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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 13/2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΛΜΩΠΙΑΣ
Αριθμ.Απόφ. 227/2016

ΘΕΜΑ : «Ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης
(ΟΠΣ-Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων) οικ. έτους 2017 του
Δήμου Αλμωπίας»

Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 19 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.30΄
(5.30 μ.μ.) συνήλθε σε δημόσια ειδική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας, ύστερα από έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό 32932/13-12-2016, 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 είκοσι πέντε (25) μέλη και
ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1- Σωτηριάδης Συμεών - Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
2- Ουργαντζόγλου Απόστολος
3- Αβραμίκας Στέφανος
4- Κετικίδης Ιωάννης
5- Μπάτσης Χρήστος
6- Γούδης Γεώργιος
7- Τσιμτσιρίδης Γεώργιος
8- Σαββίδης Γεώργιος
9- Χατζηγιαννίδης Γεώργιος
10- Βέσκος Δημήτριος
11- Δόντσος Χρήστος
12- Γεωργίου Χρήστος
13- Ρώσσης Ιωάννης
14- Ζιάκα – Βαλιανάτου Μαρτίνα Κωνσταντίνα
15- Ζαχαριάδης Κων/νος
16- Πασόης Δημήτριος
17- Καλδερεμτζή Δέσποινα
18- Νικολαϊδης Κωνσταντίνος
19- Θεοδωρίδης Αναστάσιος
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20- Ιωαννίδης Ιωάννης
21- Μπογδάνης Μιχαήλ
22- Ασβεστόπουλος Δημήτριος
23- Αμπάρη Γεωργία
24- Κόγιος Ανδρέας
ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1.

Παρούτογλου Νικόλαος

2.

Μπαγκή Αικατέρινη

3.

Χουρσόγλου Χρήστος

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1.

Ταρασίδης Γρηγόριος – Δημοτικής Ενότητας Αριδαίας

2.

Κωνσταντινίδης Αντώνιος- Τοπικής Κοινότητας Κωνσταντίας

3.

Μήντσης Νικόλαος – Τοπικής Κοινότητας Σωσάνδρας

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, είκοσι επτά (27),
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, υπάλληλος του Τμήματος Οικονομικών
Υπηρεσιών και οι Ειδικοί Συνεργάτες του Δημάρχου, κα Χατζηπαντελιάδου Ειρήνη, κ. Μπίνος Αναστάσιος, κ.
Μπελιοοβάνης Πολυχρόνης.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ανακοίνωσε στο Σώμα ότι η απουσία του κ. Χουρσόγλου Χρήστου είναι δικαιολογημένη.
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 2017 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.
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Το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας καταρτίζει σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων της κοινότητας, το
οποίο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που καθορίστηκε σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο. Το
σχέδιο, συνοδευμένο από αιτιολογική έκθεση, αποστέλλεται στην οικονομική επιτροπή έως την 20ή Ιουλίου και σε
περίπτωση μη κατάρτισης ή εμπρόθεσμης υποβολής του από την κοινότητα, το σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων
καταρτίζεται από αυτήν.
4.Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα και εντός της οριζόμενης ως άνω προθεσμίας, η εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο
των αρμοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο
αυτού στην οικονομική επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και
αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει.
Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από
αυτήν.
Η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης
του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν.
5.Η οικονομική επιτροπή, έως την 5η Σεπτεμβρίου, εξετάζει το προσχέδιο που της παραδίδει η εκτελεστική επιτροπή,
καθώς και το σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων εκάστης κοινότητας και ειδικότερα εάν: α) οι συνολικές δαπάνες
που αναγράφονται σε αυτό υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό που έχει καθοριστεί από το δημοτικό συμβούλιο για κάθε
δημοτική ή τοπική κοινότητα, β) οι δαπάνες αφορούν τις αρμοδιότητες που έχουν μεταβιβαστεί από το δημοτικό
συμβούλιο στο συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας, γ) τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόμιμες, δ) έχουν εγγραφεί οι
υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά από νόμο και ε) τηρούνται οι διατάξεις της
παραγράφου 2 του παρόντος και εφόσον απαιτείται το αναμορφώνει αναλόγως και καταρτίζει το σχέδιο του
προϋπολογισμού.
Σε ειδικό παράρτημα του προϋπολογισμού, αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν στις τοπικές και δημοτικές
κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των έργων και των υπηρεσιών τους.
Η οικονομική επιτροπή, έως την ίδια ημερομηνία, μεριμνά για την ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού
στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο
Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. (εφεξής Παρατηρητήριο) του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, να παράσχει τη
γνώμη του επ' αυτού, με βάση κριτήρια που καθορίζονται με απόφασή του, με σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και
ισοσκελισμένων προϋπολογισμών. Με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, η οποία κοινοποιείται στους δήμους, στις
αρμόδιες για την εποπτεία τους Αρχές και στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών προσδιορίζονται οι δήμοι
που: α) έχουν καταρτίσει μη ρεαλιστικά σχέδια προϋπολογισμών, β) έχουν παραβεί τις οδηγίες κατάρτισης των
προϋπολογισμών που παρασχέθηκαν με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος και γ) δεν
έχουν ενσωματώσει το σχέδιο του προϋπολογισμού τους στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου
Εσωτερικών εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Στη γνώμη περιλαμβάνονται και τα ποσά που η οικονομική
επιτροπή έκαστου δήμου είναι αναγκαίο να εγγράψει σε επιμέρους κωδικούς ή ομάδες κωδικών αριθμών του σχεδίου
του προϋπολογισμού, ώστε αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει οδηγίες για την
ανάλογη διαμόρφωση του σχεδίου του προϋπολογισμού, το οποίο υποβάλλεται από την οικονομική επιτροπή στο
δημοτικό συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου και υποχρεωτικά συνοδεύεται
από τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και από αιτιολογική έκθεση,
στην οποία παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισμού.
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. 05/24-8-2016
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:
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δ) Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την
κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού προς την οικονομική επιτροπή.
ε) Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η Εκτελεστική Επιτροπή έλαβε την υπ’ αριθ. 09/1-9-2016 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. :
205/2016 απόφασή της περί «σύνταξης σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Αλμωπίας έτους 2017» την τροποποιητική της
με αρίθμ. 258/2016 περί «Σύνταξης σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας έτους 2017 – 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 κι από μένα. Κυρίες και κύριοι, συζητάμε σήμερα τον πρ/σμό του 2017 ένα εργαλείο που όπως
ξέρουμε όλοι χρησιμοποιεί ο Δήμος για να μπορέσει να εφαρμόσει και να υλοποιήσει τις βασικές του ανάγκες, την
καθημερινότητά του. Πρόσφατα στην ΚΕΔΕ

στη Θεσσαλονίκη, όσοι παρέστησαν θα είδαν ότι υπάρχει μία γενική

ανησυχία για την πορεία των χρηματοδοτήσεων και την πορεία των πόρων που διαθέτει η Κεντρική Διοίκηση προς τους
Δήμους.
Όλη αυτήν την περίοδο της οικονομικής κρίσης πραγματικά έχουμε διαπιστώσει ότι με σταγονόμετρο έρχονται
τα χρήματα είτε του Τεχνικού Προγράμματος είτε των τακτικών εσόδων με αποτέλεσμα να δημιουργούνται γενικότερα
δυσλειτουργίες στους Δήμους της χώρας. Επίσης η νέα εφαρμογή της νέας νομοθεσίας για τις προμήθειες για τα έργα
λειτούργησε αρνητικά μέχρι τώρα διότι ούτε η Κεντρική Διοίκηση ήταν έτοιμη για να μπορεί να εφαρμοστεί

η

νομοθεσία. Έτσι πέρασε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι Δήμοι προσπάθησαν να βρουν τρόπους για να
εφαρμόσουν την καινούργια νομοθεσία για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τον τρέχοντα προϋπολογισμό του 2016. Γι
αυτό και ο προϋπολογισμός του 2016 , όσο αφορά το τεχνικό του κομμάτι έχει μείνει πίσω, γιατί ακριβώς οι διαδικασίες
δυσκόλεψαν και υπήρξαν προβλήματα στην εφαρμογή της νέας νομοθεσίας.
Ο προϋπολογισμός του 2017 κινείται στα πλαίσια της υλοποίησης και εφαρμογής των καθημερινών αναγκών, όπως ξέρετε ακόμα και αυτές για να εφαρμοστούν χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια γιατί πολλοί παράμετροι είναι αυτοί που
παίζουν ρόλο στη διαμόρφωση και υλοποίηση και εφαρμογή του προϋπολογισμού. Σημαντικός παράγοντας λοιπόν είναι
η αδυναμία και επειδή οι Δήμοι σε πολύ μεγάλο τους ποσοστό στηρίζονται στην ανταποδοτικότητα, ένα πολύ μεγάλο
πρόβλημα είναι πλέον η αδυναμία των πολιτών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και τις ανάγκες, με αποτέλεσμα να
υπάρχει έλλειψη στην ανταποδοτικότητα και αυτό το παρακολουθούμε, όχι μόνο αυτά τα χρόνια που είμαστε εμείς
Διοίκηση, αλλά και στα προηγούμενα χρόνια η αδυναμία να εκπληρωθούν οι εισπράξεις είχε σαν αποτέλεσμα και με τη
ΔΕΗ να υπάρχουν ζητήματα, να συγκεντρώνονται αρκετά χρήματα, γύρω στα 800 με 900 χιλιάδες. Εκείνο που έχει σημασία είναι η αδυναμία των πολιτών να ανταποκριθούν κι όπως ξέρετε και η ανταποδοτικότητα αυτή εισπράττεται από
τη ΔΕΗ για τους Δήμους, με αποτέλεσμα και σε εκείνο το κομμάτι να υπάρχει μεγάλη αδυναμία.
Ο πρ/σμός λοιπόν έχει το πρόβλημά του όσον αφορά την ανταποδοτικότητα στο αγροτικό κομμάτι. Η άρδευση, όπως
παρακολουθείτε εδώ και αρκετό διάστημα ,είναι αυτή που μας απασχολεί ιδιαίτερα,ασχοληθήκαμε με αυτό το κομμάτι,
εμείς αγγίξαμε τα ζητήματα, δεν τα αφήσαμε κάτω από το χαλί να συσσωρευτούν, λέμε την αλήθεια στον κόσμο, λέμε
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την αλήθεια στο ανώτατο θεσμικό όργανο του Δήμου, που είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, για να αντιμετωπιστούν με
σθένος, με ειλικρίνεια και αντικειμενικότητα τα ζητήματα που προκύπτουν.
Αν λοιπόν αυτό οδηγεί και στην υπηρεσία της άρδευσης, που παρουσιάζει τα προβλήματα που παρουσιάζει για αυτό και
είχαμε το σθένος να το δούμε κατάματα, κάναμε συναντήσεις με τους Προέδρους, με τις τοπικές κοινωνίες, για να μπορέσουμε να δούμε κοινή συναίνεσή, με πιο τρόπο θα ήταν καλύτερη η αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων και των προβλημάτων και κατανοώντας ότι υπάρχει αυτή η αδυναμία των πολιτών να πληρώσουν και στη συγκεκριμένη συγκυρία
και πολλές άλλες φορές, την “πλήρωναν την νύφη” σε εισαγωγικά αυτοί που ήταν οι τυπικοί και αυτοί οι οποίοι ανταποκρινόταν ουσιαστικά στις υποχρεώσεις τους. Άρα η ίδια η λειτουργία του Δήμου στηρίζεται σε αυτό το κομμάτι της
ανταποδοτικότητας. Από κει και πέρα, ο πρ/σμός εξελίσσεται, είναι οι διοικητικές υπηρεσίες και οι οικονομικές υπηρεσίες, είναι όλες οι υπηρεσίες που συγκροτούν την λειτουργία του Δήμου, κάθε υπηρεσία έχει το δικό της κομμάτι στον
πρ/σμό, προϋπολογίζονται για την κάθε υπηρεσία τα οικονομικά μεγέθη τα οποία είναι απαραίτητα για να μπορέσει η
κάθε υπηρεσία να ολοκληρώσει το πρόγραμμά της και να εξασφαλίσει το απαραίτητο οικονομικό ποσό που χρειάζεται
για να το κάνει αυτό το πράγμα, καταγράφονται οι διάφορες απαιτήσεις οι οποίες υπάρχουν για την λειτουργία του Δήμου, αλλά θα πρέπει να ξέρετε ότι τα μεγάλα έργα αυτά δλδ τα οποία εξασφαλίζονται μέσα από ευρωπαϊκά προγράμματα, δεν μπορούν να καταγραφούν στον τον πρ/σμό, γιατί είναι διεκδικούμενα μεγέθη, δεν είναι μεγέθη τα οποία είναι
προγραμματισμένα. Άρα ο πρ/σμός κινείται στον προγραμματισμό της καθημερινής λειτουργίας ενός Δήμου, κι από κει
και πέρα για να κριθεί μια Δημοτική Αρχή είναι το πόσο ετοιμότητα θα έχει να διεκδικήσει και να απαιτήσει ευρωπαϊκά
προγράμματα.
Μέχρι τώρα με την αρχή της ανάληψης της δικής μας Δημοτικής Αρχής, είχαμε εξασφαλίσει το ποσό των δύο εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων ευρώ μέσα σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα., από την Αγροτική Ανάπτυξη, τα έργα ήδη που πληρώθηκαν, πληρώνονται , είναι σε εξέλιξη πληρωμής οι πρώτοι λογαριασμοί, έγιναν όλες οι διαδικασίες ώστε να υπάρχει
συνέχεια στα έργα αυτά και όπως μας διαβεβαιώνουν πλέον και οι ίδιοι οι εργολάβοι, οι ανάδοχοι, πλέον τέλη του
χειμώνα και προς την άνοιξη θα αρχίσουν να κατασκευάζονται οι αγροτικές οδοποιίες στην Θηριόπετρα, στην Φούστανη, στην Κωνσταντία, στην Μηλιά, στους Προμάχους , Πιπεριά, Αριδαία – Πιπεριά ο δρόμος πίσω από την Πυροσβεστική, Πολυκάρπη- Ξιφιανή . Η αγροτική οδοποιία είναι πολύ σημαντική για εμάς , είναι γύρω στα 20χιλ. η αγροτική
οδοποία

την οποία εμείς εξασφαλίσαμε με την ανάληψη της δικής μας Δημοτικής Αρχής. Επίσης είναι και το έργο της

Ανάπλασης της Αριδαίας, ένα άλλο σημαντικό κομμάτι. Επίσης θέλω να σας πω ότι ολοκληρώθηκαν τα προγράμματά
Lhi-Lna I & II και Bee-conomy. Είναι τα τρία προγράμματα τα οποία είχε εντάξει η προηγούμενη Δημοτική Αρχή και
εφαρμόσαμε την υλοποίησή τους με μεγάλη επιτυχία.
Έτσι πλέον σήμερα με την παραλαβή της μελέτης του Σπηλαιοβαράθρου των Λουτρών, που είναι πάρα πολύ σημαντικό,
ολοκληρώσαμε πλέον και την παραλαβή αυτής της μελέτης, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς να ενταχθεί σε
κάποιο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ και να βοηθήσει την τουριστική ανάπτυξη. Άρα το κομμάτι λοιπόν των προγραμμάτων ,
των Ευρωπαϊκών είναι αυτό που μας απασχολεί στην παραπέρα πορεία, ο πρ/σμός κινείται σταθεροποιητικά στα δικά
του πλαίσια όπως όλοι οι πρ/σμοί. Εκείνο όμως το οποίο θα δώσει την διαφορά είναι το πως υλοποιείται ένας πρ/σμός,
ποια είναι η εικόνα στην εφαρμογή του, θα πρέπει να ξέρετε ότι όταν παραλάβαμε την Δημοτική Αρχή δεν μπορούσαμε
να βρούμε προμηθευτές και εργολάβους οι οποίοι να συμφωνούν να συνδιαλλαγούν με τον Δήμο. Σήμερα παρακαλάνε
πλέον για να συνδιαλλαγούν με τον Δήμο.Καταλαβαίνετε ότι ένας πρ/σμός μια διαχείριση,είναι αυτή που δείχνει και την
εικόνα προς τα έξω, την εμπιστοσύνη η οποία αποπνέετε προς την τοπική κοινωνία και η δυνατότητα που δίνεται πλέον
και στις υπηρεσίες να λειτουργούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο και ουσιαστικότερα και αποτελεσματικότερα . Αν

6

ΑΔΑ: 6ΝΠΒΩΨΩ-43Ε

σας πω ότι πλέον δεν χρωστάμε. Ψάχνουμε να βρούμε χρέη, τα δικά μας χρέη για να δώσουμε ληξιπρόθεσμα και δεν
βρίσκουμε.
Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι

αυτή η νοικοκυροσύνη έχει όνομα. Δεν είναι αέρας, είναι πραγματικά μια ουσιαστική

παρουσία το φαινόμενο της νοικοκυροσύνης και αυτό καταγράφεται στην καθημερινότητα. Ο πολίτης πλέον έχει κατανοήσει ότι μπορεί να απευθύνεται προς τον Δήμο, να ανταποκρίνεται ο Δήμος με τις υπηρεσίες του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο,χρειάζονται φυσικά περισσότερες προσπάθειες να βελτιώσουμε την εικόνα αυτή, όμως πιστεύω ότι αυτό θα
αποδειχθεί σύντομα. Περισσότερα για τα οικονομικά μεγέθη, ενημέρωση θα σας κάνει ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος των
Οικονομικών”
Κατόπιν ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Τσιμτσιρίδης Γεώργιος, πήρε τον λόγο και εισηγήθηκε τον
Προϋπολογισμό του έτους 2017, ως εξής :
“Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Δήμαρχε, Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί συνδημότες.
Η σημερινή μέρα είναι η κορυφαία μέρα της λειτουργίας του Δήμου.
Για άλλη μια χρονιά καλούμαστε να πραγματοποιήσουμε ίσως την πιο ουσιαστική συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, να συζητήσουμε και να ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό και το ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης πάνω στα
οποία θα κινηθεί ο Δήμος και οι υπηρεσίες του την επόμενη χρονιά.
Έναν προϋπολογισμό, στον οποίο, θα έπρεπε να αποτυπώνονται οι πολιτικές που θα ασκήσει η Δημοτική Αρχή σε όλες
τις λειτουργίες του Δήμου, ενώ ταυτόχρονα θα χαράσσεται η αναπτυξιακή της πολιτική μέσω του τεχνικού
προγράμματος και του ετήσιου προγράμματος δράσης.
Ο προϋπολογισμός αυτός, όμως , είναι αυστηρά προσαρμοσμένος στο Μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής
στρατηγικής, στις κατευθύνσεις, στους στόχους και στις επιδιώξεις της μόνιμης δημοσιονομικής πειθαρχίας.
Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο ευθυγραμμίζονται οι προϋπολογισμοί Δήμων και Περιφερειών με πρώτο άξονα την μείωση
της χρηματοδότησης προς τους δήμους και τις περιφέρειες από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Αυτός είναι και ο λόγος που η κυβέρνηση κάθε χρόνο με την καθιερωμένη ΚΥΑ περί συγκρότησης του προϋπολογισμού
των Δήμων καθορίζει το πώς θα κινηθεί κάθε Δήμος.
Παράλληλα η κρατική χρηματοδότηση βαίνει συνεχώς μειούμενη.
Ενδεικτικά ο νόμος 3852/2010 ορίζει οι Δήμοι να λαμβάνουν το 21,3% των εσόδων του φόρου εισοδήματος φυσικών
και νομικών προσώπων, όμως σύμφωνα με τον κρατικό προϋπολογισμό προβλέπεται οι Δήμοι να πάρουν 10%.
Αντίστοιχα, στο ΦΠΑ ο νόμος ορίζει το 12% να αποτελεί έσοδο των Δήμων, στον κρατικό προϋπολογισμό προβλέπεται
το 7%, στον ΕΝΦΙΑ οι Δήμοι έχουν ως νομοθετημένα έσοδα το 11,3% ενώ στον κρατικό προϋπολογισμό προβλέπεται
μόνο το 4% των εσόδων από τους φόρους περιουσίας. Παράλληλα, στα έσοδα των Δήμων δεν
συμπεριλαμβάνονται έσοδα από παρελθόντα οικονομικά έτη. (ΠΟΕ)
Ένας πιο ολοκληρωμένος μεσοπρόθεσμος και μακροπρόθεσμος σχεδιασμός της κυβέρνησης στο ζήτημα της
χρηματοδότησης της τοπικής αυτοδιοίκησης, αποτυπώνεται στους άξονες που κατέθεσε στη λεγόμενη επιτροπή για την
αναθεώρηση του Καλλικράτη. Εκεί λοιπόν μέσα σε όλα τα άλλα, όπως περί αλλαγής των πηγών προέλευσης ιδιαίτερα
των ιδίων εσόδων, αναφέρει ότι "η όποια βελτίωση της χρηματοδότησης των ΟΤΑ είναι ανάλογη της συνολικής
δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας και σύμφωνα με τις μεσοπρόθεσμες προβλέψεις που θα εκπονηθούν’’.
Κάποιες επισημάνσεις στα έσοδα και τα έξοδα:
Όσον αφορά το τομέα των εσόδων:
Πρώτα και κύρια έχουμε την σημαντική μείωση στους παρακρατούμενους και στα ανταποδοτικά.
Η μείωση αυτή είναι από παρακρατούμενους πόρους της Τοπικής Διοίκησης που δίνονται μέσω του κρατικού
προϋπολογισμού και στα ανταποδοτικά, γεγονός που οφείλεται στο ότι πολλοί συμπολίτες μας αδυνατούν να πληρώσουν
τους λογαριασμούς της ΔΕΗ ή πληρώνουν έναντι με αποτέλεσμα η ΔΕΗ να εξοφλεί πρώτα τα δικά της ποσά και να
μένουν ανεξόφλητα τα Δημοτικά Τέλη, ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων κλπ.
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Γίνεται ,όμως, σχεδιασμένη και μελετημένη δουλειά από τις οικονομικές και διοικητικές υπηρεσίες του δήμου
προκειμένου να εξασφαλίσουμε τα έσοδα του δήμου μας από όσους εκμεταλλεύονται δημοτική περιουσία, από όσους
συστηματικά τα τελευταία χρόνια στερούσαν το δήμο από αναγκαίους πόρους και να καταστήσουμε σαφές ότι η
περίοδος χάριτος τελείωσε.
Μεγάλη μείωση επίσης έχουμε και στα έσοδα από την ΕΕΤΑΑ για τους παιδικούς μας σταθμούς (-8%). Η δική μας θέση
είναι ότι αυτή η μείωση δεν πρόκειται να επιβαρύνει την τσέπη των συμπολιτών μας, ούτε να αποβεί σε βάρος των
παρεχόμενων υπηρεσιών γι΄ αυτό και καλύπτεται από ιδίους δημοτικούς πόρους.
Όσον αφορά τον τομέα των εξόδων, θα ήθελα να παρατηρήσω αρχικά το εξής:
Η σχεδόν σε εβδομαδιαία βάση επίδοση στο Δήμο δικαστικών αποφάσεων πληρωμής προμηθευτών κλπ. για υποθέσεις
πριν από 5 ή και 10 χρόνια, δημιουργεί τεράστιο οικονομικό πρόβλημα στο Δήμο. Ναι μεν δόθηκε κάποια έκτακτη
επιχορήγηση για την κάλυψη μέρους των δικαστικών αποφάσεων, το συνολικό όμως ύψος των δικαστικών αποφάσεων
οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια τα οικονομικά του Δήμου σε αδιέξοδο. Η μόνη λύση είναι η διεκδίκηση από την
κεντρική εξουσία των παρακρατημένων πόρων έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα.
Παρόλα αυτά, η προσπάθεια συμμαζέματος και εξορθολογισμού των δαπανών συνεχίζεται και αυτή τη χρονιά. (Υπάρχει
μεγάλη μείωση στα έξοδα χρήσης.) Είναι χωρίς αμφιβολία μια δύσκολη και συνάμα επίπονη προσπάθεια, την οποία η
διοίκηση μας, μαζί με τις υπηρεσίες έφερε σε πέρας.
Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην καλύτερη διαχείριση δαπανών από τις υπηρεσίες ώστε να εξοικονομηθούν ποσά
απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία του Δήμου, αλλά και την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό και την βελτίωση των
υπηρεσιών προς τους δημότες.
Η σημαντικότερη όμως διαφοροποίηση σε σχέση με πέρυσι αφορά τη διαμόρφωση του τεχνικού προγράμματος.
Πράγματι ο εξορθολογισμός των δαπανών και η διερεύνηση των χρηματοδοτήσεων ( ειδικά των σχολικών επιτροπών)
έχουν μεταφέρει πόρους στο επενδυτικό πρόγραμμα του Δήμου, αναγκαίους για την πραγματοποίηση σημαντικών
παρεμβάσεων. Έργα βελτίωσης και εκσυγχρονισμού σε όλον το Δήμο (αθλητικές εγκαταστάσεις, σχολεία, κτήρια,
οδοποιία κλπ) είναι σχεδιασμένα να ξεκινήσουν και καλώς εχόντων των πραγμάτων να προχωρήσουν ουσιαστικά και
να ολοκληρωθούν το 2017.
Τελειώνοντας, θα ήθελα πραγματικά να ευχαριστήσω όλους τους εργαζόμενους που, κάτω από πολλή μεγάλη πίεση και
φόρτο εργασίας, έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό προκειμένου να καταρτιστεί ένας πολύ δύσκολος και σύνθετος
προϋπολογισμός. Η πραγματικότητα είναι ότι οι υπηρεσίες αλλά ειδικότερα οι οικονομικές υπηρεσίες κυρίως, αποτελούν
το σάκο του μποξ για όλες τις δράσεις του Δήμου και αυτό έχει σαν συνέπεια να υπάρχουν και οι εντάσεις και οι
διαφωνίες. Καταφέρνουμε όμως πάντα να βρίσκουμε τον δρόμο, ώστε να ανταποκρινόμαστε σε ότι και αν μας ζητηθεί.
O προϋπολογισμός του 2017, είναι λοιπόν, λειτουργικός, ρεαλιστικός και υλοποιήσιμος και σύμφωνος με τις
παρατηρήσεις του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, του οποίου οι παρατηρήσεις ενσωματώθηκαν.
Το ύψος του ισοσκελισμένου φετινού προϋπολογισμού ανέρχεται σε 19.733.158,61 €.”

Ακολούθησε αναλυτική διαλογική συζήτηση μεταξύ των .κ.κ Δημοτικών Συμβούλων, όπως φαίνεται στο
απομαγνητοφωνημένο πρακτικό της με αριθμό 13 συνεδρίασης της 19-12-2016. Κατά την διαλογική συζήτηση,
τοποθετήθηκαν οι επικεφαλείς των παρατάξεων, καθώς και Δημοτικοί Σύμβουλοι και δόθηκαν στην συνέχεια οι
απαιτούμενες διευκρινήσεις από τον εισηγητή
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Πιο συγκεκριμένα ο κ. Πασόης Δημήτριος τοποθετήθηκε μεταξύ άλλων ως εξής :
« Ο κ. Δήμαρχος γενικόλογα μίλησε, και μάλιστα εφαρμόζει πάλι την δικιά του τακτική, αφού το ψέμα το έχει
αναγάγει σε τρόπο ζωής . Ένα παράδειγμα απλό. Λέει ότι αυτά τα έργα που εντάξανε στο Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης ότι έχουν πληρωθεί . Έχουμε πρόσφατο έγγραφο, όπου δεν έχει πληρωθεί κανένας λογαριασμός, τουλάχιστον
από τα τέσσερα πρώτα έργα. Όλα αυτά τα έργα είναι στον αέρα, έτσι ακούμε. Εμείς κρίνουμε ότι αυτός ο πρ/σμός

που

φέρατε και το δείχνει και ο χρόνος που το φέρατε, θα έπρεπε να τον φέρετε τον Σεπτέμβρη, δυσκολεύτηκαν μάλλον οι
υπηρεσίες να τον συντάξουν, να τον ισοσκελίσουν. Είναι ένας πρ/σμός διαχείρισης, ούτε καν λειτουργικός, ένας
πρ/σμός χωρίς όραμα,χωρίς αναπτυξιακό προσανατολισμό. Ένας πρ/σμός που κόπηκε και ράφτηκε για να ισοσκελιστεί.
Παράδειγμα, αναφέρετε στην σελ 4 των εσόδων, ένα έσοδο “τέλη διαφήμισης”. Δεν εισπράξατε τίποτα, εκτιμάται ότι
εισπράξατε

μέχρι τέλος της χρονιάς 45χιλ., πέρσι προϋπολογίσατε 63 φέτος υπολογίζετε 55. Δεν εισπράξατε τίποτα.

Θέλω να πω με αυτό το τρόπο, ότι προσπαθήσατε να το ισοσκελίσετε σύμφωνα με τις οδηγίες του Παρατηρητηρίου,
οπότε είναι ένας πρόχειρος προϋπολογισμός,που εμείς τον θεωρούμε μη αναπτυξιακό και δεν θα το ψηφίσουμε
ολόκληρο. Θα ψηφίσουμε μόνο τις ανελαστικές δαπάνες, δλδ τα έξοδα μισθοδοσίας και από τα έσοδα μόνο τις
επιχορηγήσεις των ΚΑΠ και ΣΑΤΑ.Για τα υπόλοιπα θα ψηφίσουμε λευκό”
Ο κ.Ασβεστόποπουλος Δημήτριος πήρε κατόπιν τον λόγο και τοποθετήθηκε μεταξύ άλλων ως εξής: “... τα
περισσότερα ποσά είναι ήδη δρομολογημένα είτε για πληρωμές προσωπικού είτε από κάποιες πιστώσεις οι οποίες είναι
εγκεκριμένες και γίνονται σε έργα από παρελθόντα έτη, άρα ο ελιγμός που μπορείτε να κάνετε για το 2017 είναι παρα
πολύ πενιχρός . Πρέπει να έχουμε γενναίες αποφάσεις για να ωριμάσει κάτι στο Δήμο μας, είτε με ωρίμανση μελετών
προς κατασκευή κάποιων έργων, νά έρθουν κάποια καινούργια έσοδα από οποιουσδήποτε φορείς ακόμη και από
χρηματοδοτούμενα προγράμματα, είτε από το Κράτος, θέλει να πάρουμε γενναίες αποφάσεις και προφανώς θα πρέπει
να διεκδικήσουμε και πολύ δυνατα κάποια πράγματα, όχι μόνο διαχειριστικά. Θεωρώ δλδ ότι είναι ένας καθαρά
διαχειριστικός πρ/σμός μέσα σε ένα μικρονοικοκύρεμα, σωστό, λάθος θα το κρίνει το έτος σίγουρα, θεωρώ ότι θα είναι
σωστό ότι αφορά την μικροδιαχείριση. Επιπρόσθετα πρέπει να πω για την ΔΕΗ δυστυχώς θα πρέπει να σας πω κάποια
νούμερα... ο Δήμος έχει περάσει το 1εκατ. κατά 43 χιλ, που χρωστάει από τα ανταποδοτικά, όπως επίσης και για τη
ΔΕΥΑ έχει περάσει τις 300χιλ. κατά δύο. Σημαίνει ότι είμαστε στο ενάμιση εκατομμύριο κοντά. Αυτά τα ποσά λοιπόν
είναι μέσα στον πρ/σμό. Δηλαδή δεν είναι πραγματικά οικονομικά στοιχεία, ότι ξέρετε από τους λογαριασμούς που δεν
εισπράττει η ΔΕΗ δεν αποδίδει στον Δήμο άρα έχουμε λιγότερα έσοδα. Μα δεν πληρώνει και ο δήμος. Οπότε έχει
θυλακωθεί ένα πολύ μεγάλο ποσό, το οποίο είναι πραγματικά της ΔΕΗ προς τον Δήμο. Αυτό είναι της τάξεως του 1εκ.
Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό δηλαδή. Βέβαια είναι η κρίση είναι η γνωστή συνθήκη στην Ελλάδα που δεν μπορούν να
εισπραχθούν τα ποσά. Θα ήθελα λίγο καποια στιγμή να σας δω και εσάς σαν Δημοτική Αρχή να δω επιτέλους πότε θα
ισσοροπήσει από τα έσοδα τα δικά του. Γιατί ο Δήμος έχει αρκετά έσοδα από τα δικά του, είτε από παρελθόντα έτη τα
οποία δεν τα εισέπραξε , είτε από μία σωστή μελέτη και διαχείριση από τα τρέχοντα έσοδα τα οποία θέλει μια πολιτική,
μία κατεύθυνση , μία διαφορά νοοτροπίας και των πολιτών αλλά και υπηρεσιών και εκλεγμένων θα έλεγα. Είναι ένα
σύνθετο κομμάτι αυτό, δεν είδα να γίνεται μια προσπάθεια τα τελευταία δύο χρόνια, ενδεχόμενα και τα προηγούμενα...
Θεωρώ ότι είμαστε πολύ πίσω σε αυτή τη κατεύθυνση να διαχειριστεί ο Δήμος τα δικά του κονδύλια να δούμε που
βρίσκονται, κι όχι εντάξει δε βαριέσαι ας αφήσω ένα απόθεμα οικονομικό ή μια υποχρέωση προς την ΔΕΗ αλλά αφού
δεν μου τα ζητάει η ΔΕΗ ας κάνω κάτι άλλο... Εγώ προσωπικά λευκό θα ψηφίσω στον πρ/σμό και θα ήθελα το 2017 να
μην έχουμε τόσες πολλές διορθώσεις προυπολογισμών.”
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έδωσε τον λόγο στον κ. Κόγιο Ανδρέα ο οποίος μεταξύ άλλων είπε τα
εξής : «Ο κ. Ασβεστόπουλος άγγιξε μέχρι ένα σημείο ρεαλιστικά τον πρ/σμό. Αυτή είναι η αλήθεια. Όποιος θέλει να
ονειρεύεται δικαίωμα του αλλά και δεν μπορεί να στερήσει στον καθένα να ελπίζει κάτι καλύτερο...σίγουρα είναι
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διαχειριστικός ο πρ/σμός. Τι θέλετε να είναι δηλαδή;να κοιτάξουμε τις αναμορφώσεις που γίνανε σε βάθος χρόνου από
το '98 μέχρι σήμερα;
Που τότε υπήρχαν χρήματα και γίνανε τα διάφορα έργα τέλος πάντων. Βεβαίως και θέλει μια συγκροτημένη δουλειά
γιατί όταν καταρρέει η Δημόσια Διοίκηση έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Αυτό έχει συμβεί εδώ και πολλά χρόνια στην
Ελλάδα, με αποτέλεσμα αυτό το μπάχαλο που επικρατεί, να μην πληρώνει ο καθένας την άρδευση να συσσωρεύονται
οφειλές ...με αποτέλεσμα να φτάσουμε σε αυτά τα νούμερα. Εγώ δεν θα μείνω στο παρελθόν. Θα πάω μπροστά. Να
προτείνουμε όλο το Δ.Σ. συγκεκριμένες δομές , συγκεκριμένα έργα στη δυνατότητα που μπορεί και αντέχει ο πρ/σμός
αλλά και αυτά που μποροούμε να διεκδικήσουμε από δια΄φορα προγράμματα της Ευρώπης είτε σε διακρατικά
προγράμματα. Από κει και πε΄ρα δεν νομίζω ότι χρειάζεται και μεγάλη φιλοσοφία. Όντως υπάρχει οικονομική
στενότητα και δεν είναι αυτό τώρα μόνο τοπικό, είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Απλά αυτό θα πρέπει να μας κεντρίσει λίγο
παρα πάνω να δουλεψουμε όλοι για το καλύτερο. Αυτό πιστεύω ότι θα φέρει και αποτελέσματα. Εγώ θα χαιρόμουνα
πολύ, όταν λες δεν είναι καλός ο πρ/σμός θα πρέπει να φέρεις και κάποιον άλλο. Να το καταθέσει, να πει εγώ έχω μια
πιο ρεαλιστική πρόταση να την ψηφίσουμε να την στηρίξουμε . Είπαμε ότι ο πρ/σμός είναι αναγκαίο κακό, αλλά αυτό
που πρέπει να κάνουμε είναι να διεκδικήσουμε και να δουλέψουμε με αυτά που μπορούμε με αυτά που έχουμε αλλά και
εκεί που μπορούμε να φτάσουμε, να το επιδιώξουμε να φτάσουμε στην επιτυχία ενός έργου που θα βοηθήσει τον τόπο
να ξεφύγει από αυτήν την κατάσταση. Ευχαριστώ”
Κατόπιν η κα Καλδερεμετζή Δέσποινα ζήτησε τον λόγο και επισήμανε μεταξύ άλλων τα εξής :
“Εγώ θεωρώ ότι η ψήφιση του πρ/σμού σήμερα, εκτός από την έκθεση ιδεών που ακούσαμε από τον κ.
Δήμαρχο και την εισήγηση του Αντιδημάρχου, θεωρώ ότι ο απλός κόσμος της Αλμωπίας, εκτός από εμάς εδώ μέσα που
διαβάσαμε τον πρ/σμό, ο απλός κόσμος δεν έχει καταλάβει τι θα ψηφίσουμε σήμερα,

δλδ θέλω να πω ότι καλό θα

ήτανε...θα έπρεπε να υπάρχει ένα αναλυτικό ποσό για το τι έξοδα έχουμε, δλδ τι έξοδα έχουμε για τα έργα, τι έξοδα
έχουμε από έργα ΕΣΠΑ ή για μελέτες, δλδ απλά πράγματα για να καταλάβει ο κόσμος τι ψηφίζουμε εδώ μέσα. Ο
Δήμαρχος είπε ότι δεν έχουμε καθόλου χρέη παρελθόντων ετών. Θέλω να ρωτήσω τον Αντιδήμαρχο, να μας πει αν
υπάρχουν ποσά στον πρ/σμό από χρέη παρελθόντων ετών και να μας τα αναφέρει... να αναφέρετε και τα δικά σας τα
χρέη, δεν μπορεί να μην υπάρχουν δικές σας οφειλές.... πείτε αν υπάρχει στον πρ/σμό κωδικός, από το 2014 και μετά,
απλά πράγματα. Και επίσης θέλω να ρωτήσω, στην σελ. 76 στον πρ/σμό εξόδων έχουνε βγει τα ποσά που είναι για τις
μελέτες του ΓΕΛ. Αυτές οι μελέτες έχουν γίνει έχουν πληρωθεί ή απλά πληρώνονται και δεν θα γίνουν ποτέ;
Άκουσα από τον κ. Τσιμτσιρίδη ότι τα έσοδα από την χρηματοδότηση του ..ΚΕΚΠΑ μειώθηκαν κατά πολύ.
Όμως μας είχατε πει στην αρχή του έτους ότι κερδίσαμε περισσότερες θέσεις ωφελουμένων, άρα έπρεπε να αυξηθούν
όχι να μειωθούν...σαν ποσό συγκεντρωτικό, το περσινό με το φετινό, ποιό είναι; ”
και κατόπιν δόθηκαν οι απαιτούμενες διευκρινήσεις από τον κ. Τσιμτσιρίδη Γεώργιο.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε το Σώμα να ψηφίσει σχετικά.
Ο κ. Πασόης Δημήτριος τοποθετήθηκε ως εξής : “Ψηφίζουμε από το σκέλος των εσόδων μόνο τα έσοδα από ΚΑΠ και
από ΣΑΤΑ και επιχορηγήσεις για έργα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και από Κοινοτικά Προγράμματα.
Από το σκέλος των εξόδων μόνο τις μισθοδοσίες προσωπικού.”
Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της και είδε
- την περίπτ. α’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
- Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013
- το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει
- την παρ.3 του άρθρου 76 και τις περιπτ. δ’ και ε’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010
- τις παρ.1-3 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010,
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- 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. 145/2016 Απόφαση Δ.Σ.

−

την αρίθ. 5/2016 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

- Την υπ’ αριθ. 9/2016

απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία εισηγήθηκε το προσχέδιο του

προϋπολογισμού και του ΟΠΔ στην Οικονομική Επιτροπή
- Το σχέδιο του προϋπολογισμού και του ΟΠΔ του Δήμου Αλμωπίας του έτους 2016, τα οποία μοιράστηκαν σε κάθε
μέλος χωριστά.
- τις αρίθμ. 205/2016 και την τροποποιητική της 258/2016, αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,
- την ΚΥΑ 26945/31.07.2015 (ΦΕΚ 1621/31.07.2015 τεύχος Β’) με την οποία παρέχονται οδηγίες για τη σύνταξη
του προϋπολογισμού
Και έπειτα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(με δεκαέξι ψήφους υπέρ)
Α. Ψηφίζει τον προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του έτους 2017, όπως εμφανίζονται στο
επισυναπτόμενο κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
Β. Το κείμενο του προϋπολογισμού με τα επισυναπτόμενα έγγραφα και παραρτήματα να υποβληθεί στον Ελεγκτή
Νομιμότητας (μέχρι την τοποθέτησή του στον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης) για έλεγχο.
Γ. Ο προϋπολογισμός να δημοσιευτεί σύμφωνα με τις κατά νόμο διατυπώσεις.
•

•

Λευκό ψήφισαν οι κ.κ. :Πασόης Δημήτριος, Ιωαννίδης Ιωάννης, Θεοδωρίδης Αναστάσιος, Μπογδάνης
Μιχαήλ, Νικολαϊδης Κων/νος, Καλδερεμτζή Δέσποινα οι οποίοι τάσσονται με την τοποθέτηση του κ. Πασόη
Δημητρίου ως αναφέρεται στην εισήγηση της παρούσας.
Λευκό ψήφισαν οι κ.κ. Ασβεστόπουλος Δημήτριος και Αμπάρη Γεωργία

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 227/2016
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
(υπογραφή)
(υπογραφές)
Ακριβές Απόσπασμα
Αριδαία 19-12-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
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