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           ΔΗΜΟΣ     ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                                     

          ΤΜΗΜΑ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
            ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

    ΓΡΑΦΕΙΟ :ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 

 

 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α       

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 17/13  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 

 Αριθμ.Απόφ. 259/13 ΘΕΜΑ :Ψήφιση του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου 

Πλαισίου Δράσης του Δήμου Αλμωπίας, έτους 2014.  

      

     Στην  Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 14 Νοεμβρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και 

ώρα 17.30΄  (5.30 μ.μ.) συνεδρίασε τακτικά το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας, ύστερα από 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό 35600/8-11-2013,  που δόθηκε στον καθένα 

δημοτικό σύμβουλο και σε Προέδρους  Τοπικών Διαμερισμάτων χωριστά,   σύμφωνα με τα 

άρθρα 67 του Ν.3852/2010 και του άρθρ. 95 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ).    

       Διαπιστώθηκε ότι υπήρξε νόμιμη απαρτία δηλαδή από τα 27 μέλη Δημοτικών Συμβούλων  

ήταν παρόντα  25 .Παρόντες ήταν και  08 Πρόεδροι Τ.Κ.   

        Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Πασόης Δημήτριος.  

1. .Νικολαϊδης Κων/νος- Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 

2. .Τραπεζανίδης Γεώργιος 

3. .Παρούτογλου Νικόλαος 

4. .Καλδερεμτζή Δέσποινα 

5. .Ιωαννίδης Ιωάννης  

6. .Καραμαριάς Σταύρος 

7. .Μπαγκή Αικατερίνη 

8. .Ταγκαλίδης Γεώργιος 

9. .Τσαβδάρης Αναστάσιος 

10. .Δούκα Αθηνά 

     11.   .Δεμιρτζίδης Θωμάς 

     12.   .Θεοδωρίδης Αναστάσιος  

     13.   .Κανονίδης Βασίλειος 

14.    Σπρίτος Χρήστος 

     15.   .Τζέκος Πέτρος  

     16.    .Ζέρζης Πέτρος 

17.     Ζιάκα – Βαλιανάτου Μαρία Κωνσταντίνα   

     18.   .Σπελέτας Ματθαίος 

     19.   .Τζιβιτζίδης Γεώργιος 

     20.   .Δεμίρης Πρόδρομος 

21.    Κετικίδης Ιωάννης 

22.    Μπίνος Χρήστος 

23.   Χουρσόγλου Χρήστος 

24.  Κόϊος Πασχάλης 

25.   Αποστολίδης Νικόλαος 
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 ΑΠΟΝΤΑ   ΜΕΛΗ 

1. Χρήστου Αναστάσιος 

2. Αραμπατζής Αναστάσιος 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

1. Μαντζηρίδης Ιωάννης-Τοπικής Κοινότητας Βορεινού 

2. Μήντσης Νικόλαος-Τοπικής Κοινότητας Σωσάνδρας 

3. Μπαλέσης Χρήστος -Τοπικής Κοινότητας Μηλέας 

4. Ελπασίδης Σόλων – Δημοτικής Ενότητας Αριδαίας 

5. Βασιλειάδης Κων/νος  – Τοπικής Κοινότητας Αψάλου 

6. Καμαριέρης Κρυστάλλης – Τοπικής Κοινότητας Δωροθέας. 

7. Κιούπης Χρήστος – Τοπικής Κοινότητας Περίκλειας 

8. Παπαδόπουλος Δημήτριος – Τοπικής Κοινότητας Αλώρου 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

22 οι οποίοι προσκλήθηκαν  νόμιμα σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρ. 67 του  Ν.3852/2010. 

Παρών στην συνεδρίαση ήταν και ο Δήμαρχος Αλμωπίας, κ.Πασόης Δημήτριος. 

Στη  συνεδρίαση παραβρέθηκε η δημοτική υπάλληλος  Θεοδωρίδου Κ. Μεταμόρφη,  για 

την τήρηση πρακτικών. 

Παρόντες στην συζήτηση του θέματος ήταν και οι υπάλληλοι των Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Δήμου, κ. Παρούτογλου Φίλιππος και κ. Χατζηαναγνώστου Νικόλαος.  

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη 

της συνεδρίασης και εισηγούμενος το μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον  

Δήμαρχο, κ.Πασόη Δημήτριο, ο οποίος  έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τα εξής :  

 

«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 
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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 
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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, έως τη 15η Νοεμβρίου, 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. 
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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.» 

Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 3 της ΚΥΑ οικ. 3966/24.01.2011 (ΦΕΚ 141/09.02.2011 

τεύχος Β’  εφόσον έχουν μεταβιβασθεί σε δημοτικές ή τοπικές κοινότητες συγκεκριμένες, 

αποφασιστικού χαρακτήρα, αρμοδιότητες, κατ' εφαρμογή των άρθρων 83 παρ. 9 και 84 παρ. 

6 του Ν 3852/2010, πριν την έναρξη των παραπάνω διαδικασιών ακολουθούνται οι 

διαδικασίες του άρθρου 86 του Ν. 3852 /2010. Συνεπώς εφόσον, όπως στην περίπτωση του 

Δήμου μας δεν μεταβιβάστηκαν τέτοιες αρμοδιότητες δεν απαιτούνται οι διαδικασίες 

του άρθρου 86 του ν. 3852/10.  
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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 , όπως 

αναφέρονται στην με αρίθμ 08/2013 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. 07/2013 

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 την υπ’ αριθ. 211/2013   και την αρίθμ. 269/ 2013 

διορθωτική της. 

Αφού έθεσε υπόψη των μελών τα ανωτέρω, ο Δήμαρχος συνέχισε την εισήγησή του για τον 

Προϋπολογισμό του Δήμου Αλμωπίας, οικ. Έτους 2014, ως εξής : 

“Όπως έχουμε πει και σε προηγούμενες συνεδριάσεις όταν ψηφίζαμε προϋπολογισμό, 

είναι μία κορυφαία διαδικασία η ψήφιση του προϋπολογισμού. Είναι το εργαλείο βάσει του 

οποίου λειτουργεί ο Δήμος. Χωρίς προϋπολογισμό όπως ξέρετε και η Κεντρική Κυβέρνηση δεν 

μπορεί να λειτουργήσει και ο Δήμος. Φέτος νομίζω ότι φέρνουμε τον προϋπολογισμό αρκετά 

νωρίς, ήδη είχε υποβληθεί ο προϋπολογισμός, το σχέδιο προϋπολογισμού γιατί μας το ζητούσαν 

οι κεντρικές υπηρεσίες. Σήμερα, θα προβούμε στην ψήφιση του προϋπολογισμού, εκτός αν 

έχουμε κάποιες τροποποιήσεις, τις οποίες θα αναφέρει ο κ. Αντιδήμαρχος. 

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, προϋπολογισμός με την ευρεία έννοια του όρου είναι η 

έκφραση της πολιτικής βούλησης της διοίκησης του Δήμου για την εφαρμογή του οικονομικού 

προγράμματός της, εντός ενός έτους. Αλλά κάτω από τις σημερινές συνθήκες μπορούμε να 

πούμε (και αυτή είναι η αλήθεια) ότι σαφώς και δεν είναι αυτό που θα θέλαμε να είναι, δηλαδή 

ο προϋπολογισμός του 2014. 

Ο προϋπολογισμός αυτός, είναι το αποτέλεσμα των τεράστιων περικοπών που 

υφίστανται οι δήμοι, στο σύνολό τους, στα τακτικά τους έσοδα. 

Είναι το αποτέλεσμα της αδιανόητης πολιτικής που εφαρμόζεται και έχει μεταβιβάσει 

αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση χωρίς αντίστοιχη  παροχή των αναγκαίων 

οικονομικών πόρων αλλά και του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού. Όπως έχουμε αναφέρει 

πάρα πολλές φορές  μεταφέρθηκαν με τον Καλλικράτη πάρα πολλές αρμοδιότητες χωρίς να γίνει 

η αντίστοιχη μεταφορά οικονομικών και ανθρώπινων πόρων. 

Ο προϋπολογισμός του 2014 μαζί με τους αρνητικούς παράγοντες που ανέφερα, είτε το 

θέλουμε είτε όχι, κουβαλάει και βάρη του παρελθόντος. Ο δήμος – όπως όλοι ξέρουμε – έχει 
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συνέχεια, έτσι έλαχε σε εμάς να αντιμετωπίζουμε εκτός από την πολύ δύσκολη οικονομική 

συγκυρία, την αδικία της πολιτείας απέναντι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, τις κατασχέσεις, τις 

προσφυγές στα δικαστήρια και τα τεράστια ανοίγματα των προηγούμενων χρόνων. 

Αυτό δεν το λέω για να δικαιολογήσω τη σημερινή κατάσταση, ούτε αποποιούμαι τις 

δικές μας ευθύνες, ούτε θέλω να κατηγορήσω τους προηγούμενους. Το λέω γιατί  το βάρος που 

σηκώνουμε είναι πολύ μεγάλο και αν  τα ανοίγματα του παρελθόντος ήταν μικρότερα –δεν θα 

είχαμε λύσει βέβαια όλα τα προβλήματα – αλλά δεν θα ζούσαμε τον στραγγαλισμό των 

οραμάτων μας και θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε   αποτελεσματικότερα  τον σχεδιασμό μας 

για καλύτερη  παροχή υπηρεσιών και για  την ποιοτική αναβάθμιση της καθημερινότητας των 

δημοτών. 

Κύριοι συνάδελφοι, ο  προϋπολογισμός του 2014 είναι ειλικρινής και ανταποκρίνεται 

στην σημερινή κατάσταση, στην τραγική για την Τοπική Αυτοδιοίκηση που βιώνουμε. Είναι 

σύμφωνος  με τις εγκυκλίους του υπουργείου,  οι οποίες έχουν περιορισμούς και ξεκάθαρα, δεν 

αφήνουν περιθώρια κινήσεων και δυνατότητες αλλαγών. 

Και αναφορικά με το έργα, κάθε νοήμων και όποιος ξέρει  απλή αριθμητική 

καταλαβαίνει ότι έργα μέσα από τα τακτικά έσοδα, δεν είναι δυνατόν να γίνουν. Ο δήμος 

κυνηγά κονδύλια, μέσα από την απορρόφηση  των οποίων θα μπορέσει να προχωρήσει σε 

περισσότερα έργα. Αυτό που επιδιώκουμε  και θα πετύχουμε  είναι να αυξήσουμε  την 

απορροφητικότητα τους. Η αναπτυξιακή πολιτική μας, δεν μπορεί να στηρίζεται παρά μόνο 

στην εκμετάλλευση προγραμμάτων και κοινοτικών πόρων. 

Κλείνοντας, ο προϋπολογισμός του 2014 βασίζεται στα νέα δεδομένα που έχει ορίσει ο 

Νόμος για τους Δήμους. Κινείται στους άξονες του Τεχνικού Προγράμματος και στα πραγματικά 

οικονομικά δεδομένα του Δήμου. Όπως αναφέρθηκα και στην ψήφιση του Τεχνικού 

Προγράμματος η ΣΑΤΑ είναι περιορισμένη κατά 57% , σε σύγκριση με το 2012. Είναι μόνο 

367.000,00 €. Προσπαθεί λοιπόν ο προϋπολογισμός του 2014 να προβλέψει και να 

αντιμετωπίσει προβλήματα της καθημερινότητας των δημοτών, να εφαρμόσει το τεχνικό 

πρόγραμμα, αυτό το μικρό Τεχνικό Πρόγραμμα, να υλοποιήσει σταδιακά  τα απαραίτητα έργα 

του Δήμου. 

Ο προϋπολογισμός του 2014 του Δήμου Αλμωπίας είναι ρεαλιστικός και αναγκαστικά 

προσαρμοσμένος στα σημερινά δεδομένα της σοβαρής οικονομικής κρίσης και στις απαιτήσεις 

της κεντρικής διοίκησης, που κωφεύει σε κάθε δίκαιο αίτημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Η κυβέρνηση μ’αυτό τον τρόπο απαξιώνει και υποβαθμίζει το θεσμό της τοπικής 

αυτοδιοίκησης, εφαρμόζοντας την λογική των μνημονίων. 

Κλείνοντας αυτήν την μικρή εισήγησή μου, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την 

Οικονομική Υπηρεσία και ειδικότερα τους λογιστές που μπόρεσαν πραγματικά να συμπτύξουν  

όλα αυτά τα δεδομένα για να μπορέσουμε να φέρουμε ένα σχέδιο προϋπολογισμού. Ιδιαίτερα θα 

ήθελα να ευχαριστήσω τους υπαλλήλους, κ. Παρούτογλου Φίλιππα, κ. Χατζηαναγνώστου 

Νικόλαο και κ. Συλλέκτη Χρήστο».  

Κατόπιν, ο Πρόεδρος του Δ.Σ., έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών 

Υπηρεσιών,  κ. Τραπεζανίδη Γεώργιο, ο οποίος είπε τα εξής : 

“Καλησπέρα σε όλους, να συνεχίσω και εγώ την εισήγηση του κ. Δημάρχου… 

Με βάση την απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών με το άρ. 30040/24-7-2013 που 

τροποποιεί την 7261/22-2-2013 που τροποποιεί το άρθρο 4, κλήθηκε ο Δήμος να καταρτίσει το 

προσχέδιο του προϋπολογισμού και να το ενσωματώσει στην βάση δεδομένων του Υπουργείου 

μέχρι τις 5-9-2013, όπως και έγινε. Ο προϋπολογισμός ελέγχθηκε κατά τα οριζόμενα των 

παραπάνω αποφάσεων που έχουν καθορίσει εκ νέου βασικές παραμέτρους του 

προϋπολογισμού, όπως το ύψος της ΣΑΤΑ, των ΚΑΠ, της εγγραφής των ετήσιων ΠΟΥ και των 

αναμενόμενων εσόδων. 

Όπως είπε ο κ. Δήμαρχος, βασικά μειώνεται η ΣΑΤΑ κατά 57% και διαμορφώνεται στα 

367.502,40 €, από την ήδη μειωμένη του 2013. Η ΚΑΠ κατά 1,9 % και διαμορφώνεται στα 

3.972.875,42 €, από τους ήδη μειωμένους ΚΑΠ. Υπολογίζεται με μαθηματικό τρόπο το ύψος 
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των εσόδων που μπορεί να γράψει ο Δήμος στον προϋπολογισμό του , τα οποία έσοδα είναι ίσα 

με τα εισπραχθέντα του έτους που έχουν κλείσει. Όπως και οι προβλέψεις για τα ανείσπρακτα 

που βαρύνουν τα έξοδα. Το αποτέλεσμα των παραπάνω είναι τα έσοδα του προϋπολογισμού να 

ανέρχονται  στα 19.807.90,32 € μειωμένα σε σχέση με το αντίστοιχο του 2013 κατά 

5.866.502,00 €, ποσοστό 25,92% και προ τριετίας κατά 25 εκατομμύρια μειωμένη. 

Συνάρτηση των παραπάνω είναι να αναγκαστούμε να διαμορφώσουμε τα έξοδα στο ίδιο 

ύψος μειωμένα και αυτά ανάλογα για να ισοσκελιστεί ο προϋπολογισμός με μειωμένο Τεχνικό 

Πρόγραμμα και μειωμένο κάθε Κωδικό Αριθμό του προϋπολογισμού, όπως επίσης μειωμένα 

και τα τέλη, που πιο πολύ από κάθε άλλη χρονιά έχουν μειωθεί. 

Θα ήθελα να ενημερώσω ότι παραβρίσκονται εδώ οι υπάλληλοι της Οικονομικής 

Υπηρεσίας του  Δήμου για οποιαδήποτε επεξήγηση..    

Να σημειώσω ότι από το πρόγραμμα  των ληξιπρόθεσμων, έχουν πληρωθεί 

1.700.000,00 €, ευελπιστώ να φτάσουμε στα δύο (2).  

Βέβαια κάποιοι που τους έχουμε εντάξει στο πρόγραμμα, προχώρησαν σε κατάσχεση. 

Εδώ παρουσιάστηκε  ένα θέμα, γιατί δεν πλήρωσαν τις κρατήσεις. Ο Δήμος έχει προχωρήσει σε 

ειδοποιητήρια στους πολίτες αυτούς  για να πληρώσουν τις κρατήσεις και στη συνέχεια θα λυθεί 

το θέμα από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ΙΚΑ, Εφορία και τα συναφή..Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με 

τα τακτικά, όπως είπε και ο κ. Δήμαρχος, υπήρχαν 1.300.000,00 κατασχέσεις, τα οποία 

δημιουργούν ζητούμενα… Η κατάσταση είναι τραγική… υπάρχει πρόβλημα μεγάλο των 

πληρωμών και των βασικών αναγκών της καθημερινότητας. 

Επίσης υπάρχει μία τροποποίηση από το Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου 

εισηγούνται την μείωση της πίστωσης που έχει εγγραφεί στον Κ.Α. 10.6643.0002 με τίτλο 

Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (συν) κατά 4.000,00 ευρώ και την μεταφορά 

του ποσού αυτού (4.000,00) για την ενίσχυση του Κ.Α. 15.6142.0002 με τίτλο Περισυλλογή και 

μέριμνα αδέσποτων ζώων στον οποίο εκ παραδρομής δεν είχε προϋπολογισθεί  η απαιτούμενη 

πίστωση.. 

Παρακαλώ για την έγκρισή σας»    

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση με τοποθετήσεις, προτάσεις και ερωτήσεις των 

μελών και ειδικότερα του κ. Δεμίρη Πρόδρομου και κ. Κανονίδη Βασιλείου, οι οποίες 

απαντήθηκαν από τους αρμόδιου υπαλλήλους της Οικονομικής Υπηρεσίας έτσι όπως 

καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της ν. 17/13 συνεδρίασης του Δ.Σ. 

Αλμωπίας. 

Κατόπιν ζήτησε τον λόγο, ο επικεφαλής της παράταξης της μείζονος μειοψηφίας, κ. 

Ζέρζης Πέτρος για να τοποθετηθεί και ο οποίος είπε τα εξής : 

“Όπως προανέφερε και ο Δήμαρχος, πράγματι στο παρελθόν ήταν μία από τις 

κορυφαίες στιγμές στη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, αυτή της ψήφισης του 

προϋπολογισμού. Και λέω ήταν στο παρελθόν, διότι σήμερα, οι οικονομικές συνθήκες  που 

ζούμε είναι ιδιαίτερες, με αποτέλεσμα κορυφαίες στιγμές  σαν αυτήν και σαν αυτήν της ψήφισης 

του Τεχνικού Προγράμματος που προηγήθηκε το προηγούμενο διάστημα, να έχουν πλέον 

απαξιωθεί, διότι έχει στραγγαλιστεί από την Κεντρική Εξουσία σε τέτοιο βαθμό πλέον η 

αυτοδιοίκηση, από την οποία μειώνονται συνεχώς πόροι και στην οποία μεταφέρονται συνεχώς 

αρμοδιότητες. Το προηγούμενο διάστημα πήγαμε σε μία κορυφαία αλλαγή, στην οποία πολλοί 

από εμάς πιστέψαμε σ΄aυτήν την αλλαγή και εννοώ στην εφαρμογή του σχεδίου 

«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», όμως φάνηκε ότι το εγχείρημα ήταν μεγάλο και  ήταν άκαιρο σε ότι αφορά 

τις οικονομικές συνθήκες, αναφέρομαι, που επικρατούν σήμερα. Παρόλα αυτά όμως ο 

Προϋπολογισμός πρέπει να ψηφισθεί, γιατί όντως είναι ένα εργαλείο προκειμένου η διοίκηση να 

μπορεί να εκπληρώσει το έργο της και τις υποχρεώσεις  της απέναντι στους πολίτες, όμως 

δυστυχώς μέχρι εκεί.  Έχει μείνει ένα εργαλείο αυτού του τύπου, το οποίο  αποτυπώνει όμως 

παρόλα αυτά, το σχέδιο, το όραμα και τις κατευθύνσεις της διοίκησης σε ότι έχει να κάνει με 

την οικονομική πολιτική που πρόκειται να εφαρμόσει και εντέλει η οικονομική πολιτική έχει 

σαν αποτέλεσμα την παροχή έργου και υπηρεσιών  προς τους πολίτες. Πλέον, η  σημερινή 
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δημοτική  διοίκηση κλείνει  σε λίγο τον τρίτο χρόνο της, άρα έχει και παρελθόν. Να σημειώσω 

ότι είναι ο τελευταίος προϋπολογισμός που ψηφίζουμε για την τρέχουσα  δημοτική περίοδο.  

Τρία χρόνια τώρα, ψηφίσαμε για το 12 το 13 και αυτός είναι ο τρίτος για το 14, ψηφίσαμε 

προϋπολογισμούς οι οποίοι εντέλει κατέληξαν προϋπολογισμοί διαχείρισης, ενώ ο 

προϋπολογισμός εμπεριέχει δύο βασικές έννοιες. Αυτό της αντιμετώπισης της καθημερινότητας 

και αυτό του συνολικού σχεδίου που πρόκειται να ξεδιπλώσει ή ξεδιπλώνει καθημερινά μια 

δημοτική διοίκηση. Εμείς κύριοι, κλείνοντας τον τρίτο χρόνο και ερχόμενοι να ψηφίσουμε τον 

τρίτο προϋπολογισμό, διαπιστώνουμε ότι αποτύχατε και στα δύο. Δεν μπορείτε να διαχειριστείτε 

υποτυπωδώς ούτε την  καθημερινότητα και δεν μπορέσαμε όπως και σε αυτόν τον 

προϋπολογισμό αλλά και από την καθημερινότητα που ζούμε, να διακρίνουμε το σχέδιο σας. Το 

έχουμε πει και άλλη φορά και εδώ και σήμερα, στον οποιοδήποτε καλοπροαίρετο  αναγνώστη 

συμπολίτη μας αν δώσουμε τον προϋπολογισμό που φέρατε προς ψήφιση, όσες φορές και να το 

αναγνώσει δεν θα μπορέσει μέσα να εντοπίσει το παραμικρό αναπτυξιακό  χαρακτηριστικό. Και 

θα πει κανείς όπως ακούστηκε νωρίτερα .. τα οικονομικά δεδομένα… όμως εγώ σας   λέω ένα 

απλό στοιχείο μέσα από το οποίο  θα μπορούσε κάποιος από τους προϋπολογισμούς  να 

εντοπίσει και να σημειώσει το σχέδιο και  το όραμα.. Είναι αυτό των μελετών. Αυτός ο 

προϋπολογισμός δεν έχει μέσα ούτε την προετοιμασία για σχέδιο. Πείτε μου αυτή την στιγμή τι 

ωριμάζουμε  στον Δήμο Αλμωπίας.. ποιο είναι το σχέδιο μας .. που αποσκοπούμε…  ή 

στοχεύουμε σε μία, δύο ή τρεις  μεγάλες παρεμβάσεις… από τις οποίες θέλουμε να δείξουμε τι… 

αυτό δεν μπορεί κανείς να το διακρίνει, όσο καλοπροαίρετος αναγνώστης κι αν είναι …. .και με  

όσες καλές διαθέσεις να έχει απέναντι στην δημοτική διοίκηση δεν μπορεί να το βρει σ΄αυτό τον 

προϋπολογισμό ..λείπει λοιπόν  το σχέδιο και επί της καθημερινότητας προκύπτει  ότι από τα 

όποια μεγέθη τα οποία εν πάση περιπτώσει,  η αντιμετώπιση της καθημερινότητας δεν απαιτεί 

… γύρω μας, υπάρχουν δήμοι με πάρα πολύ σοβαρά  οικονομικά  προβλήματα οι οποίοι  όμως 

σε ότι αφορά την αντιμετώπιση της καθημερινότητας δεν έφτασαν στο σημείο που έχουμε φτάσει 

εμείς.  Δανειζόμαστε και δεν δανείζονται απορριμματοφόρα… αντ’ αυτού πάλι εμείς τι έχουμε… 

διαπίστωσα, γιατί πολύ εύκολα φαντάζομαι ότι μπορεί πάλι να δούμε τις ίδιες σκηνές μέσα στο 

Δημοτικό Συμβούλιο, υπήρξε και σημείο μέσα στην εισήγηση του Δημάρχου γι’ αυτό, να 

καταφεύγουμε στην εύκολη λύση ….. «παραλάβαμε χρέη ……πληρώνουμε χρέη παλιών 

διοικήσεων ….δεν έχουμε τα περιθώρια …. πληρώνουμε τα δικά σας…». Δεν μπορεί να 

πηγαίνουμε σε νέες εκλογές και να χρησιμοποιείται από την πλευρά σας πάλι αντιπολιτευτικός 

λόγος… αντιπολιτευτικός λόγος μπορεί να χρησιμοποιηθεί από αυτούς που προτίθεται να 

πολιτευτούν και θα είναι απέναντί σας και  εσείς πλέον θα είστε η διοίκηση η οποία  θα 

τελειώνει την δημοτική περίοδο που διανύουμε. Αρα λοιπόν δεν έχει νόημα η οποία θα δεν  έχει 

νόημα και δεν μπορεί μια διοίκηση να επικαλείται συνεχώς αυτά και να μη μας δείξει ξαναλέω 

το σχέδιό της, εμείς δεν είδαμε σχέδιο 3 χρόνια, σχέδιο δεν βλέπουμε και εδώ ούτε καν την 

καθημερινότητα αντιμετωπίσατε.. Είναι καθαρά ένας προϋπολογισμός διαχείρισης, όργανο 

λειτουργίας , ίσα για να λειτουργούμε…».   

Σχετικά με τα ανωτέρω, ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ του κ. Δημάρχου 

και του κ. Ζέρζη Πέτρου και κατόπιν το λόγο πήρε ο κ. Μπίνος Χρήστος, επικεφαλής της 

παράταξης της ελάσσονος μειοψηφίας και ο οποίος μεταξύ άλλων είπε τα εξής :  

«…εκείνο που διαπιστώνουμε από όλους ότι ζούμε μια  πολύ δύσκολη εποχή. και πολύ 

περισσότερο αυτοί που ασχολούνται αυτοδιοικητικά γιατί καταλαβαίνουν τι θα πει κρίση. Προς 

τούτο λοιπόν η οποιαδήποτε άκριτη κριτική, δεν νομίζω ότι έχει να προσφέρει κάτι. Εκείνο που 

τουλάχιστον για τον προϋπολογισμό λέγατε και παλιοτερα και λέμε και σήμερα, ότι ναι, είναι 

ένα όργανο διαχείρισης, αλλά μέσα σ΄ αυτό, με κάλυψε και ο κ. Ζέρζης, ότι χρειάζεται και λίγο 

όραμα. Χρειάζεται και μια σκέψη ανάπτυξης, αν οι συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές βλέπουμε τι 

μπορούμε να κάνουμε  από τα τρέχοντα προγράμματα. 

Κύριε Δήμαρχε, ίσως είναι ο τελευταίος προϋπολογισμός που θα κληθούμε να   

ψηφίσουμε κάτω από την Δημοτική σας αρχή. Δεν θέλω να την κρίνω την Δημοτική Αρχή, μια  

και που δεν θα είμαι αύριο αντίπαλος σας.  Κατά συνέπεια, ας το κρίνει ο κόσμος. Απλά θα 
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κάνω κάποιες διαπιστώσεις μονάχα. Πριν ο Δήμος φέρει τον προϋπολογισμό και να το δούμε 

σαν ένα όργανο διαχείρισης, αλλά όχι μόνο, χρειάζεται και μια σκέψη ανάπτυξης. Έτσι μόνο θα 

μπορέσει να λειτουργήσει. Ο προϋπολογισμός, όλα τα χρόνια μας, κάθε εποχή, είχε τις δικές της 

απαιτήσεις, κάθε εποχή διεκδικούσε, οι πολίτες διεκδικούσαν άλλα πράγματα…σήμερα έχουμε 

αντιληφθεί ότι πολλά δεν γίνονται και καρτά συνέπεια έχουν περιοριστεί και οι απαιτήσεις… 

Αυτό επέτρεπε  στο Δήμο πιστεύω να περπατήσει όσο μπορεί να περπατήσει και μέσα 

από τις παλιές εκκρεμότητες και μέσα από τον περιορισμό των χρηματοδοτήσεων του 

Ελληνικού Δημοσίου για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Εκείνο που έχει σημασία για μένα και εκεί 

θα περιοριστώ σε κάποιες διαπιστώσεις που θέλω να τις παρουσιάσω, είναι με μια απλή 

ανάγνωση που έκανα στον προϋπολογισμό, τις υποχρεώσεις των πολιτών προς το Δήμο. 

Παλαιότερα ήταν πεντακόσιες με εξακόσιες χιλιάδες. Ίσως να κάνω λάθος αλλά βλέπω σήμερα 

ότι έχει φτάσει αισίως τα 2.094.700 € ……. μαζί με τους καταλογισμούς …..είναι πολλά. 

Καταλαβαίνω και το σχόλιό σας ότι δεν μπορούν να ανταποκρίνονται…. Δύσκολη εποχή για 

όλους  κι όχι μόνο για τον Δήμο.. Αλλά κάπου θα πρέπει να κάνουμε…. Κατ΄επανάληψη και σε 

άλλους προϋπολογισμούς  θα πρέπει η Δημοτική Αρχή  να δει για να μπορέσει να επιβιώσει  για 

να μπορέσει να ανταποκριθεί  πάλι στις απαιτήσεις των πολιτών…δεν μπορεί  διαρκώς να 

αυξάνεται …» 

Κατόπιν ακολούθησαν ερωτήσεις και ζητήθηκαν διευκρινήσεις από τον κ. Μπίνο 

πάνω στο σχέδιο του προϋπολογισμού και κατέληξε την εισήγησή του λέγοντας «.. δεν 

στέκομαι κριτικά,.. το μόνο που θέλω να πω ότι η επόμενη δημοτική αρχή, όποια κι αν είναι 

..μπορεί να είστε κι εσείς.. να ΄χει έναν μπούσουλα στο χέρι για να περπατήσει τον Δήμο στην 

νέα γενιά της νέας δημοτικής αρχής..».    

Ακολούθησε εκτενής διάλογος με τοποθετήσεις και προτάσεις των μέλών, μεταξύ 

άλλων του κ. Δημάρχου, του κ. Μπίνου Χρήστου και του κ. Παρούτογλου Νικολάου, του κ. 

Κανονίδη Βασιλείου του κ. Χουρσόγλου Χρήστου, του κ. Δεμίρη Πρόδρομου, του κ. 

Αποστολίδη Νικολάου, του κ. Τσαβδάρη Αναστασίου των αρμόδιων υπαλλήλων της 

Οικονομικής Υπηρεσίας, έτσι όπως στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της Ν. 17/13 

συνεδρίασης καταγράφονται και τέλος ο κ. Χατζηαναγνώστου Νικόλαος ενημέρωσε το Σώμα 

ότι :  «Φέτος μαζί με τον προϋπολογισμό περνάει και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο . Τα 

5.689.000,00 € που αναφέρονται μέσα σ΄αυτό το νούμερο έχουμε εντάξει το έργο του ΧΥΤΑ το 

οποίο δεν γνωρίζουμε. Οπότε… αναλόγως αυτό το νούμερο μπορούμε να το βάλουμε  το 

τελευταίο τρίμηνο γιατί δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει…»  

    

Κατόπιν, ο Πρόεδρος ζήτησε από το Σώμα να ψηφίσει σχετικά με την έγκριση του 

προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. Έτους 2014.                

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου 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  

ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΩΨΩ-ΗΞ4



11 

 

- Την υπ’ αριθ. 07/2013 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 2014 όπως 

καταρτίστηκε με τις αριθ. 211/2013 και 269/2013  αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής  

 

Και έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη και τις τροποποιήσεις που 

εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Α. Ψηφίζει τον προϋπολογισμό, με τις τροποποιήσεις που εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος 

Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Τραπεζανίδης Γεώργιος, ως αναφέρεται στην εισήγηση της 

παρούσας, και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του έτους 2014 και  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.  

 

 Καταψήφισαν οι κ.κ. : Ζέρζης Πέτρος, Ζιάκα – Βαλιανάτου Μαρτίνα – Κωνσταντίνα, 

Σπελέτας Ματθαίος, Τζιβιτζίδης Γεώργιος, Δεμίρης Πρόδρομος και Κετικίδης 

Ιωάννης. 

 Λευκό ψήφισαν οι κ.κ. : Μπίνος Χρήστος, Χουρσόγλου Χρήστος, Κόϊος Πασχάλης, 

Αποστολίδης Νικόλαος. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 259/2013 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ    

  (υπογραφή)    

Ακριβές Απόσπασμα 

Αριδαία  14-11-2013 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

   

 

 

  ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΤΑ   ΜΕΛΗ 

 (υπογραφές) 
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