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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 : 05/2016 Θέμα: Γνωμοδότηση για τον Προϋπολογισμό του Δήμου Αλμωπίας, 
οικονομικού  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 
ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του 
ΓΕΩΡΓΙΟY (ΔΗΜΑΡΧΟΣ) 

 1 ΑΛΑΚΙΟΖΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

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

 
 

5 ΤΟΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  6 ΓΚΛΑΒΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΧΙΣΚΑΚΗ ΜΕΛΙΤΑ  7 ΝΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΠΡΟΚΟΠΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  8 ΠΡΟΚΟΠΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΤΖΗΝΤΖΙΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  9 ΓΟΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ  10 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 

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

 14 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 

ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  15 ΣΑΜΑΡΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΤΖΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  16 ΚΟΝΤΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 
  17 ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 
  18 ΔΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ 
  19 ΠΟΛΥΞΕΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
  20 ΣΑΠΑΚΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

  21 ΔΑΝΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 
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        Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο δημοτικός υπάλληλος Παρούτογλου  Νικόλαος του  Ιωάννη,  
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 24-8-2016, η οποία δεν έγινε λόγω μη απαρτίας και 
εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο οικονομικών 
κ.Τσιμτσιρίδη  Γεώργιο,  ο οποίος,  μεταξύ των άλλων,  είπε τα παρακάτω: 
 
 
Τσιμτσιριδης εισήγηση  
«Θα ήθελα να πω δύο πράγματα για τον προϋπολογισμό. Είναι ίδια η διαδικασία, δεν έχετε 
προϋπολογισμό μπροστά σας  γιατί δεν προβλέπετε να έχετε η  επιτροπή διαβούλευσης γνωμοδοτεί 
και περιμένουμε τις δικές σας προτάσεις επί του προϋπολογισμού. Θα ήθελα να σας πω ότι τα 
πράγματα είναι δύσκολα. Έτσι όπως διαμορφώνεται η κεντρική σκηνή στη χώρα με τα μνημόνια 
και με τις πιέσεις των δανειστών έχει σαν αποτέλεσμα να μεταφέρεται αυτό και στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση. Το βάρος είναι μεγάλο και κάνουμε μεγάλη προσπάθεια για να αξιοποιήσουμε το 
κάθε ευρώ με σωστή διαχείριση. Περιμένω λοιπόν τις προτάσεις σας. Ο προϋπολογισμός είναι 
στενός αλλά είναι ειλικρινής και ρεαλιστικός και θα κατατεθεί έως πέντε Σεπτεμβρίου στο 
παρατηρητήριο. Υπάρχουν κάποιες αδυναμίες όπως η είσπραξη παρελθόντων ετών όσον αφορά τα 
ανταποδοτικά, εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα. Άρα εφόσον δεν έχουμε έσοδα θα πρέπει να 
μειώσουμε τα έξοδα και αυτή είναι η λογική μας. Όλες οι μελέτες στοχεύουν ώστε να 
χρησιμοποιήσουμε κάποιους φυσικούς πόρους και να μειώσουμε τα έξοδά μας όσον αφορά τον 
ηλεκτροφωτισμό. Στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα φέρουμε αναμόρφωση προϋπολογισμού 
ώστε να πάμε σε μια μελέτη αποτύπωσης και εφαρμογής για να καταφέρουμε να ενταχθούμε σε 
κάποιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα με στόχο την αντικατάσταση λαμπτήρων στους δρόμους στα 
Σχολεία και όπου αλλού μπορούμε. Ένα ακόμα  είναι η ηλεκτρονική υδροληψία στις γεωτρήσεις 
δηλαδή να υπάρξει ηλεκτρονική κάρτα, πάνω σε αυτό σας, λέμε ότι υπάρχει σχετική μελέτη. Αν 
όλα αυτά γίνουν ο επόμενος προϋπολογισμός θα είναι δύσκολος, αλλά ευκολότερος στην πράξη. 
Γενικά η κατεύθυνση είναι η μείωση των εξόδων.        
 
           Στη συνέχεια το λόγο έλαβαν οι παρακάτω: 
ΜΕΛΙΤΑ ΣΧΙΣΚΑΚΗ: «Για να γίνουν όλα αυτά θα πρέπει να υπάρχουν υποδομές,». 
             

-  Μετά  τις ανωτέρω  γνώμες – προτάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 
παρ. 3 του Ν. 3852/2010,    έκλεισε το παρόν θέμα της ημερήσιας διάταξης.  
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθμ. 05/2016 

………………………………………………………………………………………………. 
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 

  
 


