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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. 19/2014 ΕΙΔΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 

 Αριθμ.Απόφ. 230/2014 ΘΕΜΑ : Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Αλμωπίας έτους 2015 και του 

Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2015»  

      

Στην  Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 14 Νοεμβρίου  2014, ημέρα Παρασκευή  και 

ώρα 19.00΄  (7.00 μ.μ.) συνεδρίασε τακτικά το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας, ύστερα από έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό 30820/10-11-2014,  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).    

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 έξι (26) 

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- Σαββίδης Γεώργιος 

9- Τσιμτσιρίδης 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 

22- Νικολαϊδης Κωνσταντίνος  

23- Μπογδάνης Μιχαήλ 

24- Σηφάκης Γιάννης 

25- Ασβεστόπουλος Δημήτριος  

26- Κόγιος Ανδρέας 

   ΑΠΟΝΤΑ   ΜΕΛΗ 
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1- Καλδερεμτζή Δέσποινα  
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
1. Ταρασίδης Γρηγόριος  –Δημοτικής Ενότητας Αριδαίας 

2. Παπαδόπουλος Δημήτριος-Τοπικής Κοινότητας Αλώρου 

3. Δρένος Διονύσιος- Τοπικής Κοινότητας Αρχαγγέλου 

4. Βασιλειάδης Κων/νος –Τοπικής Κοινότητας Αψάλου 

5. Ματζηρίδης Βασίλειος-Τοπικής Κοινότητας Βορεινού  

6. Μάρκου Γεώργιος  – Τοπικής Κοινότητας Γαρεφείου 

7. Καμαριέρης Κρυστάλλης – Τοπικής Κοινότητας Δωροθέας 

8. Χατζηανδρέου Νικόλαος – Τοπικής Κοινότητας Εξαπλατάνου 

9. Ουργαντζόγλου Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Θηριόπετρας 

10. Βένου Ιωάννης-Τοπικής Κοινότητας Ίδας 

11. Κωνσταντινίδης Αντώνιος-Τοπικής Κοινότητας Κωνσταντίας 

12. Μποτσφάρης Ιωάννης-Τοπικής Κοινότητας Λουτρακίου 

13. Αλεξίου Σοφία- Τοπικής Κοινότητας Λυκοστόμου 

14. Αντωνίου Ιωάννης- Τοπικής Κοινότητας Μεγαπλατάνου 

15. Καρφιτσόπουλος Ιωάννης- Τοπικής Κοινότητας Μηλέας 

16. Μήνου Χρήστος- Τοπικής Κοινότητας Όρμας 

17. Σούση Χρυσούλα- Τοπικής Κοινότητας Περίκλειας 

18. Γιουρούκη Μαρία- Τοπικής Κοινότητας Προμάχων 

19. Παππάς Χρήστος- Τοπικής Κοινότητας Σαρακηνών  

20. Μήντσης Νικόλαος- Τοπικής Κοινότητας Σωσάνδρας 

21. Δέλλιος Δήμος – Τοπικής Κοινότητας Τσάκων 

22. Δημητρίού Μαρία- Τοπικής Κοινότητας Φιλώτειας 

23. Βαλόκης Συμεών- Τοπικής Κοινότητας Νερομύλων 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, επτά (7), 

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

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

των πρακτικών. 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης η και  Επιγαρίδου Σοφία Διευθύντρια Οικονομικών 

Υπηρεσιών, η κα Μακρυγιάννη Πολυξένη, Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών καθώς και ο κ. 

Χατζηαναγνώστου Νικόλαος υπάλληλος της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγήθηκε το μοναδικό θέμα της 

ημερήσιας διάταξης.  

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. 
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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 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. 

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 
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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. ΚΥΑ 29530/25.07.2014:) 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.  

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 από 26-08-2014 

συνεδρίασή 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. 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000211_N0000022458_N0000023787
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ε) Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η Εκτελεστική Επιτροπή έλαβε την υπ’ αριθ. 13-2014 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 και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 

τα οποία και υπέβαλλε στο Δημοτικό Συμβούλιο με τις υπ’ αριθ. 212/2014  και 213/2014  αντίστοιχα, 

αποφάσεις. 

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

Δημήτριο, ο οποίος εισηγήθηκε  τα εξής: 
 

“Σήμερα, καλούμαστε να ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό του 2015.  

Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Αντιδήμαρχοι, κύριοι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων, αγαπητοί συνδημότες. 

Η ψήφιση του προϋπολογισμού πάντοτε αποτελεί ένα κορυφαίο και σημαντικό γεγονός, γιατί γνωρίζουμε όλοι 

ότι ο προϋπολογισμός αποτελεί το εργαλείο με βάση το οποίο θα δουλέψουμε τη νέα χρονιά. Η κατάρτιση του 

προϋπολογισμού, ξεκίνησε από το καλοκαίρι, όταν το Υπουργείο Εσωτερικών στις ήδη Δημοτικές Αρχές που 

υπήρχαν, ζήτησε να ξεκινήσει η κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2015. Η Δημοτική Αρχή, η προηγούμενη,  

κάλεσε του Προέδρους των Τ.Κ. που ήταν στην διάρκεια εκείνη Πρόεδροι, να καταθέσουν το Τεχνικό τους 

.Πρόγραμμα,  για τα έργα που προβλέπουν ότι θα εκτελέσουν στην χρονιά του 2015. .Από κει και πέρα έγινε και 

η Επιτροπή Διαβούλευσης, είναι το θεσμικό όργανο εκείνο το οποίο σχεδίασε και μίλησε πάνω στο προσχέδιο 

του προϋπολογισμού. Στη συνέχεια, επειδή οι ημερομηνίες έτρεχαν, το Τεχνικό Πρόγραμμα δεν είχε 

συμπεριληφθεί  στην Οικονομική Επιτροπή που συνεδρίασε ο κ. Πασόης, γι΄αυτό το λόγο εμείς συνεχίσαμε  εκεί 

που είχε σταματήσει το θέμα, συμπεριλάβαμε το Τεχνικό Πρόγραμμα, κάναμε Εκτελεστική Επιτροπή και 

Οικονομική Επιτροπή και σήμερα πλέον είμαστε έτοιμοι να προτείνουμε μετά από μεγάλη προσπάθεια τον 

προϋπολογισμό του 2015. Ο προϋπολογισμός δηλαδή, είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και 

εμείς προσπαθήσαμε στο λίγο χρονικό διάστημα που έχουμε και στην έλλειψη πολιτικών αποφάσεων που τώρα 

μπορούμε να πάρουμε…., η στενότητα αυτή μας οδηγεί να δεχτούμε την διαδικασία αυτή που είχε ξεκινήσει. 

Προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε πάρα πολλά πράγματα που υπήρχαν για να ισοσκελιστεί ο προϋπολογισμός για 

να μπορέσει να αποτελέσει εργαλείο διαχείρισης στη νέα οικονομική χρονιά. Ο Προϋπολογισμός εμφανίζει 

έσοδα 20,5 περίπου εκατομμύρια και αντίστοιχα πρέπει να εμφανίζει και έξοδα,  το ίδιο… δηλαδή ένας 

προϋπολογισμός μπορεί να εγκριθεί και να περπατήσει ισοσκελισμένα. Δηλαδή  θα πρέπει τα έσοδά του να είναι 

όμοια με τα έξοδα…  Όσα δηλαδή έσοδα έχουμε, δεν μπορούμε να υπερβούμε στις δαπάνες μας , τα έσοδα που 

έχουμε. 

 Προβλήματα πολλά υπάρχουν στον τομέα της καθαριότητας και της άρδευσης. Εκεί δηλαδή, στον τομέα 

της άρδευσης, αν εισπράξουμε όλα τα έσοδα που προβλέπονται, είναι γύρω στα 500χιλ.ευρώ, όμως τα έξοδα που 

υπάρχουν είναι γύρω στο 1εκατ.ευρώ και. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να υλοποιηθεί  ένας τέτοιος 

προϋπολογισμός, σ΄αυτόν τον τομέα, όταν τα έσοδα υπολείπονται στο ½  ή στο 1/3 των εξόδων. Εκεί λοιπόν, θα 

πρέπει να σταθούμε στον εξορθολογισμό των εξόδων και στην σωστή διαχείριση και είσπραξη των εσόδων. Δύο 

εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες περίπου είναι τα ανείσπρακτα παλαιοτέρων ετών τα οποία πρέπει να 

εισπραχθούν για να μπορέσει να σταθεί Δήμος. . Σίγουρα η οικονομική κρίση έχει χτυπήσει όλη την 

κοινωνία. Υπάρχει αδυναμία στους πολίτες να συνεισφέρουν στις υποχρεώσεις τους, όμως από την άλλη πλευρά, 

πολλές από τις υπηρεσίες που προσφέρει ο Δήμος είναι ανταποδοτικές και θα πρέπει για να μπορούν να 

προσφερθούν, θα πρέπει να εισπράττονται τα αντίστοιχα τέλη. Δεν μπορούμε δηλαδή να σταθούμε διαφορετικά. 

Θα πρέπει να διαχειριστούμε σωστά και θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη τα οικονομικά μεγέθη. Γιατί 

δημιουργούν αστοχίες και προβλήματα…Απλά να αναφέρω, ότι το Οικονομικό Τμήμα στην τρέχουσα περίοδο, 

είχε εισηγηθεί για 43 υδρονομείς… Ο Δήμος προσέλαβε 62. Εγώ δεν  λέω να μην προσλαμβάνονται υδρονομείς,  

αλλά θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ τα οικονομικά μεγέθη για να μην μας βγάλουν έξω από το στόχο μας. 

Θα πρέπει να βρούμε τρόπους, να βελτιώσουμε τις συνθήκες στην άρδευση, γι΄αυτό και  είχα προτείνει τη 

διακομματική και μετά τον προϋπολογισμό βάζουμε πλώρη πλέον στη διακομματική, για να δούμε το πρόβλημα 

αυτό  το πολύ σημαντικό το οποίο έθεσα και  στην Επιτροπή Διαβούλευσης στην προσεχή συνεδρίαση. 

Καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ τη διαχείριση, γιατί ο προϋπολογισμός είναι ένα 

ΑΔΑ: 71ΣΚΩΨΩ-ΘΒΨ



7 

 

εργαλείο το οποίο για να πετύχει  πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να τον τιμήσουν να το σεβαστούν και 

να το εφαρμόσουν. Και οι πολίτες και οι αυτοδιοικητικοί και οι υπάλληλοι θα πρέπει να σταθούν στο ύψος των 

περιστάσεων, να αποκτήσουν αυτά τα οποία ζητούν. Ο Προϋπολογισμός, το Τεχνικό Πρόγραμμα και το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα το Ετήσιο,  είναι τα βασικά εργαλεία τα οποία εφαρμόζει ο  Δήμος για να μπορέσει 

να λειτουργήσει . Είναι ένας προϋπολογισμός,  ο οποίος δεν δίνει πολλά περιθώρια να εφαρμόσουμε από αυτά 

που υποσχεθήκαμε. Γιατί, η σημερινή Δημοτική Αρχή αναλαμβάνει Σεπτέμβριο, με ήδη δρομολογημένες τις 

όποιες  αποφάσεις έχουν παρθεί, για να μπορέσει να σταθεί ο προϋπολογισμός που θα ψηφίσουμε. Αν  τις έχει 

πάρει θα σταθεί, εάν δεν τις έχει πάρει δεν θα σταθεί. Δηλαδή, εφαρμόζουμε εμείς τον προϋπολογισμό  του ’15 

με αποφάσεις  οι οποίες πάρθηκαν την τρέχουσα περίοδο αλλά και πέρσι. 

.Είναι ένας προϋπολογισμός που προσπαθεί να καλύψει  την καθημερινότητα στις βασικές ανάγκες, δεν 

θέλω να βρεθούμε σε μια περίοδο όπου δεν θα μπορεί να πληρωθεί κάποιος εργαζόμενος… όπως συνέβη φέτος 

.. όπου για δύο μήνες, υπάλληλοι του εργοταξίου έμειναν απλήρωτοι. Δε θέλω να σταθούμε σε μια εικόνα ξανά 

της πόλης και των χωριών όπου βρισκόμαστε στο σκοτάδι. Θέλω να ανταποκρινόμαστε στα καθημερινά, στα πιο 

απλά πράγματα και από κει και πέρα τον αναπτυξιακό χαρακτήρα και την πορεία στο Δήμο θα τη δώσουμε με 

παρεμβάσεις μας με συμμετοχή σε άλλα προγράμματα όπως στον ΟΠΑΧ,  όπου εχθές κατέθεσε ο κ. Κετικίδης 

τις τέσσερις μελέτες που ψηφίσαμε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Ήδη είμαστε σε  επαφή για το 

πρόγραμμα με τις λάμπες led, είμαστε σε επαφή με το Υπουργείο Ανάπτυξης  για το έργο της Σωσάνδρας. Και 

εκεί υπάρχουν θετικά μηνύματα ότι και χρήματα θα βρεθούν, για να μπορέσουμε να γίνει το έργο λειτουργικό. 

Θεωρώ ότι στο δίμηνο στο οποίο είμαστε δεν έχουμε πολύ καιρό κ. Πασόη και κύριοι Σηφάκη και κύριε Κόγιο, 

είναι 2 μήνες η διοίκηση, θεωρώ ότι έχουμε κάνει αρκετές προσπάθειες .. δεν μπορούμε να αλλάξουμε πολλά 

πράγματα σε 2 μήνες.. Υπάρχει μια σπουδή να μας κρίνετε και στο δίμηνο. Δικαίωμα σας να το κάνετε. Θεωρώ 

ότι βιάζεστε πολύ … Θα πρέπει να έχουμε συναίσθηση της κατάστασης της οποίας βρίσκεται ο κόσμος και οι 

Δήμοι στην Ελλάδα, συναίσθηση των προσπαθειών που γίνεται καθημερινά, πολλές φορές πληρώνοντας και 

από την τσέπη μας πράγματα, για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Θεωρώ ότι όλα τα παιδιά που έχουν 

αναλάβει τα κρίσιμα πόστα και  όλα τα πόστα γενικά τρέχουν καθημερινά …. Υπάρχουν παιδιά που δουλεύουν 

από το πρωί  μέχρι το βράδυ ..  για να αλλάξουμε την εικόνα. Εμείς από τον κόσμο θα ακούσουμε και ακούμε 

από τον κόσμο.. καλά λόγια…όμως δεν λέει τίποτα αυτό. Είμαστε στην αρχή…   Ακόμα είναι πολύ νωρίς. 

Θεωρώ όμως ότι δεν μπορεί κανείς αυτό το δίμηνο να μιλήσει για αδιαφορία. Δεν μπορεί να κανείς  να μιλήσει 

για απραξία, πράγματα τα οποία λίμνασαν 31/2 και 4 χρόνια…και πήραν τον δρόμο τους…έχουν πάρει το 

δρόμο τους. Αυτός  λοιπόν ο προϋπολογισμός, θέλω το ΄15 να καλύψει αυτά τα βασικά πράγματα, στους πολίτες, 

αυτούς τους ταλαιπωρημένους πολίτες αυτού του Δήμου. Παρακαλούσαν μια λάμπα να τους βρούνε… ήρθαν 

από την Άψαλο… ξέρετε πόσες λάμπες βάλαμε στην Άψαλο ; 150 λάμπες αλλάξαμε στην Άψαλο . Μου έκανε 

μεγάλη εντύπωση ο αριθμός και είπα ένα βράδυ να γυρίσω το χωριό. Και είδα ότι στο σύνολό του το χωριό είχε 

καινούργιες λάμπες. Δηλαδή αυτό το χωριό δεν είχε φωτισμό ... κατανοώ τις οικονομικές δυσκολίες που είχε και 

η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, τις κατανοώ. Δεν κατανοώ όμως την απραξία και την αδράνεια και την 

ανοργανωσιά στην οποία βρισκότανε. 
 Η πολιτεία έχει δώσει πολλές αρμοδιότητες στους Δήμους. Ο Καλλικράτης είναι ένας σημαντικός 

θεσμός στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και μια καινοτόμα κατάσταση, έχει διαμορφώσει νέα δεδομένα. ‘Ομως η 

Πολιτεία οφείλει να δώσει  και πόρους. Θεωρώ ότι η Πολιτεία δεν έχει σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, θα 

πρέπει να σταθεί σε όλους τους αυτοδιοικητικούς, οι οποίοι είναι οι πιο σκληρά αγωνιζόμενοι σήμερα να 

σταθούν στους τόπους, να προσφέρουν  τα απλά και καθημερινά, να λύσουν προβλήματα και να επουλώσουν 

καταστάσεις που υπάρχουν χρόνια. Θα πρέπει να αγωνιστεί σύσσωμη η Δημοτική Αρχή προς κάθε κατεύθυνση 

ώστε να υπερασπιστούμε τους αγώνες αυτούς που κάνουμε καθημερινά .Μείωση των ΚΑΠ , μείωση της ΣΑΤΤΑ, 

μείωση των τακτικών επιχορηγήσεων σε πολύ μεγάλο ποσοστό, …και όλα αυτά δημιουργούν προβλήματα 

.Όμως δεν θα πρέπει να στερήσουμε τον κοινωνικό ιστό και τον κοινωνικό χαρακτήρα που πρέπει να έχουν οι 

Δήμοι. Δηλαδή ο Δήμος, πέρα από  το ότι πρέπει να εισπράττει αυτά που οφείλουν οι πολίτες, οφείλει να 

παρουσιάζει στους πολίτες ένα κοινωνικό πρόσωπο, να εφαρμόζει όλες τις πολιτικές με αγάπη προς στον πολίτη 

και σεβασμό και  να δημιουργεί συνθήκες τέτοιες στις οποίες ο πολίτης να εμπιστεύεται τη διοίκηση του τόπου 

και η διοίκηση του τόπου να προσφέρει στους πολίτες. 
 Στόχος μας λοιπόν μέσα από αυτόν το προϋπολογισμό να σταθούμε με αξιοπρέπεια. Γι αυτή την 

αξιοπρέπεια θα αγωνιστούμε. Θα αγωνιστούμε σε όλες τις υπηρεσίες… σε όλες τις υποδομές που πρέπει να 

προσφέρουμε. Υπάρχουν προβλήματα, τα γνωρίζετε όλοι, καθημερινά τα αντιμετωπίζουμε. Πρέπει να κάνουμε 
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αρκετές προσπάθειες ώστε και το εργοτάξιο να μπορέσει να προσφέρει στους πολίτες υπηρεσίες. Και θεωρώ ότι 

σε ένα αρκετά καλό ποσοστό το έχουμε πετύχει . Υπογράφουμε τη σύμβαση  με την ανακύκλωση. Εδώ θέλω να 

σταθώ λίγο… Πρέπει να διαφωτίσουμε τους πολίτες στο θέμα της ανακύκλωσης. Δεν είναι μόνο να 

εφαρμόζουμε την ανακύκλωση… Πληρώνουμε 2,5 χιλ για επιστρεφόμενα , δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό. ... 

όταν γίνεται η ανακύκλωση, στους κάδους που ανακυκλώνουμε οι πολίτες εκτός από τα ανακυκλούμενα υλικά 

πετάνε και από τα άλλα, φαγώσιμα κ.λ.π. Όταν εμείς τα βάζουμε στο απορριμματοφόρο και τα μεταφέρουμε …. 

αυτοί κάθονται και κάνουν διαλογή του ανακυκλώσιμου και του υπόλοιπου υλικού. Το υπόλοιπο, το ξανα 

επιστρέφουν και μας χρεώνουν στην μεταφορά χρήματα . Ξέρετε ότι πληρώνουμε χρήματα και για σφάλματα των 

πολιτών, που δεν κάνουν σωστά την ανακύκλωση. Και έτσι θα πρέπει να διαφωτίσουμε  τους πολίτες , ώστε 

στους κάδους εκείνους να μην πετάνε υλικά άλλα γιατί αυτά κοστίζουν, επιβαρύνουν τον Δήμο με χρήματα. Είναι 

πολύ σημαντικός ο τομέας της καθαριότητας, θα πρέπει να μην δούμε εικόνες ξανά, αυτές που ζήσαμε το 

καλοκαίρι, όπου έδειξε μεγάλη απραξία, λόγω του ότι πάρα πολλοί από τους συνεργάτες του κ.Δημάρχου δεν 

εμφανιζόταν, ήταν μόνο ο κ. Δήμαρχος εδώ και ήταν όλα  στον αυτόματο πιλότο. Υπήρχε μία κατάσταση και μια 

εικόνα τραγική την οποία  οφείλουμε να μην ξαναζήσουμε. Πιστεύω ότι όλοι μαζί θα πρέπει να εργαστούμε στην 

υλοποίηση αυτού του προϋπολογισμού, που κατ΄ανάγκη στέκεται στα απλά πράγματα και στην λειτουργία των 

απλών και των καθημερινών. Ευχαριστώ όλους τους συνεργάτες μου, τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών και την 

υπηρεσία του, που εργάστηκαν σκληρά για να είναι έτοιμος αυτός ο προϋπολογισμός. Περισσότερα πάνω στον 

προϋπολογισμό θα μας πει ο κ Τσιμτσιρίδης».  

Κατόπιν ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, έδωσε τον λόγο στον  κ. Τσιμτσιρίδη Γεώργιο, 

Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών,  ο οποίος ενημέρωσε το Σώμα σχετικά :  

« Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε , κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, αγαπητοί συμπολίτες, 
 έχω την τιμή να εισηγηθώ τον προϋπολογισμό του Δήμου μας, για το έτος 2015. Ένας προϋπολογισμός,  

ο οποίος ξεκίνησε να σχεδιάζετε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και έρχεται σήμερα προς ψήφιση από το 

Σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου. Ένας προϋπολογισμός ο οποίος δομικά παρουσιάζει δυσκολίες σε σχέση με 

τα προηγούμενα χρόνια και πιο συγκεκριμένα : 

1.Οι προϋπολογισμοί των Ο.Τ.Α. από το 2014, στηρίζονται όχι στα βεβαιωθέντα έσοδα, αλλά στα εισπραχθέντα 

και ότι αφορά τις ανταποδοτικές υπηρεσίες.  

2.Η ασφυκτική εποπτεία  του παρατηρίου οικονομικής αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. και η σχετική νομοθεσία η οποία 

θέτει απαραίτητα τις προϋποθέσεις για τη σχεδίαση του προϋπολογισμού, είναι ένας άλλος ανασταλτικός 

παράγοντας. 

Ουσιαστικά λοιπόν, κληθήκαμε να επεξεργαστούμε ένα προϋπολογισμό ο οποίος σχεδιάστηκε , 

ψηφίστηκε και υποβλήθηκε στο παρατηρητήριο από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή . Οι αγκυλώσεις του 

παρελθόντος  σε ότι αφορά τη σχέση αιρετών και  πολιτών, εξυπηρετήσεις και δεσμεύσεις , οδήγησαν τον Δήμο 

σε σφιχτούς του προϋπολογισμού, με άμεση συνέπεια  την μείωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Δέσμευσή μας είναι ότι θα τηρήσουμε την αρχή της  ισονομίας των πολιτών και θα υπερασπιστούμε  τα 

συμφέροντα του Δήμου  και κατ’ επέκταση των δημοτών. Οι ελάχιστες παρεμβάσεις που κάναμε στον ήδη 

διαμορφωμένο προϋπολογισμό  έχουν να κάνουν με το ότι έπρεπε αυτός και με βάση  τις παρατηρήσεις του 

οικονομικού παρατηρίου αυτοτέλειας των ΟΤΑ αλλά και την εφαρμογή  των κείμενων διατάξεων  να καταστεί 

ρεαλιστικός και ισοσκελισμένος. Είναι ένας προϋπολογισμός ανάγκης τον οποίο δεσμευόμαστε ότι  με σκληρή 

δουλειά τόσο  της δικής μου, όσο και της υπηρεσίας της Οικονομικής, θα τον αναμορφώσουμε  συνολικά προς το 

καλύτερο έτσι ώστε να προσφέρουμε στους συνδημότες μας αυτό που πραγματικά τους αξίζει . Είναι ένας 

προϋπολογισμός συνυπευθυνότητας  όπου ο καθένας καλείται από τη δική του σκοπιά να συνεισφέρει τα μέγιστα 

και επίσης να ανταποκριθεί στις ευθύνες του. Εμείς οι αιρετοί πρέπει την χρηστή διοίκηση και διαχείριση  να 

δώσουμε το παράδειγμα , αλλά και οι δημότες με τη δική τους προσπάθεια να  ανταποκριθούν στις απαιτήσεις  

των καιρών. Ο ισοσκελισμένος προϋπολογισμός του Δήμου μας που θα καταθέσουμε προς ψήφιση αναλύεται ως 

εξής : 

 Έσοδα και εισπράξεις Προϋπολογισμός 
σε ευρώ 

 Τακτικά Έσοδα 7.578.242,14 

 Έκτακτα Έσοδα  

(πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις) 

82.367,13 

 Έσοδα παρελθόντων ετών 302.366,13 
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 Εισπράξεις από Δάνεια            0,00 

 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα 

κατά παρελθόντα έτη 

 
 

2.490.696,98 

 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ.Φορέων και 

Τρίτων 

1.739.100,00 

 Χρηματικό υπόλοιπο προηγ.έτους 1.069.341,73 

 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις 7.186.521,18 

                       Σύνολο Πόρων 20.448.635,29 
 Έξοδα και πληρωμές Προϋπολογισμός 

σε ευρώ 
 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2.976.994,58 

 Αμοιβές και παροχές τρίτων 1.540.758,42 

 Φόροι,Τέλη,Λοιπά γενικά έξοδα 573.317,59 

 Τοκοχρεολύσια δανείων 83.229,64 

 Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών  455.916,53 

 Μεταβιβάσεις σε τρίτους,Λοιπά έξοδα 1.514.953,55 

 Επιχορηγούμενες και μη πληρωμές 

υποχρεώσεων Π.Ο.Ε 

860.141,14 

 Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 4.618.253,16 

                             Επενδύσεις  

 Αγορές 246.642,55 

 Έργα 7. 227.527,70 

 Μελέτες 76.387,71 

 Συμμετοχή σε επιχειρήσεις 0,00 

 Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων 24.512,72 

 Αποθεματικό 250.000,00 

         Σύνολο Εξόδων και πληρωμών 20.448.635,29 

Επίσης καλούμαστε να λάβουμε απόφαση για το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης  το οποίο 

αποτυπώνεται μπροστά  σας στον μεγάλο πίνακα …  

Μπορούμε να δεχτούμε ερωτήσεις  για οποιαδήποτε απορία  και κλείνοντας  θα παρακαλούσα το Σώμα να 

ψηφίσει τον προϋπολογισμό.»  

     Τον λόγο ζήτησε η κα Μακρυγιάννη Πολυξένη, Προϊσταμένη των Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία 

ενημέρωσε το Σώμα σχετικά με μία διόρθωση…στη γραμμή 5 στον πίνακα των εσόδων (Α) της στοχοθεσίας 

με τίτλο «Εκτίμηση εισπράξεων» υπάρχει σφάλμα στον υπολογισμό του ποσού. Δεν έχει πραγματοποιηθεί  η 

αφαίρεση των ποσών, δηλαδή η αφαίρεση με τους κωδικούς 32-85. Το ποσό θα πρέπει να αναγράφεται 

περίπου στα 203.000,00 € (τελικό 205.842,00€).  

 Η αναλυτική διαλογική συζήτηση μεταξύ των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων, φαίνεται στα 

απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της ν.19/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας της 14
ης

 

Νοεμβρίου. Κατά την διαλογική συζήτηση τον λόγο πήραν οι κ.κ. Πασόης Ιωάννης, Σηφάκης Γιάννης, Κόγιος 

Ανδρέας, Βέσκος Ανδρέας, Παρούτογλου Νικόλαος, Χουρσόγλου Χρήστος, οι οποίοι κατέθεσαν τις απόψεις 

και τις προτάσεις τους καθώς και ερωτήσεις σχετικά με τους Κ.Α. του πίνακα του προϋπολογισμού και στη 

συνέχεια δόθηκαν οι απαιτούμενες διευκρινήσεις από τον Αντιδήμαρχο και την Προϊσταμένη Οικονομικών 

Υπηρεσιών. 

Βάσει των ανωτέρω, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, αφού ακολούθησε ψηφοφορία, κάλεσε το 

Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίσει σχετικά. 

ο Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών 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 
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- 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 

- την υπ’ αριθ. 74449/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β’) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. για τη 

σύσταση πάγιας προκαταβολής στις δημοτικές και τοπικές κοινότητες. 

- Το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου  

- Την υπ’ αριθ. 13/2014  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 

την αριθ. 212/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  

- την ΚΥΑ 29530/25.07.2014 (ΦΕΚ 2059/29.07.2014 τεύχος Β’) με την οποία παρέχονται οδηγίες για τη 

σύνταξη του προϋπολογισμού  

- την εγκύκλιο ΥΠ. ΕΣ. εγκ.53/οικ.45226/20.11.2014 Έλεγχος προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2015 των 

δήμων, των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων και έπειτα από διαλογική συζήτηση  

και αφού έλαβε υπόψη τις αλλαγές που έγιναν στον πίνακα κατόπιν διορθώσεων που εισηγήθηκε η 

Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών,   

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

Α. Ψηφίζει τον προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης Δήμου Αλμωπίας,  του έτους 

2015, 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  για έλεγχο.  

Γ. Ο προϋπολογισμός να δημοσιευτεί σύμφωνα με τις κατά νόμο διατυπώσεις.  
 

Η παρούσα απόφαση έλαβε  αριθμό   230/2014 
…………………………………………………………………………………………………………………….                        

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε  το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής: 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ    

  (υπογραφή)    

Ακριβές Απόσπασμα 

Αριδαία   14-11-2014 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 
 
 

    ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 

ΤΑ   ΜΕΛΗ 

 (υπογραφές) 
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