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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της αριθ. 21/2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης 195/2020 
 

Θέμα: Ψήφιση του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου 
Δράσης του Δήμου Αμυνταίου, οικονομικού έτους 2021.  

Στο Αμύνταιο, στις 02 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση στο 
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αμυνταίου, δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 266 του Ν. 3852/2010 (87Α) ως 
ισχύουν, του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (167Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
και του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) 
(55Α), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (76Α), ύστερα από την με 
αριθμό πρωτοκόλλου 16479/27-10-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του 
Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα 
χωριστά. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε 
σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 18 μέλη. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ     ΑΠΟΝΤΕΣ 

Μπάντης Ιορδάνης  Αντωνιάδης Θεοχάρης 
Γεώργου Τρύφων Κύρκου Κυριάκος 
Θωμαϊδης Χρήστος, Πρόεδρος Αβραμίδης Ιωάννης 
Κιοσές Παναγιώτης Ιωάννου Χρήστος 
Τσαχειρίδης Σπύρος Ιωαννίδου Ελένη 
Μπερμπερίδης Πέτρος Πέγιου Ιωάννης 
Τόμου Πέτρος Καραούλη Αφροδίτη 
Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος Κρητικού Διαμαντούλα  
Θεοδώρου Απόστολος Σονιάδου Σωτηρία 
Χατζητιμοθέου Ιωάννης  
Σαργιαννίδης Παύλος  
Νάτσης Ιωάννης  
Γρομπανόπουλος Τρύφων  
Σαπαρδάνης Φώτιος  
Θεοδοσιάδης Πρόδρομος  
Δεμερτζίδης Στυλιανός  
Γυρίκη Ελένη  
Ελευθεριάδης Κυριάκος  

Παρών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης Άνθιμος που κλήθηκε νόμιμα. 

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κα. Τσακίρογλου Ελευθερία για την τήρηση των 
πρακτικών. 
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Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, προσήλθε στην 
αίθουσα ο δημοτικός σύμβουλος Πέγιου Ιωάννης 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα  της 
ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Διευθυντή της Οικονομικής Υπηρεσίας κ. 
Μεδίτσκο Ανδρέα ο οποίος είπε τα εξής: 

Σύμφωνα με το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
ορίζονται τα εξής:  

«1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών που εκδίδεται 
τον Ιούλιο κάθε έτους, ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας 
(ΚΕΔΕ), 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 επιμέρους 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 παραγράφου 1 
και ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση 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 κοινότητας με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων 
και στους προέδρους κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό έως τριακόσιους (300) 
κατοίκους, έως το τέλος Ιουνίου, καθορίζει το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού 
εξόδων κάθε κοινότητας για το επόμενο οικονομικό έτος. 

4. Ο πρόεδρος κοινότητας έως τριακοσίων (300) κατοίκων ή το συμβούλιο 
κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων καταρτίζει σχέδιο του 
προϋπολογισμού εξόδων της κοινότητας, το οποίο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 
ανώτατο ποσό που καθορίστηκε, σύμφωνα με την παράγραφο 3. Το σχέδιο, 
συνοδευόμενο από αιτιολογική έκθεση, αποστέλλεται στην οικονομική επιτροπή έως 
την 20η Ιουλίου και, σε περίπτωση μη κατάρτισης ή μη εμπρόθεσμης υποβολής του 
από την κοινότητα, το σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων καταρτίζεται από αυτήν. 
Οι υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε αναγκαία υποστήριξη στο συμβούλιο ή τον 
πρόεδρο της κοινότητας για την κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού εξόδων 
της κοινότητας. 

5. 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 τη γνώμη της επιτροπής 
διαβούλευσης του άρθρου 76 του ν. 3852/2010. Η μη διατύπωση γνώμης επί του 
προϋπολογισμού από την επιτροπή διαβούλευσης, δεν κωλύει τη σύνταξη του 
προσχεδίου αυτού από την εκτελεστική επιτροπή. 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. 
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6. Η οικονομική επιτροπή, έως την 20η Σεπτεμβρίου, εξετάζει το προσχέδιο που της 
παραδίδει η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και το σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων 
κάθε κοινότητας και ειδικότερα αν: 

α) οι συνολικές δαπάνες που αναγράφονται σε αυτό υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό 
που έχει καθοριστεί από το δημοτικό συμβούλιο για κάθε κοινότητα, 

β) οι δαπάνες αφορούν τις αρμοδιότητες που έχουν μεταβιβαστεί από το δημοτικό 
συμβούλιο στις κοινότητες, 

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 ανάλογα και καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισμού. 

Σε ειδικό παράρτημα του προϋπολογισμού, αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν 
στις 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 (Α΄ 18), 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 
εκάστου 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. 

7. Το δημοτικό συμβούλιο, έως τη 15η Νοεμβρίου, 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 τον σκοπό συνεδρίαση, σύμφωνα με τις 
παραγράφους 8 και 9 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. 
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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). 

8. Η συζήτηση και η ψήφιση του προϋπολογισμού διεξάγεται επί της εισήγησης της 
οικονομικής επιτροπής και επί των εναλλακτικών προτάσεων των παρατάξεων που 
τυχόν υποβλήθηκαν. Έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ συγκεκριμένης πρότασης, 
είτε υπέρ της κατατεθείσας από την οικονομική επιτροπή είτε υπέρ εναλλακτικών 
προτάσεων, που κατατίθενται σύμφωνα με την παράγραφο 9. Έγκυρες θεωρούνται 
οι ψήφοι υπέρ συγκεκριμένης πρότασης, είτε υπέρ της κατατεθείσας από την 
οικονομική επιτροπή είτε υπέρ εναλλακτικών προτάσεων, που κατατίθενται σύμφωνα 
με την παράγραφο 9. Οι λευκές ψήφοι δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό 
της πλειοψηφίας. 

9. Εναλλακτικές προτάσεις προϋπολογισμού κατατίθενται είτε στην οικονομική 
επιτροπή κατά το στάδιο σύνταξης του σχεδίου του προϋπολογισμού, είτε στο 
δημοτικό συμβούλιο κατά την πρώτη συζήτηση και ψήφιση του προϋπολογισμού. Οι 
εναλλακτικές προτάσεις συντάσσονται από τις προτείνουσες παρατάξεις ή τους 
προτείνοντες συμβούλους, συνοδεύονται από αιτιολογική έκθεση και εισήγηση της 
οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, συζητούνται διακριτά και τίθενται σε ψηφοφορία 
κατά την ίδια συνεδρίαση που συζητείται το σχέδιο που έχει υποβληθεί από την 
οικονομική επιτροπή. Σε περίπτωση που τροποποιούν κωδικούς αριθμούς εσόδων 
και δαπανών, θα πρέπει να διασφαλίζεται πάντοτε η ισοσκέλιση τουλάχιστον του 
προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος 
άρθρου. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι 
αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Η πρόταση που 
συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού 
συμβουλίου συνιστά τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό. Αν καμία πρόταση δεν 
συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού 
συμβουλίου, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε 
ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις 
περισσότερες ψήφους επί των παρόντων. 

10. Συνοπτική κατάσταση του προϋπολογισμού, όπως τελικώς ψηφίστηκε από το 
συμβούλιο, αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου και δημοσιεύεται σε μία (1) 
τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε 
εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια της περιφερειακής ενότητας που εδρεύει ο δήμος. 
Η παράλειψη δημοσίευσης αυτής δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης του 
δημοτικού συμβουλίου, με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός. 

11. Αν το σχέδιο του προϋπολογισμού και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης δεν 
καταρτιστούν και δεν υποβληθούν, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 7 ή αν ο 
πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου δεν μεριμνήσει για να συγκληθεί το συμβούλιο 
έως την 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, σύμφωνα με τις παραγράφους 8 και 9. Αν 
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. 
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12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, που εκδίδεται 
ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Τ.Α. και 
Αναπτυξιακής Πολιτικής 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 απόφασης της παραγράφου 1.» 

Επιπρόσθετα σύμφωνα με την περ. δ’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 ως ισχύει, η 
Εκτελεστική Επιτροπή: 

«……δ) Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου στο 
πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το 
προσχέδιο του προϋπολογισμού προς την οικονομική επιτροπή……….» 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η Εκτελεστική Επιτροπή έλαβε την υπ’ αριθ. 
14/2020 απόφαση για το προσχέδιο του προϋπολογισμού και του ΕΠΔ το οποίο και 
εισηγήθηκε στην Οικονομική Επιτροπή. 

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας όλα τα παραπάνω υπόψη συνέταξε, σύμφωνα 
με το εδ. β της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και 
ισχύει, το σχέδιο του Προϋπολογισμού το οποίο και υπέβαλλε στο Δημοτικό 
Συμβούλιο με την υπ’ αριθ. 208/2020 απόφασή της. 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες 
απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα 
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίσει για τον 
Προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης οικονομικού έτους 2021 του 
Δήμου Αμυνταίου. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη: 

 Τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει 

 Τις διατάξεις του εδ. β’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως 
αντικαταστάθηκε και ισχύει 

 Τις διατάξεις των άρθρων 63, 76, 86 και 266 του Ν.3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν  

 Την ΚΥΑ οικ. 46735/2020 Υπ. Οικονομικών-Εσωτερικών (ΦΕΚ 3170/Β/01-08-
2020) με την οποία παρέχονται οδηγίες για την κατάρτιση του 
προϋπολογισμού των Δήμων 

 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 απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β’) 
ως ισχύει 

 Το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου  
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 Την υπ’ αριθ. 104/2020 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 Αμυνταίου του έτους 
2021 όπως καταρτίστηκε με την αριθ. 208/2020  Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής  

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Α. Ψηφίζει τον προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του έτους 
2021 του Δήμου Αμυνταίου, 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 
στο Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης) για έλεγχο.  

Γ. Ο προϋπολογισμός να δημοσιευτεί σύμφωνα με τις κατά νόμο διατυπώσεις.  

Δ. Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Κυριάκος Ελευθεριάδης ψήφισε κατά του θέματος, 
σύμφωνα με τις θέσεις που διατύπωσε όπως αυτές καταγράφονται στα επίσημα 
αναλυτικά πρακτικά.  

 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 195/2020 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
ΘΩΜΑΪΔΗΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ 
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