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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό αριθμός:7/2021 
Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της 3ης Αναμόρφωσης 
προϋπολογισμού έτους 2021.  
  
Στο Ωραιόκαστρο σήμερα 18-5-2021, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη  και ώρα       
18:00,  το Δημοτικό Συμβούλιο, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση δια 
τηλεδιάσκεψης με τη χρήση της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων 
e:Presence.gov.gr του ΕΔΥΤΕ, σύμφωνα α) με το άρθρο 10 της από 11-3-
2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 ν. 
4682/2020 (Α' 76) και β) με τις Α.Π. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-
1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), Α.Π. 163/33282/29-
05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), Α.Π. 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: 
Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9), Α.Π. 77233/ 13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), Α.Π. 
136/22080/30-11-2020 Α.Π. ΔΙΔΑΔ/Φ.65/138/οικ. 22959/14-12-2020 (ΑΔΑ: 
60ΝΣ46ΜΤΛ6-Α1Χ) και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/139/οικ. 431/11-01-2021 (ΑΔΑ: 
9ΣΥΡ46ΜΤΛ6-4ΧΣ) ΔΙΔΑΔ/Φ.69/140/οικ. 1031/20-01-2021 (ΑΔΑ: 
ΨΒ3Τ46ΜΤΛ6-ΩΝ1), την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.8378/05-02-2021(ΦΕΚ 454/Β/ 5-2-
2021), την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11-02-2021 (ΑΔΑ: 9ΣΦΕ46ΜΤΛ6-ΞΑ4), 
την ΔΙΔΑΔ/ Φ.69/155/οικ.6602/13-04-2021 (ΑΔΑ:9ΖΝΗ46ΜΤΛ6-ΕΟΟ) και την 
ΔΙΔΑΔ/ Φ.69/160/οικ.8032/10-05-2021 (ΑΔΑ:Ω1Γ846ΜΤΛ6-50Ξ) Εγκυκλίους 
του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 9473/14-5-
2021 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σε καθένα από τα 
μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 67 
του Ν.3852/2010. 
 Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα 
τριών   (33) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα τριάντα ένα   (31): 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 
1. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
2. ΖΑΠΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
3. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
4. ΔΡΟΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
5. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 
6. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
7. ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
8. ΠΑΝΙΩΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

9. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

10. ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 
11. ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
12. ΜΟΔΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
13. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ 
14. ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
15. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
16. ΜΑΤΣΟΥΚΑΤΙΔΗΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
17. ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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18. ΤΖΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
19. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ-ΒΕΣΚΟΥ 

ΕΥΔΟΞΙΑ 
20. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
21. ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
22. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 
23. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 
24. ΜΑΝΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 
25. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
26. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
27. ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
28. ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
29. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
30. ΕΔΙΡΝΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
31. ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
 
1. ΤΕΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
2. ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 

ΠΑΣΧΑΛΗΣ 

 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67,  80 και 81 
του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου: 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
 
  ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΤΣΑΛΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Απών 
  ΛΗΤΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Απών 
  ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Απών 
  ΜΕΣΑΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Απών 
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΓΙΑΪΛΑΤΖΟΓΛΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ Απών 
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ Απών 
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ Απών 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Παρούσα 
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος  Παντελεήμων Τσακίρης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, ο οποίος παρέστη. 
 
Παρών στη συνεδρίαση ήταν και ο Δημοτικός Υπάλληλος Πραξιτέλης 
Ζαχαριάδης για την τήρηση των πρακτικών. 
 
Κατατέθηκαν προς ψήφιση από το σώμα τέσσερα, (4) ψηφίσματα. Το ένα από 
τη διοικούσα παράταξη σχετικά με τη Γενοκτονία των Ποντίων το 1919 καθώς 
επίσης και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τσακαλίδης Ηρακλής σχετικά με το ίδιο 
θέμα. Και τα δύο ήταν εγκρίθηκαν ομόφωνα επί των καταμετρηθεισών 
ψήφων. Το ψήφισμα που κατέθεσε η παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση» σχετικά 
με την καταδίκη του Ισραήλ απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία, όπως επίσης και 
το ψήφισμα κατά του νομοσχεδίου για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών από 
την ίδια παράταξη. 
 
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του 
συμβουλίου δύο (2) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και ζήτησε την 
έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συζήτηση των θεμάτων ως 
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κατεπείγοντα, λόγω των χρονικών περιορισμών και τα μέλη αποφάσισαν κατά 
πλειοψηφία τη συζήτηση των θεμάτων με την υπ’ αριθμ. 45-2021 ΑΔΣ. 
 
Στη συνέχεια, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού ανέγνωσε το 1ο  
θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής: 
 
Συνέπεια της γενικής δημοσιονομικής αρχής της ειδικότητας των πιστώσεων 

αποτελεί ο γενικός κανόνας της απαγόρευσης  μεταφοράς πιστώσεων, κατά τη 

διάρκεια του οικονομικού έτους, τόσο από κεφάλαιο σε κεφάλαιο, όσο και από 

κωδικό σε κωδικό, όπως άλλωστε ρητά αναφέρεται στο άρθρο 8 του ΒΔ17/5 – 

15/6/1959. Ο κανόνας αυτός κάμπτεται (αναμόρφωση) μόνον σε ειδικές 

περιπτώσεις και με συγκεκριμένη διαδικασία. (Άρθρο 161 του ΔΚΚ και 8 παρ. 

2 ΒΔ 17/5 – 15/6/1959). Αναμόρφωση γίνεται: α) για την εγγραφή εκτάκτων 

εσόδων που δεν προβλέφθηκαν στον αρχικό προϋπολογισμό ή άλλων 

εσόδων το ύψος των οποίων υπερβαίνει τα αντίστοιχα ποσά που έχουν 

προβλεφθεί. Στην περίπτωση αυτή τροποποιείται ανάλογα και το σκέλος των 

εξόδων ώστε ο προϋπολογισμός να παραμείνει ισοσκελισμένος. Β) Για τη 

μεταφορά πιστώσεων από το αποθεματικό ή από κωδικό σε κωδικό αριθμό 

(σε περίπτωση κατά την οποία ο σκοπός για τον οποίο έχει εγγραφεί μια 

πίστωση έχει εκπληρωθεί ή έχει καταστεί κατά ανέφικτος), προκειμένου να 

δημιουργηθούν νέες πιστώσεις ή να ενισχυθούν πιστώσεις που αποδείχθηκαν 

ανεπαρκείς. 

Σύμφωνα με την υπ. αρ. οικ 46735/01.08.2020 (ΦΕΚ3170/01.08.2020τ.Β΄) 
Κ.Υ.Α των Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών περί «Παροχής οδηγιών για την 

κατάρτιση προϋπολογισμών των δήμων για το οικονομικό έτος 2021- 

τροποποίηση της αριθμ. 7028/2004 (Β΄253) απόφασης», στο άρθρο 5παρ.1 

αναφέρονται τα εξής: ‘’Μετά τη λήξη της χρήσης 2020 και έως το τέλος 

Φεβρουαρίου του 2021, οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να 

επανελέγξουν τις παραδοχές με βάση τις οποίες κατήρτισαν τον Π/Υ του 2021 

και να προχωρήσουν σε αναμόρφωση του, με την επιφύλαξη των οριζομένων 

στις ειδικές παρατηρήσεις επί του άρθρου 3, λαμβάνοντας υπόψη τα 

πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη τους, όπως αυτά θα έχουν 

διαμορφωθεί την 31.12.2020, προκειμένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός.  

Ειδικότερα, για τις παρακάτω κατηγορίες, θα πρέπει να γίνουν τα εξής: 
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Α.  Αναμορφώσεις Προϋπολογισμού 
Μετά την έγκριση του προϋπολογισμού 2021, προέκυψαν νέα 
δεδομένα που δεν υπήρχαν, τα οποία επιβάλουν κάποιες αλλαγές και 
για τον λόγο αυτόν παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 8 του ΒΔ 17/5 – 15/6/1959 «Περί Λογιστικού των 
Δήμων και Κοινοτήτων», για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού 
2021 ως ακολούθως: 
 

 
Α) Μεταφορά ποσού 31.034,00€ από τους κάτωθι Κ.Α εξόδων 

 00.6312.1000 με τίτλο «Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)» 
ποσό 5.000,00€ 

 00.6495.1001 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως» ποσό 
5.000,00€ 

 00.6823.1000 με τίτλο «Τόκοι υπερημερίας χρήσης» ποσό 
5.000,00€ 

 30.6011.1000 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 
πλην αορίστου» ποσό 5.000,00€ 

 10.6011.1000 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 
πλην αορίστου» ποσό 5.000,00€ 

 10.6021.1000 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου 
χρόνου» ποσό 6.034,00€ 

           Και μέσω αποθεματικού στους κάτωθι  Κ.Α Εξόδων 

 10.6612.1003 με τίτλο «ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ 
ΧΑΡΤΙΟΥ» ποσό 9.000,00€ 

 10.6612.1002 με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά 
υλικά γραφείων» ποσό 17.034,00€ 

 10.7135.1501 με τίτλο «Προμήθεια Φωτεινές Επιγραφές για τις 
ανάγκες Υπηρεσίας Δόμησης» ποσό 5.000,00€ 

 

                       Β) Μεταφορά ποσού 43.200,00€  από τους κάτωθι Κ.Α εξόδων 
 60.6117.1000 με τίτλο «Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση 

μίσθωσης έργου για τη δράση 5.1.3 REMOTECARE,  
Πρόγραμμα INTEREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΑΓΑΡΙΑ 2014-2020» 
ποσό 43.200,00€ 
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 Και μέσω αποθεματικού στους κάτωθι  νέους Κ.Α Εξόδων 
 

 60.6041.1003 με τίτλο «Αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ  για τη 
δράση 5.1.3 REMOTECARE, Πρόγραμμα INTEREG V-A 
ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΑΓΑΡΙΑ 2014-2020» ποσό 34.000,00€ 

 60.6054.1003  με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού 
ΙΔΟΧ  για τη δράση 5.1.3 REMOTECARE, Πρόγραμμα INTEREG 
V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΑΓΑΡΙΑ 2014-2020» ποσό 9.200,00€ 

Γ) Μεταφορά ποσού 3.000,00€ από τον κάτωθι Κ.Α εξόδων  

10.6230.1004 με τίτλο «Μίσθωση χώρου στέγασης του Γραφείου 
Προμηθειών του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & 
Προμηθειών   

και μέσω αποθεματικού στον νέο ΚΑΕ εξόδου 15.6232.1009 με τίτλο 
«Μίσθωση χώρου στέγασης υπηρεσιών της Διεύθυνσης  Κοινωνικής 
Προστασίας , Δημοσίας Υγείας , Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού 
του Δήμου Ωραιοκάστρου» 

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ εισήγηση 7964-21/04/2021  του 
Αντιδημάρχου Ψηφιακής Πολιτικής & Νέας Γενιάς 

 

Βεβαιώνεται ότι, λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλες τις ανωτέρω προτεινόμενες 
αναμορφώσεις, το Αποθεματικό (Κ.Α.:90.9111.1000) δεν υπερβαίνει το 5% των 
τακτικών εσόδων του Δήμου Ωραιοκάστρου. Ύστερα από τα ανωτέρω, 
παρακαλούμε κ. Πρόεδρε να προωθήσετε το θέμα για λήψη απόφασης για το 
προαναφερόμενο θέμα.  
  
 
Στη συνέχεια, η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 
σχετικά. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία έχει 
καταγραφεί (και με τεχνικά μέσα) και  καταχωρηθεί στα πρακτικά μετά την 
απομαγνητοφώνηση, αφού έλαβε υπόψη του: 
 

1. Την παραπάνω εισήγηση.  
2. Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων. 
3. Το άρθρο 8 του ΒΔ17/5 – 15/6/1959. 
4. Το άρθρο 161 του ΔΚΚ.. 
5. Το άρθρο 65 ν. 3852/2010. 
6. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
7. Την υπ΄ αριθμ. 55905/2019 ΚΥΑ Εσωτερικών και Οικονομικών (ΦΕΚ 3054/Β/29-7-

2019). 
8. Την από 13/05/2021 εισήγηση του τμήματος προϋπολογισμού λογιστηρίου 

μισθοδοσίας και εκκαθάρισης. 
9. Την υπ’ αριθμ. 195-2021 ( ΑΔΑ:6ΑΣΓΩΗΖ-8ΝΦ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 
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Αποφασίζει Ομόφωνα Επί των καταμετρηθεισών ψήφων 

 
Εγκρίνει την 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 ως 
εξής: 
 
 

Α) Μεταφορά ποσού 31.034,00€ από τους κάτωθι Κ.Α εξόδων 

 00.6312.1000 με τίτλο «Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)» 
ποσό 5.000,00€ 

 00.6495.1001 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως» ποσό 
5.000,00€ 

 00.6823.1000 με τίτλο «Τόκοι υπερημερίας χρήσης» ποσό 
5.000,00€ 

 30.6011.1000 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 
πλην αορίστου» ποσό 5.000,00€ 

 10.6011.1000 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 
πλην αορίστου» ποσό 5.000,00€ 

 10.6021.1000 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου 
χρόνου» ποσό 6.034,00€ 

           Και μέσω αποθεματικού στους κάτωθι  Κ.Α Εξόδων 

 10.6612.1003 με τίτλο «ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ 
ΧΑΡΤΙΟΥ» ποσό 9.000,00€ 

 10.6612.1002 με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά 
υλικά γραφείων» ποσό 17.034,00€ 

 10.7135.1501 με τίτλο «Προμήθεια Φωτεινές Επιγραφές για τις 
ανάγκες Υπηρεσίας Δόμησης» ποσό 5.000,00€ 

 

                       Β) Μεταφορά ποσού 43.200,00€ από τους κάτωθι Κ.Α εξόδων 
 60.6117.1000 με τίτλο «Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση 

μίσθωσης έργου για τη δράση 5.1.3 REMOTECARE, Πρόγραμμα 
INTEREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΑΓΑΡΙΑ 2014-2020» ποσό 
43.200,00€ 

                                Και μέσω αποθεματικού στους κάτωθι  νέους Κ.Α Εξόδων 
 60.6041.1003 με τίτλο «Αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ  για τη 

δράση 5.1.3 REMOTECARE, Πρόγραμμα INTEREG V-A 
ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΑΓΑΡΙΑ 2014-2020» ποσό 34.000,00€ 
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 60.6054.1003  με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού 
ΙΔΟΧ  για τη δράση 5.1.3 REMOTECARE, Πρόγραμμα INTEREG 
V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΑΓΑΡΙΑ 2014-2020» ποσό 9.200,00€ 

Γ) Μεταφορά ποσού 3.000,00€ από τον κάτωθι Κ.Α εξόδων  

10.6230.1004 με τίτλο «Μίσθωση χώρου στέγασης του Γραφείου 
Προμηθειών του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & 
Προμηθειών   

και μέσω αποθεματικού στον νέο ΚΑΕ εξόδου 15.6232.1009 με τίτλο 
«Μίσθωση χώρου στέγασης υπηρεσιών της Διεύθυνσης  Κοινωνικής 
Προστασίας , Δημόσιας Υγείας , Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού 
του Δήμου Ωραιοκάστρου» 

Το Τμήμα προϋπολογισμού λογιστηρίου μισθοδοσίας και εκκαθάρισης 
βεβαιώνει ότι, λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλες τις ανωτέρω προτεινόμενες 
αναμορφώσεις, το Αποθεματικό (Κ.Α.:90.9111.1000) δεν υπερβαίνει το 5% 
των τακτικών εσόδων του Δήμου Ωραιοκάστρου. 
 
 Παρών δήλωσε ο Δ.Σ. κ. Θεμελής Α. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 48/2021 
 

Μετά την εξάντληση των θεμάτων και της ημερησίας διάταξης η Πρόεδρος 
κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης. 
  
 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως 
κατωτέρω. 
 
 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
    υπογραφή 

 
 

  ΤΑ ΜΕΛΗ 
 υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 
 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 
 
 
 

Ευαγγελία Δρόσου 
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