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        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

        ΝΟΜΟΣ  ΠΕΛΛΑΣ 

        ΔΗΜΟΣ     ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                                     

        ΤΜΗΜΑ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
        ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

        ΓΡΑΦΕΙΟ :ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α       

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 14/2015 ΕΙΔΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 

 Αριθμ.Απόφ. 252/2015 ΘΕΜΑ :   «Ψήφιση Προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας οικ. 

έτους 2016 και ψήφιση πίνακα 5Α Στοχοθεσίας στα 

πλαίσια του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης»  

      

Στην  Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 18 Νοεμβρίου  2015, ημέρα Τετάρτη 

και ώρα 18.00΄  (6.00 μ.μ.) συνήλθε σε δημόσια ειδική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας, 

ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό 32288/13-11-2015,  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  

είκοσι πέντε (25) μέλη και ονομαστικά οι: 

 ΠΑΡΟΝΤΑ   ΜΕΛΗ 

1- Σωτηριάδης Συμεών  - Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 

2- Ουργαντζόγλου Απόστολος 

3-  Αβραμίκας Στέφανος 

4- Κετικίδης Ιωάννης 

5- Χουρσόγλου Χρήστος 

6- Μπάτσης Χρήστος 

7- Γούδης Γεώργιος 

8- Τσιμτσιρίδης Γεώργιος 

9- Σαββίδης Γεώργιος 

10- Χατζηγιαννίδης Γεώργιος 

11- Βέσκος Δημήτριος 

12- Δόντσος Χρήστος 

13- Γεωργίου Χρήστος 

14- Ρώσσης Ιωάννης 

15- Ζιάκα – Βαλιανάτου Μαρτίνα Κωνσταντίνα 

16- Ζαχαριάδης Κων/νος 

17- Πασόης Δημήτριος 

18- Παρούτογλου Νικόλαος 

19- Θεοδωρίδης Αναστάσιος 

20- Μπαγκή Αικατέρινη 

21- Ιωαννίδης Ιωάννης 
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22- Μπογδάνης Μιχαήλ 

23- Ασβεστόπουλος Δημήτριος  

24- Αμπάρη Γεωργία  

25- Κόγιος Ανδρέας 

    

ΑΠΟΝΤΑ   ΜΕΛΗ 

1- Καλδερεμτζή Δέσποινα  

2- Νικολαϊδης Κωνσταντίνος 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

1. Ταρασίδης Γρηγόριος – Δημοτικής Ενότητας Αριδαίας 

2. Παπαδόπουλος Δημήτριος- Τοπικής Κοινότητας Αλώρου  

3. Καμαριέρης Κρυστάλλης – Τοπικής Κοινότητας Δωροθέας 

4. Ουργαντζόγλου Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Θηριόπετρας 

5. Αλεξίου Σοφία- Τοπικής Κοινότητας Λυκοστόμου 

6. Αντωνίου Ιωάννης  – Τοπικής Κοινότητας Μεγαπλατάνου 

7. Σούση Χρυσούλα- Τοπικής Κοινότητας Περίκλειας 

8. Δημητρίου Μαρία- Τοπικής Κοινότητας Φιλώτειας 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, είκοσι δύο (22), 

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 Προϊσταμένη του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κα 

Μακρυγιάννη Πολυξένη και ο κ. Χατζηαναγνώστου Νικόλαος, υπάλληλος του Τμήματος 

Οικονομικών Υπηρεσιών.    

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

μοναδικό θέμα της ειδικής συνεδρίασης που αφορά στην  : «Ψήφιση Προϋπολογισμού του 

Δήμου Αλμωπίας οικ. έτους 2016 και ψήφιση πίνακα 5
Α
 Στοχοθεσίας στα πλαίσια του 

Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης». 

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. 
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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 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. 
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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 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.» 
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-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. 

13/28-8-2015 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. 14/28-9-2015 

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. : 273/2015 απόφασή της περί «σύνταξης σχεδίου 

προϋπολογισμού Δήμου Αλμωπίας έτους 2016» την τροποποιητική της με αρίθμ. 290/2015 και την με 

αρίθμ. 322/2015 περί «Κατάρτισης του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας έτους 2016 

έπειτα από την ενσωμάτωση της γνώμης του παρατηρητηρίου και κατάρτιση του πίνακα στοχοθεσίας 5
Α
 

στα πλαίσια του ΟΠΔ»  

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο Αλμωπίας, κ. Μπίνο 

Δημήτριο, ο οποίος είπε τα εξής : 

“Καλησπέρα κι από μένα. Αιδεσιμότατε, κυρίες και κύριοι, κύριε Πρόεδρε  η σημερινή συζήτηση 

επί του προϋπολογισμού του 2016,  μας βρίσκει σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερα οικονομικά ασφυκτικό με 

μία έκτατη συνεδρίαση  της ΚΕΔΕ  1
η
  Δεκεμβρίου, όπου πλέον έχει δείξει τα οικονομικά αδιέξοδα στα 

οποία έχουν περιέλθει οι ΟΤΑ. Με μία ΣΑΤΑ η οποία αναφέρεται μέχρι και τον Απρίλιο,  καταλαβαίνετε 

σε τι κατάσταση έχει φέρει όλους του ΟΤΑ της χώρας και πόσο μπορούν να εφαρμόσουν το Τεχνικό τους 

Πρόγραμμα… Μια χρηματοδότηση φυσικά η οποία είναι εντελώς κουτσουρεμένη στο νέο έτος σε σχέση 

με το προηγούμενο αλλά και γενικότερα ως ποσό είναι αρκετά περιορισμένο, για να μπορέσουν οι ΟΤΑ 

να εκτελέσουν το Τεχνικό τους Πρόγραμμα. Έχουν έρθει τέσσερις δόσεις μέχρι και τον Απρίλιο. Από κει 

και πέρα εμείς έχουμε δρομολογήσει μελέτες τα πάντα, αλλά δεν μπορούμε σε κάποια πράγματα να 

προχωρήσουμε γιατί ακριβώς δεν έχουν έρθει τα χρήματα και οι υπηρεσίες.. η Οικονομική Υπηρεσία δεν 

συναινεί παραπέρα να προχωρήσουμε σε όλα τα έργα αυτά που  έχουν προγραμματιστεί. Πάντως 

υπάρχει ετοιμότητα κι από τη στιγμή που μας είπαν ότι  μέσα στον Νοέμβριο και Δεκέμβριο θα έρθουν 

και οι υπόλοιπες δόσεις του Τεχνικού Προγράμματος,  εμείς είμαστε έτοιμοι να το εφαρμόσουμε και να 

το υλοποιήσουμε στην ολότητά του το πρόγραμμα του ΄15.  
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Πέρσι όταν συζητήσαμε το προϋπολογισμό του ΄15 πάλι οι συνθήκες ήταν οι ίδιες ασφυκτικές, 

είχαμε τονίσει την ανάγκη τουλάχιστον να επουλωθούν ζητήματα της καθημερινότητας να μπορέσουμε 

να φροντίσουμε βασικά και ουσιαστικά ζητήματα τα οποία απασχολούν τους πολίτες να λυθούν και να 

δώσουμε μια εικόνα ανεκτή από τον πολίτη, ο οποίος πολίτης καταλαβαίνετε ότι και αυτός ταυτόχρονα 

δοκιμάζεται από την οικονομική αυτή ασφυξία, δεν  μπορεί να πληρώσει φόρους και η 

ανταποδοτικότητα των Δήμων, όχι μόνο του δικού μας μπορείτε να ανατρέξετε παντού,  έχει μεγάλο 

πρόβλημα ως προς την υλοποίηση των προϋπολογισμών. Κάνω λοιπόν πολλές φιλότιμες προσπάθειες 

ώστε να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στο πιο βασικό κυρίως ζήτημα το οποίο απασχολεί αυτό το 

Δήμο, που είναι το θέμα της άρδευσης. Και πιστεύω ότι εκεί  τα καταφέραμε αρκετά καλά, παρά τις 

αρχικές προβλέψεις για ένα ελάχιστο αριθμό υδρονομέων καταφέραμε μετά από  μεγάλες προσπάθειες 

να ενισχύσουμε αυτό τον αριθμό των υδρονομέων και να είναι όσοι πραγματικά έπρεπε να είναι για να 

λειτουργήσει η άρδευση, η οποία κύλησε ομαλά δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα , όποια προβλήματα 

υπήρξαν ξεπεράστηκαν με την αποτελεσματική διαχείριση και του κ. Κετικίδη, ο οποίος είχε αναλάβει 

όλο το θέμα αφού είχε οργανωθεί από τον κ. Τσιμτσιρίδη, ο οποίος βρήκε όλα τα ποσά και οργάνωσε το 

θέμα αυτό, από κει και πέρα έδωσε την σκυτάλη στον κ. Κετικίδη ο οποίος με μεγάλη επιτυχία φρόντισε 

να τελεσφορήσουν όλα τα ζητήματα που ανέκυψαν και ανέκυψαν πάρα πολλά ζητήματα. Αν σας πω ότι 

στον Εξαπλάτανο είχαμε τέσσερις γεωτρήσεις με πρόβλημα, καμένες στην Άψαλο και σε άλλα χωριά, στο 

Λουτράκι, θεωρώ λοιπόν ότι δεν αργοπορήσαμε και ότι δεν δυσανασχέτησε ο αγρότης απέναντι στον 

τρόπο με τον οποίο διαχειριστήκαμε   τα ζητήματα αυτό το καλοκαίρι, όπου όπως ξέρετε είχε και 

ιδιαίτερη ζέστη και ιδιαίτερα θέματα…. Αυτός λοιπόν ο προϋπολογισμός, ο οποίος βελτίωσε την 

καθημερινότητα του,  όπως και στα  θέματα του φωτισμού,  δεν υπάρχουν πλέον τα προβλήματα που 

υπήρχαν πριν όπου όλα τα χωριά ήταν σκοτεινά. Αν θέλετε παίρνουμε ένα λεωφοριάκι  και γυρνάμε να 

δούμε όλα τα χωριά .Και επειδή θέλω στην πολιτική να είμαστε ειλικρινείς στις σχέσεις μας, ορίστε να 

πάμε όλοι μαζί και να δούμε.  Και αν υπάρχουν προβλήματα να καθίσουμε όλοι μαζί να τα λύσουμε. 

Θεωρώ ότι είναι σε πολύ καλό επίπεδο το θέμα του φωτισμού στα χωριά. Επίσης αξιέπαινες  

προσπάθειες γίνονται ως προς την αποκομιδή των απορριμμάτων, με ένα στόλο πεπαλαιωμένο όπως 

ξέρετε δεν έχουμε ιδιαίτερα καλό στόλο στα απορριμματοφόρα, γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια με 

τους κάδους.. Φέραμε αυτές τις ημέρες εκατό κάδους για να μπορέσουμε να συμπληρώσουμε, 

επιδιορθώνουμε κάδους οι οποίοι έχουν πρόβλημα, γίνεται μια προσπάθεια μεγάλη, τα μηχανήματα είναι 

έξω διαρκώς, μπορούν  και οι υπηρεσίες αυτό να σας το δείξουν  και το Τεχνικό Τμήμα και το Εργοτάξιο 

…Δεν μπορούμε να μιλάμε χωρίς να έχουμε έγγραφα και χωρίς να έχουμε ουσία σε αυτά που λέμε. Το 

εργοτάξιο τηρεί πρόγραμμα και λέει σήμερα το τάδε πήγε εκεί το τάδε πήγε εκεί. Αυτή λοιπόν η 

κατάσταση που υπάρχει και αυτό το ενδιαφέρον που υπάρχει στα χωριά μας δεν υπήρξε άλλη φορά. 

Υπάρχει ένας τέτοιος προγραμματισμός θέλουμε να μην προδώσουμε μέσα στις δύσκολες συνθήκες που 

επικρατούν, δεν θα προδώσουμε τους ανθρώπους, τους πολίτες αυτού του δήμου. Όσο μπορούμε, μπορεί 

να μην μπορούμε να πετύχουμε εκατό τοις εκατό αυτό που θέλουμε . Όμως κανένας δεν μπορεί  να πει 

ότι δεν υπήρξε προσπάθεια και δεν υπήρξε ενδιαφέρον ώστε  να λυθούν ζητήματα που απασχολούν τους 

πολίτες. Προσπάθειες για να επουλωθούν και οι λακκούβες έγιναν αρκετά μεγάλες, αρκετά μεγάλο ποσό 

καταναλώθηκε  μέσα στην Αριδαία. Μέσα στην Αριδαία η οποία Αριδαία μας έφαγε όλο τον 

προϋπολογισμό. Είχε πάρα πολλά προβλήματα η Αριδαία, στο οδικό της δίκτυο. Θα αναφερθώ στη 

συνέχεια, τώρα  δεν θέλω να καταχραστώ το χρόνο… Άρα αυτός ο προυπολογισμός που φέτος 

κατατίθεται έχει δύο χαρακτηριστικά γνωρίσματα.  Να στηρίξει την καθημερινότητα του πολίτη όσο αυτό 

μπορεί να γίνει με τα έσοδα που να υπάρχουν και να δείξουμε το κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου στις 

δύσκολες δοκιμαζόμενες καταστάσεις που υπάρχουν για τους πολίτες. Είναι ένας προϋπολογισμός 
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καθαρά λειτουργικός, συνάδελφοι. Διότι όπως ξέρετε ο προϋπολογισμός στηρίζεται στα έσοδα του και 

στα έξοδα του. Τα  έσοδα είναι συγκεκριμένα , ο προϋπολογισμός του 2016 έχει δομηθεί στα έσοδα του 

2014, όταν στα έσοδα, δηλαδή από τον Γενάρη μέχρι τον Αύγουστο ήταν ο κ. Πασόης στη Δημοτική Αρχή 

και από το Σεπτέμβριο μέχρι τον Δεκέμβριο ήταν η δικιά μας Δημοτική Αρχή. Άρα αυτά που 

εισπράχθηκαν λοιπόν και επί  θητείας του κ Πασόη μέχρι και τον Αύγουστο και αυτά που εισπράχθηκαν 

από την  δική μας θητεία μέχρι και Δεκέμβριο, είναι ο κουρμπανάς είναι τα χρήματα δηλαδή που 

συσσωρεύτηκαν για να μπορέσουμε εμείς να δομήσουμε τον προϋπολογισμό του 2016. Αυτό λοιπόν 

γίνεται. Και θα δείτε ότι γίνεται προσπάθεια να καλυφθούν οι βασικές ανάγκες . Γιατί τα έσοδα όσο θα 

πηγαίνουμε  συνάδελφοι θα περιορίζονται τα ανταποδοτικά, ο κόσμος δεν μπορεί να πληρώσει. Είσαστε 

και είμαστε κι εμείς πολίτες αυτού του τόπου και αυτής της κοινωνίας και καταλαβαίνετε με πόση 

δυσκολία ο καθένας μπορεί να ανταποκριθεί στη φορολογία η οποία υπάρχει. Άρα είναι δύσκολο κι εμείς 

να ανταποκριθούμε γι αυτό και γίνεται μεγάλη προσπάθεια προς αυτήν την κατεύθυνση. 

 Εκείνο  λοιπόν που διέκρινε και θα διακρίνει και το νέο προϋπολογισμό  είναι το τι επιπλέον 

εισρέει σε αυτό το προϋπολογισμό. Δηλαδή  τι έκτακτο χρήμα θα έρθει . Και με την ανάληψη της δικής 

μας Δημοτικής Αρχής και μέσα στο 2014 πήραμε τις ανακοινώσεις  χρηματοδοτήσεων, 2.600.000 €, άρα  

ο προϋπολογισμός εκείνος που φαινότανε 22 εκατομμύρια στην ουσία είναι 24.600.000… είναι το πόσο 

προσπάθεια γίνεται να εισρεύσει έκτακτο χρήμα και εκεί θα σταθούμε εκεί είναι η ουσία, εισέπραξε 

λοιπόν αυτό το ποσό, των 2.600 και θα αναφερθώ για την πορεία των έργων στη συνέχεια. Ευχαριστώ 

πολύ κ. Πρόεδρε.» 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο 

Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Τσιμτσιρίδη Γεώργιο, ο οποίος εισηγήθηκε τον Προϋπολογισμό ως εξής : 

“Αιδεσιμότατε, Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι, 

Έχω την τιμή να εισηγηθώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, για συζήτηση και ψήφιση του προϋπολογισμού  και 

του Ολοκληρωμένου  Σχεδίου Δράσης του Δήμου μας για το έτος 2016 μέσα σε συνθήκες κρίσης, εθνικής 

και ευρωπαϊκής. 

Κρίσης τόσο  Οικονομικής όσο και κοινωνικής όπου η χώρα μας εξακολουθεί να βρίσκεται στο 

επίκεντρο.  

Σήμερα λοιπόν σας καταθέτουμε τον Προϋπολογισμό του 2016 ο οποίος καταρτίστηκε υπό καθεστώς 

άμεσης, σκληρής επιτροπείας και εποπτείας. 

Πρόκειται για αναγκαστικό προϋπολογισμό που συνεχίζει την απαξίωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 

με τις περικοπές του οδηγεί στην πλήρη κατάρρευση του κοινωνικού κράτους και του ίδιου του θεσμού 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

Η συνένωση των δήμων σε καλλικρατικούς, εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων, θα μπορούσε πραγματικά να 

αποβεί επαναστατική. 

Δυστυχώς με τον νόμο του Καλλικράτη στους Δήμους περιήλθαν καινούριες αρμοδιότητες, χωρίς 

ταυτόχρονα να διατεθούν οι αντίστοιχοι πόροι (χρηματοδοτήσεις και προσωπικό).  

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά βιώνουμε και την τραγική πραγματικότητα που αντιμετωπίζει η τοπική 

αυτοδιοίκηση σήμερα, την περικοπή αρχικά των θεσμοθετημένων πόρων (κατά 60%) και στη συνέχεια 

την μη απόδοση αυτών, τόσο για τις λειτουργικές μας υποχρεώσεις όσο και για τις επενδυτικές ανάγκες. 

Είχαμε πάγωμα των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και ο ρυθμός εκταμίευσης των χρηματοδοτούμενων 

έργων είναι απογοητευτικός. 
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Στις σημερινές συνθήκες,  πρώτιστο καθήκον μας είναι η διατήρηση της δομής των ΟΤΑ, για να 

μπορέσουμε να κρατήσουμε τον κοινωνικό ιστό, γιατί ο καθένας αισθάνεται ότι παρά τις τεράστιες 

δυσκολίες  μπορεί να ακουμπήσει και να βοηθηθεί από την Τοπική Αυτοδιοίκηση γιατί μόνο έτσι 

μπορούμε να υποστηρίζουμε, να ενισχύουμε και να επιλύουμε προβλήματα που καθημερινά 

παρουσιάζονται στον τόπο μας, γιατί ο Δήμος με τις ελάχιστες δυνατότητες του, δεν σταματά να επιτελεί 

καθημερινά το κοινωνικό του έργο και τελικά είναι το τελευταίο οχυρό για να υπερασπισθεί τα 

προβλήματα που καθημερινά ανακύπτουν στον τόπο μας. 

Παράλληλα προσπαθήσαμε να κρατήσουμε ζωντανές τις Υπηρεσίες του Δήμου για να προσφέρουμε τις 

αναγκαίες, εκείνες,  υπηρεσίες που απαιτεί κάθε πολίτης. 

Κληθήκαμε λοιπόν κυρίες και κύριοι συνάδελφοι να συντάξουμε τον προϋπολογισμό του 2016 του Δήμου 

μας λαμβάνοντας υπόψη σοβαρά τα δεδομένα που προανέφερα και στα πλαίσια που ορίζει η νομοθεσία 

περί σύνταξης προϋπολογισμού.  

Ο προϋπολογισμός που συντάχθηκε έγινε με αυστηρές οδηγίες του Οικονομικού Παρατηρητηρίου, του 

Υπουργείο Οικονομικών αλλά και της τρόικα με μία διαδικασία λογιστική και άκρως αυθαίρετη, αφού 

δεν λαμβάνει υπόψη της, τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών, όσον αφορά την εξυπηρέτηση  τους, ή τις 

πραγματικές φοροδοτικές ικανότητες των πολιτών, όσων αφορά την είσπραξη των εσόδων. 

O προϋπολογισμός του 2016, είναι λοιπόν, λειτουργικός, ρεαλιστικός  και υλοποιήσιμος και σύμφωνος 

με τις παρατηρήσεις του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, του οποίου οι  

παρατηρήσεις ενσωματώθηκαν.  

Το ύψος του ισοσκελισμένου φετινού προϋπολογισμού ανέρχεται σε 20.303.412,48 € αναλύοντας τις 

κατηγορίες των εσόδων και εξόδων του έχουμε : 

 

ΕΣΟΔΑ 

ΤΑΚΤΙΚΑ 6.808.035,32 

ΕΚΤΑΚΤΑ 7.619.474,49 

ΕΣΟ∆Α ΠΟΕ 620.641,38 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 2.140.651,36 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 1.710.037,81 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 1.404.572,12 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 20.303.412,48 

ΕΞΟΔΑ : 

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 7.096.232,92 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 8.193.224,87 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ & ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 4.700.095,25 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 313.859,44 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 20.303.412,48 

 

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι, 

Εφαρμόζουμε ένα νέο μοντέλο διοίκησης που στηρίζεται στις αρχές της συμμετοχικής διοίκησης των 
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πολιτών, για αυτό πραγματοποιήσαμε ουσιαστικές συναντήσεις σε όλα τα δημοτικά & κοινοτικά 

διαμερίσματα. Καταγράψαμε τα προβλήματα κάθε περιοχής και ζητήσαμε από τους τοπικούς φορείς να 

ιεραρχήσουν τις ανάγκες τους. Βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή και διαβούλευση με τα συμβούλια όλων 

των διαμερισμάτων.  

Το θεσμικό πλαίσιο κατάρτισης του προϋπολογισμού τα τελευταία χρόνια είναι ιδιαίτερα δεσμευτικό δεν 

αφήνει περιθώρια για πειραματισμούς. Ως Δημοτική αρχή που αναλάβαμε πριναπό ένα χρόνο, θεωρώ 

ότι πετύχαμε τους στόχους που θέσαμε στον αρχικό μας προϋπολογισμό και αυτό αποδεικνύεται μέσω 

των ποσοστών υλοποίησης του.  

Θα αναφέρω ένα ενδεικτικό παράδειγμα που δίνει μια γενικότερη εικόνα για το τι εννοώ: 

 

 Στην κατηγορία εσόδων που αφορά εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα 

οικονομικά έτη (ομάδα 3) προϋπολογίσαμε 2.028.809,65 η πρόβλεψη για επισφάλεια βάση της ΚΥΑ στα 

έξοδα 1.854.650,55 δηλαδή είχαμε προϋπολογίσει εισπράξεις 174.159,1 Εισπράξαμε 281.639,04 και 

έχουμε ξεπεράσει το στόχο που θέσαμε και στο δίμηνο που μένει θα έχουμε υπερκαλύψει κατά πολύ . 

Σε αυτές τις δύσκολες και ασταθείς οικονομικές συγκυρίες υποστηρίζουμε και δρομολογούμε ενέργειες 

αναγκαίες για ένα Δήμο αυτοδύναμο και ανεξάρτητο. 

Με τον παρόντα προϋπολογισμό θέτουμε το Δήμο σε τροχιά συστηματικής μείωσης και εξορθολογισμού 

των λειτουργικών δαπανών, γιατί θεωρούμε ότι μπορούμε να λειτουργήσουμε, και το έχουμε αποδείξει , 

με χαμηλότερο κόστος και με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. 

Προβλέψαμε δαπάνες παλαιοτέρων ετών  που μας ταλαιπωρούν από την αρχή οι οποίες είναι δύσκολο 

να πληρωθούν λόγω έλλειψης δικαιολογητικών ή μη τήρησης των διαδικασιών. Πληρώσαμε δαπάνες 

που αφορούσαν απλήρωτα επί πολλά έτη χρέη και δικαστικές αποφάσεις. 

Οργανώσαμε τις υπηρεσίες μας με τέτοιο τρόπο, ώστε ο χρόνος που μεσολαβεί από την παραλαβή του 

τιμολογίου έως και την εξόφληση να έχει ελαχιστοποιηθεί. Οι πληρωμές των ενταλμάτων γίνονται 

αυστηρά με προτεραιότητα και όχι επιλεκτικά  Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν εντάλματα που καθυστερούν 

στο Ελεγκτικό Συνέδριο εξαιτίας της μη νομιμότητας της δαπάνης, η διαδικασία έχει δρομολογηθεί από 

την υπηρεσία και προχωράει κανονικά. 

Αυτός, κυρίες και κύριοι, συνάδελφοι είναι ο προϋπολογισμός του Δήμου μας για το 2016, ο οποίος 

συντάχθηκε με βάση τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των δημοτών που μας εμπιστεύτηκαν και 

δοκιμάζονται καθημερινά.  

Χτίζουμε την πολιτική μας ξεκινώντας από τα απλά καθημερινά προβλήματα και συνεχίζουμε στα 

μεγάλα και δύσκολα. Η πραγματικότητα είναι σκληρή, η τοπική αυτοδιοίκηση βάλλεται πανταχόθεν , 

όμως εμείς είμαστε εδώ να υλοποιήσουμε αυτά που σχεδιάσαμε για τον τόπο μας . 

Επενδύουμε στο παρόν χτίζοντας το αύριο… Για την Αλμωπία της καρδιάς μας 

Παρακαλώ το σώμα για τη ψήφισή του προϋπολογισμού και του  Ολοκληρωμένου  Σχεδίου Δράσης, 

είμαι στη διάθεσή σας για ερώτηση.» 

 

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

φαίνεται στο απομαγνητοφωνημένο  πρακτικό της με αριθμό 14 συνεδρίασης της 18-11-2015. Κατά 

την διαλογική συζήτηση, τοποθετήθηκαν οι επικεφαλείς των παρατάξεων, καθώς και Δημοτικοί 

Σύμβουλοι  και  δόθηκαν στην συνέχεια οι απαιτούμενες διευκρινήσεις από τον εισηγητή  

Πιο συγκεκριμένα ο κ. Πασόης Δημήτριος τοποθετήθηκε μεταξύ άλλων ως εξής :  

« Καλησπέρα καταρχάς . Η ψήφιση του προϋπολογισμού  είναι μια κορυφαία διαδικασία του 

Δήμου, αλλά έτσι δεν την είδε η σημερινή  Δημοτική Αρχή. Αρκέστηκε ο Δήμαρχος σε δυο τρεις κουβέντες 
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όπως και ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, χωρίς να μπουν στην ουσία . Πιστεύω πως αυτός ο 

προϋπολογισμός,  εξάλλου το δήλωσαν και οι ίδιοι, το ομολόγησαν, είναι ένας λειτουργικός 

προϋπολογισμός, ένας προϋπολογισμός ο οποίος δεν φέρει καμία σφραγίδα της Δημοτικής Αρχής, 

κανένα αποτύπωμα. Όπως είπαμε ο προϋπολογισμός πρέπει να αποτυπώνει τους στόχους και τα 

οράματα της Δημοτικής Αρχής. Αλλά δυστυχώς η Δημοτική Αρχή δεν έχει οράματα ούτε στόχους, οπότε 

σωστά ήρθε έτσι για να περάσει … .και να τελειώνουμε. Όπως είπε ο Δήμαρχος στόχος μέσω του 

προϋπολογισμού ήταν να στηρίξει  την καθημερινότητα, 33αντί να την βελτιώσει. Έγινε ρεαλιστής, 

προεκλογικά ήταν λάβρος,  την καθημερινότητα την οδηγήσαμε εκεί που την οδηγήσαμε εμείς και  μας 

προσκάλεσε να ανεβούμε σε ένα λεωφορείο να δούμε τα προβλήματα και μαζί να δώσουμε λύσεις. Ο 

κόσμος σας ψήφισε κ. Μπίνο για να δώσετε λύσεις. Εμάς μας έβαλε στην αντιπολίτευση. Εμείς δεν θα 

ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό, θα ψηφίσουμε λευκό, γιατί όπως εσείς ομολογήσατε ο προϋπολογισμός 

είναι διαχειριστικός , απλά διαχειριστικός, θα μπορούσε δηλαδή απλά να το  συντάξει η Οικονομική 

Υπηρεσία χωρίς την δικιά σας παρέμβαση . Αυτός ο προϋπολογισμός είναι αντιαναπτυξιακός, 

αντικοινωνικός και προϋπολογισμός ύφεσης. Γι αυτό,  όπως προείπα θα ψηφίσουμε λευκό». 

Κατόπιν ο λόγος δόθηκε στον κ. Ασβεστόπουλο Δημήτριο, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε τα εξής    :  

“ Εγώ με λύπη μου θα αναφέρω από την περιγραφή που έκανε  και ο Αντιδήμαρχος, όπου εν ολίγοις μας 

λέει και την πραγματικότητα βέβαια, ότι  δυστυχώς στην συγκυρία την οικονομική  και την κρίση 

διαχειρίζεται η αυτοδιοίκηση πενιχρά και με μεγάλες δυσκολίες τα πράγματα  Θέλω όμως να πάμε σε 

άλλο επίπεδο . Ο προϋπολογισμός αυτός νομίζω ότι είναι καθαρά συντηρητικός, καθαρά διαχειριστικός 

είναι  βάση των δεδομένων που ανέφερε και ο Αντιδήμαρχος …  και θα ήθελα να ιεραρχήσουμε στο 

Δήμο να προϋπολογίσουμε κάποια άλλα στάνταρ πράγματα κι όχι τα απλά τα αυτονόητα της 

καθημερινότητας τα οποία νομίζω έπρεπε να τα επιλύουν οι υπηρεσίες και όχι να χρειάζεται να 

συζητάμε για το αυτονόητο της καθημερινότητας και της διατήρησης των δομών και των υπηρεσιών που 

έχει ο Δήμος γιατί το ανέφερες κιόλας κ. Δήμαρχε μετά λύπης μου,  ανέφερες φτάσαμε σε ένα σημείο με 

δυσκολία να συντηρούμε τις υπάρχουσες δομές . Θέλω και σαν παράταξη και σαν άνθρωπος και σαν 

σύμβουλος να πάμε σε άλλο επίπεδο, να αντιδράσουμε σε αυτό, να παλέψουμε δεν ξέρω τον τρόπο, δεν 

μπορώ να είμαι αρωγός εγώ σε έναν προϋπολογισμό που δεν έχει καθόλου μα καθόλου αναπτυξιακή 

τροχιά και δεν φταίει σε αυτό κάποιος .. αλλά στην πολιτική δυστυχώς κάποιος κρίνεται . Τον 

προηγούμενο προϋπολογισμό αν θυμόσαστε τον ψηφίσαμε και μάλιστα με πολύ μεγάλη χαρά γιατί 

ελπίζαμε ότι στην επόμενη χρονιά θα δούμε κάτι διαφορετικό. Βλέπουμε ακριβώς το ίδιο. Μία 

επανάληψη δηλαδή. Μία συντήρηση κάποιων μικροοικονομικών δεδομένων που έχει ο Δήμος και δεν 

μπορεί να ελιχθεί καθόλου.  

Θα ήθελα λοιπόν να βάλουμε λίγο  πιο βαθιά το μαχαίρι στο κόκκαλο, με κάποιες πιο ζωηρές αποφάσεις 

που ίσως έχουν και  πολιτικό κόστος τις οποίες προφανώς θα πρέπει να τις βάλει η Δημοτική Αρχή  

ούτως ώστε να βρεθούν και τα καινούργια χρήματα τα οποία δικαιούνται να τα πάρει,  να τα βρει,  να τα 

εισπράξει να τα διεκδικήσει για να μπορεί να ανταποδώσει κάτι καλύτερο στο πολίτη της Αλμωπίας. Γι 

αυτό είμαι φοβερά απαισιόδοξος για τον προϋπολογισμό  άλλωστε μπορεί να βελτιωθεί με οποιαδήποτε 

τροποποίηση και κάθε τροποποιημένο κωδικό θα το εκλαβουμε και θα το ψηφίσουμε ανάλογα,  

δυστυχώς όμως  επειδή η πρόταση μας είναι να πάει σε αναπτυξιακούς προϋπολογισμούς δεν μας δίνει 

αυτό το δικαίωμα αυτός ο προϋπολογισμός ο οποίος είναι καθαρά διαχειριστικός και λόγω του ότι 

απαξιώθηκε πάρα πολύ η αυτοδιοίκηση,   παρακαλώ να πάτε στη ΚΕΔΕ να το διεκδικήσετε και συνολικά 

και τοπικά βέβαια με περισσότερα κονδύλια για καλύτερους προϋπολογισμούς»  
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έδωσε τον λόγο στον κ. Κόγιο Ανδρέα ο οποίος μεταξύ άλλων είπε 

τα εξής : «…είναι δυνατόν κανένας να μην γνωρίζει ότι αυτός ο προϋπολογισμός είναι επιχειρησιακός; 

Θα είναι αφελής. Αλλά τι πρέπει να γίνει. Δεν θα πρέπει εδώ να λέμε να διεκδικήσει  ο Δήμος μόνο, να 

λέμε και σε αυτούς που είναι εκεί κάτω… να στηρίξουν και να βοηθήσουν τον Δήμο . Να μην 

υποβάλουμε ενστάσεις μόνο ως προς το Δήμο. Να δούμε και τι κάνουν και οι υπόλοιποι κάτω στη 

Βουλή. Είναι γνωστό ότι ο προϋπολογισμός εδώ και πολλά χρόνια είναι πάντα έτσι.. στο παρελθόν 

υπάρχει σωρεία αναμορφώσεων και θα πω σε ένα βαθμό ορθά γίνονται αυτά γιατί οι ανάγκες 

μεταβάλλονται αλλάζουν στην πορεία της οικονομικής  χρονιάς και θα πρέπει να προσαρμόζεται ο 

Δήμος σε αυτό . Όμως θα πρέπει να γίνονται και οι πιο ιδανικές επιλογές από τη  Δημοτική αρχή από τη 

Δημοτική πλειοψηφία. Εμείς δίνουμε την ψήφο, ψήφος ανοχής είναι, αλλά πρέπει να στοχεύσουμε σε  

ουσιαστικές επιλογές κι όχι βιτρίνας . Αυτό επιβάλλουν οι καιροί. Σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαι και 

συνδράμω… και αποδεσμεύομαι διότι δεν με ενδιαφέρει ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με 

ενδιαφέρει η ουσία. Με ενδιαφέρει η ουσία  των έργων που θα υλοποιηθούν στο τόπο αυτό γιατί δεν 

χρωστάω και σε κανένα. ‘ότι έκανα το έκανα μόνος μου, από κει  και πέρα θέλω να βάλουμε ένα 

λιθαράκι όλοι μαζί σε κάθε τομέα που μπορούμε να αλλάξει η φυσιογνωμία της Αλμωπίας, να αλλάξει ο 

τρόπος ανάπτυξης αυτού του τόπου. Έχει πολλά πλεονεκτήματα ας τα αξιοποιήσουμε.  Εδώ μπορεί να 

σκοτωνόμαστε να λέμε τα δικά μας το μακρύ και το κοντό, αυτό όμως πρέπει να έχει σαν αποτέλεσμα 

από όλους μας εδώ να στοχεύουμε να υλοποιήσουμε πράγματα να προσθέσουμε κάτι στον τόπο να 

αναπτυχθεί. Κι όχι να αντιδρούμε για την αντίδραση. Έχουν ξεπεραστεί αυτοί οι καιροί . Και θα πρέπει  

να δούμε την ουσία και όχι το θέατρο…»  

Ο κ. Χουρσόγλου Χρήστος, ζήτησε τον λόγο και τοποθετήθηκε ως εξής : 

 «κ. Δήμαρχε κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η σημερινή μέρα της ψήφισης του προϋπολογισμού 

ήταν συνήθως μια κορυφαία διαδικασία για την αυτοδιοίκηση μαζί με την ψήφιση του Τεχνικού 

Προγράμματος που προηγήθηκε. Και το λέω  κορυφαία γιατί ίσως αν θυμάστε και οι παλαιότεροι, η 

σημερινή μέρα έδινε και τους νέους άξονες ανάπτυξης σε κάθε δήμο, σε κάθε τοπική κοινότητα έβαζε η 

δημοτική αρχή την σφραγίδα της  και το τι ήθελε να κάνει αναπτυξιακά σε όλο τον τόπο.  Σήμερα 

δυστυχώς και μετά την ψήφιση του Καλλικράτη και την επικράτηση στη χώρα με τα νέα οικονομικά 

δεδομένα, της ύφεσης και της οικονομικής  κρίσης που όλοι γνωρίζουμε  με την Αυτοδιοίκηση να 

χτυπιέται ανελέητα με εξήντα δύο τοις εκατό μείωση  πόρων… ένα φοβερό ποσοστό, ένα ποσοστό το 

οποίο ελπίζαμε, όσοι είμαστε και εκπρόσωποι στην ΚΕΔΕ ότι κάπου οι κυβερνήσεις … κάπου θα έχει 

σταματήσει αυτό. Φαίνεται αγαπητοί συνάδελφοι ότι δεν τα κατάφεραν. Δεν τα κατάφεραν  γιατί σήμερα 

γίνονται πολλές συζητήσεις, όπως είπε και ο Δήμαρχος, υπάρχει μπροστά μας ένα έκτακτο συνέδριο με 

αποκλειστικό χρόνο στα οικονομικά . Στα οικονομικά τα οποία λέγονται  πολλά. Σαφής, με σαφήνεια δεν 

υπάρχει κάτι καινούργιο για να το πω μέσα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Λέγονται όμως 

πολλά. Λέγονται πολλά από συνδικαλιστικά στελέχη της κυβέρνησης στην ΚΕΔΕ λέγονται από το  

Υπουργείο Εσωτερικών από Υπηρεσιακούς Παράγοντες.  

Η ηγεσία της ΚΕΔΕ και ο κ. Πατούλης,  βλέποντας όλη αυτή την ατμόσφαιρα αποφάσισε…. να πάει σε 

έκτακτο συνέδριο, αναλύοντας όλα τα πραγματικά οικονομικά δεδομένα που  ισχύουν . Και τα λέω αυτά 

στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να προϊδεάσω και να είμαι πραγματικός, τι ακριβώς 

ισχύει…  

 Είμαι από αυτούς τους δημοτικούς συμβούλους και μάλιστα της πλειοψηφίας, ο οποίος δεν μασάει τα 

λόγια του. Δεν τα μασάει αγαπητοί  συνάδελφοι γιατί προέχει το καλό του τόπου. Και το καλό του τόπου 

δεν έχει να κάνει με το ποιος είναι σήμερα διοίκηση με το ποιος θα είναι αύριο συμπολίτευση και 

αντιπολίτευση. Οφείλουμε στον τόπο, γι αυτό μας έχουν στείλει και οι πολίτες οι δημότες του Δήμου 
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Αλμωπίας, για να λειτουργήσουμε αυτοδιοικητικά και δημιουργικά. Μέσα λοιπόν σε αυτά τα πλαίσια 

οφείλω να σας αναφέρω και ορισμένα δεδομένα τα οποία είναι πραγματικά …ενδεικτικά μόνο θα σας 

πω. το σύνολο των πόρων των δήμων είναι  περίπου στα 2.700. Η έκτη δόση των παρακρατηθέντων που 

είναι οχτώ οι δόσεις και είναι μέχρι τέλους του 2008, ανέρχεται στα 213 εκατ., παρακρατηθέντα δε είναι 

αυτό το ποσό που έχει να κάνει από τον Ιανουάριο μέχρι το Δεκέμβριο του 2015. Θεωρώ σημαντικό να 

σας πω ότι από την 1
η
 του ΄09 εως και σήμερα στην αυτοδιοίκηση έχει δημιουργηθεί νέα γενιά 

παρακρατηθέντων, ύψους περίπου 400 εκατ. Αντιλαμβάνεστε ότι τα νούμερα είναι πάρα πολύ υψηλά  και 

είναι όμως πραγματικά. Η ΣΑΤΑ δε είναι στα 180 εκατ. Θα σας πω τι έχουν πάρει στην πράξη οι Δήμοι 

της χώρας. Από την τακτική επιχορήγηση από 1.260  έχουν πάρει περίπου 300. Τα σχολεία , οι σχολικοί 

τροχονόμοι από 106 εκατ. έχουν πάρει 75. Στις ….. που δεν αφορά το Δήμο Αλμωπίας, αλλά είναι 

ενδεικτικό από 5 περίπου εκατ.- 0. Η ΠΕΔ από 10 εκατ. έχουν πάρει 1.700. Η ΚΕΔΕ από 7 εκατ. έχουν 

πάρει 500χιλ…Μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί το παραμικρό ευρώ . Μηδέν.  

 Θεωρώ λοιπόν ότι μόνο αυτά τα στοιχεία είναι στοιχεία τα οποία για το μέγεθος ενός Δήμου Αλμωπίας 

και για μια Δημοτική Αρχή τα πράγματα είναι δύσκολα. … σήμερα ο προϋπολογισμός αυτός ο οποίος 

έγινε από τις οικονομικές υπηρεσίες και εισηγήθηκε ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος είναι ένας 

προϋπολογισμός ο οποίος στη διάρκεια του 2016 μπορεί και να μην ισχύει, γιατί τα οικονομικά δεδομένα 

είναι ρευστά. Άρα λοιπόν η δική μου η πρόταση και η δική μου πεποίθηση κύριε Δήμαρχε είναι η εξής : 

πρέπει να δώσουμε έμφαση στην καθημερινότητα και στα μικρά έργα . Είναι αυτά που οφείλουμε ως 

Δημοτική Αρχή να δώσουμε στον πολίτη . Νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε με καλή συνεργασία. 

Αυτό είναι και το κορυφαίο γεγονός του Δήμου Αλμωπίας το οποίο όπως περιγράφεται και στον 

προϋπολογισμό ..νομίζω ότι είναι αυτό που πρέπει να εκδηλώσει η Δημοτική Αρχή. Καθημερινότητα και  

μικρά έργα …» 

Τέλος, ο  κ. Παρούτογλου Νικόλαος ζήτησε να τοποθετηθεί και μεταξύ άλλων ανέφερε : 

  « Εγώ αρχικά  θα ήθελα να καλωσορίσω τον Δήμαρχο στην πραγματικότητα. Έπρεπε να 

περάσει ένας και πλέον χρόνος για να κάνουμε εδώ μέσα την διαπίστωση ότι τα πράγματα δεν είναι 

καλά. Δηλαδή υπήρχε η εικόνα ότι ήταν καλύτερα τα πράγματα απλά δεν καταβλήθηκε προσπάθεια από 

την προηγούμενη διοίκηση και συνεχώς βάλλονταν η προηγούμενη διοίκηση για όλα τα δεινά που έχει ο 

Δήμος σήμερα. Να θυμίσω μόνο ότι  οι πρώτες 6-7 συνεδριάσεις    από το Σεπτέμβρη και μετά 

αναλωθήκαμε εδώ μέσα κυρίως εσείς λέγοντας ότι ο προϋπολογισμός που έχει ενταχθεί στην 

προηγούμενη διοίκηση δεν μας αφήνει πολλά περιθώρια και βλέπουμε σήμερα ένα προϋπολογισμό ίδιο. 

Εγώ αναγνωρίζω ότι δεν υπάρχουν δυνατότητες πολλές . Για πιο λόγο δεν υπάρχουν δυνατότητες πολλές 

. Η κρίση στους Δήμους και γενικά στην Αυτοδιοίκηση 1
ου

 και 2
ου

 βαθμού, δεν ξεκίνησε χθες. Η κρίση 

στου Δήμους  ξεκίνησε όταν ξεκίνησε η κρίση στη χώρα. Να θυμίσω μόνο ότι οι προϋπολογισμοί,  

ενδεικτικά θα πω για τους δύο Δήμους τους πρώην Δήμους Αλμωπίας το΄08 και 09 άγγιζαν τα 50 εκατ. 

ευρώ και φτάσαμε στον ενοποιημένο Δήμο Αλμωπίας και στο 2011 να κάνουμε 27 εκατ. , 32 μάλλον και 

έχουμε φτάσει στα 22. Το θέμα είναι που θα φτάσουμε . Γιατί νομίζω ότι προβλέπεται κι άλλη μείωση τα 

επόμενα χρόνια. Να πω κάτι για τη ΣΑΤΑ . Η ΣΑΤΑ το 2009 για τους δύο Δήμους άγγιζε τα 2 εκατ. ευρώ. 

Η ΣΑΤΑ του 2011 και των ενοποιημένων Δήμων ήταν 640 χιλ. Φτάσαμε το 2014 στις 340 χιλ. 

Φαντάζομαι κάπου εκεί είναι και σήμερα. Και να πω ότι και εδώ προβλέπεται περαιτέρω μείωση. … 

Σας είπα πολλές φορές εδώ μέσα ότι οι Δήμοι  που θα είναι ανταγωνιστικοί, που θα έχουν μπει σε μια 

τροχιά ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια θα είναι οι Δήμοι που έχουν ίδια έσοδα. Όποιος πιστεύει ότι το 

Κράτος που δεν μπορεί να σώσει τον εαυτό του θα σώσει τους Δήμους γελιέται. Δεν είναι λύση να 

περιμένουμε σαν μάνα εξ ουρανού τη κρατική  χρηματοδότηση . Το θέμα είναι να γίνει μια κουβέντα εδώ 

μέσα για το τι πρέπει να γίνει τι λύσεις μπορούν να βρεθούνε . Σας προκαλώ αντί να πάρουμε λεωφορείο 
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και να κάνουμε βόλτες να δούμε ποιες λάμπες λειτουργούν και ποιες όχι  να καθίσουν οι υπηρεσίες να 

κάνουν μια μελέτη. Σε ορίζοντα τριετίας, τετραετίας, ποια θα είναι τα έσοδα τότε με βάση και την 

οικονομική δυσπραγία που θα είναι ακόμα μεγαλύτερη και ποιες θα είναι οι ανάγκες του Δήμου τότε. Να 

δούμε, προβλέπεται κάτι θετικό γι αυτό το Δήμο ή δεν προβλέπεται. Εγώ νομίζω δεν προβλέπεται . Με 

αυτό το ρυθμό αυτός ο Δήμος αργοπεθαίνει . Κάντε λοιπόν μια μελέτη, να δούμε τι μπορούμε, πως 

μπορούμε να φέρουμε έσοδα σε αυτόν το Δήμο….». 

Κατόπιν τον λόγο πήρε ο κ. Τσιμτσιρίδης Γεώργιος, ο οποίος έδωσε με βάσει τα ανωτέρω τις σχετικές 

διευκρινήσεις.  

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

 

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της και είδε  

- 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. 226/2015 Απόφαση Δ.Σ. 

- Την υπ’ αριθ. 14/2015  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 2016, τα οποία 

μοιράστηκαν σε κάθε μέλος χωριστά. 

- τις αρίθμ. 273/2015, την τροποποιητική της 290/2015 και την 322/2015  αποφάσεις της 

Οικονομικής Επιτροπής,   

- 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  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

(με δεκαεπτά ψήφους υπέρ)  
 

Α. Ψηφίζει τον προϋπολογισμό και το πίνακα 5
Α
 Στοχοθεσίας Δήμου Αλμωπίας στα πλαίσια του 

Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του έτους 2016, 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.  
 

 Λευκό ψήφισαν οι κ.κ. :Πασόης Δημήτριος, Ιωαννίδης Ιωάννης, Παρούτογλου Νικόλαος, 

Θεοδωρίδης Αναστάσιος, Μπογδάνης Μιχαήλ, Μπαγκή Αικατερίνη, Ασβεστόπουλος Δημήτριος, 

Αμπάρη Γεωργία  
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Η παρούσα απόφαση έλαβε  αριθμό   252/2015 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής: 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ    

  (υπογραφή)    

Ακριβές Απόσπασμα 

Αριδαία  18-11-2015 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

  
 
 

  ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 

ΤΑ   ΜΕΛΗ 

 (υπογραφές) 
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