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ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 20/2017 ΕΙΔΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΛΜΩΠΙΑΣ
Αριθμ.Απόφ. 294/2017 ΘΕΜΑ :  «Ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 

(ΟΠΣ-Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων) οικ. έτους 2018 του 
Δήμου Αλμωπίας» 

Στην  Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 20 Δεκεμβρίου  2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00΄ 

(5.00  μ.μ.)  συνήλθε  σε  δημόσια  ειδική  συνεδρίαση  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  Αλμωπίας,  ύστερα  από  έγγραφη 

πρόσκληση  του  Προέδρου  με  αριθμό  33462/15-12-2016,   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   δεκαοχτώ  (18)  μέλη και 

ονομαστικά οι:

 ΠΑΡΟΝΤΑ   ΜΕΛΗ
1- Σωτηριάδης Συμεών  - Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

2- Αβραμίκας Στέφανος

3- Γούδης Γεώργιος

4- Τσιμτσιρίδης Γεώργιος

5- Χουρσόγλου Χρήστος

6- Σαββίδης Γεώργιος

7- Χατζηγιαννίδης Γεώργιος

8- Δόντσος Χρήστος

9- Γεωργίου Χρήστος

10- Ρώσσης Ιωάννης

11- Ζιάκα – Βαλιανάτου Μαρτίνα Κωνσταντίνα

12- Παρούτογλου Νικόλαος 

13- Καλδερεμτζή Δέσποινα 

14- Νικολαϊδης Κωνσταντίνος

15- Θεοδωρίδης Αναστάσιος

16- Ιωαννίδης Ιωάννης

17- Ασβεστόπουλος Δημήτριος 

18- Κόγιος Ανδρέας
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ΑΠΟΝΤΑ   ΜΕΛΗ
1. Ουργαντζόγλου Απόστολος

2. Κετικίδης Ιωάννης

3. Μπάτσης Χρήστος

4. Βέσκος Δημήτριος

5. Ζαχαριάδης Κων/νος

6. Πασόης Δημήτριος

7. Μπογδάνης Μιχαήλ

8. Αμπάρη Γεωργία 

9. Μπαγκή Αικατέρινη

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1. Βένου Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Ίδας

2. Μήνου Χρήστος - Τοπικής Κοινότητας Κωνσταντίας

3. Γιουρούκη Μαρία– Τοπικής Κοινότητας Προμάχων

4. Παππάς Χρήστος- Τοπικής Κοινότητας Σαρακηνών

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, είκοσι έξι (26),
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 Δ/ντρια Οικονομικών, Τοπ. Οικονομικής Ανάπτυξης, Κοιν. Προστασίας & 

Πολ. Ανάπτυξης, κα Επιγαρίδου Σοφία   και ο κ. Χατζηαναγνώστου Νικόλαος, Πρ/νος του Τμήματος Οικονομικών 

Υπηρεσιών. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ανέφερε πως οι απουσίες του κ. Πασόη Δημήτριου της κας Μπαγκή Αικατερίνης  του 

κ. Μπογδάνη Μιχαήλ   και του κ. Κετικίδη Ιωάννη είναι δικαιολογημένες.

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

θέμα της ειδικής συνεδρίασης που αφορά στην   :  «Ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου 

Δράσης (ΟΠΣ-Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων) οικ. έτους 2018 του Δήμου Αλμωπίας» 
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.

2

ΑΔΑ: 60Ω1ΩΨΩ-Α32



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.

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 
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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.»

-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. 02/2017 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.
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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. 06/2017 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. : 

266/2017 απόφασή της περί «σύνταξης σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Αλμωπίας έτους 2018» την τροποποιητική της 

με αρίθμ. 274/2017 περί  «Σύνταξης σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας έτους 2018 – συμμόρφωση με τη  

γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ- κατάρτιση και έγκριση προϋπολογισμού » 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο Αλμωπίας, κ. Μπίνο Δημήτριο, ο οποίος είπε 

τα εξής :

“Καλησπέρα  κύριοι  Συνάδελφοι.  Η  σημερινή  διαδικασία  είναι  σημαντική,  γιατί  είναι  αυτή  η  οποία  

διαμορφώνει την οικονομική πολιτική του Δήμου για το 2018. Θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου  

στην Οικονομική Υπηρεσία και την Δ/ντρια και τον Προϊστάμενο . Πραγματικά όλο αυτό το διάστημα εργάστηκαν ώστε  

να  μπορέσουμε  να  ισοσκελίσουμε  τον  προϋπολογισμό,  αλλά  μην  ξεχάσω  και  τον  προηγούμενο  Αντιδήμαρχο  

Οικονομικών τον Γιώργο τον Τσιμτσιρίδη ο οποίος κι αυτός έχει βάλει την πινελιά του σε αυτή τη διαδικασία. 

Ένας προϋπολογισμός  που ξέρετε  και  εσείς  που ασχολείστε  με  τα  οικονομικά,  ότι  εξυπηρετεί  τις  ανάγκες  

λειτουργίας. Αυτές λοιπόν τις ανάγκες τις καταγράφουμε, είναι   οι ανάγκες οι οποίες  υπάρχουν και αποτυπώνονται στη  

συνέχεια  στην  πορεία  του  χρόνου.  Αυτές  λοιπόν  οι  ανάγκες  στην  πορεία  του  χρόνου  ικανοποιούνται  από  τις  

αναμορφώσεις οι οποίες γίνονται στην συνέχεια της οικονομικής περιόδου.

Φέτος ο προϋπολογισμός  για το 2018, προβλέπεται ότι θα κινηθεί στα 18.435.693,55€ και στα έξοδά του στο  

ίδιο επίσης ύψος. Άρα μιλάμε για ένα ισοσκελισμένο προϋπολογισμό,  ο οποίος θα πρέπει να πούμε ότι πέρασε όλα τα  

επίπεδα διαβούλευσης, επιτροπές διαβούλευσης, εκτελεστική επιτροπή, οικονομική επιτροπή  και στο τέλος υποβάλλεται  

στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκρισή του.  

Κάθε  υπηρεσία  κλήθηκε  να  καταγράψει  τα  προβλήματά  της  και  στο  τέλος  γίνεται   η  σύνθεση  όλων  των  

αναγκών και όλα μαζί συναποτελούν τον προτεινόμενο προϋπολογισμό. Έτσι για τις Γενικές Υπηρεσίες, ο ανάλογος  

προϋπολογισμός φτάνει στα 6.583.640,54 € για τις Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες 2.640.374,17€, Πολιτισμού-

Αθλητισμού- Κοινωνικής Πολιτικής 2.325.218,80 στην Καθαριότητα& Ηλεκτροφωτισμό 1.378.564,02 στην Ύδρευση,  

Άρδευση& Αποχέτευση  639.509,15 , Τεχνικά έργα 1.988.105,69  στο Πράσινο 100.144,58, Πολεοδομία 48.170,77€,  

Κοινωνική  Πολιτική  31.200,00  Πολιτισμού  –  Αθλητισμού  70.212,48,  Τεχνικά  έργα  –  Πράσινο&  Πολεοδομία  

2.583.813,78€. Τα έσοδά μας προέρχονται από τις τακτικές  επιχορηγήσεις οι οποίες είναι διαμορφωμένες  εδώ και  

καιρό και από τα έσοδα που εισπράττονται από τους πολίτες. Θα πρέπει να ξέρετε ότι ο προϋπολογισμός 2018 πατάει  

στις  εισπράξεις  του  2016.  Η  δύσκολη  οικονομική  κατάσταση  που  υπάρχει,  δυσκολεύει  τους  συμπολίτες  μας  να  

ανταποκρίνονται σε αυξημένο βαθμό στις υποχρεώσεις που έχουν . Είναι κατανοητό και γίνεται μεγάλη προσπάθεια να  

συγκεντρωθούν  χρήματα  παλαιοτέρων  ετών  κατά  την  νόμιμη  και  σωστή  διαδικασία.  Έτσι  λοιπόν  τα  έσοδα  είναι  

συγκεκριμένων πηγών, διαμορφώνουν την πολιτική των εξόδων, δηλαδή πόσα χρήματα θα ξοδευτούν και από κει και  

πέρα θα πρέπει να ξέρετε ότι γίνεται μεγάλη προσπάθεια ώστε να υπάρξουν έσοδα έκτακτα τα οποία   ενισχύουν όλους  

τους τομείς δράσεις για να μπορέσουμε και εμείς  να εκμεταλλευτούμε προγράμματα και χρηματοδοτήσεις οι οποίες  

προέρχονται  είτε  από  ευρωπαϊκά  προγράμματα  είτε  από  τις  δημόσιες  επενδύσεις  της  χώρας.  Άρα  λοιπόν  εκεί  θα  

κριθούμε στη διαδικασία ενίσχυσης αυτού του συγκεκριμένου τμήματος εσόδων, όσο λοιπόν θα δώσουμε την δυνατότητα  

να  φτιάξουμε  επιπλέον  πράγματα  εισρέοντας  στο  ταμείο  του  Δήμου  χρήματα  είτε  ευρωπαϊκά  είτε  των  Δημοσίων  

Επενδύσεων αλλά και πως τα χρήματα που έχουμε, σε δεύτερο σκέλος θα τα χρησιμοποιήσουμε κατά τέτοιο τρόπο,ώστε  

να  ικανοποιήσουμε  τις  ανάγκες  και  τα  προβλήματα  των  πολιτών  ιεραρχώντας  τα  σωστά για  να  μπορούν  και  να  
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εξυπηρετήσουν τις βασικές τους ανάγκες.  Αυτή λοιπόν η διαδικασία μας δίνει την δυνατότητα να δώσουμε κατευθύνσεις  

και άξονες που χρειάζεται αυτός ο Δήμος και γι αυτό ζητούμε την συνεργασία όλων σας ώστε να μπορεί να υλοποιηθεί  

αυτός ο προϋπολογισμός ,ένας προϋπολογισμός που θα δώσει την δυνατότητα να διαχειριστούμε την καθημερινότητα με  

αξιοπρέπεια το έχω πει πολλές φορές, γιατί η κατάσταση είναι δύσκολη, τα χρήματα, εισρέουν στα ταμεία των κρατικών  

προϋπολογισμών διαρκώς και περικόπτονται, ξέρετε τη ΣΑΤΑ σε ποιο ύψος ήταν και σε ποιο ύψος έχει φτάσει. Εκείνο  

το οποίο μου ανακοινώθηκε στη συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών εχθές ήταν ότι θα έχουμε μία αύξηση στις  

χρηματοδοτήσεις, των σχολείων για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, 10%. Αυτό θα ξεκινήσει από το 2018.. και  

αυτό είναι ευχάριστο σε μια περίοδο κρίσης, το Υπουργείο να αυξάνει κατά 10% τα χρήματα προς τους Δήμους για τις  

ανάγκες των σχολείων.

Έργα μεγάλα αυτή την στιγμή είναι σε εξέλιξη και κάποια έχουν ολοκληρωθεί. Ο ΧΥΤΑ έχει φτάσει πλέον σε  

σημείο ολοκλήρωσης πλέον είναι στο 95% αποπεράτωσης και σύντομα πλέον αφού τελειώσουν όλες οι διαδικασίες θα  

μπορέσει να δέχεται τα απορρίμματα της περιοχής μας. Το έργο της αποχέτευσης και αυτό είναι σε εξέλιξη έχουμε το  

τελευταίο πλέον κομμάτι το οποίο θα κλείσει και μετά τις γιορτές, προς την Άνοιξη ευελπιστούμε ότι θα γίνει και η  

αποκατάσταση του οδικού δικτύου. Ήδη αποδεχθήκαμε την προμελέτη κ. Νικολαϊδη του Βιολογικού την οποία είχατε  

ξεκινήσει  εσείς,  την  αποδεχθήκαμε  αυτήν  την  μελέτη,αυτή η  μελέτη  συντόμως   θα  πάει  προς  δημοπρασία,  μελέτη  

κατασκευής του αποχετευτικού, για να μπορέσουμε στη συνέχεια να υλοποιήσουμε το δεύτερο κομμάτι του έργου της  

αποχέτευσης, να μπορέσει και αυτό να γίνει λειτουργικό.  

Έργα αγροτικής οδοποιίας , θυμάστε τα έργα του ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ, έργα τα οποία τότε μας είχε συμπράξει και  

είχε  βοηθήσει  ο  κ.  Καρασμάνης,  ως  Υπουργός  Γεωργίας,  έργα  τα  οποία  έχουν  κλείσει  όλα  πλην  του  έργου  της  

Κωνσταντίας, το οποίο έργο έχει βάλει την υποδομή και μας μένει μόνο η ασφαλτόστρωση. Και  ένα μικρό κομμάτι της  

Πιπεριάς, 50 μέτρων, που έχει κάποιο πρόβλημα, με ένα αυλάκι εκεί, θα διευθετηθεί  το θέμα για να κλείσει. Άρα και  

εκεί έχει ολοκληρωθεί ήδη προτείναμε  στην αγροτική οδοποιία έργα σε πολλά τοπικά διαμερίσματα, και επίσης θα  

εκτελεστούν  την  άνοιξη  έργα  αγροτικής  οδοποιίας  από  την  Περιφέρεια.  Τα  οποία  είναι  ήδη  ενταγμένα  και  θα  

δημοπρατηθούν. Επίσης ένα πολύ σημαντικό πράγμα το οποίο οφείλουμε να το πούμε ότι οδεύουμε στην ολοκλήρωση  

των διαδικασιών της αυλής του 2ου Δημοτικού, και εκεί κατόρθωσε ο Αντιδήμαρχος να ολοκληρώσει τη διαδικασία,  

βρισκόμαστε  στη  διαδικασία  υπογραφής συμβολαίων είναι  πολύ σημαντικό  αυτό  το  πράγμα και  επίσης  υποβάλαμε  

μελέτη η οποία συντόμως πιστεύουμε θα υπογραφεί, ενός πολύ σημαντικού αθλητικού χώρου ύψους 200 και χιλιάδων  

ευρώ θα είναι μία καταπληκτική  παρέμβαση η οποία πραγματικά θα ικανοποιήσει και το Δημοτικό αλλά και όλη την  

πόλη της Αριδαίας γιατί θα αποτελείται από πολλά γήπεδα εκεί και θα δώσει την δυνατότητα στα παιδιά μας,   μετά το  

μεσημέρι να αθλούνται.

Η ΔΕΥΑ κάνει μελέτη ύδρευσης για να κάνουμε την ύδρευση στην πόλη της Αριδαία, πραγματικά χρειάζεται  

αυτή η παρέμβαση για να κλείσουμε τις υποδομές στην Αριδαία. Και άλλα έργα φυσικά σε εξέλιξη . Είδατε το Τεχνικό  

Πρόγραμμα το 2018, το ψηφίσαμε είναι αυτό που θα υλοποιηθεί και φυσικά στο 2017 δεν έχουν προχωρήσει πάρα  

πολλά έργα Αυτό οφείλουμε να το πούμε έχουν γίνει οι διαδικασίες δημοπρατήσεων, και πιστεύω ότι μέσα στην άνοιξη  

αφού  στρώσει  ο  καιρός  θα  κλείσουμε  πάρα  πολλά  από αυτά  τα  έργα.  Θα ετοιμαστούμε  και  για  το  2018,  για  να  

μπορέσουμε να  υλοποιήσουμε το Τεχνικό Πρόγραμμα, χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για να πετύχουμε αυτό το πράγμα  

γιατί πραγματικά θα επιλύσει προβλήματα. Και επίσης λόγω των πρόσφατων καταστροφών που δημιουργήθηκαν από τις  

βροχές, σε επίσκεψη στον Υπουργό Εσωτερικών, μας υποσχέθηκε ο Υπουργός Εσωτερικών ότι θα καλύψουν τις ανάγκες  

μας  ύψους 380 χιλιάδων ευρώ όπου θα γίνουν παρεμβάσεις στην Πολυκάρπη μέσα στην πόλη της Αριδαίας, στην ΄Ιδα,  

στον Αρχάγγελο,  Χρύσα -Τσάκωνες είναι πολλά διαμερίσματα τα οποία εντοπίσαμε προβλήματα τα οποία μπορούμε να  

λύσουμε,  έτσι ώστε με τις βροχοπτώσεις να μην έχουμε ζητήματα. 
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Αυτό θέλω να σας καταγράψω και να σας δείξω τις προσπάθειες που κάνουμε, για να ενισχύσουμε αυτόν τον  

προϋπολογισμό με έσοδα τα οποία είναι εκτός των τακτικών εσόδων και εκεί νομίζω ότι θα κρίνουμε την Δημοτική  

Αρχή. Όχι στην διαχείριση των τακτικών χρημάτων που έρχονται για να πληρώσουμε τους υπαλλήλους, τα προγράμματα  

και  όλα  αυτά,  αιρετούς   αλλά  πραγματικά   θα  κριθούμε  πια  διαφορετική  πινελιά   θα  δώσουμε  σε  όλο  αυτό  το  

προϋπολογισμό ενισχυόμενος  με χρήματα τα οποία είναι για επενδυτικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς. Δεν ξέρω αν οι  

Αντιδήμαρχοι θέλουν να μιλήσουν ο καθένας για τον τομέα τους, για να πει ο καθένας έναν σχεδιασμό για την νέα  

χρονιά. Εκείνο που πρέπει να ξέρετε, κ. Νικολαϊδη το ξέρετε και ευστόχως  έχετε τοποθετηθεί είναι τα προβλήματα στην  

άρδευση  κάθε  χρόνο  και  οι  υδρονομείς  και  τα  χρήματα  που  δεν  υπάρχουν  για  να  καλύψουν  τις  ανάγκες  των  

υδρονομέων.  Αυτό ξέρετε  κάθε χρόνο μαζεύεται  εδώ είναι  η Δ/ντρια,  Ο Πρ/νος,  και  με την δική τους  συνεργασία  

πάντοτε προσπαθούμε να βρούμε λύσεις και να καλύψουμε τα κενά, γιατί πραγματικά  τα χρήματα είναι λιγοστά, και οι  

δαπάνες πολλές και έτσι δεν μπορεί να εξισορροπήσουμε αυτήν την αναγκαιότητα και να λύσουμε προβλήματα. Θεωρώ  

ότι ο στόχος όλων μας είναι να καλύψουμε αυτό το κομμάτι της αγροτιάς, ο Δήμος μας είναι αγροτικός κατεξοχήν και  

το πιο σημαντικό ζήτημα είναι πως θα σταθούμε στους αγρότες. Και είναι το μέλημά μας πιστεύω όλων των Δημοτικών  

Αρχών,  χρόνια  όπου παλεύουμε για να καλύψουμε  την ανάγκη αυτή. Είναι από τις  πιο επαναλαμβάνω σημαντικές  

ανάγκες που καλείται ο Δήμος να καλύψει. Παρεμβάσεις οι οποίες θα γίνουν, θα προετοιμαστούμε κατάλληλα για το  

καλοκαίρι. Ο ΛΑΓΕ ήταν μια πάρα πολύ καλή διαδικασία που   μας έδωσε την δυνατότητα να αξιοποιήσουμε τους  

κωδικούς  των  χρημάτων  αυτών,για  τον  τομέα  της  άρδευσης,  γιατί  είναι  χρήματα  που  εισέπρατταν  οι  Τοπικές  

Κοινότητες, εισπράττονται  μάλλον για τις Τοπικές Κοινότητες, από τους κατόχους υδροηλεκτρικών, αλλά μέχρι τώρα  

δεν έιχαν αποδοθεί ποτέ αυτά τα χρήματα.  Και τα  χρήματα των  Λουτρών, ήδη στείλανε από το Λουτρά έγγραφο με το  

οποίο ζητάνε  από το Δήμο να ξεκινήσει διαδικασίες είσπραξης .των 40.000 ευρώ που καταθέσαμε από τα Λουτρά και η  

τοποθέτησή τους σε Κωδικό, όποιος  αποφασιστεί  από εμάς.  Εγώ σας είχα πει  τότε  εισηγούμενος ότι   ο αγροτικός  

κοσμος έχει τις ανάγκες τις πολλές και  εκεί πρέπει να εστιάσουμε αλλά αυτό είναι απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και  

αυτό θα συζητηθεί στην ώρα του . Έτσι λοιπόν θέλω να σας ευχαριστήσω που όλο αυτό το διάστημα παρακολουθήσατε  

τις προσπάθειες που γίνονται για να κατατεθεί αυτός ο προϋπολογισμός πέρασε από το Παρατηρητήριο,που είναι ένας  

επίσημος θεσμός ο οποίος ελέγχει την διαδικασία εφαρμογής όλων των οδηγιών που δίνονται για να κατατεθεί ένας  

προϋπολογισμός.  Θα πρέπει  να σας πω ότι  ο  προϋπολογισμός  που η Οικονομική Επιτροπή της οποίας προεδρεύω  

απέστειλε στο Δημοτικό Συμβούλιο, είχε ένα μικρό λάθος των τεσσάρων λεπτών, που έγινε από λάθος αντιγραφή και γι'  

αυτό καλείτε το Δημοτικό Συμβούλιο να διορθώσει αυτό το λάθος των τεσσάρων λεπτών, ως ανώτατο θεσμικό όργανο  

για να ισοσκελιστεί στην ουσία του και στον τύπο του ο προϋπολογισμός. Άρα ένας προϋπολογισμός λειτουργικός θα  

πρέπει να ξέρετε ότι αυτή είναι η βάση των προϋπολογισμών τα τελευταία έτη, λειτουργικός,  ένας προϋπολογισμός ο  

οποίος  πλέον  σε  όλους  τους  Δήμους  κινείται  πλέον  με  ταχύτητα  προς  τον  ρεαλισμό,  πλέον  δεν  μπορείς  να  

προϋπολογίζεις και να σχεδιάζεις  πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν. Άρα πιο κοντά στην πραγματικότητα των εσόδων  

άρα  και  των  εξόδων.  Μια  διαδικασία  η  οποία  κλείνει  σήμερα  με  το  αίτημα  μας  για  την  ψήφιση  αυτού  του  

προϋπολογισμού  .Και  φυσικά  και  ταυτόχρονα  κ.  Προϊστάμενε,  και  του  Πίνακα  Στοχοθεσίας  ο  οποίος  πίνακας  τι  

κάνει;όλα αυτά τα προϋπολογιζόμενα τα κατατάσσει στο χρόνο και λέει ότι μέσα στο 2018 στο κάθε τρίμηνο πως θα  

εισπραχθούν τα χρήματα και πως θα ξοδευτούν .Είναι λοιπόν ένας προγραμματισμός υλοποίησης του προϋπολογισμού  

στον οποίο καλούμαστε να στηριχθούμε, και να εφαρμόσουμε για να μην δημιουργηθούν ζητήματα κατά την υλοποίησή  

και εφαρμογή του. Επαναλαμβάνω και κλείνω με αυτό ότι εάν κατά την διαδικασία εφαρμογής του προϋπολογισμού  

παρουσιαστούν ανάγκες και πράγματα που πραγματικά  θα πρέπει να στηριχθούν, εδώ είμαστε και θα προχωρήσουμε  

στις ανάλογες αναμορφώσεις. 

Καλώ το Δημοτικό Συμβούλιο λοιπόν  ως αρμόδιος για τα οικονομικά για την ψήφιση του προϋπολογισμού για  

το έτος του 2018”.
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Κατόπιν τον λόγο πήρε ο κ. Νικολαϊδης Κων/νος ο οποίος ανέφερε τα εξής    : 

“Καλησπέρα σας, 
Μαζευτήκαμε σήμερα εδώ, κύριοι και κυρίες συνάδελφοι για να συζητήσουμε ένα και μοναδικό θέμα, την ψήφιση του  
προϋπολογισμού του 2018. Πριν μπω στην τοποθέτησή μου θα ήθελα   να συγχαρώ την αντιπολίτευση γιατί εξαιτίας της  
συζητείται  το  θέμα,  ειδάλλως δεν  θα μπορούσαμε  να έχουμε  απαρτία,  κάτι  το  οποίο  θεωρώ ότι  είναι  ευθύνη και  
αρμοδιότητα  της  συμπολίτευσης  να το πετύχει  αυτό,  και  είναι  η δεύτερη φορά μετά  την έκτακτη συνεδρίαση  που  
επιτυγχάνεται αυτό χάρη στο ότι όλες οι αντιπολιτεύσεις φέρονται όπως θα έπρεπε να φέρονται. 
Κύριοι και κυρίες συνάδελφοι αυτή η συνεδρίαση  τα προηγούμενα χρόνια, πριν την εποχή των μνημονίων αποτελούσε  
μια γιορτή. Ήταν μια συνεδρίαση που όλοι βάζαν τα κοστούμια τους γράφανε τις σημειώσεις τους και ερχόταν η μεν  
διοίκηση του Δήμου να παρουσιάσει τον προϋπολογισμό και αναδείξει το όραμά της  για τον Δήμο και  τους πολίτες, να  
πει με υπερηφάνεια ότι έφερε ένα προϋπολογισμό που θα φέρει ανάπτυξη στον τόπο μας, που μέσα από τα τεχνικά  έργα  
θα φέρει θέσεις εργασίας,  θα φέρει , θα έχει, θα θα θα και μια αντιπολίτευση η οποία έλεγε ότι αυτός ο προϋπολογισμός  
δεν έχει όραμα δεν έχει  προγραμματισμό, δεν έχει ανάπτυξη δεν έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα, οι φράσεις από την μια  
και την άλλη πλευρά  και το αποτέλεσμα ήταν πάντα το ίδιο για τον τόπο μας παρόλο που λεφτά υπήρχαν. Ήταν το κύριο  
χαρακτηριστικό   ότι υπήρχαν λεφτά .Τα τελευταία χρόνια αυτά έχουν αλλάξει. Ακόμα και η διαδικασία. Δεν είναι πια  
γιορτή δεν  καμαρώνει  πια  κανείς  για  τον  προϋπολογισμό  που φέρνει  για  να  ψηφιστεί.  Όλοι  το λένε ότι  είναι  ένα  
εργαλείο ανάγκης που πρέπει να γίνει για να λειτουργήσει ο Δήμος. Το να πει κάποιος ότι υπάρχει όραμα ότι υπάρχει  
αναπτυξιακός σχεδιασμός είναι σαν να θέλει το προκαλέσει. Η ερμηνεία του προϋπολογισμού μπορεί να γίνει από πιο  
ειδικούς από  εμένα και  θα γίνει  ίσως,  εγώ θέλω να μείνω σε κάποια  χαρακτηριστικά.  Σίγουρα δεν είναι  αυτός  ο  
προϋπολογισμός που θα ήθελε ο καθένας για τον τόπο του. Είναι ένα σχέδιο το οποίο μετά την ψήφιση και μετά που θα  
πάει  σε όλους αυτούς που θα πρέπει  να πάει  θα έρθει σε ένα επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο,  για να τροποποιηθεί.  
Κάποτε κυρίες και κύριοι ο προϋπολογισμός γινόταν  βιβλίο. Πήγαινε στο τυπογραφείο  και έπαιρνε μπρος πίσω  χοντρά  
φύλλα. Γινόταν βιβλίο. Τώρα νομίζω θα έρθει σε ντοσιέ.  Κάποτε δεν μπορούσε να διανοηθεί ΄κάποιος ότι μπορεί  να  
λειτουργήσει ο Δήμος χωρίς Αντιδημαρχία Οικονομικών.  Τι βλέπουμε σήμερα;;Ότι από τελευταίο ανασχηματισμό ο  
Δήμος Αλμωπίας δεν έχει Αντιδήμαρχο Οικονομικών. Τυχαίο;Τι συμβαίνει; τι ερμηνεία δίνουμε; ή ότι έχουμε  τόσο  
ικανό Δήμαρχο πού μπορεί να διοικεί και μια ανώνυμη εταιρεία με απαιτήσεις, να διοικεί ένα Δήμο  τον 6ο μεγαλύτερο  
σε έκταση και το πιο σημαντικό, να προλαβαίνει να βγαίνει και τόσες πολλές φωτογραφίες. Να βάλω και μια ερώτηση  
που διάβασα στον προ/σμό και δεν κρύβω ότι με  παραξένεψε και θέλω να το διευκρινίσω περισσότερο. Στα έξοδα του  
2018 έχει εγγραφεί σε ένα κωδικό ένα ποσό 14.472,12 και η δικαιολογία είναι πρόσληψη Συμπαραστάτη. Κάνω λάθος;  
Εξεπλάγην όταν το είδα. Ήταν κάτι το οποίο είχε δεσμευτεί ο Δήμαρχος μετά την αποτυχία  εκλογής αν θυμάμαι  τις  
πρώτες ημέρες της θητείας της Δημοτικής Αρχής και είχε δεσμευτεί ότι θα το έφερνε κάποια στιγμή. Μακάρι να διάβασα  
σωστά.  Και κάτι  το  οποίο  θεωρώ ότι  χάνει  μια μοναδική ευκαιρία η Δημοτική αυτή αρχή. Κάτι  το οποίο το είχα  
εντοπίσει από την πρώτη μέρα. Ίσως να είναι η μοναδική Δημοτική Αρχή η οποία θα κάνει πέντε χρόνια στη Διοίκηση.  
Ίσως και παραπάνω...Αν σκεφτεί κάποιος ότι σε ανάλογη περίπτωση ότι ο Πασόης τέτοιο καιρό, χρονικά έκανε εκλογές.  
Είχε μπει σε προεκλογική περίοδο. Εσείς θα έχετε την μοναδική ευκαιρία να διοικήσετε ένα Δήμο πεντέμιση χρόνια. Θα  
αφήσετε την κατάσταση  ακριβώς έτσι  όπως την παραλάβατε.  Μόνο με διαπιστώσεις. Ξέρουμε τι πονάει, ξέρουμε το  
πρόβλημα και επειδή έχουμε και γιατρό δεν μπορούμε να δώσουμε ούτε αντιβίωση. Πάλι όταν έρθει εκείνη η ώρα πάλι  
τα ίδια θα κάνουμε πάλι τους ίδιους υδρονομείς θα πάρουμε, πάλι με τα ίδια κριτήρια θα λειτουργήσουμε,  και πάλι θα  
είναι ο γραφικός ο Νικολαϊδης και θα του ορμάνε οι υδρονομείς στα χωριά , ότι δεν θέλει να υπάρχουν υδρονομείς.  
Αυτά θα ήθελα να πω δεν ξέρω ποιος άλλος θα ζητήσει τον λόγο. Εγώ αυτή την στιγμή δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω όσο  
αφορά την ψήφιση.” 
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Ακολούθησε αναλυτική διαλογική συζήτηση μεταξύ των .κ.κ Δημοτικών Συμβούλων, όπως φαίνεται στα 

μαγνητοφωνημένα πρακτικά της με αριθ. 20/2017 συνεδρίασης.  Κατά την διαλογική συζήτηση, τοποθετήθηκαν τα 

μέλη και πιο συγκεκριμένα ο κ. Παρούτογλου Νικόλαος τοποθετήθηκε μεταξύ άλλων ως εξής : 

« ...Μου έδωσε μια καλή πάσα  ο τέως Πρόεδρος, κ. Νικολαϊδης,γιατί στην ζωή μου έμαθα να είμαι δίκαιος  

Αυτό που έχουμε μπροστά μας είναι ένας προϋπολογισμός,   ένα σχέδιο προϋπολογισμού που δεν έχει σχεδόν καμία  

διαφορά από τους προϋπολογισμούς του 2011-2012 και μετά. Η εκτίμηση μου για το τι φταίει, ξεκινά πολύ πιο πίσω.  

Καταρχήν σε αυτό που θέλω να πω είναι, η τοποθέτησή μου σαν Αντιδήμαρχος Οικονομικών το 2011  ότι επειδή ήταν  

γιορτή για τα προηγούμενα χρόνια η ψήφιση του προϋπολογισμού με πολύ μεγάλη ευκολία μπαίναμε έσοδα φούσκες, για  

να μπορέσουμε να τοποθετήσουμε έξοδα φούσκες, τα οποία στο τέλος μέναν απλήρωτα.  Και όταν μας έπιασε η κρίση το  

2010, αυτά σιγά σιγά αρχίσανε και έπρεπε  να πληρωθούν και φτάσαμε ακόμα και σήμερα να μην έχουμε τελειώσει με  

αυτά τα χρέη, τα έργα που έγιναν, εγώ δεν λέω ούτε θέλω να προσβάλω κανέναν και γι αυτό έχουμε αυτή την εικόνα που  

έχουμε και στην Αριδαία και στον Εξαπλάτανο και παντού έχουμε γίνει Παρίσι. Δεδομένου ότι ο προϋπολογισμός είναι  

αντιαναπτυξιακός να πω αυτά τα καθιερωμένα;  Βλέπω έναν προϋπολογισμό που το μεγαλύτερο κομμάτι  του είναι  

έξοδα και πληρωμές εργοδοτικών εισφορών και πιστωτικών υποχρεώσεων ,κάτι λίγα πράγματα έχουμε  για τα έργα που  

είναι κυρίως στο Τεχνικό Πρόγραμμα  και κάποια λίγα πράγματα για τις  μελέτες.  Θα σταθώ σε μια κουβέντα του  

Δημάρχου όσο αφορά την δεινή οικονομική κατάσταση ..ότι δεν μπορεί να αντεπεξέλθει ο κόσμος, προφανώς και το  

αναγνωρίζουμε αυτό αλλά σε ότι έχει να κάνει με τις πληρωμές του κόσμου, οι υπηρεσίες που απευθύνονται σε αυτό το  

κομμάτι,  αυτό  εδώ  το  κομμάτι  είναι  οι  ανταποδοτικές.  Η  άρδευση  ο  φωτισμός  η  ΔΕΗ,  προφανώς  όταν  υπάρχει  

δυσκολία και δεν λέω να πάρει ο Δήμος ισχυρά μέτρα, μπορεί να κάνω λάθος που το λέω αλλά και εγώ αυτής της  

άποψης είμαι δεν μπορεί ο Δήμος να παίρνει πολύ σκληρά μέτρα.... αλλά όταν υστερούμε σε τέτοιου είδους έσοδα καλό  

είναι κάποια στιγμή ρεαλιστικά..καλό θα είναι κάποια στιγμή όμως,  σοβαρά και υπεύθυνα να δούμε και ποιες δαπάνες  

θα μειωθούν από την αντίστοιχη υπηρεσία. Γιατί δεν μπορούμε να λέμε ότι ναι μεν εγώ εισέπραξα το 50%  αυτά που  

υπολόγιζα και 40  από την άρδευση, αλλά κάνω μια παρένθεση και λέω ότι ναι οι επισκευές και οι  συντηρήσεις  είναι  

μια δαπάνη η οποία ...δεν μπορεί να μειωθεί εύκολα. Αν πρέπει να γίνει κάτι θα γίνει. Άρα, ...δεν μπορούμε να λέμε  

λοιπόν ότι επειδή πήραμε 90  πέρυσι θα πάρουμε 90 και φέτος ενώ μπορεί να γίνει η δουλειά μας και με λιγότερα όπως  

και αν χρειάζεται για τρεις μήνες, θα παρθούν  για τρεις μήνες. Και όχι να κάνουμε κοινωνική πολιτική και στην μία  

περίπτωση και στην άλλη περίπτωση. Δηλαδή και ταμείο να βγαίνουμε και τέσσερις μήνες να έχουμε και 90  και από την  

άλλη  να  λέω δεν  έχω και  έσοδα  από  κει.  Από  την  άλλη  είδα  υποσχέσεις  του  Δημάρχου  ότι  αυτό  το  σχέδιο  του  

προϋπολογισμού ... με αναμορφώσεις θα γίνουν πολλά πράγματα, εγω ευελπιστώ ότι θα γίνουν αυτά τα πολλά πράγματα  

ε να πω μόνο το εξής , ότι επειδή αντιλαμβανόμαστε και επειδή δεν είμαστε ανεύθυνοι, ο Δήμος πρέπει να λειτουργήσει,  

και θα πρότεινα να ψηφιστεί ο προϋπολογισμός τουλάχιστον ως προς το κομμάτι, μάλλον για να μην κουράσω, λευκό θα  

ψηφίσουμε ως προς το κομμάτι του Τεχνικού Προγράμματος και των έργων  γιατί το καταψηφίσαμε ούτως ή άλλως στο  

Δημοτικό Συμβούλιο, θα ψηφίσουμε το υπόλοιπο για να έχει μια εύρυθμη λειτουργία ο Δήμος. Να κάνω όμως μία μόνο  

ερώτησή.   Και θα ήθελα μία απάντηση και από τον Αντιδήμαρχο γιατί αναγνωρίζω την δουλειά που έχει κάνει όλα αυτά  

τα χρόνια, την ξέρω έχω περάσει από αυτό, αντιλαμβάνομαι το πόσο έχει δουλέψει, Εάν δεν υπήρχε το συμμάζεμα του  

'11-΄14,  το  οποίο  μειώσατε  ,  χλευάσατε  ,  δεν  ξέρω  τι  άλλο..  τι  προϋπολογισμό  θα  βλέπαμε  σήμερα  ;  Και  σας  

παραπέμπω,  στους προϋπολογισμούς του '12 και του '13. Που υπήρχαν προϋπολογισμοί , δεν λέω ότι εμείς φέραμε  

αναπτυξιακό οι χρονιές ήταν τέτοιες που υπήρχαν προϋπολογισμοί όμως που από τα έξοδα το 70 % ήταν μισθοδοτικό  

κόστος και το 30% ήταν πληρωμή παλαιότερων οικονομικών απαιτήσεων. Γι' αυτό το κομμάτι θέλω μια απάντηση.  

Κατά τ' άλλα η πρότασή μας είναι αυτή”

Ο κ. Χουρσόγλου Χρήστος πήρε κατόπιν τον λόγο και τοποθετήθηκε μεταξύ άλλων ως εξής:   “...για μένα  

εξακολουθεί και είναι ο προϋπολογισμός  κορυφαίο γεγονός, παρότι άκουσα από τους συναδέλφους προηγουμένως να  
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λένε κάτι διαφορετικό και δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς, γιατί  ο πρ/σμός ενός Δήμου, είναι ο καθρέπτης αν θέλετε  

της κάθε Δημοτικής Αρχής, το τι ορίζοντες αναπτυξιακούς και όχι μόνο αλλά και στην καθημερινότητα βάζει. Βέβαια  

δεν   μπορείς  να  περιμένεις  για  να  είμαστε  σοβαροί  και  σε  αυτά  που  λέμε,  μετά  από  οχτώ  χρόνια  συνεχόμενης  

οικονομικής κρίσης στη χώρα και με ένα παρατηρητήριο το οποίο βλέπει τους προϋπολογισμούς  όλων των Δήμων, και  

τους βλέπει με πολύ αυστηρά κριτήρια, όσο αφορά τον ισοσκελισμό και αυτά που είπαν οι συνάδελφοι,   Εγώ θεωρώ ότι  

ο Δήμος Αλμωπίας όλα τα προηγούμενα χρόνια, κατάφερε σε επίπεδο καθημερινότητας τουλάχιστον, γιατί όσο μπορώ  

να γνωρίζω άλλες Δημοτικές αρχές έχουν προχωρήσει σε πολύ μεγάλες αυξήσεις δημοτικών τελών,  εδώ λοιπόν αυτό  

μπορούμε να πούμε ότι είναι κάτι θετικό,  ότι  δεν προβληματιστήκαμε,  δεν μπήκαμε στον πειρασμό των αυξήσεων  

δημοτικών τελών και  ειδικά μεγάλων αυξήσεων.  Αυτό είναι ένα πρώτο  δείγμα γραφής  το οποίο καταγράφηκε ως  

θετικό. Θέλω όμως κ. Δήμαρχε απευθυνόμενος σε εσάς, να σας κάνω μία πρόταση την οποία την έκανα και στο Τεχνικό  

Πρόγραμμα, όταν εκεί δεν έλαβα απάντηση και καταψήφισα το Τεχνικό Πρόγραμμα εξαιτίας του ότι δεν έλαβα θετική  

απάντηση από εσάς. Σήμερα, πιστεύω ότι θα σας πείσω, η κατάσταση κ. Δήμαρχε στο Κέντρο Υγείας Αριδαίας και το  

λέω αυτό για να δώσω και ένα ειδικό βάρος, αν θέλετε και όλοι μας θα πρέπει να σκεφτόμαστε κυρίαρχα τα θέματα της  

υγείας ειδικά στις μέρες μας και ίσως λίγο περισσότερο από όλα τα υπόλοιπα θέματα. Το Κέντρο Υγείας αυτή τη στιγμή  

δεν βιώνει   τις καλύτερες ημέρες. Ίσα ίσα βιώνει πολλαπλά προβλήματα. Θέλω λοιπόν κ. Δήμαρχε, με την ευκαιρία του  

προϋπολογισμού και στην πρώτη αναμόρφωση αυτού του προϋπολογισμού, αλλά πριν πάμε εκεί θα σας καλέσω αύριο  

κιόλας, εσείς με τους συνεργάτες σας να πάτε να επισκεφτείτε το χώρο του Κέντρου Υγείας.  Το Κέντρο Υγείας λοιπόν  

σήμερα έχει μία εικόνα, στα σώματα του καλοριφέρ, ενώ δαπανά πετρέλαια,   να μην μπορεί να ζεσταίνεται ο χώρος,  

κατ' επέκταση οι εργαζόμενοι από τα σπίτια τους να φέρνουν θερμαντικά σώματα προκειμένου να ζεσταθούν, ,  αλλά  

δεν είναι μόνο οι εργαζόμενοι. Είναι και οι εκατοντάδες επισκέπτες του Κέντρου Υγείας...οι επισκέπτες και οι τουρίστες.  

Αυτή η κατάσταση με τενεκεδάκια κάτω από τα σώματα  των καλοριφέρ, με συγχωρείτε πολύ κ. Δήμαρχε και αγαπητοί  

κύριοι και κυρίες συνάδελφοι, μας προσβάλει συνολικά όλους μας. Εγώ λοιπόν σας καλώ κ. Δήμαρχε. Και σας το λέω  

αυτό σαν μία πρόταση – πρόσκληση,  αν θέλετε θα ψηφίσω τον προϋπολογισμό,  εάν δεσμευτείτε,ότι αύριο κιόλας το  

θέμα αυτό το πολύ σημαντικό κατά την δική μου άποψη, την αγωνία που έχουνε εκφράσει και με επιστολή τους οι  

εργαζόμενοι,   το τελευταίο διάστημα ..αναγκάζομαι και απευθύνομαι σε εσάς προσωπικά και στην ευαισθησία σας,  

ημέρες  που  είναι  γενικότερα  ,  να  επισκεφτείτε   το  Κέντρο  Υγείας  και  να  δεσμευτείτε  ενώπιον  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου,  ότι  θα είναι η πρώτη σας αναμόρφωση στον προϋπολογισμό του '18 προκειμένου να λύσετε  όσο πιο  

σύντομα γίνεται, το θέμα με τα  καλοριφέρ του Κέντρου Υγείας. Και δεν είναι μόνο αυτό, παράλληλα με αυτό θα σας  

παρακαλέσω και πάλι να μπει ένα δεν θα πω ποσό, δεν θα πω άν θα είναι της τάξες των 20, 30 , 40ή 50 χιλιάδων,  

παράλληλα μας  προσβάλει  το  γεγονός,  ότι  ένα ασθενοφόρο  να μην  μπορεί  να  είναι  σε  λειτουργία.  Εγώ δεν  είμαι  

τεχνικός κ. Δήμαρχε, αλλά δεν μπορώ με την εμπειρία ζωής που έχω και που έχουμε όλοι μας , γιατί όλοι μας έχουμε  

αυτοκίνητα, αν δεν μπορεί να βρεθούν ανταλλακτικά και να επισκευαστεί, ασφαλώς και μπορεί να αλλάξει η μηχανή  

του. Δεν υπάρχουν αδιέξοδα στην ζωή, ούτε στην πολιτική πόσο μάλλον σε ένα αυτοκίνητο. Δεν το αποδέχομαι με  

κανένα τρόπο.  Θεωρώ λοιπόν ότι  αυτά τα δύο, θα πρέπει  να σκύψετε άμεσα,  να ακούσω την απάντησή σας είμαι  

βέβαιος ότι δεν προσβάλω την ευαισθησία κανενός, πόσο μάλλον την δική σας,  πιστεύω ότι θα το δείτε όπως πρέπει να  

το δείτε,   σωστά αλλά εκείνο που με ενδιαφέρει είναι πέρα από τη δέσμευση που πιστεύω ότι θα υπάρξει από εσάς, η  

άμεση επίλυση και πριν από αυτήν αύριο κιόλας να επισκεφτείτε το Κέντρο Υγείας. Εσείς προσωπικά να πάτε να δείτε  

την κα Φωτοπούλου τον Πρόεδρο των εργαζομένων να δείτε εάν αυτό είναι εικόνα το 2017 για το Δήμο Αλμωπίας, τι  

να πω.  Όσο αφορά τον προϋπολογισμό, ασφαλώς δεν ξέρω αν το ακούσατε, υπήρχε συζήτηση όλο αυτό το διάστημα και  

επίπεδο  Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος,  εχθές  άκουσα,    βλέποντας  τον  προϋπολογισμό  του Κράτους,  κάποια  

στιγμή τον κ.  Τσίπρα τον πρωθυπουργό της χώρας να αναφέρεται  στην τοπική αυτοδιοίκηση ,  να αναφέρεται  στην  

Τράπεζα Επενδύσεων να αναφέρεται σε δις ευρώ, τα οποία θα πάρει  η Ελληνική Κυβέρνηση και θα τα διοχετεύσει στην  
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τοπική αυτοδιοίκηση αποκλειστικά, και μάλιστα χαρακτηριστικά είπε : τα χρήματα αυτά των μερικών δις, δεν θυμάμαι  

το νούμερο, εκείνο όμως που το άκουσα προσεκτικά και έχει καταγραφεί είναι ότι αυτά τα χρήματα στην αυτοδιοίκηση  

θα πάνε στους τομείς της ύδρευσης, της άρδευσης της αγροτικής οδοποιίας και φωτογράφισε Δήμους  όπως το Δήμο  

Αλμωπίας. Εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι, να κάνουμε μελέτες σε αυτούς τους τομείς. Θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να  

υπάρξει χωριό ή πόλη της Αριδαίας χωρίς να υπάρχει μελέτη  αντικατάστασης σωληνώσεων αμιάντου. Θεωρώ ότι στην  

άρδευση τα προβλήματα είναι  πολλαπλά  όπως και  στην αγροτική οδοποιία.  Επίσης κ.  Δήμαρχε  θα ήθελα με την  

ευκαιρία κατάρτισης του πρ/σμού να σας πω για άλλη μια άλλη μια φορά ακόμα ότι πρέπει να δείτε την περίπτωση  της  

πάγιας  προκαταβολής  για  τους  Προέδρους...  Θεωρώ ότι  θα είναι  σε  θετική  κατεύθυνση.  Επίσης  129  εκ.  ευρώ κ.  

Δήμαρχε είναι η μείωση του κρατικού προϋπολογισμού που αφορά την αυτοδιοίκηση. Φέτος ο κ. Σκουρλέτης έδωσε σε  

80 και πλέον Δήμους, με δική του απόφαση, παραμεθόριους και νησιωτικούς και νέες χρηματοδοτήσεις. Σας αναφέρω  

ότι πρωταθλήτρια στις χρηματοδοτήσεις ήταν ο Δήμος της Έδεσσας, ως ο περισσότερο νησιωτικός και ορεινός Δήμος.  

Ασφαλώς ο Δήμος Αλμωπίας σε σχέση με τον Δήμο της Έδεσσας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι δικαιούται τα ίδια αν όχι  

πολύ περισσότερα. Φέτος ήταν 129 εκ τα οποία .... από την αυτοδιοίκηση να ξέρετε θα διαχειριστείτε το 5%  με μείωση  

5% σε σχέση με τον προϋπολογισμό  του 2017 παίρνει από την αυτοδιοίκηση για να τα  διαχειριστεί ο ίδιος.  Αυτό  

ξέρετε τι σημαίνει κ. Δήμαρχε;Σημαίνει ότι ο κ. Υπουργός, ο όποιος Υπουργός,  θα μπορεί να δίνει χρηματοδοτήσεις,  

αυτές τις γενναίες χρηματοδοτήσεις που δίνει και έχουν καταγραφεί σε τέτοιους  Δήμους της χώρας. Τελευταία, για να  

μην πάω έξω από τα όρια του Νομού της Πέλλας...  ο Δήμος της Σκύδρας, έχει τύχει τέτοιας χρηματοδότησης  και  

καλώς έτυχε... σας  δίνω στοιχεία το πως θα είναι το 2018 σε σχέση  Κυβέρνηση- Δήμου. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι εμείς  

θα πρέπει να τρέξουμε σε όλα τα επίπεδα. Και επειδή άκουσα αιτιάσεις σε σχέση με το παλιό Δήμο του 2011 το πόσο  

καλά ήταν τα πράγματα  στην Αυτοδιοίκηση γενικά...ξέρετε κ. Δήμαρχε, καμιά Δημοτική Αρχή και κανένας Δήμαρχος  

της χώρας εάν δεν είχε δυνατότητες  παρέμβασης στο Κράτος και στα αρμόδια Υπουργεία..  κ. Δήμαρχε θα πρέπει να  

ξέρουμε και οι παλαιότεροι και οι νεότεροι, ότι η διεκδίκηση του Δήμου είναι μία συνεχής διαδικασία, με οποιαδήποτε  

κυβέρνηση είναι στο τιμόνι της χώρας. Και αυτό θα πρέπει να κατανοηθεί, άπαξ δια παντός. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι  

δύσκολη η προσέγγιση  από την Αριδαία στην Αθήνα να πηγαίνεις στα 1.200 χιλ. και να την επισκέπτεσαι και δύο και  

τρεις αν χρειάζεται τον μήνα.... Όμως δεν υπάρχει άλλη διέξοδος κ. Δήμαρχε. Θα πρέπει να αποφασίσετε να είστε πολύ  

περισσότερο στο κέντρο της χώρας, γιατί εκεί  γίνονται όλες αυτές οι κρίσιμες κατανομές.  Θεωρώ λοιπόν ότι ο Δήμος  

Αλμωπίας θα πρέπει  το επόμενο διάστημα που απομένει, ως χρόνος πολιτικός, σε αυτή τη Δημοτική Αρχή να τρέξει και  

ναι το είπατε και εσείς το άκουσα,  ότι θα κριθεί αυτή η Δημοτική Αρχή, ίσως καθυστερήσατε λίγο να το καταλάβετε, στα  

θέματα των εξτρά χρηματοδοτήσεων. Πάντα έτσι ήταν.  Έτσι είναι και σήμερα, έτσι σας διαβεβαιώ θα είναι και τα  

επόμενα χρόνια.  Και όποιος νομίζει ότι θα είναι τελείως διαφορετικά...η επόμενη διεκδίκηση θα  είναι αυτή που θα  

φέρει αποτέλεσμα επ' ωφελεία των δημοτών και του τόπου”

Αφού δόθηκαν οι σχετικές διευκρινήσεις από τον εισηγητή και τους Αντιδημάρχους Δήμου  Αλμωπίας, κ . 

Τσιμτσιρίδη Γεώργιο και κ. Γεωργίου Χρήστο, ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε το Σώμα να ψηφίσει 

σχετικά.

Ο κ. Κόγιος Ανδρέας ζήτησε τον λόγο και μεταξύ άλλων  ανέφερε ότι “είναι πολύ οξύμωρο  ... να επαναλαμβάνουμε  

τα ίδια λάθη του παρελθόντος. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα Τεχνικό Πρόγραμμα  που να λέει γενικά θα γίνουν κάποια  

έργα,   χωρίς  να καθορίζει  ακριβώς τον τόπο  και  το  σημείο υλοποίησης του έργου.  Πόσο πραγματικός  να είναι  ο  

προϋπολογισμός. Μεθαύριο πάλι θα κάνουμε αναμόρφωση... Δεν γίνεται έτσι.  Κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσει  

αυτό και να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι και να μην κρυβόμαστε πίσω από ομίχλες  ...”

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
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- 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. 210/2017 Απόφαση Δ.Σ.

− την αρίθ.2/2017 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

-  Την  υπ’  αριθ.  6/2017   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  2018,  τα οποία  εστάλησαν  σε 

ηλεκτρονική μορφή σε κάθε μέλος χωριστά.

- τις αρίθμ. 266/2017 και  την τροποποιητική της 274/2017,  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  όπως  καταγράφηκε  στα  μαγνητοφωνημένα  πρακτικά  της  με  αρ.  20/2017 

συνεδρίασης, 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(με έντεκα ψήφους υπέρ) 

Α. Ψηφίζει τον προϋπολογισμό και το  Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του έτους 2018, 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 ως προς το κομμάτι του Τεχνικού Προγράμματος οι κ.κ. : Ιωαννίδης Ιωάννης, Θεοδωρίδης 
Αναστάσιος, Νικολαϊδης Κων/νος, Καλδερεμτζή Δέσποινα  και Παρούτογλου Νικόλαος

• Λευκό ψήφισε ο κ. Ασβεστόπουλος Δημήτριος 
• Καταψήφισε ο  κ. Κόγιος Ανδρέας για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της παρούσας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε  αριθμό  294/2017
……………………………………………………………………………………………………………
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ   
  (υπογραφή)   

Ακριβές Απόσπασμα
Αριδαία  20-12-2017

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 

  ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

ΤΑ   ΜΕΛΗ
 (υπογραφές)
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