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        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
               ΝΟΜΟΣ  ΠΕΛΛΑΣ 
           ΔΗΜΟΣ     ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                                     

          ΤΜΗΜΑ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
            ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
    ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της Επαναληπτικής  Συνεδρίασης αριθμ. 02/2018 της Δημοτικής Επιτροπής 
Διαβούλευσης του Δήμου Αλμωπίας 

Αριθμ. Απόφ : 01/2018 Θέμα: Γνωμοδότηση για το Προϋπολογισμό  Δήμου Αλμωπίας, 
έτους 2019. 

 Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 19 Ιουλίου 2018, ημέρα Πέμπτη   και 
ώρα 20.30΄ (8:30 μ.μ.) συνήλθε σε τακτική επαναληπτική  συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή 
Διαβούλευσης, του Δήμου Αλμωπίας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου με αριθμό 
14167/11-07-2018, που δόθηκε στο κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 
παρ. 3 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 76 παρ.3  του Ν.3852/2010 .  
 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι, η προγραμματισμένη 
συνεδρίαση της επιτροπής διαβούλευσης  για το ίδιο θέμα, (18-07-2018), δεν έγινε λόγο μη 
απαρτίας και γίνετε σήμερα σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 76 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 
«Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη 
ημέρα, οπότε θεωρείται  σε κάθε περίπτωση ότι  υφίσταται απαρτία»,  επί συνόλου είκοσι πέντε  
(25) μελών  ήταν παρόντα δεκατρία  (0): 
 

 ΠΑΡΟΝΤΑ   ΜΕΛΗ  ΑΠΟΝΤΑ   ΜΕΛΗ 
1 ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του 

ΓΕΩΡΓΙΟY (ΔΗΜΑΡΧΟΣ) 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 1 ΑΛΑΚΙΟΖΟΓΛΟΥ 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ(ΜΕΛΟΣ) 

2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ (ΜΕΛΟΣ) 

 2 ΣΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΜΕΛΟΣ) 

3 ΔΕΜΕΣΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
(ΜΕΛΟΣ) 

 3 ΚΙΟΥΛΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΕΤΡΟΣ(ΜΕΛΟΣ) 

4 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 
(ΜΕΛΟΣ)  

 4 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ(ΜΕΛΟΣ) 

5 ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  
 
 

5 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 
ΟΥΡΑΝΙΑ(ΜΕΛΟΣ) 

   6 ΓΚΟΥΒΕΔΑΡΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ(ΜΕΛΟΣ) 

   7 ΚΑΤΣΩΝΗ  ΧΡΙΣΤΙΝΑ(ΜΕΛΟΣ) 
   8 ΙΩΣΙΦΙΔΟΥ ΙΟΡΔΑΝΑ(ΜΕΛΟΣ) 

   9 ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 
(ΜΕΛΟΣ) 

   10 ΧΙΣΚΑΚΗ ΜΕΛΙΤΑ(ΜΕΛΟΣ) 
   11 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

(ΜΕΛΟΣ) 
   12 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

(ΜΕΛΟΣ) 
   13 ΤΣΑΡΚΝΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ(ΜΕΛΟΣ) 
   14 ΜΠΟΓΔΑΝΗ ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ 

(ΜΕΛΟΣ) 
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   15 ΓΚΛΑΒΑΚΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΜΕΛΟΣ) 

   16 ΠΟΛΙΞΕΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
(ΜΕΛΟΣ) 

   17 ΤΣΙΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ(ΜΕΛΟΣ) 
   18 ΟΥΓΚΡΗΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ(ΜΕΛΟΣ) 
   19 ΤΣΑΒΔΑΡΗΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ(ΜΕΛΟΣ) 
   20 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΜΕΛΟΣ) 
 
 

  21 ΚΑΝΟΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ (ΜΕΛΟΣ) 

   22 ΤΣΙΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ(ΜΕΛΟΣ) 
     

       
        Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο δημοτικός υπάλληλος Παρούτογλου  Νικόλαος,  για την 
τήρηση των Πρακτικών,  καθώς επίσης οι  κ.κ. Αντιδήμαρχοι του Δήμου: Τσιμτσιρίδης  Γεώργιος,  
Ρώσσης Ιωάννης χωρίς δικαίωμα  ψήφου στην Επιτροπή Διαβούλευσης.   

 
 Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, ο Δήμαρχος και προεδρεύον της Επιτροπής 
Διαβούλευσης κ. Μπίνος Δημήτριος, κήρυξε την έναρξη της επαναληπτικής συνεδρίασης, μετά την 
προγραμματισμένη συνεδρίαση της 18-07-2018, η οποία δεν έγινε λόγω μη απαρτίας και 
εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: 
       «Επαναλαμβάνουμε την αναβληθήσα συνεδρίαση της επιτροπής διαβούλευσης την χθεσινή 
λόγω έλλειψης απαρτίας που σήμερα σύμφωνα με τον κανονισμό θεωρείται απαρτία με όσα από τα 
μέλη είναι παρόντα στην συνεδρίαση, το θέμα της ημερήσιας διάταξης το οποίο έχετε και βλέπετε 
και διαβάσατε αναφέρετε  στην κατάρτιση-εισήγηση στο Δ.Σ  για τον Προϋπολογισμό  του Δήμου 
Αλμωπίας 2019».  

Ο προϋπολογισμός είναι ένα εργαλείο που ο Δήμος υλοποιεί προγράμματα σύμφωνα με το 
θεσμικό του ρόλο και  έχει τα έσοδα και τα έξοδα και πρέπει πάντοτε να είναι ισοσκελισμένος. Ο 
προϋπολογισμός του 2019 έχει ως βάση τα έσοδα του 2017, δηλαδή θα κινηθεί στην υλοποίηση με 
βάση αυτά που εισπράξαμε το 2017 και τα χρήματα αυτά είναι περίπου 17.000.000,00€ άρα ως 
Δημοτική Αρχή θα κινηθούμε σε αυτά τα επίπεδα χρημάτων. Τα  χρήματα του προϋπολογισμού 
προέρχονται από τακτικές επιχορηγήσεις που προέρχονται από το Υπουργείο Εσωτερικών, (από 
αυτά τα χρήματα περίπου 7.500.000,00 € είναι έκτατα έσοδα) από εισπράξεις παρελθόντων ετών, 
επίσης προέρχονται από εισπράξεις που γίνονται για το Δημόσιο, δηλαδή ασφαλιστικούς φορείς 
και τρίτους και χρήματα που έρχονται από επιχορηγήσεις για διάφορες επενδύσεις. Το χρηματικό 
υπόλοιπο του 2016 για το 2017 είναι 3.253.000€ όλα μαζί λοιπόν θα είναι η βάση για το 2019. Άρα 
στα έξοδα θα πρέπει να κινηθούν στο ίδιο επίπεδο χρημάτων.  

Ερώτηση Κ. Παπαδόπουλου Χρήστο: Από αυτά τα χρήματα πόσα είναι για μισθούς;  
Απάντηση Δημάρχου: Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού είναι περίπου 2.911.000,00€.  
Επίσης πληρώνουμε 212.000,00€ για φόρους, τοκοχρεολύσια δανείων που έχουν 

εισπραχθεί, για διάφορες προμήθειες και αναλώσιμα υλικά 306.000,00€, για μεταβιβάσεις σε 
τρίτους και προνοιακά επιδόματα που μέχρι σήμερα είναι στους Δήμους αλλά σύμφωνα με τον 
«Κλησθένη» θα μεταβιβαστεί η αρμοδιότητα και τέλος για τα Νομικά Πρόσωπα , όλα αυτά λοιπόν 
κοστίζουν 2.500.000,00€. Ακόμα στο σκέλος των εξόδων υπάρχουν έργα και επενδύσεις που είναι 
σε εξέλιξη και αυτά προέρχονται από προγράμματα ΕΣΠΑ-Υπουργείο Εσωτερικών, κλπ. 
χρηματοδοτήσεις. 

Στο προϋπολογισμό στο σκέλος των εξόδων θα αποτυπωθούν και οι προτάσεις από τα 
Τοπικά Συμβούλια ως προς το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2019. 

Η επιτροπή διαβούλευσης έχει το ρόλο να συζητήσει κυρίως για τα έξοδα διότι τα έσοδα 
είναι συγκεκριμένα. 

 Η χρηματοδότηση από  ΣΑΤΑ χρήματα τα οποία έρχονται για την υλοποίηση του τεχνικού 
προγράμματος είναι περίπου 400.000,00€ τα χρήματα που έρχονται είναι πολύ λίγα αν 
αναλογιστούμε ότι οι πρώην Δήμοι Αριδαίας ελάμβανε 2.000.000€ και Εξαπλατάνου 1.500.000€ το 
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χρόνο, καταλαβαίνεται ότι με 400.000,00€ είναι πολύ δύσκολο να κάνουμε πολλές παρεμβάσεις 
στο τεχνικό μας πρόγραμμα λόγω έλλειψης χρημάτων. Ο στόχος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για 
όλους του Δήμους της χώρας είναι η αύξηση των χρημάτων για την υλοποίηση των τεχνικών 
προγραμμάτων, κάτι που πετύχαμε εμείς ως Δημοτική Αρχή είναι ο εξορθολογισμός  των εσόδων 
από διάφορες πηγές, ώστε να χρησιμοποιηθούν για συγκεκριμένους σκοπούς. Σε ορισμένες 
κοινότητες λειτουργούν υδροηλεκτρικοί σταθμοί, σύμφωνα με την νομοθεσία οι κοινότητες έπρεπε 
να εισπράττουν κάποια χρήματα τα οποία θα τα εισέπρατταν οι κοινότητες ως ανταποδοτικά, αυτό 
δεν το είχε ψάξει κανείς, αλλά εμείς ως Δημοτική Αρχή ασχοληθήκαμε και ταξινομήσαμε τα 
χρήματα σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις, δηλαδή πληρώσαμε στις Τ.Κ Νεοχωρίου-Πευκωτού-
Βορεινού περίπου 11.000,00€ καταγράφοντας στα παραπάνω χωριά τα προβλήματα και τις ανάγκες 
για ηλεκτροφωτισμό με αποτέλεσμα χρόνια προβλήματα να υλοποιηθούν επειδή ακριβώς υπάρχει 
αυτό το κονδύλι, σε άλλες τοπικές κοινότητες προχωράμε σε παρεμβάσεις στην άρδευση, τα 
περισσότερα χρήματα λοιπόν από το ΛΑΓΗΕ τα εισπράττει η Τ.Κ Βορεινού 35.000,00€ ετησίως, 
17.000,00€ η Τ.Κ Γαρεφείου, η Τ.Κ Φούστανης και Νότιας  12.000,00€ οι Τ.Κ Προμάχων περίπου 
6.000,00€ Τ.Κ Σαρακηνών 7.000,00€ και 1.500,00€, η Τ.Κ Δωροθέας με αυτά λοιπόν τα χρήματα 
γίνονται μικρές παρεμβάσεις που αφορούν την  καθημερινότητα. Η χρηματοδότηση της ΚΑΠ θα 
κυμανθεί στα 6.000.000,00€ και αφορούν χρήματα για μισθοδοσία κλπ.  

Πολλές φορές ο κόσμος συγχέεται νομίζοντας ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα 
χρήματα που εισπράττουμε για οποιονδήποτε σκοπό, αυτό δεν γίνεται κάθε έσοδο μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για συγκεκριμένους σκοπούς και σε συγκεκριμένους κωδικούς. Ένα δύσκολο 
οικονομικό κομμάτι στον Δήμο μας είναι η άρδευση, δεν μπορούμε να εισπράξουμε τα χρήματα, ο 
εξοπλισμός είναι παλαιωμένος και χρειάζονται αντικατάσταση, φέτος για πρώτη φορά λάβαμε 
χρήματα 40.000,00€ ως απόδοση από τα κέρδη στους μετόχους από την Ανώνυμη Εταιρία 
Λουτρών Λουτρακίου και δόθηκαν για την κάλυψη της μισθοδοσίας των υδρονομέων, αν δεν 
είχαμε αυτά τα χρήματα πολύ δύσκολα θα ανταποκρινόμασταν στις πληρωμές των υδρονομέων 
διότι τα έξοδα για την άρδευση πρέπει να είναι ανάλογα με τα έσοδα τα οποία είναι ανταποδοτικού 
χαρακτήρα αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να τα εισπράξουμε όλα από τους αγρότες μας, 
καταλαβαίνεται λοιπόν πόσο δύσκολα μπορούμε να ανταποκριθούμε, όταν μόνο το χρέος προς τη 
ΔΕΗ  είναι 1.000.000€ και ταυτόχρονα πρέπει να εξοφλούμε τους υδρονομείς και να συντηρούμε 
και τις γεωτρήσεις.  

Ο ρόλος της Επιτροπής Διαβούλευσης είναι να βάλει τη σφραγίδα της σε όλα αυτά τα 
θεσμικά όργανα που θα ασχοληθούν με τον προϋπολογισμό με στόχο τον ισοσκελισμό του 
προϋπολογισμού, έπειτα θα ακολουθήσουν τα τοπικά συμβούλια η εκτελεστική επιτροπή ή 
οικονομική επιτροπή και τέλος το Δημοτικό Συμβούλιο για να προταθεί για έγκριση, είναι αλήθεια 
ότι δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να υλοποιήσουμε τις ανάγκες του Δήμου. 

Δυστυχώς έχουμε και  έλλειψη προσωπικού π.χ στην υπηρεσία πρασίνου έχουμε τρία άτομα 
και προσλαμβάνουμε άτομα με δίμηνες συμβάσεις για να καταφέρουμε να πραγματοποιήσουμε τις 
καθημερινές ανάγκες, επίσης περιμένουμε την πρόσληψη υπαλλήλων  με οχτάμηνη σύμβαση, από 
τα δέκα άτομα μόνιμου προσωπικού που θα προσλαμβάναμε προσελήφθησαν μόνο δύο, διότι η 
πλειοψηφία των αιτούντων ήταν είδη μόνιμη υπάλληλοι που για τους δικούς τους λόγους ήθελαν 
να εργαστούν στο Δήμο μας με αποτέλεσμα να περιμένουν τα τελικά αποτελέσματα και δύο από 
τους ενδιαφερόμενους έχουν πρόβλημα με τα δικαιολογητικά τους. Επίσης έχουμε μεγάλο 
πρόβλημα με τους οδηγούς διότι έχουν πάρει σύνταξη όλα αυτά λοιπόν δείχνουν πόσο δύσκολη 
είναι πλέον η Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Ερώτημα Δεμεσώρη Γεώργιου: Πόσο κοστίζει η άρδευση; 
Απάντηση Δημάρχου: Όλα μαζί  με παλαιές οφειλές προς τη ΔΕΗ που είναι 1.000.000€ 

και 600.000,00€ ετησίως για μισθοδοσία υδρονομέων, οφειλή ρεύματος και συντηρήσεις είναι 
περίπου 1.600.000 €  ετησίως, άρα καταλαβαίνεται τα έσοδα με τα έξοδα είναι δυσανάλογα στους 
συγκεκριμένους κωδικούς. 

Ερώτημα Δεμεσώρη Γεώργιου: Αν ο Δήμος γλίτωνε αυτά τα 600.000,00€ ετησίως δεν θα 
ήταν καλύτερα; Προτείνω λοιπόν να παραχωρηθούν οι γεωτρήσεις (πομόνες) του Δήμου στους 
κατοίκους του κάθε χωριού και της περιοχής που ποτίζουν οι ενδιαφερόμενοι, έτσι ο Δήμος θα 
απαλλάσσονταν από το κόστος συντήρησης και από την πληρωμή των υδρονομέων, τώρα αν ο 
Δήμος έχει χρήματα ας προσλάβει εργαζόμενους  (στιλ)  υδρονομέων και  ας τους βάζει να 
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καθαρίζουν τα χωριά μας και το αποτέλεσμα της παραχώρησης των γεωτρήσεων θα είναι ο Δήμος 
να έχει εξοικονόμηση χρημάτων. 

Θα ήθελα επίσης να κάνω μία ερώτηση, τις επιλογές για την πρόσληψη των εργαζόμενων 
με τα οχτάμηνα ποιος τις κάνει; Έρχεται κάποια λίστα ή προτείνουμε εμείς συγκεκριμένες θέσεις; 

Απάντηση Δημάρχου: Ως Δημοτική Αρχή κάναμε πολλές προσπάθειες ώστε οι γεωτρήσεις 
να παραχωρηθούν στους κατοίκους που τις χρησιμοποιούν και αυτό είναι το λογικό γιατί θα τις 
φροντίζουν περισσότερο και οι βλάβες θα κοστίζουν το 1/3 με έγγραφο που αποστείλαμε στη 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση και στη ΚΕΔΕ δεν μας επέτρεψαν, σε κάποια χωριά άτυπα εφαρμόζεται 
όπως στην Τ.Κ Μεγαπλατάνου. Η προηγούμενη Δημοτική Αρχή προσπάθησε να το κάνει και ήταν 
προς την θετική κατεύθυνση αλλά προέκυψαν κάποια οικονομικά ζητήματα με τις χρεώσεις 
χρημάτων  και όταν ήρθε η στιγμή να εφαρμοστεί από το Δ.Σ δυστυχώς δεν έγινε, θα μας έλυνε 
πολλά προβλήματα αλλά η κεντρική εξουσία δεν το επιτρέπει. 

Όσο για τις ειδικότητες για την πρόσληψη των εργαζομένων με  οχτάμηνη σύμβαση την 
κύρια ευθύνη την έχω εγώ και ζητάω με έγγραφό μου από κάθε Δ/νση και Τμήμα να μας 
αποτυπώσουν τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου. 

Ερώτημα Δεμεσώρη Γεώργιου: Υπάρχει κάποιος που κάνει την επιλογή των ειδικοτήτων; 
Απάντηση Δημάρχου: Όπως σας είπα  από τις απαντήσεις που παίρνουμε από τις 

υπηρεσίες μας κατανέμουμε τις ειδικότητες στο πρόγραμμα των εκατόν τριάντα θέσεων που μας 
δίνει το αρμόδιο  υπουργείο, η γενική κατεύθυνση η δική μου είναι σε ειδικότητες εργατικού 
προσωπικού διότι οι ανάγκες πάρα πολύ μεγάλες, από τις εκατόν τριάντα θέσεις οι εξήντα και 
παραπάνω είναι εργάτες καθαριότητας, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, σοβατζήδες, ξυλουργοί και 
πολλοί λιγότεροι διοικητικοί υπάλληλοι.  

Παρέμβαση Δεμεσώρη Γεώργιου:  Οι απαντήσεις που πήρα από τις υπηρεσίες του Δήμου 
είναι ότι το υπουργείο βγάζει τις θέσεις, το ερεύνησα λίγο περισσότερο ρωτώντας στο υπουργείο 
και μου είπαν να το ψάξω πιο καλά στο Δήμο μας. 

Απάντηση Δημάρχου: Οι θέσεις είναι εκατόν τριάντα και έπειτα από τις απαντήσεις που θα 
πάρουμε από τις υπηρεσίες από τη λίστα ειδικοτήτων του υπουργείου επιλέγουμε σύμφωνα με τις 
ανάγκες κάθε Δ/νσης.   

Παρέμβαση Δεμεσώρη Γεώργιου: Έχετε τέσσερεις νόμιμους υδραυλικούς και τέσσερεις 
(παράνομους).  

Απάντηση Δημάρχου: Τι εννοείς παράνομους; 
Απάντηση Δεμεσώρη Γεώργιου: Έχετε τέσσερεις με πτυχία και τέσσερεις βοηθητικό 

προσωπικό. 
Απάντηση Δημάρχου: Όταν βάλαμε μόνο με πτυχίο δεν καλύψαμε τις θέσεις και έτσι 

χάθηκαν οι υπόλοιπες.   
Παρέμβαση Δεμεσώρη Γεώργιου: Οι ειδικότητες είναι τρείς, μία ως αδειούχος, δεύτερη 

ως πτυχιούχος χωρίς άδεια και Τρίτη ως σκαπανέας που κάνει υδραυλικές  εργασίες. 
Απάντηση Δημάρχου: Τα δικαιολογητικά για κάθε ειδικότητα τα ορίζει το υπουργείο. 
Παρέμβαση Δεμεσώρη Γεώργιου: Ορισμένοι Δήμοι ζήτησαν και από τις τρεις 

ειδικότητες, εμείς ζητήσαμε δύο ειδικότητες με αποτέλεσμα τα παιδιά που τελειώνουν τις σχολές 
δεν μπορούν να δουλέψουν, κάποιοι Δήμοι ζήτησαν ειδικότητες όπως ΔΕ Υδραυλικών. 

Απάντηση Δημάρχου: Όταν βάζαμε τέτοιες ειδικότητες δεν καλύπτονταν οι θέσεις. 
Ακολούθησε συζήτηση για διάφορες ειδικότητες για προσλήψεις υδραυλικών. 
Ερώτημα Παραστατίδη Φώτιου: Στο προϋπολογισμό του 2019 το τμήμα Αγροτικής 

Ανάπτυξης θα κάνει αίτημα για εγγραφή σε ειδικό κωδικό του προϋπολογισμού και με 
συγκεκριμένο ποσό για αγορά οικοπέδου, προτείνω λοιπόν αυτό το οικόπεδο να είναι τέσσερα έως 
έξι στρέμματα για να κατασκευαστεί  Κυνοκομείο, με τον τρόπο αυτό ο Δήμος θα μπορεί να 
παίρνει επιχορηγήσεις και τμηματικά να το τελειώσει. Τώρα πως μπορούμε να λύσουμε το 
πρόβλημα του Κυνοκομείου, μιλώντας με υπεύθυνους στη Γερμανία στην οποία έχουμε στείλει 38 
Σκυλιά, παρεμπιπτόντως, οι φιλοζωική σύλλογοι Γερμανίας συνεργάζονται πολύ καλά με φορείς 
του Δημοσίου μας είπαν ότι «για την ελεύθερη μετακίνηση ζώων υπάρχει το σύστημα traces» εμείς 
ως σύλλογος δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε γιατί δεν έχουμε νόμιμο Κυνοκομείο αν 
είχαμε θα στέλναμε πολύ εύκολα και άλλα σκυλιά τώρα αναγκαζόμαστε να στέλνουμε ελάχιστα 
κάθε φορά με αποτέλεσμα να πληρώνουμε περισσότερα χρήματα. Αυτή τη στιγμή ενοικιάζουμε με 
εννιακόσια ευρώ το χρόνο ένα στάβλο για την στέγαση των σκυλιών αλλά δεν έχει ρεύμα.  
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Ερώτηση Παπαδόπουλο Χρήστο: Προβλέπεται κάτι για την ύδρευση;  
Απάντηση Δημάρχου: Για την ύδρευση λοιπόν που είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα έχουν 

ολοκληρωθεί μελέτες για την πόλη της Αριδαίας και θα κατατεθούν σε πρόγραμμα το οποίο είναι 
περίπου 2.5000.000€ με 3.000.000€ ευρώ και ταυτόχρονα γίνονται παρεμβάσεις σε κάποια χωριά, 
όχι μεγάλες αλλά σημαντικές για την επίλυση της ύδρευσης. 

Παρέμβαση Δεμεσώρη Γεώργιου: Αν ήμασταν έτοιμη ως Δημοτική Αρχή  τέλη 2016 
αρχές 2017 θα εντασσόμασταν μαζί με τους άλλους 71 Δήμους της χώρας.  

Απάντηση Δήμαρχος: Αυτή τη στιγμή υπάρχει το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ του 
Υπουργείου Εσωτερικών  και ευελπιστούμε να ενταχθούμε σε αυτό. Επίσης πρέπει να σας πω ότι 
αυτή τη στιγμή έχουν δρομολογηθεί και δημοπρατηθεί τέσσερα έργα αγροτικής οδοποιίας για τις 
Τ.Κ Αψάλου,Λουτρακίου, Γαρεφίου, Πρόμαχοι και άλλες τρείς που ενταχθήκαμε για τις Τ.Κ Ίδας, 
Σαρακηνοί και Πιπεριάς, επίσης 600.000,00€ κατανέμονται  για παιδικές χαρές σε όλα τα χωριά και 
ολοκληρώνονται δύο παιδικές χαρές στην πόλη της Αριδαίας. Ακόμα θα κατασκευαστεί ένα 
πρότυπο αθλητικό κέντρο δίπλα στο Δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Αριδαίας με εξασφαλισμένη 
πίστωση  προϋπολογισμού 200.000,00  και επίσης για  δημιουργία πάρκου και παιδική χαρά στην 
περιοχή Σταλιγκάρτ 240.000,00 €   και τέλος δημιουργία παιδικής χαράς στο ΙΚΑ Αριδαίας.  

Ερώτημα Παπαδόπουλου Χρήστο: Τι γίνεται με το Κολυμβητήριο; 
Απάντηση Δημάρχου:  Το Κολυμβητήριο έχει πολλά προβλήματα καταρχάς έχει και 

δικαστικά προβλήματα, όταν μας επισκέφθηκε ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού και του έθεσα 
το θέμα μου απάντησε πως δεν μπορεί να γίνει διότι ακόμη και να πάρουμε χρήματα για να 
ολοκληρωθεί  είναι πολύ δύσκολο να συντηρηθεί οικονομικά, αυτό που μπορεί να γίνει η αλλαγή 
χρήσης για να στεγαστούν κάποιες υπηρεσίες μας. 

Ερώτημα Παπαδόπουλου Χρήστου: Τι γίνεται με το δίκτυο ύδρευσης Σωσάνδρας-
Αριδαίας;  

Απάντηση Δημάρχου: Έχει δημοπρατηθεί με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια για ένα 
αμφίδρομο δίκτυο, επιλέξαμε μία άλλη γεώτρηση με ελεγμένο  το νερό ώστε να λειτουργήσει το 
έργο και η γεώτρηση που δεν ήταν πόσιμο το νερό, θα λειτουργήσει για την άρδευση, η 
χρηματοδότηση είναι ενενήντα των  (90.000,00) €.                                                   
            Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ. Μπίνος Δημήτριος κάλεσε τα μέλη της  Δημοτικής Επιτροπής 
Διαβούλευσης να αποφασίσουν σχετικά. 
            Μετά από διαλογική συζήτηση της Επιτροπής Διαβούλευσης και αφού έλαβε υπόψη: 

1) Την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής, 
2) Τις διατάξεις του άρθρου 76  του Ν. 3852/2010,  
                                          
                                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

1)   Γνωμοδοτεί θετικά για το προσχέδιο το Προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας, 
οικονομικού έτους 2019, όπως αυτός παρουσιάστηκε, ως εξής:      

            
2) Να ληφθούν υπόψη και οι προτάσεις των μελών της Δημοτικής Επιτροπής 

Διαβούλευσης, όπως αναφέρονται  στην εισήγηση της παρούσας απόφασης.  
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                          Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθμ. 01/2018 
………………………………………………………………………………………………. 
Για αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 
 
  Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ  ΜΕΛΗ 

                              (Α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν     Υ π ο γ ρ α φ έ ς) 
  

             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
                     Αριδαία 19-07-2018 

 

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 
 
 

              ΜΠΙΝΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
                                                                     ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

   
 

ΑΔΑ: 6ΞΡ8ΩΨΩ-ΚΑΠ


	Ο προϋπολογισμός είναι ένα εργαλείο που ο Δήμος υλοποιεί προγράμματα σύμφωνα με το θεσμικό του ρόλο και  έχει τα έσοδα και τα έξοδα και πρέπει πάντοτε να είναι ισοσκελισμένος. Ο προϋπολογισμός του 2019 έχει ως βάση τα έσοδα του 2017, δηλαδή θα κινηθεί στην υλοποίηση με βάση αυτά που εισπράξαμε το 2017 και τα χρήματα αυτά είναι περίπου 17.000.000,00€ άρα ως Δημοτική Αρχή θα κινηθούμε σε αυτά τα επίπεδα χρημάτων. Τα  χρήματα του προϋπολογισμού προέρχονται από τακτικές επιχορηγήσεις που προέρχονται από το Υπουργείο Εσωτερικών, (από αυτά τα χρήματα περίπου 7.500.000,00 € είναι έκτατα έσοδα) από εισπράξεις παρελθόντων ετών, επίσης προέρχονται από εισπράξεις που γίνονται για το Δημόσιο, δηλαδή ασφαλιστικούς φορείς και τρίτους και χρήματα που έρχονται από επιχορηγήσεις για διάφορες επενδύσεις. Το χρηματικό υπόλοιπο του 2016 για το 2017 είναι 3.253.000€ όλα μαζί λοιπόν θα είναι η βάση για το 2019. Άρα στα έξοδα θα πρέπει να κινηθούν στο ίδιο επίπεδο χρημάτων. 
	Ερώτηση Κ. Παπαδόπουλου Χρήστο: Από αυτά τα χρήματα πόσα είναι για μισθούς; 
	Απάντηση Δημάρχου: Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού είναι περίπου 2.911.000,00€. 
	Επίσης πληρώνουμε 212.000,00€ για φόρους, τοκοχρεολύσια δανείων που έχουν εισπραχθεί, για διάφορες προμήθειες και αναλώσιμα υλικά 306.000,00€, για μεταβιβάσεις σε τρίτους και προνοιακά επιδόματα που μέχρι σήμερα είναι στους Δήμους αλλά σύμφωνα με τον «Κλησθένη» θα μεταβιβαστεί η αρμοδιότητα και τέλος για τα Νομικά Πρόσωπα , όλα αυτά λοιπόν κοστίζουν 2.500.000,00€. Ακόμα στο σκέλος των εξόδων υπάρχουν έργα και επενδύσεις που είναι σε εξέλιξη και αυτά προέρχονται από προγράμματα ΕΣΠΑ-Υπουργείο Εσωτερικών, κλπ. χρηματοδοτήσεις.
	Στο προϋπολογισμό στο σκέλος των εξόδων θα αποτυπωθούν και οι προτάσεις από τα Τοπικά Συμβούλια ως προς το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2019.
	Η επιτροπή διαβούλευσης έχει το ρόλο να συζητήσει κυρίως για τα έξοδα διότι τα έσοδα είναι συγκεκριμένα.
	 Η χρηματοδότηση από  ΣΑΤΑ χρήματα τα οποία έρχονται για την υλοποίηση του τεχνικού προγράμματος είναι περίπου 400.000,00€ τα χρήματα που έρχονται είναι πολύ λίγα αν αναλογιστούμε ότι οι πρώην Δήμοι Αριδαίας ελάμβανε 2.000.000€ και Εξαπλατάνου 1.500.000€ το χρόνο, καταλαβαίνεται ότι με 400.000,00€ είναι πολύ δύσκολο να κάνουμε πολλές παρεμβάσεις στο τεχνικό μας πρόγραμμα λόγω έλλειψης χρημάτων. Ο στόχος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για όλους του Δήμους της χώρας είναι η αύξηση των χρημάτων για την υλοποίηση των τεχνικών προγραμμάτων, κάτι που πετύχαμε εμείς ως Δημοτική Αρχή είναι ο εξορθολογισμός  των εσόδων από διάφορες πηγές, ώστε να χρησιμοποιηθούν για συγκεκριμένους σκοπούς. Σε ορισμένες κοινότητες λειτουργούν υδροηλεκτρικοί σταθμοί, σύμφωνα με την νομοθεσία οι κοινότητες έπρεπε να εισπράττουν κάποια χρήματα τα οποία θα τα εισέπρατταν οι κοινότητες ως ανταποδοτικά, αυτό δεν το είχε ψάξει κανείς, αλλά εμείς ως Δημοτική Αρχή ασχοληθήκαμε και ταξινομήσαμε τα χρήματα σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις, δηλαδή πληρώσαμε στις Τ.Κ Νεοχωρίου-Πευκωτού-Βορεινού περίπου 11.000,00€ καταγράφοντας στα παραπάνω χωριά τα προβλήματα και τις ανάγκες για ηλεκτροφωτισμό με αποτέλεσμα χρόνια προβλήματα να υλοποιηθούν επειδή ακριβώς υπάρχει αυτό το κονδύλι, σε άλλες τοπικές κοινότητες προχωράμε σε παρεμβάσεις στην άρδευση, τα περισσότερα χρήματα λοιπόν από το ΛΑΓΗΕ τα εισπράττει η Τ.Κ Βορεινού 35.000,00€ ετησίως, 17.000,00€ η Τ.Κ Γαρεφείου, η Τ.Κ Φούστανης και Νότιας  12.000,00€ οι Τ.Κ Προμάχων περίπου 6.000,00€ Τ.Κ Σαρακηνών 7.000,00€ και 1.500,00€, η Τ.Κ Δωροθέας με αυτά λοιπόν τα χρήματα γίνονται μικρές παρεμβάσεις που αφορούν την  καθημερινότητα. Η χρηματοδότηση της ΚΑΠ θα κυμανθεί στα 6.000.000,00€ και αφορούν χρήματα για μισθοδοσία κλπ. 
	Πολλές φορές ο κόσμος συγχέεται νομίζοντας ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα που εισπράττουμε για οποιονδήποτε σκοπό, αυτό δεν γίνεται κάθε έσοδο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συγκεκριμένους σκοπούς και σε συγκεκριμένους κωδικούς. Ένα δύσκολο οικονομικό κομμάτι στον Δήμο μας είναι η άρδευση, δεν μπορούμε να εισπράξουμε τα χρήματα, ο εξοπλισμός είναι παλαιωμένος και χρειάζονται αντικατάσταση, φέτος για πρώτη φορά λάβαμε χρήματα 40.000,00€ ως απόδοση από τα κέρδη στους μετόχους από την Ανώνυμη Εταιρία Λουτρών Λουτρακίου και δόθηκαν για την κάλυψη της μισθοδοσίας των υδρονομέων, αν δεν είχαμε αυτά τα χρήματα πολύ δύσκολα θα ανταποκρινόμασταν στις πληρωμές των υδρονομέων διότι τα έξοδα για την άρδευση πρέπει να είναι ανάλογα με τα έσοδα τα οποία είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να τα εισπράξουμε όλα από τους αγρότες μας, καταλαβαίνεται λοιπόν πόσο δύσκολα μπορούμε να ανταποκριθούμε, όταν μόνο το χρέος προς τη ΔΕΗ  είναι 1.000.000€ και ταυτόχρονα πρέπει να εξοφλούμε τους υδρονομείς και να συντηρούμε και τις γεωτρήσεις. 
	Ο ρόλος της Επιτροπής Διαβούλευσης είναι να βάλει τη σφραγίδα της σε όλα αυτά τα θεσμικά όργανα που θα ασχοληθούν με τον προϋπολογισμό με στόχο τον ισοσκελισμό του προϋπολογισμού, έπειτα θα ακολουθήσουν τα τοπικά συμβούλια η εκτελεστική επιτροπή ή οικονομική επιτροπή και τέλος το Δημοτικό Συμβούλιο για να προταθεί για έγκριση, είναι αλήθεια ότι δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να υλοποιήσουμε τις ανάγκες του Δήμου.
	Δυστυχώς έχουμε και  έλλειψη προσωπικού π.χ στην υπηρεσία πρασίνου έχουμε τρία άτομα και προσλαμβάνουμε άτομα με δίμηνες συμβάσεις για να καταφέρουμε να πραγματοποιήσουμε τις καθημερινές ανάγκες, επίσης περιμένουμε την πρόσληψη υπαλλήλων  με οχτάμηνη σύμβαση, από τα δέκα άτομα μόνιμου προσωπικού που θα προσλαμβάναμε προσελήφθησαν μόνο δύο, διότι η πλειοψηφία των αιτούντων ήταν είδη μόνιμη υπάλληλοι που για τους δικούς τους λόγους ήθελαν να εργαστούν στο Δήμο μας με αποτέλεσμα να περιμένουν τα τελικά αποτελέσματα και δύο από τους ενδιαφερόμενους έχουν πρόβλημα με τα δικαιολογητικά τους. Επίσης έχουμε μεγάλο πρόβλημα με τους οδηγούς διότι έχουν πάρει σύνταξη όλα αυτά λοιπόν δείχνουν πόσο δύσκολη είναι πλέον η Τοπική Αυτοδιοίκηση.
	Ερώτημα Δεμεσώρη Γεώργιου: Πόσο κοστίζει η άρδευση;
	Απάντηση Δημάρχου: Όλα μαζί  με παλαιές οφειλές προς τη ΔΕΗ που είναι 1.000.000€ και 600.000,00€ ετησίως για μισθοδοσία υδρονομέων, οφειλή ρεύματος και συντηρήσεις είναι περίπου 1.600.000 €  ετησίως, άρα καταλαβαίνεται τα έσοδα με τα έξοδα είναι δυσανάλογα στους συγκεκριμένους κωδικούς.
	Ερώτημα Δεμεσώρη Γεώργιου: Αν ο Δήμος γλίτωνε αυτά τα 600.000,00€ ετησίως δεν θα ήταν καλύτερα; Προτείνω λοιπόν να παραχωρηθούν οι γεωτρήσεις (πομόνες) του Δήμου στους κατοίκους του κάθε χωριού και της περιοχής που ποτίζουν οι ενδιαφερόμενοι, έτσι ο Δήμος θα απαλλάσσονταν από το κόστος συντήρησης και από την πληρωμή των υδρονομέων, τώρα αν ο Δήμος έχει χρήματα ας προσλάβει εργαζόμενους  (στιλ)  υδρονομέων και  ας τους βάζει να καθαρίζουν τα χωριά μας και το αποτέλεσμα της παραχώρησης των γεωτρήσεων θα είναι ο Δήμος να έχει εξοικονόμηση χρημάτων.
	Θα ήθελα επίσης να κάνω μία ερώτηση, τις επιλογές για την πρόσληψη των εργαζόμενων με τα οχτάμηνα ποιος τις κάνει; Έρχεται κάποια λίστα ή προτείνουμε εμείς συγκεκριμένες θέσεις;
	Απάντηση Δημάρχου: Ως Δημοτική Αρχή κάναμε πολλές προσπάθειες ώστε οι γεωτρήσεις να παραχωρηθούν στους κατοίκους που τις χρησιμοποιούν και αυτό είναι το λογικό γιατί θα τις φροντίζουν περισσότερο και οι βλάβες θα κοστίζουν το 1/3 με έγγραφο που αποστείλαμε στη Αποκεντρωμένη Διοίκηση και στη ΚΕΔΕ δεν μας επέτρεψαν, σε κάποια χωριά άτυπα εφαρμόζεται όπως στην Τ.Κ Μεγαπλατάνου. Η προηγούμενη Δημοτική Αρχή προσπάθησε να το κάνει και ήταν προς την θετική κατεύθυνση αλλά προέκυψαν κάποια οικονομικά ζητήματα με τις χρεώσεις χρημάτων  και όταν ήρθε η στιγμή να εφαρμοστεί από το Δ.Σ δυστυχώς δεν έγινε, θα μας έλυνε πολλά προβλήματα αλλά η κεντρική εξουσία δεν το επιτρέπει.
	Όσο για τις ειδικότητες για την πρόσληψη των εργαζομένων με  οχτάμηνη σύμβαση την κύρια ευθύνη την έχω εγώ και ζητάω με έγγραφό μου από κάθε Δ/νση και Τμήμα να μας αποτυπώσουν τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.
	Ερώτημα Δεμεσώρη Γεώργιου: Υπάρχει κάποιος που κάνει την επιλογή των ειδικοτήτων;
	Απάντηση Δημάρχου: Όπως σας είπα  από τις απαντήσεις που παίρνουμε από τις υπηρεσίες μας κατανέμουμε τις ειδικότητες στο πρόγραμμα των εκατόν τριάντα θέσεων που μας δίνει το αρμόδιο  υπουργείο, η γενική κατεύθυνση η δική μου είναι σε ειδικότητες εργατικού προσωπικού διότι οι ανάγκες πάρα πολύ μεγάλες, από τις εκατόν τριάντα θέσεις οι εξήντα και παραπάνω είναι εργάτες καθαριότητας, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, σοβατζήδες, ξυλουργοί και πολλοί λιγότεροι διοικητικοί υπάλληλοι. 
	Παρέμβαση Δεμεσώρη Γεώργιου:  Οι απαντήσεις που πήρα από τις υπηρεσίες του Δήμου είναι ότι το υπουργείο βγάζει τις θέσεις, το ερεύνησα λίγο περισσότερο ρωτώντας στο υπουργείο και μου είπαν να το ψάξω πιο καλά στο Δήμο μας.
	Απάντηση Δημάρχου: Οι θέσεις είναι εκατόν τριάντα και έπειτα από τις απαντήσεις που θα πάρουμε από τις υπηρεσίες από τη λίστα ειδικοτήτων του υπουργείου επιλέγουμε σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Δ/νσης.  
	Παρέμβαση Δεμεσώρη Γεώργιου: Έχετε τέσσερεις νόμιμους υδραυλικούς και τέσσερεις (παράνομους). 
	Απάντηση Δημάρχου: Τι εννοείς παράνομους;
	Απάντηση Δεμεσώρη Γεώργιου: Έχετε τέσσερεις με πτυχία και τέσσερεις βοηθητικό προσωπικό.
	Απάντηση Δημάρχου: Όταν βάλαμε μόνο με πτυχίο δεν καλύψαμε τις θέσεις και έτσι χάθηκαν οι υπόλοιπες.  
	Παρέμβαση Δεμεσώρη Γεώργιου: Οι ειδικότητες είναι τρείς, μία ως αδειούχος, δεύτερη ως πτυχιούχος χωρίς άδεια και Τρίτη ως σκαπανέας που κάνει υδραυλικές  εργασίες.
	Απάντηση Δημάρχου: Τα δικαιολογητικά για κάθε ειδικότητα τα ορίζει το υπουργείο.
	Παρέμβαση Δεμεσώρη Γεώργιου: Ορισμένοι Δήμοι ζήτησαν και από τις τρεις ειδικότητες, εμείς ζητήσαμε δύο ειδικότητες με αποτέλεσμα τα παιδιά που τελειώνουν τις σχολές δεν μπορούν να δουλέψουν, κάποιοι Δήμοι ζήτησαν ειδικότητες όπως ΔΕ Υδραυλικών.
	Απάντηση Δημάρχου: Όταν βάζαμε τέτοιες ειδικότητες δεν καλύπτονταν οι θέσεις.
	Ακολούθησε συζήτηση για διάφορες ειδικότητες για προσλήψεις υδραυλικών.
	Ερώτημα Παραστατίδη Φώτιου: Στο προϋπολογισμό του 2019 το τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης θα κάνει αίτημα για εγγραφή σε ειδικό κωδικό του προϋπολογισμού και με συγκεκριμένο ποσό για αγορά οικοπέδου, προτείνω λοιπόν αυτό το οικόπεδο να είναι τέσσερα έως έξι στρέμματα για να κατασκευαστεί  Κυνοκομείο, με τον τρόπο αυτό ο Δήμος θα μπορεί να παίρνει επιχορηγήσεις και τμηματικά να το τελειώσει. Τώρα πως μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα του Κυνοκομείου, μιλώντας με υπεύθυνους στη Γερμανία στην οποία έχουμε στείλει 38 Σκυλιά, παρεμπιπτόντως, οι φιλοζωική σύλλογοι Γερμανίας συνεργάζονται πολύ καλά με φορείς του Δημοσίου μας είπαν ότι «για την ελεύθερη μετακίνηση ζώων υπάρχει το σύστημα traces» εμείς ως σύλλογος δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε γιατί δεν έχουμε νόμιμο Κυνοκομείο αν είχαμε θα στέλναμε πολύ εύκολα και άλλα σκυλιά τώρα αναγκαζόμαστε να στέλνουμε ελάχιστα κάθε φορά με αποτέλεσμα να πληρώνουμε περισσότερα χρήματα. Αυτή τη στιγμή ενοικιάζουμε με εννιακόσια ευρώ το χρόνο ένα στάβλο για την στέγαση των σκυλιών αλλά δεν έχει ρεύμα. 
	Ερώτηση Παπαδόπουλο Χρήστο: Προβλέπεται κάτι για την ύδρευση; 
	Απάντηση Δημάρχου: Για την ύδρευση λοιπόν που είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα έχουν ολοκληρωθεί μελέτες για την πόλη της Αριδαίας και θα κατατεθούν σε πρόγραμμα το οποίο είναι περίπου 2.5000.000€ με 3.000.000€ ευρώ και ταυτόχρονα γίνονται παρεμβάσεις σε κάποια χωριά, όχι μεγάλες αλλά σημαντικές για την επίλυση της ύδρευσης.
	Παρέμβαση Δεμεσώρη Γεώργιου: Αν ήμασταν έτοιμη ως Δημοτική Αρχή  τέλη 2016 αρχές 2017 θα εντασσόμασταν μαζί με τους άλλους 71 Δήμους της χώρας. 
	Απάντηση Δήμαρχος: Αυτή τη στιγμή υπάρχει το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ του Υπουργείου Εσωτερικών  και ευελπιστούμε να ενταχθούμε σε αυτό. Επίσης πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή έχουν δρομολογηθεί και δημοπρατηθεί τέσσερα έργα αγροτικής οδοποιίας για τις Τ.Κ Αψάλου,Λουτρακίου, Γαρεφίου, Πρόμαχοι και άλλες τρείς που ενταχθήκαμε για τις Τ.Κ Ίδας, Σαρακηνοί και Πιπεριάς, επίσης 600.000,00€ κατανέμονται  για παιδικές χαρές σε όλα τα χωριά και ολοκληρώνονται δύο παιδικές χαρές στην πόλη της Αριδαίας. Ακόμα θα κατασκευαστεί ένα πρότυπο αθλητικό κέντρο δίπλα στο Δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Αριδαίας με εξασφαλισμένη πίστωση  προϋπολογισμού 200.000,00  και επίσης για  δημιουργία πάρκου και παιδική χαρά στην περιοχή Σταλιγκάρτ 240.000,00 €   και τέλος δημιουργία παιδικής χαράς στο ΙΚΑ Αριδαίας. 
	Ερώτημα Παπαδόπουλου Χρήστο: Τι γίνεται με το Κολυμβητήριο;
	Απάντηση Δημάρχου:  Το Κολυμβητήριο έχει πολλά προβλήματα καταρχάς έχει και δικαστικά προβλήματα, όταν μας επισκέφθηκε ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού και του έθεσα το θέμα μου απάντησε πως δεν μπορεί να γίνει διότι ακόμη και να πάρουμε χρήματα για να ολοκληρωθεί  είναι πολύ δύσκολο να συντηρηθεί οικονομικά, αυτό που μπορεί να γίνει η αλλαγή χρήσης για να στεγαστούν κάποιες υπηρεσίες μας.
	Ερώτημα Παπαδόπουλου Χρήστου: Τι γίνεται με το δίκτυο ύδρευσης Σωσάνδρας-Αριδαίας; 
	Απάντηση Δημάρχου: Έχει δημοπρατηθεί με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια για ένα αμφίδρομο δίκτυο, επιλέξαμε μία άλλη γεώτρηση με ελεγμένο  το νερό ώστε να λειτουργήσει το έργο και η γεώτρηση που δεν ήταν πόσιμο το νερό, θα λειτουργήσει για την άρδευση, η χρηματοδότηση είναι ενενήντα των  (90.000,00) €.                                                  
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