοίξει το (Μέτρο-Πρόγραμμα) για να την εντάξουμε. 
 
ΧΙΣΚΑΚΗ ΜΕΛΙΤΑ: Για άλλη μια φορά θα πω στην επιτροπή διαβούλευσης ότι τα θέματα που 
εισηγείστε θα παρακαλούσαμε να μας τα στέλνετε ποιο νωρίς. Δεν είναι κατάσταση αυτή να μας 
καλείται να μιλήσουμε για το τεχνικό πρόγραμμα και να το παίρνουμε δύο λεπτά πριν την 
συνεδρίαση. Από τα λίγα που διάβασα σημείωσα κάποια για τα άλλα επιφυλάσσομαι. 
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Πρώτον το δίκτυο όμβριων υδάτων σε ποιανού δικαιοδοσία ανήκει στην ΔΕΥΑ η στον Δήμο. 
 
ΚΕΤΙΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: Στον Δήμο, ο Δήμος έχει την ευχέρεια να κάνει έργα σε αυτόν το 
τομέα. 
 
ΧΙΣΚΑΚΗ ΜΕΛΙΤΑ: Δεύτερον βλέπω τρεις αναπλάσεις, Τ.Κ Όρμας-Βορεινού-Περίκλειας 
ξεκαθαρίζω ότι οι αναπλάσεις είναι θετικές οπουδήποτε και αν γίνονται. Για να κάνουμε  μια 
σωστή ανάπλαση  πρέπει να έχουμε μελέτες. Εδώ δεν βλέπω μελέτη για την Τ.Κ Όρμας  
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Με μελέτη γίνονται όλα αυτά από την τεχνική υπηρεσία  
 
ΧΙΣΚΑΚΗ ΜΕΛΙΤΑ: Επιλέγεται την Τ.Κ Βορεινού με ποιο κριτήριο όταν οι παραδοσιακοί 
οικισμοί είναι συγκεκριμένοι. Οι προτάσεις για παραδοσιακούς οικισμούς είναι συγκεκριμένες και 
επιλεγμένες. 
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εδώ ίσως θα ήταν δόκιμος τίτλος να ήταν συντήρηση κοινόχρηστων χώρων 
Βορεινού. 
 
ΧΙΣΚΑΚΗ ΜΕΛΙΤΑ: Στις αναπλάσεις δεν βλέπω τον Αρχάγγελο. 
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Υπάρχει παρέμβαση η οποία θα γίνει μέσα από τη συντήρηση του οδικού δικτύου. 
 
ΧΙΣΚΑΚΗ ΜΕΛΙΤΑ: Πάμε για την ανάπλαση της πόλης της Αριδαίας. Πρέπει να γίνει 
ζωνοποίηση, δηλαδή η Αριδαία δεν έχει χρώμα δεν έχει μορφή και το χρώμα πρέπει να ξεκινήσει 
από της γειτονιές. Κάθε πλατεία να είναι θεματική. Επίσης να γίνει ανάπλαση της παραποτάμιας 
περιοχής και να αναδείξουμε την φυσική ομορφιά. Να βάλουμε ένα κονδύλι όσον αφορά τα μπάζα 
τα οποία μεταφέρονται από το αποχετευτικό έργο θα έχουμε πρόβλημα. Επίσης έχει βγει σε 
διαβούλευση το κόστος νερού από το πράσινο ταμείο να το παρακολουθούμε και πιστεύω ότι 
πρέπει να δώσουμε βάρος στις υποδομές. 
 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ: Να κατασκευαστούν δύο αντλιοστάσια στην Αριδαία στην 
διασταύρωση στην γέφυρα για να ποτίζουν οι κάτοικοι της Αριδαίας-Υδραίας. Επίσης στην Δ.Ε 
Εξαπλατάνου υπάρχει αρκετό νερό στο ποτάμι να γίνει και εκεί όπως και στην Μαύρη γέφυρα και 
στη Τ.Κ Μηλιάς με Εξαπλάτανο. Επίσης ο δρόμος από τον περιφερειακό Αριδαίας από την 
πυροσβεστική να ενωθεί με τον δρόμο της Σωσάνδρας   
 
ΤΖΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Η μελέτη για την Αριδαία είναι μόνο για μονοδρομήσεις ή γενικά;  Kαι 
τι θα γίνει με τους δρόμους που θα πρέπει να ανοιχθούν σε κάποια σημεία και που θα πρέπει να 
αποζημιωθούν κάποιοι πολίτες; υπάρχει κάποια σκέψη; Ακόμα θα υπάρξει κάτι με το 
κολυμβητήριο της Αριδαίας. 
 
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Υπάρχει μελέτη για του χρόνου  το 2017 για τα πεντέμισι χιλιάδες 
(5.500)  στρέμματα για την Άρδευση Υδραίας –Αριδαίας. 
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πάμε βήμα, βήμα  με τις μελέτες για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με αυτά τα 
έργα για να μη λέμε αργότερα ότι δώσαμε εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00€) άδικα.  
 
ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: Δώστε μεγάλη βαρύτητα στα δύο μεγάλα έργα των Τ.Κ 
Προμάχων και οικισμού  Προδρόμου για την καλύτερη και φθηνότερη άρδευση των πολιτών.  
      
 
ΤΣΙΜΤΣΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Για αυτά που είπε η κυρία Χισκάκη θα ήθελα να πω ότι η περιοχή 
μας είναι αγροτική περιοχή και εκεί πρέπει να δώσουμε βάρος. Θα πρέπει να γίνει αλλαγή 
νοοτροπίας στην διαχείριση νερού. Η άρδευση όμως  είναι νομοθετημένη από την κεντρική 
εξουσία, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να εντάξουμε έργα  για την άρδευση τα οποία θα 
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πληρωθούν από ΣΑΤΑ αλλά μόνο από ανταποδοτικά με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα. 
Έχουμε κάνει υπόμνημα στους βουλευτές μας να παρέμβουν νομοθετικά για να μπορούν οι Δήμοι 
να χρηματοδοτούν έργα για την άρδευση. Γιατί αν σε μια αγροτική περιοχή δεν είναι αναπτυξιακό 
έργο οι υποδομές άρδευσης τότε ποια είναι.         
   
 
 
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Στη συνέχεια ανέγνωσε το σχετικό πίνακα, με την πρόταση του Τεχνικού 
Προγράμματος, έτους 2017, ο οποίος  δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής και έχει ως εξής:  

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2017    ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1  Ασφαλτόστρωση ΔΕ Αριδαίας    60.000,00 € 

2  Ασφαλτόστρωση ΔΕ Εξαπλατάνου    40.000,00 € 

3 
Συντήρηση Δημοτικής Οδοποιίας Δήμου 
Αλμωπίας    59.000,00 € 

4 
Συντήρηση‐επισκευή δικτύου ομβρίων υδάτων 
Δ.Κ. Αριδαίας,Τ.Κ.Αλώρου,Τ.Κ. Αψάλου    12.000,00 € 

5 

Συντήρηση‐επισκευή δικτύου ομβρίων υδάτων 
Τ.Κ. Πιπεριάς,Τ.Κ.Λουτρακίου,Τ.Κ. Πολυκάρπης, 
Τ.Κ.Σαρακηνών‐Κορυφής.    12.000,00 € 

6 
Συντήρηση‐επισκευή δικτύου ομβρίων υδάτων 
Τ.Κ. Προμάχων, Τ.Κ.Γαρεφείου.    12.000,00 € 

7 

Συντήρηση‐επισκευή δικτύου ομβρίων υδάτων 
Τ.Κ. Χρυσής,Τ.Κ.Ίδας,Τ.Κ.Περίκλειας‐Λαγκαδιάς, 
Τ.Κ.Αρχαγγέλου, Τ.Κ.Φούστανης, 
Τ.Κ.Θηριόπετρας    12.000,00 € 

8 
Συντήρηση‐επισκευή δικτύου ομβρίων υδάτων 
Τ.Κ. Ξιφιανής.    12.000,00 € 

9 
Κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων Τ.Κ. 
Χρυσής.    7.000,00 € 

10  Ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Όρμας    12.000,00 € 

11 
Κατασκευή γεμιστηριών στο αγρόκτημα του 
Δήμου Αλμωπίας    12.000,00 € 

12 
Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ.Βορεινού 
(Νεοχωρίου‐Πευκωτού)    12.000,00 € 

13 
Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ.Περίκλειας 
(Λαγκαδιάς)    7.000,00 € 

14 
Συντήρηση‐επισκευή κοινοχρήστων χώρων 
Τ.Κ.Αψάλου    6.500,00 € 

15  Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ.Αλώρου    5.000,00 € 

16 
Συντήρηση‐επισκευή κοινοχρήστων χώρων 
Τ.Κ.Μεγαπλατάνου    6.500,00 € 

17 
Ανάπλαση παραδοσιακού οικισμού 
Τ.Κ.Γαρεφείου    12.000,00 € 

18  Συντήρηση Ξενιτίδειου Πνευματικού Κέντρου     12.000,00 € 

19  Συντήρηση συντριβανιών Δήμου Αλμωπίας    5.000,00 € 

20  Κατασκευή μειωτήρων ταχύτητας Τ.Κ.Νότιας    5.000,00 € 

21  Κατασκευή μειωτήρων ταχύτητας Τ.Κ.Τσάκων    5.000,00 € 

   ΣΥΝΟΛΟ:   326.000,00 € 
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22  Μελέτη ανάπλασης της πόλης της Αριδαίας    20.000,00 € 

23 

Τοπογραφική αποτύπωση  ρυθμιστικού  
γεωφράγματος  για την ταμίευση ύδατος ΤΚ 
Προμάχων – Λυκοστόμου ‐ Σωσάνδρας    8.000,00 € 

24 

Υδραυλική μελέτη ρυθμιστικού  γεωφράγματος  
για την ταμίευση ύδατος ΤΚ Προμάχων – 
Λυκοστόμου ‐ Σωσάνδρας    17.500,00 € 

25 

Μελέτη οδοποιίας ρυθμιστικού  γεωφράγματος  
για την ταμίευση ύδατος ΤΚ Προμάχων – 
Λυκοστόμου ‐ Σωσάνδρας    11.000,00 € 

26 

Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη ρυθμιστικού  
γεωφράγματος  για την ταμίευση ύδατος ΤΚ 
Προμάχων – Λυκοστόμου ‐ Σωσάνδρας    2.500,00 € 

27 

Γεωτεχνική μελέτη ρυθμιστικού  γεωφράγματος  
για την ταμίευση ύδατος ΤΚ Προμάχων – 
Λυκοστόμου ‐ Σωσάνδρας    12.000,00 € 

28 

Μελέτη γεωτεχνικής σκοπιμότητας ρυθμιστικού  
γεωφράγματος  για την ταμίευση ύδατος ΤΚ 
Προμάχων – Λυκοστόμου ‐ Σωσάνδρας    4.000,00 € 

29 

Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
ρυθμιστικού  γεωφράγματος  για την ταμίευση 
ύδατος ΤΚ Προμάχων – Λυκοστόμου ‐ 
Σωσάνδρας    5.000,00 € 

   ΣΥΝΟΛΟ:  80.000,00 € 

  ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 406.000,00 € 
 
 
 
 
            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 Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Αλμωπίας, οικονομικού 
έτους 2017, όπως αυτός παρουσιάστηκε, ως εξής:      

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2017    ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1  Ασφαλτόστρωση ΔΕ Αριδαίας    60.000,00 € 

2  Ασφαλτόστρωση ΔΕ Εξαπλατάνου    40.000,00 € 

3 
Συντήρηση Δημοτικής Οδοποιίας Δήμου 
Αλμωπίας    59.000,00 € 

4 
Συντήρηση‐επισκευή δικτύου ομβρίων υδάτων 
Δ.Κ. Αριδαίας,Τ.Κ.Αλώρου,Τ.Κ. Αψάλου    12.000,00 € 

5 

Συντήρηση‐επισκευή δικτύου ομβρίων υδάτων 
Τ.Κ. Πιπεριάς,Τ.Κ.Λουτρακίου,Τ.Κ. Πολυκάρπης, 
Τ.Κ.Σαρακηνών‐Κορυφής.    12.000,00 € 

6 
Συντήρηση‐επισκευή δικτύου ομβρίων υδάτων 
Τ.Κ. Προμάχων, Τ.Κ.Γαρεφείου.    12.000,00 € 
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7 

Συντήρηση‐επισκευή δικτύου ομβρίων υδάτων 
Τ.Κ. Χρυσής,Τ.Κ.Ίδας,Τ.Κ.Περίκλειας‐Λαγκαδιάς, 
Τ.Κ.Αρχαγγέλου, Τ.Κ.Φούστανης, 
Τ.Κ.Θηριόπετρας    12.000,00 € 

8 
Συντήρηση‐επισκευή δικτύου ομβρίων υδάτων 
Τ.Κ. Ξιφιανής.    12.000,00 € 

9 
Κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων Τ.Κ. 
Χρυσής.    7.000,00 € 

10  Ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Όρμας    12.000,00 € 

11 
Κατασκευή γεμιστηριών στο αγρόκτημα του 
Δήμου Αλμωπίας    12.000,00 € 

12 
Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ.Βορεινού 
(Νεοχωρίου‐Πευκωτού)    12.000,00 € 

13 
Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ.Περίκλειας 
(Λαγκαδιάς)    7.000,00 € 

14 
Συντήρηση‐επισκευή κοινοχρήστων χώρων 
Τ.Κ.Αψάλου    6.500,00 € 

15  Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ.Αλώρου    5.000,00 € 

16 
Συντήρηση‐επισκευή κοινοχρήστων χώρων 
Τ.Κ.Μεγαπλατάνου    6.500,00 € 

17 
Ανάπλαση παραδοσιακού οικισμού 
Τ.Κ.Γαρεφείου    12.000,00 € 

18  Συντήρηση Ξενιτίδειου Πνευματικού Κέντρου     12.000,00 € 

19  Συντήρηση συντριβανιών Δήμου Αλμωπίας    5.000,00 € 

20  Κατασκευή μειωτήρων ταχύτητας Τ.Κ.Νότιας    5.000,00 € 

21  Κατασκευή μειωτήρων ταχύτητας Τ.Κ.Τσάκων    5.000,00 € 

   ΣΥΝΟΛΟ:   326.000,00 € 
         

22  Μελέτη ανάπλασης της πόλης της Αριδαίας    20.000,00 € 

23 

Τοπογραφική αποτύπωση  ρυθμιστικού  
γεωφράγματος  για την ταμίευση ύδατος ΤΚ 
Προμάχων – Λυκοστόμου ‐ Σωσάνδρας    8.000,00 € 

24 

Υδραυλική μελέτη ρυθμιστικού  γεωφράγματος  
για την ταμίευση ύδατος ΤΚ Προμάχων – 
Λυκοστόμου ‐ Σωσάνδρας    17.500,00 € 

25 

Μελέτη οδοποιίας ρυθμιστικού  γεωφράγματος  
για την ταμίευση ύδατος ΤΚ Προμάχων – 
Λυκοστόμου ‐ Σωσάνδρας    11.000,00 € 

26 

Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη ρυθμιστικού  
γεωφράγματος  για την ταμίευση ύδατος ΤΚ 
Προμάχων – Λυκοστόμου ‐ Σωσάνδρας    2.500,00 € 

27 

Γεωτεχνική μελέτη ρυθμιστικού  γεωφράγματος  
για την ταμίευση ύδατος ΤΚ Προμάχων – 
Λυκοστόμου ‐ Σωσάνδρας    12.000,00 € 

28 

Μελέτη γεωτεχνικής σκοπιμότητας ρυθμιστικού  
γεωφράγματος  για την ταμίευση ύδατος ΤΚ 
Προμάχων – Λυκοστόμου ‐ Σωσάνδρας    4.000,00 € 

29 

Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
ρυθμιστικού  γεωφράγματος  για την ταμίευση 
ύδατος ΤΚ Προμάχων – Λυκοστόμου ‐ 
Σωσάνδρας    5.000,00 € 

   ΣΥΝΟΛΟ:  80.000,00 € 
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  ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 406.000,00 € 

 

                                                        

                 
    

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

Διαβούλευσης, όπως αναφέρονται  στην εισήγηση της παρούσας απόφασης.  
 
   
                          Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθμ. 04/2016 
………………………………………………………………………………………………. 
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 31-08-2016 

 

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 
 
 

              ΜΠΙΝΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
                                                                     ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

  
 


