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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το πρακτικό αριθμός:9/2021 

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της 4ης αναμόρφωσης 
προϋπολογισμού 2021 (απόφαση 230-2021 Οικονομικής Επιτροπής).  
  
Στο Ωραιόκαστρο σήμερα 16-6-2021, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη  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 (ΦΕΚ454/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), 
την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/160/οικ. 8032/ 10-05-2021(ΑΔΑ:Ω1Γ846ΜΤΛ6-50Ξ), την 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/161/οικ.8599/17-05-2021 (ΑΔΑ: 6ΠΒ946ΜΤΛ6-ΟΦΚ), την 
ΔΙΔΑΔ/  Φ.69/162/οικ.9207/24-05-2021 (ΑΔΑ:6Ω2Ξ46ΜΤΛ6-ΓΡΠ), την 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/163/οικ.10556/01-06-2021 (ΨΑΨΒ46ΜΤΛ6-ΠΩΟ) και την  
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/164/οικ.11266/08-06-2021 Εγκυκλίους του Υπουργείου 
Εσωτερικών ύστερα από την υπ΄αριθμ. πρωτ. 11684/11-6-2021 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   (30): 
 
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 
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10. ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 
11. ΜΟΔΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
12. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ 
13. ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
14. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
15. ΜΑΤΣΟΥΚΑΤΙΔΗΣ 

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

ΕΥΔΟΞΙΑ 
19. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ 

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

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
25. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
26. ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
27. ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
28. ΕΔΙΡΝΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
29. ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 

ΠΑΣΧΑΛΗΣ 
30. ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
 
1. ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
2. ΤΕΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
3. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

 
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 Απούσα 
 
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. 
 
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, 
κα. Ευαγγελία Δρόσου,  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού 
ανέγνωσε το  2ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον 
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Αντιδήμαρχο Οικονομικού-Διοικητικού κ. Καρασαββίδη Δ. ο οποίος ανέφερε 
τα εξής: 
 
Σας καλώ να εγκρίνουμε την 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2021 σύμφωνα με την υπ’αριθμ. πρωτ. 11137/04-06-2021 εισήγηση του 
τμήματος προϋπολογισμού  λογιστηρίου μισθοδοσίας και εκκαθάρισης, η 
οποία αναφέρει: 
    
 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.οικ46735/01.08.2020 (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.1αναφέρονταιταεξής:‘’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 
του2021και να προχωρήσουν σε αναμόρφωση του, με την επιφύλαξη των 
οριζομένων στις ειδικές παρατηρήσεις επί του άρθρου3, λαμβάνοντας υπόψη 
τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη τους, όπως αυτά θα 
έχουν διαμορφωθεί την31.12.2020, προκειμένου αυτός να καταστεί 
ρεαλιστικός. Ειδικότερα, για τις παρακάτω κατηγορίες, θα πρέπει να γίνουν τα 
εξής: 
 
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: 

 
 

1)  

Α) Μεταφορά ποσού 20.200,00€ από τους κάτωθι Κ.Α εξόδων 
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 30.7133.1003 με τίτλο «Προμήθεια φωτοτυπικού για Υπηρεσία Δόμησης» 
ποσό 2.500,00€ 

 00.6451.1001 με τίτλο «Ετήσια συνδρομή πρόσβασης στο Δήμος Νετ» ποσό 
1.276,00€ 

 10.6265.1002 με τίτλο «Επισκευή ,συντήρηση των φωτοτυπικών 
μηχανημάτων» ποσό 6.200,00€ 

 10.7133.1401 με τίτλο «Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισμού(φαξ,τηλεφωνικές συσκευές ,κάρτες δικτύων κτλ)» ποσό 
3.000,00€ 

 10.7134.1012 με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση ασύρματης δικτύωσης 
στις Δ.Ε. Ωραιοκάστρου και Καλλιθέας» ποσό 7.224,00€ 

           Και μέσω αποθεματικού στους κάτωθι  Κ.Α Εξόδων 

 00.6142.1002 με τίτλο «Υπηρεσίες Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» 
ποσό 6.000,00€ 

 10.6266.9005 με τίτλο «Συντήρηση - υποστήριξη διαδικτυακής Πύλης.» ποσό 
2.000,00€ 

 10.6266.1000 με τίτλο «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού υπηρεσίας 
Πρωτοκόλλου (Πάπυρος )» ποσό 8.000,00€ 

 10.6266.1002 με τίτλο «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού(Ανανέωση 
ANTIVIRUS).» ποσό 2.000,00€ 

 10.6266.1004 με τίτλο «Συμβόλαιο Συντήρησης & Τεχνικής Υποστήριξης 
server & δικτυακού εξοπλισμού..» ποσό 700,00€ 

 00.6451.1007 (νεος) με τίτλο «Συνδρομή σε βάση δεδομένων για τις 
δημόσιες συμβάσεις» ποσό 1.500,00€ 

   Β)    Μεταφορά ποσού 3.000,00€ από τον κάτωθι Κ.Α εξόδων 10.6232.1001 
με τίτλο «Μισθώματα Κ.Ε.Π.» 
 
                  και μέσω αποθεματικού  
 
  στον νέο ΚΑΕ εξόδου 10.6230.1005  με τίτλο « Μίσθωση χώρου στέγασης 
Νομικής Υπηρεσίας » 
 

Σύμφωνα με τις  υπ αριθμ εισηγήσεις 10531-27/05/2021 &  10709-31/05/2021  
του Αντιδημάρχου Ψηφιακής Πολιτικής & Νέας Γενιάς 

 
                       

2)   Α) Μεταφορά ποσού 54718,60€ από τον κάτωθι Κ.Α εξόδων  

90.9111.1000 με τίτλο «Αποθεματικό» 

και μέσω αποθεματικού στους κάτωθι   ΚΑΕ εξόδων  
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 00.6117.1009 με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας» 
ποσό 4.200,00€ 

 00.6117.1008 με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας» 
ποσό 6.100,00€ 

 10.6615.1002 (νεος) με τίτλο «Βιβλιοδεσία και αναβιβλιοδέτηση 
τόμων Ληξιαρχικών Βιβλίων» ποσό 6.500,00€ 

 00.8112.1000 με τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 
(ΠΟΕ)» ποσό 418,60€ 

 15.7135.1042 (νέος)  με τίτλο Προμήθεια και τοποθέτηση 
στεγάστρου για την προστασία των αρχαιοτήτων στο 
Παλαιόκαστρο ποσό   8.000,00€ 

 15.7135.1043 (νέος)  με τίτλο «Προμήθεια δύο σταθμών 
επισκευής  ποδηλάτων»  ποσό  5.000,00€ 

 15.6472.1003  με τίτλο  «Δαπάνες συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων 
" Ράλλυ Δ.Ε.Θ."»  ποσό  20.000,00€ 

 15.6471.1016 με τίτλο «Έξοδα οργάνωσης συναυλιών» ποσό 
4.500,00€. 

 Στον 10.7135.1501 αλλαγή τίτλου από «Προμήθεια Φωτεινές 
Επιγραφές για τις ανάγκες Υπηρεσίας Δόμησης» σε «Προμήθεια 
Φωτεινών Επιγραφών για τις ανάγκες Υπηρεσίας Δόμησης. 
Ληξιαρχείου και λοιπών δημοτικών υπηρεσιών» 

 
Σύμφωνα με την υπ αριθμ εισήγηση  10522-27/05/2021  της 
Προϊσταμένης  Δημοτολογίου & Ληξιαρχείου – Μητρώο Πολιτών και 
εισηγήσεις του  Αναπληρωτή Προϊστάμενο Διεύθυνσης  Διοικητικών 
Υπηρεσιών και του Δημάρχου Ωραιοκάστρου 
   
Β) Μεταφορά ποσού 35.000,00€ από τους κάτωθι Κ.Α εξόδων 

 90.9111.1000 με τίτλο «Αποθεματικό» ποσό 35.000,00€ 

 

           Και μέσω αποθεματικού στους κάτωθι  Κ.Α Εξόδων 

 00.7521.1005 με τίτλο «Συμμετοχή σε Δ.Υ.Ο.Π.Π.» ποσό 
10.000,00€ 

 30.7332.1021 με τίτλο «Λοιπά υλικά συντήρησης & επισκευής 
λοιπών εγκαταστάσεων ( χρώματα, βούρτσες, πινέλα κ.α. )» 
ποσό 10.000,00€ 

 00.6495.1009 (νέος) με τίτλο «Εξοπλισμός Α Βοηθειών για το 
Αυτοτελές τμήμα Πολιτικής Προστασίας» ποσό 5.000,00€ 
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 00.6495.1008 (νέος) με τίτλο «Δαπάνες κατάθεσης αντιρρήσεων 
και υποβολής κατά την προαναρτηση των κτηματολογικών 
δικαιωμάτων του Δήμου» ποσό 5.000,00€ 

 15.6236.1000 με τίτλο «Μίσθωση χημικών  τουαλετών 
(Καστροπολιτεία)» ποσό 5.000,00€ 

 
 

3) 

Α) Μεταφορά ποσού 1.940,60€ από τον κάτωθι Κ.Α εξόδων  

15.6012.1000 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 
εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και πρόσθετες αμοιβές» 

και μέσω αποθεματικού στον νέο ΚΑΕ εξόδου 15.7135.1044 (νέος)  
με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικών υαλοπινάκων 
στα γραφεία των υπαλλήλων της Κοινωνικής Προστασίας» 

 
 

 Β) Αλλαγή τίτλου  στον  ΚΑ εξόδων 15.6472.1002 με τίτλο: «Δαπάνες 
αθλητικής εκδήλωσης Beach Volley στην  Δ.Κ. Νέας Φιλαδέλφειας»  διότι η 
εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στη Δ.Κ. Ωραιοκάστρου  
και ο νέος τίτλος να είναι: «Τριήμερο πανελλήνιο τουρνουά Beach Volley στο 
Δήμο Ωραιοκάστρου» 

 

Σύμφωνα με την εισήγηση  της  Προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής 
Προστασίας Δημόσιας Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού  

 
 
4) Μεταφορά ποσού 5.000,00€ από τους κάτωθι Κ.Α εξόδων 

 15.7135.1039 με τίτλο «Εργασίες ίδρυσης Λαογραφικού 
Μουσείου» ποσό 5.000,00€ 

           Και μέσω αποθεματικού στον κάτωθι  Κ.Α Εξόδων 

 10.7135.1020 (νεος) με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση 
συστήματος κλειδαριών με καρταναγνώστη για το κτίριο του 
Δημαρχείου.» ποσό 5.000,00€ 

 
Σύμφωνα με την υπ αριθμ εισήγηση 10834-01/06/2021  του Προϊσταμένου  
Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Ανάπτυξης  
 
 
5)  

Α) Μεταφορά ποσού 1.000,00€ από τους κάτωθι Κ.Α εξόδων 
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 20.6631.1000 με τίτλο «Προμήθεια φαρμακευτικών κυτίων αυτοκινήτων» 
ποσό 1.000,00€ 

 

           Και μέσω αποθεματικού στους κάτωθι  Κ.Α Εξόδων 

 20.7135.1020 με τίτλο «Προμήθεια μηχανισμού συρόμενης πόρτας για τις  
ανάγκες υπηρεσίας Καθαριότητας.» ποσό 1.000,00€ και αλλαγή τίτλου στο 
«Προμήθεια μηχανισμών  συρόμενης πόρτας για τις  ανάγκες υπηρεσίας 
Καθαριότητας» 

 

Β) Μεταφορά ποσού 472.774,40€ από τους κάτωθι Κ.Α εξόδων 

 20.7132.1006 με τίτλο «Προμήθεια φορτηγών οχημάτων μικτού βάρους μέχρι 
3.5 tn» ποσό 105.000,00€ 

 20.6671.1014  με τίτλο «Προμήθεια ελαστικών επισώτρων οχημάτων» ποσό 
17.285,60€ 

 20.7135.1008 με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» ποσό 24.688,80€ 

 20.7131.1003 με τίτλο «Προμήθεια ανυψωτικού μηχανήματος - γερανού» 
ποσό 24.400,00€ 

 20.7135.1011 με τίτλο «Προμήθεια ενός μηχανήματος αυτόματης παροχής 
γάλακτος και αντίστοιχων εξαρτημάτων τους» ποσό 8.000,00€ 

 20.6634.1006 με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για 
το Δήμο Ωραιοκάστρου.» ποσό 13.000,00€ 

 20.6633.1000 με τίτλο «Προμήθεια απολυμαντικού και αποσμητικού κάδων 
απορριμμάτων και λαϊκών αγορών» ποσό 14.800,00€ 

 20.6275.1004 με τίτλο «Εργασίες καθαρισμού φρεατίων.» ποσό 17.000,00€ 

 20.7122.1001 με τίτλο «Προμήθεια  στεγάστρου για την στάθμευση 
οχημάτων» ποσό 17.000,00€ 

 20.6261.1000 με τίτλο «Επισκευή των αποχωρητηρίων των αμαξοστασίων 
καθαριότητας ..» ποσό 17.000,00€ 

 20.7135.1015 με τίτλο «Φωτισμός ανάδειξης Δημοτικών κτιρίων Δήμου 
Ωραιοκάστρου.» ποσό 24.800,00€ 

 20.7131.1005 με τίτλο «Προμήθεια σάρωθρου πεζού χειριστή.» ποσό 
24.800,00€ 

 20.6041.1002 με τίτλο «Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων για τήν αντιμετώπιση 
του κορονοϊου COVIT-19» ποσό 40.000,00€ 
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 20.6054.1002 με τίτλο «"Εργοδοτικές εισφορές  εκτάκτων υπαλλήλω λόγω 
sars - Covid - 19"» ποσό 15.000,00€ 

 20.6054.1000 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού» ποσό 
20.000,00€ 

 20.6051.1004 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση 
δημοσίου δικαίου - ΙΚΑ» ποσό 90.000,00€ 

 

           Και μέσω αποθεματικού στους κάτωθι  Κ.Α Εξόδων 

 20.7132.1011 (νέος) με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων» ποσό 
372.000,00€ 

 20.7132.1012 (νέος) με τίτλο «Προμήθεια Οχήματος περισυλλογής 
απορριμμάτων και συλλογής ογκωδών αντικειμένων.» ποσό 100.774,40€ 

 
Σύμφωνα με την υπ αριθμ εισήγηση   της Αντιδημάρχου Καθαριότητας 
 

6) 
Α) Μεταφορά ποσού 27.055,10€ από τους κάτωθι Κ.Α εξόδων 

 90.9111.1000 με τίτλο «Αποθεματικό» ποσό 27.055,10€ 

           Και μέσω αποθεματικού στον κάτωθι  Κ.Α Εξόδων 

 70.6117.1000 (νεος) με τίτλο «Κτηνιατρικές υπηρεσίες προγράμματος 
διαχείρισης αδέσποτων ζώων Δημοτικής Ενότητας Ωραιοκάστρου..» ποσό 
14.555,10€ 

 30.6321.1000 με τίτλο «Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων» ποσό 
3.500,00€ 

 30.6322.1000 με τίτλο «Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων» ποσό 
3.500,00€ 

 30.6323.1000 με τίτλο «Τέλη Κυκλοφορίας Μηχανημάτων Έργων» ποσό 
4.000,00€ 

 30.6253.1000 με τίτλο «Ασφάλιστρα Μεταφορικών  Μέσων(έτος 2013)» ποσό 
1.500,00€ 

Σύμφωνα με την υπ αριθμ  10874-02/06/2021 εισήγηση   της Προϊσταμένης 
Τ.Ο.Α  &  εισήγηση της Διεύθυνσης περιβάλλοντος  
 
                     7) 
    Κατόπιν της υπ αριθμ 137086/26/05/2021 (ΑΔΑ:6Ω8Υ465ΧΘΞ-ΡΩ5) 
Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών , Γενικού 
Γραμματέα Υποδομών, εγκρίθηκε επιχορήγηση για τον Δήμο Ωραιοκάστρου 
με ποσό 300.000,00€ για την Υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση οδών 
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βαριάς κυκλοφορίας στα ΒΙ.ΠΑ. του Δήμου Ωραιοκάστρου», έργο 
2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε. 
 
Ως εκ τούτου απαιτείται αποδοχή και εγγραφή του ανωτέρου ποσού με 
αναμόρφωση στο προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους  στο σκέλος των 
εσόδων 00.1322.1017 με τίτλο «Αποκατάσταση οδών βαριάς κυκλοφορίας 
στα ΒΙ.ΠΑ. του Δήμου Ωραιοκάστρου» 

 
Εν συνεχεία μεταφορά στο  αποθεματικού (Κ.Α.  90.9111.1000)  
 

8) 
Κατόπιν της υπ αριθμ 22096/23/03/2021 (ΑΔΑ:ΩΗ4246ΜΤΛ6-ΡΟΑ) Απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών εγκρίθηκε επιχορήγηση για τον 
Δήμο Ωραιοκάστρου με ποσό 31.192,23€ για την εξόφληση των υφιστάμενων  
ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων  προς τρίτους  (φορείς εκτός  Γενικής 
Κυβέρνησης)  
 

Ως εκ τούτου απαιτείται εγγραφή του ανωτέρου ποσού με αναμόρφωση 
στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους στο σκέλος εσόδων 
00.1515.1001  με τίτλο «Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων 
οφειλών» 

Εν συνεχεία μεταφορά στο  αποθεματικού (Κ.Α.  90.9111.1000)  
 
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.  
  
 
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. Την υπ΄ αριθμ. 55905/2019 ΚΥΑ Εσωτερικών και Οικονομικών (ΦΕΚ 3054/Β/29-7-

2019). 
7. Την υπ’αριθμ. πρωτ. 11137/04-06-2021 εισήγηση του τμήματος προϋπολογισμού 

λογιστηρίου μισθοδοσίας και εκκαθάρισης. 
8. Την υπ’ αριθμ. 230-2021 ( ΑΔΑ: ΩΧ27ΩΗΖ-8Η5) απόφαση 
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Αποφασίζει Με Πλειοψηφία  
 
Εγκρίνει την 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 ως 
εξής: 
 
1)  

Α) Μεταφορά ποσού 20.200,00€ από τους κάτωθι Κ.Α εξόδων 

 30.7133.1003 με τίτλο «Προμήθεια φωτοτυπικού για Υπηρεσία Δόμησης» 
ποσό 2.500,00€ 

 00.6451.1001 με τίτλο «Ετήσια συνδρομή πρόσβασης στο Δήμος Νετ» ποσό 
1.276,00€ 

 10.6265.1002 με τίτλο «Επισκευή ,συντήρηση των φωτοτυπικών 
μηχανημάτων» ποσό 6.200,00€ 

 10.7133.1401 με τίτλο «Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισμού(φαξ,τηλεφωνικές συσκευές ,κάρτες δικτύων κτλ)» ποσό 
3.000,00€ 

 10.7134.1012 με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση ασύρματης δικτύωσης 
στις Δ.Ε. Ωραιοκάστρου και Καλλιθέας» ποσό 7.224,00€ 

           Και μέσω αποθεματικού στους κάτωθι  Κ.Α Εξόδων 

 00.6142.1002 με τίτλο «Υπηρεσίες Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» 
ποσό 6.000,00€ 

 10.6266.9005 με τίτλο «Συντήρηση - υποστήριξη διαδικτυακής Πύλης.» ποσό 
2.000,00€ 

 10.6266.1000 με τίτλο «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού υπηρεσίας 
Πρωτοκόλλου (Πάπυρος )» ποσό 8.000,00€ 

 10.6266.1002 με τίτλο «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού(Ανανέωση 
ANTIVIRUS).» ποσό 2.000,00€ 

 10.6266.1004 με τίτλο «Συμβόλαιο Συντήρησης & Τεχνικής Υποστήριξης 
server & δικτυακού εξοπλισμού..» ποσό 700,00€ 

 00.6451.1007 (νεος) με τίτλο «Συνδρομή σε βάση δεδομένων για τις 
δημόσιες συμβάσεις» ποσό 1.500,00€ 

   Β)    Μεταφορά ποσού 3.000,00€ από τον κάτωθι Κ.Α εξόδων 10.6232.1001 
με τίτλο «Μισθώματα Κ.Ε.Π.» 
 
                  και μέσω αποθεματικού  
 
  στον νέο ΚΑΕ εξόδου 10.6230.1005  με τίτλο « Μίσθωση χώρου στέγασης 
Νομικής Υπηρεσίας » 
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Σύμφωνα με τις  υπ αριθμ εισηγήσεις 10531-27/05/2021 &  10709-31/05/2021  
του Αντιδημάρχου Ψηφιακής Πολιτικής & Νέας Γενιάς 

 
                       

2)   Α) Μεταφορά ποσού 54.718,60€ από τον κάτωθι Κ.Α εξόδων  

90.9111.1000 με τίτλο «Αποθεματικό» 

και μέσω αποθεματικού στους κάτωθι   ΚΑΕ εξόδων  

 00.6117.1009 με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας» 
ποσό 4.200,00€ 

 00.6117.1008 με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας» 
ποσό 6.100,00€ 

 10.6615.1002 (νεος) με τιτλο «Βιβλιοδεσία και αναβιβλιοδέτηση 
τόμων Ληξιαρχικών Βιβλίων» ποσο 6.500,00€ 

 00.8112.1000 με τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 
(ΠΟΕ)» ποσό 418,60€ 

 15.7135.1042 (νέος)  με τίτλο Προμήθεια και τοποθέτηση 
στεγάστρου για την προστασία των αρχαιοτήτων στο 
Παλαιόκαστρο ποσό   8.000,00€ 

 15.7135.1043 (νέος)  με τίτλο «Προμήθεια δύο σταθμών 
επισκευής  ποδηλάτων»  ποσό  5.000,00€ 

 15.6472.1003  με τίτλο  «Δαπάνες συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων 
" Ράλλυ Δ.Ε.Θ."»  ποσό  20.000,00€ 

 15.6471.1016 με τίτλο «Έξοδα οργάνωσης συναυλιών» ποσό 
4.500,00€. 

 Στον 10.7135.1501 αλλαγή τίτλου από «Προμήθεια Φωτεινές 
Επιγραφές για τις ανάγκες Υπηρεσίας Δόμησης» σε «Προμήθεια 
Φωτεινών Επιγραφών για τις ανάγκες Υπηρεσίας Δόμησης. 
Ληξιαρχείου και λοιπών δημοτικών υπηρεσιών» 

 
Σύμφωνα με την υπ αριθμ εισήγηση  10522-27/05/2021  της 
Προϊσταμένης  Δημοτολογίου & Ληξιαρχείου – Μητρώο Πολιτών και 
εισηγήσεις του  Αναπληρωτή Προϊστάμενο Διεύθυνσης  Διοικητικών 
Υπηρεσιών και του Δημάρχου Ωραιοκάστρου 
   
Β) Μεταφορά ποσού 35.000,00€ από τους κάτωθι Κ.Α εξόδων 

 90.9111.1000 με τίτλο «Αποθεματικό» ποσό 35.000,00€ 

           Και μέσω αποθεματικού στους κάτωθι  Κ.Α Εξόδων 

 00.7521.1005 με τίτλο «Συμμετοχή σε Δ.Υ.Ο.Π.Π.» ποσό 
10.000,00€ 
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 30.7332.1021 με τίτλο «Λοιπά υλικά συντήρησης & επισκευής 
λοιπών εγκαταστάσεων ( χρώματα, βούρτσες, πινέλα κ.α. )» 
ποσό 10.000,00€ 

 00.6495.1009 (νέος) με τίτλο «Εξοπλισμός Α Βοηθειών για το 
Αυτοτελές τμήμα Πολιτικής Προστασίας» ποσό 5.000,00€ 

 00.6495.1008 (νέος) με τίτλο «Δαπάνες κατάθεσης αντιρρήσεων 
και υποβολής κατά την προαναρτηση των κτηματολογικών 
δικαιωμάτων του Δήμου» ποσό 5.000,00€ 

 15.6236.1000 με τίτλο «Μίσθωση χημικών  τουαλετών 
(Καστροπολιτεία)» ποσό 5.000,00€ 

 
3) 

Α) Μεταφορά ποσού 1.940,60€ από τον κάτωθι Κ.Α εξόδων  

15.6012.1000 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 
ημέρες και νυκτερινές ώρες και πρόσθετες αμοιβές» 

και μέσω αποθεματικού στον νέο ΚΑΕ εξόδου 15.7135.1044 (νέος)  με τίτλο 
«Προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικών υαλοπινάκων στα γραφεία των 
υπαλλήλων της Κοινωνικής Προστασίας» 

 Β) Αλλαγή τίτλου  στον  ΚΑ εξόδων 15.6472.1002 με τίτλο: «Δαπάνες αθλητικής 
εκδήλωσης Beach Volley στην  Δ.Κ. Νέας Φιλαδέλφειας»  διότι η εκδήλωση θα 
πραγματοποιηθεί στη Δ.Κ. Ωραιοκάστρου  
και ο νέος τίτλος να είναι: «Τριήμερο πανελλήνιο τουρνουά Beach Volley στο Δήμο 
Ωραιοκάστρου» 

 

Σύμφωνα με την εισήγηση  της  Προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας 
Δημόσιας Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού  

 
 

4) Μεταφορά ποσού 5.000,00€ από τους κάτωθι Κ.Α εξόδων 

 15.7135.1039 με τίτλο «Εργασίες ίδρυσης Λαογραφικού Μουσείου» ποσό 
5.000,00€ 

           Και μέσω αποθεματικού στον κάτωθι  Κ.Α Εξόδων 

 10.7135.1020 (νεος) με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος 
κλειδαριών με καρταναγνώστη για το κτίριο του Δημαρχείου.» ποσό 
5.000,00€ 

 
Σύμφωνα με την υπ αριθμ εισήγηση 10834-01/06/2021  του Προϊσταμένου  
Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Ανάπτυξης  
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5)  

Α) Μεταφορά ποσού 1.000,00€ από τους κάτωθι Κ.Α εξόδων 

 20.6631.1000 με τίτλο «Προμήθεια φαρμακευτικών κυτίων αυτοκινήτων» 
ποσό 1.000,00€ 

 

           Και μέσω αποθεματικού στους κάτωθι  Κ.Α Εξόδων 

 20.7135.1020 με τίτλο «Προμήθεια μηχανισμού συρόμενης πόρτας για τις  
ανάγκες υπηρεσίας Καθαριότητας.» ποσό 1.000,00€ και αλλαγή τίτλου στο 
«Προμήθεια μηχανισμών  συρόμενης πόρτας για τις  ανάγκες υπηρεσίας 
Καθαριότητας» 

 

Β) Μεταφορά ποσού 472.774,40€ από τους κάτωθι Κ.Α εξόδων 

 20.7132.1006 με τίτλο «Προμήθεια φορτηγών οχημάτων μικτού βάρους μέχρι 
3.5 tn» ποσό 105.000,00€ 

 20.6671.1014  με τίτλο «Προμήθεια ελαστικών επισώτρων οχημάτων» ποσό 
17.285,60€ 

 20.7135.1008 με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» ποσό 24.688,80€ 

 20.7131.1003 με τίτλο «Προμήθεια ανυψωτικού μηχανήματος - γερανού» 
ποσό 24.400,00€ 

 20.7135.1011 με τίτλο «Προμήθεια ενός μηχανήματος αυτόματης παροχής 
γάλακτος και αντίστοιχων εξαρτημάτων τους» ποσό 8.000,00€ 

 20.6634.1006 με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για 
το Δήμο Ωραιοκάστρου.» ποσό 13.000,00€ 

 20.6633.1000 με τίτλο «Προμήθεια απολυμαντικού και αποσμητικού κάδων 
απορριμμάτων και λαϊκών αγορών» ποσό 14.800,00€ 

 20.6275.1004 με τίτλο «Εργασίες καθαρισμού φρεατίων.» ποσό 17.000,00€ 

 20.7122.1001 με τίτλο «Προμήθεια  στεγάστρου για την στάθμευση 
οχημάτων» ποσό 17.000,00€ 

 20.6261.1000 με τίτλο «Επισκευή των αποχωρητηρίων των αμαξοστασίων 
καθαριότητας ..» ποσό 17.000,00€ 

 20.7135.1015 με τίτλο «Φωτισμός ανάδειξης Δημοτικών κτιρίων Δήμου 
Ωραιοκάστρου.» ποσό 24.800,00€ 

 20.7131.1005 με τίτλο «Προμήθεια σάρωθρου πεζού χειριστή.» ποσό 
24.800,00€ 
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 20.6041.1002 με τίτλο «Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων για τήν αντιμετώπιση 
του κορονοϊου COVIT-19» ποσό 40.000,00€ 

 20.6054.1002 με τίτλο «"Εργοδοτικές εισφορές  εκτάκτων υπαλλήλω λόγω 
sars - Covid - 19"» ποσό 15.000,00€ 

 20.6054.1000 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού» ποσό 
20.000,00€ 

 20.6051.1004 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση 
δημοσίου δικαίου - ΙΚΑ» ποσό 90.000,00€ 

 

           Και μέσω αποθεματικού στους κάτωθι  Κ.Α Εξόδων 

 20.7132.1011 (νέος) με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων» ποσό 
372.000,00€ 

 20.7132.1012 (νέος) με τίτλο «Προμήθεια Οχήματος περισυλλογής 
απορριμμάτων και συλλογής ογκωδών αντικειμένων.» ποσό 100.774,40€ 

 
Σύμφωνα με την υπ αριθμ εισήγηση   της Αντιδημάρχου Καθαριότητας 
 

6) 
Α) Μεταφορά ποσού 27.055,10€ από τους κάτωθι Κ.Α εξόδων 

 90.9111.1000 με τίτλο «Αποθεματικό» ποσό 27.055,10€ 

           Και μέσω αποθεματικού στον κάτωθι  Κ.Α Εξόδων 

 70.6117.1000 (νεος) με τίτλο «Κτηνιατρικές υπηρεσίες προγράμματος 
διαχείρισης αδέσποτων ζώων Δημοτικής Ενότητας Ωραιοκάστρου..» ποσό 
14.555,10€ 

 30.6321.1000 με τίτλο «Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων» ποσό 
3.500,00€ 

 30.6322.1000 με τίτλο «Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων» ποσό 
3.500,00€ 

 30.6323.1000 με τίτλο «Τέλη Κυκλοφορίας Μηχανημάτων Έργων» ποσό 
4.000,00€ 

 30.6253.1000 με τίτλο «Ασφάλιστρα Μεταφορικών  Μέσων(έτος 2013)» ποσό 
1.500,00€ 

Σύμφωνα με την υπ αριθμ  10874-02/06/2021 εισήγηση   της Προϊσταμένης 
Τ.Ο.Α  &  εισήγηση της Διεύθυνσης περιβάλλοντος  
 
                 
 7) 
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    Κατόπιν της υπ αριθμ 137086/26/05/2021 (ΑΔΑ:6Ω8Υ465ΧΘΞ-ΡΩ5) 
Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών , Γενικού 
Γραμματέα Υποδομών, εγκρίθηκε επιχορήγηση για τον Δήμο Ωραιοκάστρου 
με ποσό 300.000,00€ για την Υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση οδών 
βαριάς κυκλοφορίας στα ΒΙ.ΠΑ. του Δήμου Ωραιοκάστρου», έργο 
2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε. 
 

αποδοχή και εγγραφή του ανωτέρου ποσού με αναμόρφωση στο 
προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους  στο σκέλος των εσόδων 00.1322.1017 
με τίτλο «Αποκατάσταση οδών βαριάς κυκλοφορίας στα ΒΙ.ΠΑ. του Δήμου 
Ωραιοκάστρου» 

Εν συνεχεία μεταφορά στο  αποθεματικού (Κ.Α.  90.9111.1000)  
 

8) 
Κατόπιν της υπ αριθμ 22096/23/03/2021 (ΑΔΑ:ΩΗ4246ΜΤΛ6-ΡΟΑ) Απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών εγκρίθηκε επιχορηγήση για τον 
Δήμο Ωραιοκάστρου με ποσό 31.192,23€ για την εξόφληση των υφιστάμενων  
ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων  προς τρίτους  (φορείς εκτός  Γενικής 
Κυβέρνησης)  
 

εγγραφή του ανωτέρου ποσού με αναμόρφωση στον προϋπολογισμό του 
τρέχοντος έτους στο σκέλος εσόδων 00.1515.1001  με τίτλο «Επιχορηγήσεις 
για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών» 

Εν συνεχεία μεταφορά στο  αποθεματικού (Κ.Α.  90.9111.1000)  
 
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. 
 
 Καταψήφισαν οι Δ.Σ. κ.κ. Σκαρλάτος Π., Τζίκας Κ., Ματσουκατίδης Θ., Λαζαρίδης Γ., 
ενώ παρών δήλωσαν οι  Πολυχρονίδης Α., Παρισόπουλος Γ., Τσακαλίδης Η., 
Λαζαρίδης Ηλ., Εδιρνέλης Γ., Χατζηευαγγέλου Π., Θεμελής Α. καιη κα Μαντά Β. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 65/2021 
 

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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