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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το πρακτικό αριθμός:6/2021 

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη 2ης Αναμόρφωσης 
προϋπολογισμού έτους 2021.   
  
Στο Ωραιόκαστρο σήμερα 26-4-2021, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα  και ώρα       
16:00,  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) 
και την ΔΙΔΑΔ/ Φ.69/155/οικ.6602/13-04-2021 (ΑΔΑ:9ΖΝΗ46ΜΤΛ6-ΕΟΟ) 
Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών ύστερα από την υπ΄αριθμ. πρωτ. 
8055/22-4-2021 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 είκοσι οκτώ   (28): 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 
1. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
2. ΖΑΠΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
3. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
4. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 
5. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
6. ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
7. ΠΑΝΙΩΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
8. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

9. ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 
10. ΜΟΔΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
11. ΤΕΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
12. ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
13. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
14. ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
15. ΤΖΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
16. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ-ΒΕΣΚΟΥ 

ΕΥΔΟΞΙΑ 
17. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
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18. ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
19. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 
20. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 
21. ΜΑΝΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 
22. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
23. ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
24. ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
25. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
26. ΕΔΙΡΝΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
27. ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 

ΠΑΣΧΑΛΗΣ 
28. ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
 
1. ΔΡΟΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  
2. ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
3. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ 
4. ΜΑΤΣΟΥΚΑΤΙΔΗΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
5. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 
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. 
 
Στη συνεδρίαση προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. 
Τερζής Χρήστος λόγω απουσίας της Προέδρου κας Ευαγγελίας Δρόσου. 
 
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ο Προεδρεύων του Δημοτικού Συμβουλίου, 
κ. Τερζής Χρήστος,  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού ανέγνωσε 
το 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο 
Οικονομικού και Διοικητικού κ. Καρασαββίδη Δημήτριο ο οποίος 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 
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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 (ΦΕΚ 3170/01.08.2020 τ.Β΄) 
Κ.Υ.Α των Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών περί «Παροχής οδηγιών για την 
κατάρτιση προϋπολογισμών των δήμωνγια 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 του2021 
και να προχωρήσουν σε αναμόρφωση του, μετ ην 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: 

 
Α.Υποχρεωτική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Ομάδας Εσόδων ΙΙ 

Α)ΟΜΑΔΑΕΣΟΔΩΝΙΙ 
 
Οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα εγγράφουν στην ΟΜΑΔΑ II (ΚΑΕ 32) 
τα πραγματικά ποσά και,σύμφωνα με αυτά, επαναϋπολογίζουν το 
επιτρεπόμενο ελάχιστο ποσό που πρέπει να εγγραφεί στονΚΑΕ 85 
«Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά 
τα Π.Ο.Ε. εντός 
τουοικονομικούέτους»μεβάσητηναρχήότιησυνολικήδιαφοράτωνεγγεγραμ
μένωνποσώνστονΠ/Υτου2021γιατουςΚΑΕ32και85δενμπορείναυπερβαίνει
τομέγιστοαπότιςεισπράξειςπουπραγματοποίησεοφορέαςστονΚΑΕ32γιατα
έτη2019και2020.Στηνπερίπτωση,πουτοεγγεγραμμένοποσόστονΚΑΕ85είν
αιμικρότεροτουεπιτρεπόμενουελαχίστουποσού,είναιυποχρεωτική η άμεση 
αναμόρφωση του προϋπολογισμού με αύξηση του προϋπολογισθέντος 
ποσούστονσυγκεκριμένοΚΑΕ. 

Γιαυτόπροκύπτουνδιαφορέςμεταξύτωνπροϋπολογισθέντωνκαιτωνπραγματικώνε
ισπρακτέωνυπολοίπωνόπωςπαρουσιάζονταιστονπαρακάτωπίνακα: 

 
: 

Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή ΠΟΣΟΠΡΟΫΠ
ΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

2021 
 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ 
ΠΟΣΟστις 
31.12.2020 

ΠΟΣΑ 
ΠΡΟΣΑΝΑΜΟ

ΡΦΩΣΗ 

06.00.3211.1000 Τέλη καθαριότητας 
και 
ηλεκτροφωτισμού-
Φόρος 
ηλεκτροδοτούμενων 

1.190.867,13 1.162.063,81 
 

-28.803,32 
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χώρων Π.Ο.Ε  

06.00.3212.1000 Τέλη και δικαιώματα 
ύδρευσης.(ΠΟΕ) 

318.370,65 314.964,47 
 

-3406,18 

06.00.3214.1000 Τέλη και δικαιώματα 
αποχέτευσης (ΠΟΕ) 

35.684,55 35.091,58 
 

-592,97 

06.00.3215.1001 Τέλος ακίνητης 
περιουσίας (ΠΟΕ) 

116.375,73 114.566,36 
 

-1.809,37 

06.00.3216.1000 Δυνητικά 
ανταποδοτικά τέλη 
και εισφορές (ΠΟΕ) 

5.578,60 5.578,60 
 

0 

06.00.3216.1001 Τέλη χρήσης 
κοινόχρηστων χώρων 

1209,74 0,00 
 

-1.209,74 

06.00.3217.1000 Εισφορά λόγω 
ένταξης ή επέκτασης 
πολεοδομικών 
σχεδίων (ΠΟΕ) 

767.953,36 735.122,65 
 

-32.830,71 

06.00.3218.1001 Τακτικά έσοδα επί 
ακαθαρίστων εσόδων 
επιτηδευματιών 
Π.Ο.Ε. 

214038,99 213.848,55 
 

-190,44 

06.00.3219.1000 Φόρος 
ηλεκτροδοτούμενων 
χώρων(ΠΟΕ) 

123.641,31 120.482,80 
 

-3.158,51 

06.00.3219.1001 Φόρος 
ηλεκτροδοτούμενων 
χώρων σχολείων 
(ΠΟΕ) 

47.781,20 46.588,10 
 

-1.193,10 

06.00.3219.1002 Έσοδα νεκροταφείων 
(ΠΟΕ) 

42.270,74 40.622,34 
 

-1648,40 

06.00.3219.1004 Έσοδα από ενοίκια & 
χρήση γης(ΠΟΕ) 

28.481,29 6.391,83 
 

-22.089,46 

06.00.3219.1005 Έσοδα από αστικά 
ακίνητα (ΠΟΕ) 

25.319,83 25.319,83 
 

0 

06.00.3219.1008 Άδεια στάσιμου 
υπαίθριου εμπορίου-
Καντίνες(ΠΟΕ) 

1.385,10 926,34 
 

-458,76 

06.00.3219.1013 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3,6% 
ΠΟΕ 

1.114,87 1.061,37 
 

-53,50 

06.00.3219.1014 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
ΧΡΗΜΑΤΩΝ (ΠΟΕ) 

81.790,56 70.059,11 
 

-11.731,45 

06.00.3219.1017 Λοιπά πρόστιμα 189.200,95 185.147,26 
 

-4.053,69 

06.00.3219.1018 Τ.Α.Π. λόγω μη 
δήλωσης 

27,97 27,97 
 

0,00 

06.00.3219.1019 Έσοδααπό αγροτικά 
ακίνητα 

146.072,05 141.769,87 
 

-4.302,18 

06.00.3221.1000 Έκτακτα γενικά 
έσοδα (ΠΟΕ) 

52.593,87 52.513,87 
 

-80,00 

06.00.3221.1001 Πρόστιμα του Κ.Ο.Κ 
(ΠΟΕ) 

384.950,52 379.208,13 -5.742,39 

Σύνολο   3.774.709,03         3.651.354,84 
€  

-123.354,19 

 
Συνεπώς ως αποτέλεσμα διαφοράς συνολικού ποσού 123.354,19€ μειώνονται 
οι κωδικοί 02.20.8511.1000&02.00.8511.1000 κατά ποσό 
28.803,32€&94.550,87€ αντίστοιχα λόγω προβλέφεων μη εισπράκτέων 
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εισόδων. 
 
Β)ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥΠΟΛΟΙΠΟ 
Στο Χρηματικό Υπόλοιπο Προηγούμενης Χρήσης, της Ομάδας Εσόδων 
ΙΙΙ εγγράφεται το πόσο 
πουπροέκυψεκατάτην31.12.2020(11.796.607,11€).Γιαυτόπροκύπτουνδιαφο
ρέςμεταξύτωνπροϋπολογισθέντωνκαιτωνπραγματικώνυπολοίπων,όπωςπαρ
ουσιάζονταιστονπαρακάτωπίνακα: 
 
 
 
 
 

 

K.A 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΟΣΟΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΜΟΥ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚ
Ο 

ΠΟΣΟστις 
31.12.2020 

 
ΔΙΑΦΟΡΑΠΡΟΣ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 

 
5111 

Χρηματικό υπόλοιπο 
προερχόμενο από τακτικά 

έσοδα για την κάλυψη 
υποχρεώσεων παρελθόντων 

ετών 

 
 

 
740.733.38 

 
 

 
1.085.878.7

5 

 
 

 
345.145,37 

 
5113 

Χρηματικό υπόλοιπο 
προερχόμενο από τακτικά 

έσοδα για την κάλυψη 
ειδεκευμένων δαπανών 

 
 
 

7.471.759,
65 

 
 
 

7.731.541,7
7 

 
 
 

259.782,12 

 
  5121 

Χρηματικό υπόλοιπο 
προερχόμενο από έκτακτα 

έσοδα για την κάλυψη 
υποχρεώσεων παρελθόντων 

ετών 

 
 

371.341,53 

 
 

508.537,55 

 
 

137196,02 

 
 

5122 
 

Χρηματικό υπόλοιπο 
προερχόμενο από έκτακτα 

έσοδα (εκτόςΠΔΕ) για 
πιστώσεις προοριζόμενες 
για επενδυτικές δαπάνες 

 
 

317.338,82 

 
 

293.287,70 

 
 

-24.051,12 

 
   5123 

Χρηματικό υπόλοιπο απο 
έκτακτα έσοδα για την 
κάλυψη ειδικευμένων 

δαπανών 

 
1.891.436,21 

 
1.927.297,73 

 
35.961,52 

 
5124 

Χρηματικό υπόλοιπο 
προερχόμενο από το 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και 

Εθνικό ΠΔΕ) 

 
 

617.036,45 

 
 

250.063,61 

 
 

-366.972,84 

  
ΣΥΝΟΛΟ 

 
11.409.646,04 

 
11.796.607,11 

 
386.961,07 
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Συνεπώς, μεταμορφώνεται ο κωδικός εσόδου 90.9111.1000 με τίτλο 
«Αποθεματικό» με ποσό διαφοράς 386.961,07€ 
 
 
Β. Λοιπές 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. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ: 
Επειδή κατά την σύνταξη του Προϋπολογισμού του έτους 2021 δεν 
προβλέφθηκε με ακρίβεια το υπόλοιπο ποσό των συμβάσεων που δεν 
ολοκληρώθηκαν έως την λήξη του έτους  , απαιτείται τροποποίηση του 
τρέχοντος προϋπολογισμού ως εξής:  
Μεταφορά ποσού 21.000,00€ από τον Κ.Α. εξόδου 90.9111.1000με τίτλο 
«Αποθεματικό»  
και μέσω του Κ.Α. Εξόδου 90.9111.1000 με τίτλο  «Αποθεματικό» στους  Κ.Α. 
Εξόδων 

 10.6643.1000με τίτλο  «Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση» ποσό 
15.000,00€ 

 15.6061.1000με τίτλο  «Παροχές ένδυσης για το εργατοτεχνικό προσωπικό ( 
Μ.Α.Π. )» ποσό 6.000,00€ 
 

 
2. Σύμφωνα με το εξτρε της Τράπεζας της Ελλάδοςαπαιτείται η εγγραφή ποσού  

280.630,00€στον  ΚΑ εσόδου 00.1216.1000με τίτλο «Έκτακτη επιχορήγηση από το 
πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από Κ.Δ.Α.Π.» 
και μέσω αποεθματικού στον νέο ΚΑ εξόδου 00.6718.1003με τίτλο «Έκτακτη 
επιχορήγηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την παροχή κοινωνικών 
υπηρεσιών από Κ.Δ.Α.Π.» με το ίδιο ποσό  280.630,00€. 

3. Μεταφορά ποσού  134.200,00από τονΚΑ εξόδου 00.9111.1000με τίτλο 
«Αποθεματικό»και μέσω αποθεματικού στον ΚΑ εξόδου: 

 00.6731.1004με τίτλο «Επιχορήγηση Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, 
Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Ωραιοκάστρου (Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω) ποσό 
130.000,00 € 

 30.6112.1002 με τίτλο «Αμοιβή ελεγκτών δόμησης για το έργο "Ανέγερση 
4ου Γυμνασίου Ωραιοκάστρου" ποσό 2.000,00€ 

 30.6112.1003 με τίτλο «Αμοιβή ελεγκτών δόμησης για το έργο "2ο 
Δημοτικό Σχολείο  Παλαιοκάστρου" ποσό 2.000,00€ 
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 10.6051.1007 (νέος)με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά προσωπικού Δημοσίου 
Δικαίου ΟΕΚ» ποσού 200,00€ 

4. Εγγραφή ποσών   στους  ΚΑ εσόδων χρηματοδοτούμενων δαπανών: 

 110.504,42€στον  ΚΑ εσόδου 00.4319.1001με τίτλο «Χρηματοδότηση του 
έργου "Remote Healthcare Service Provision" και Ακρωνύμιο 
REMOTCARE,Πρόγραμμα Ευρωπαικής Διασυνοριακής Συνεργασίας 
INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020_PB3» και μεταφορά μέσω 
αποθεματικούστον  ΚΑ εξόδου 00.6739.1000 με τίτλο «Απόδοση 
χρηματοδότησης στο PB3, "MPHAT SOUTHWEST HOSPITAL" εταίρο του 
έργου με τίτλο "Remote Healthcare Service Provision" με το ακρωνύμιο 
«REMOTECARE» του προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTEREG V-A 
Ελλάδα–Βουλγαρία 2014-2020"» ποσού110.504,42€ (REMOTE) 

 13.870,05€ στον  ΚΑ εσόδου 00.4319.1002με τίτλο «Χρηματοδότηση από το 
έργο με τίτλο "Application of innovative tecnhiques for improving drinking 
water quality in urban areas" με το ακρωνύμιο «AQUALITY» του 
προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTEREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 
2014-2020» και μεταφορά μέσω αποθεματικούστον  ΚΑ εξόδου 
00.6739.1001 με τίτλο «" Απόδοση χρηματοδότησης στο PB2, " 
Municipality of Dimitrovgrad " εταίρο του έργου  « Application of 
innovative tecnhiques for improving drinking water quality in urban areas» 
με το ακρωνύμιο «AQUALITY» του προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας 
INT» ποσό 13.870,05€(AQUALITY) 

 301.049,99€στον  ΚΑ εσόδου 00.1328.1006με τίτλο «Χρηματοδότηση από 
το έργο με τίτλο «Χρηματοδότηση Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Δήμου 
Ωραιοκάστρου»  

 
και μεταφορά μέσω αποθεαμτικούστουςΚΑ εξόδων: 
 

 69.6142.1000  με τίτλο «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την 
υλοποίηση της πράξης για τον Δήμο Ωραιοκάστρου ( Ανοικτό  
Κέντρο Εμπορίου )» ποσού31.049,99€(ΕΣΠΑ) 

 00.6739.1002 με τίτλο «Απόδοση χρηματοδότησης στον Εμπορικό 
Σύλλογο με τίτλο "Open Mall, Υποέργο 4:Δαπάνες για αμοιβές 
προσωπικού για τον Εμπορικό Σύλλογο Ωραιοκάστρου"» 
ποσού70.000,00€ 

 00.6739.1003 με τίτλο «Απόδοση χρηματοδότησης στον Εμπορικό 
Σύλλογο με τίτλο "Open Mall, Υποέργο 7:Προμήθεια και 
Εγκατάσταση υλικών για την ανάδειξη ταυτότητας της εμπορικής 
περιοχής για τον Εμπορικό Σύλλογο Ωραιοκάστρου"»      
ποσού156.758,00€ 

 00.6739.1004 με τίτλο «Απόδοση χρηματοδότησης στον Εμπορικό 
Σύλλογο με τίτλο "Open Mall, Υποέργο 8:Προβολή και προώθηση 
της Εμπορικής Περιοχής για τον Εμπορικό Σύλλογο Ωραιοκάστρου"»  
ποσού23.242,00€ 

ΑΔΑ: ΡΟΥΝΩΗΖ-ΤΒ6



 8

 00.6739.1005 με τίτλο «Απόδοση χρηματοδότησης στον Εμπορικό 
Σύλλογο με τίτλο "Open Mall, Υποέργο 9:Έκδοση Αδειών μικρής 
κλίμακας για παρεμβάσεις σε ωφελούμενες περιοχές για τον 
Εμπορική Σύλλογο Ωραιοκάστρου"» ποσού20.000,00€ 
 

 15.000,00 € στον  ΚΑ εσόδου 00.1328.1007με τίτλο «Προμήθεια και 
εγκατάσταση εξοπλισμού για την υλοποίηση ασύρματου δικτύου του 
Δήμου  Ωραιοκάστρου στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος WiFi 
4EU, όπως ορίζεται στη Συμφωνία Επιχορήγησης Νο INEA 
/CEF/WiFi4EU/3-2019/002227-046997» » και μεταφορά μέσω 
αποθεματικούΚΑ εξόδου 69.7135.1001 με τίτλο «Προμήθεια και 
εγκατάσταση εξοπλισμού για την υλοποίηση ασύρματου δικτύου του 
Δήμου  Ωραιοκάστρου στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος WiFi 
4EU, όπως ορίζεται στη Συμφωνία Επιχορήγησης Νο INEA 
/CEF/WiFi4EU/3-2019/002227-046997» ποσού15.000,00€ (ΕΣΠΑ) 

 
 37.000,00€ στον  ΚΑ εσόδου 00.1329.1003με τίτλο «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ 
ΤΙΤΛΟ : "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΩΝ Γ27, 41, και 57", ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ <<Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζύγιου 2019-Αρχιτεκτονικοί 
Διαγωνισμοί» και μεταφορά μέχω αποθεματικούστον  ΚΑ εξόδου 
35.7412.1007 (νέος) με τίτλο «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : 
"ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΩΝ Γ27, 41, και 57", ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2019 – Αρχιτεκτονικοί 
Διαγωνισμοί»» ποσού37.000,00€ (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ) 

 
 33.000,00€ στον  ΚΑ εσόδου 00.1315.1011με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού 

, κατασκευή μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων , για την δημιουργία ή 
και αναβάθμιση των στάσεων, για τήν εξυπηρέτηση του επιβατικού 
κοινού στις ΔΕ του Δήμου Ωραιοκάστρου» και μεταφορά μέσω 
αποθεαμτικούστονΚΑ εξόδου 70.7135.1001 (νέος) με τίτλο «Προμήθεια 
εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη 
δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του 
επιβατικού κοινού στις Δ.Ε. του Δήμου Ωραιοκάστρου»ποσό  
33.000,00€(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II) 

 
  Σύμφωνα με την  υπ αριθμ 6276-02/04/2021 εισήγηση  του Αυτ. Τμήμα 
Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Ανάπτυξης 

5. Α)Μεταφορά συνολικού ποσού 229.102,65€μέσω αποθεαμτικού από τους 
κάτωθι Κ.Α Εξόδων 
 
 20.7135.1011 με τίτλο «Προμήθεια ενός μηχανήματος αυτόματης παροχής 

γάλακτος και αντίστοιχων εξαρτημάτων τους» ποσό  2.000,00€ 
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 20.6211.1000 με τίτλο «Κατανάλωση Ηλεκτρικού Ρεύματος» ποσό  
150.302,65€ 

 20.7132.1004 με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου» ποσό 42.000,00€ 
 90.9111.1000 με τίτλο «Αποθεματικό» ποσό  34.800,00€ 

 
Και ενίσχυση μέσω αποθεματικού συνολικό ποσό 229.102,65€ των κάτωθι ΚΑ 
εξόδων: 
 
 20.7335.1009 με τίτλο «Παροχή ενεργειακών Υπηρεσίων/Ενεργειακή 

αναβάθμιση Οδοφωτισμού» ποσό 150.302,65€ 
 20.6142.1014(νέος)  με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλου Υποστήριξης του Δήμου 

για την υλοποίηση της Ενεργειακής Αναβάθμισης Οδοφωτισμού του Δήμου 
Ωραιοκάστρου» ποσό 24.800,00€ 

 20.6236.1003  (νέος) με τίτλο «Μισθώματα επέκτασης χώρου αμαξοστασίου  
Δήμου Ωραιοκάστρου» ποσό  12.000,00€ 

 20.6495.1001 (νέος) με τίτλο«Υπηρεσίες Οδικής Βοήθειας» ποσό 10.000,00€ 
 20.6061.1003 με τίτλο«Λοιπές παροχές για το τεχνικό προσωπικό (Μ.Α.Π.) 

Αποτίμηση σε χρήμα» ποσό 32.000,00€ 
 

 
Β)    Μεταφορά από αποθεματικόαπό Κ.Α Εξόδων90.9111.1000 με τίτλο 
«Αποθεματικό» ποσό  187.600,00€ 

 
 
Καιενίσχυση συνολικού ποσού 187.600,00€ μέσω αποθεματικού 
(Κ.Α.:90.9111.1000) των κάτωθι ΚΑ εξόδων: 
 
 00.6142.1014 (νέος)  με τίτλο «ΥπηρεσίεςΣύνταξης και 

ΠροετοιμασίαςΥποβολήςΑίτησηςΧρηματοδότησης του ΔήμουΩραιοκάστρου 
στο πλαίσιο του Προγράμματος “ΑντώνηςΤρίτσης”- Πρόσκληση 04- 
ΧωριστήΣυλλογή Βιοαποβλητων , ΓωνιέςΑνακύκλωσης και 
ΣταθμοίΜεταφόρτωσηςΑπορριμμάτων» ποσό6.200,00€ 

 00.6142.1015 (νέος)  με τίτλο «Υπηρεσίες Σύμβουλου για την προετοιμασία 
και σύνταξη φάκελου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης Δήμου 
Ωραιοκάστρου στην πρόσκληση ΑΤ12 με τίτλο «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης 
στους Δήμους» (ΑΔA:6ΦΘ946ΜΤΛ6-ΘΝ3) στον άξονα προτεραιότητας : 
«Περιβάλλον» στο πρόγραμμα «Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση»- Αντώνης Τρίτσης»  » ποσό 6.200,00€ 

 30.7341.0000 με τίτλο «Εκπόνηση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών 
οχημάτων(Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Ωραιοκάστρου(Πράσινο Ταμείο)» ποσό 600,00€ 

 10.7135.1008 με τίτλο «ΡΑΦΙΑ ΤΥΠΟΥ DECTION» ποσό    11.000,00€ 
 10.7135.1501 με τίτλο «Προμήθεια Φωτεινές Επιγραφές για τις ανάγκες 

Υπηρεσίας Δόμησης» ποσό  5.000,00€ 
 15.7135.1041 (νέος)  με τίτλο «Προμήθεια Τέντας για τις ανάγκες της 

Κοινωνικής Υπηρεσίας» ποσό  3.000,00€ 
 30.6142.1036 (νέος) με τίτλο «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΆ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ HD384»ποσό  5.000,00€ 
 00.6431.1003  (νέος) με τίτλο «Υπηρεσία αποστολής γραπτών μηνυμάτων 

Διοίκησης» ποσό  2.000,00€ 
 30.6234.1000 (νέος) με τίτλο «Μίσθωση καλαθοφόρου οχήματος έργου για 

τις ανάγκες ΔΤΥ» ποσό  18.600,00€ 
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 00.6142.1012(νέος ) με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ποσό  6.200,00€ 

 15.7112.1000  (νέος ) με τίτλο «Αγορά Οικοπέδου στο Παλαιόκαστρο 
(Συνεταιρισμός)ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΓΙΑ ΘΕΣΗ 
ΣΤΑΜΕΥΣΗΣ» ποσό  50.000,00€ 

 00.6073.1001με τίτλο «Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής 
σε συνέδρια και σεμινάριαΟικονομικών Υπηρεσιών» ποσό  6.000,00€ 

 00.6073.1002  με τίτλο «Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής 
σε συνέδρια και σεμινάριαΤεχνικών Υπηρεσιών» ποσό  4.000,00€ 

 00.6737.1005 με τίτλο «Επί τη βάσει προγραμματικής σύμβασης με την 
Μητροπολιτική Δυτικής Θεσσαλονίκης έρευνα κα συγκέντρωση στοιχείων» 
ποσό  0,00€ και αλλαγή τίτλου σε ««Έρευνα και συγκέντρωση στοιχείων και 
δεδομένων ιστορικής περιόδου Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, στην ευρύτερη 
περιοχή του Δήμου Ωραιοκάστρου και προετοιμασία Φακέλου προς 
αναζήτηση χρηματοδότησης για την ωρίμανση και την υλοποίηση 
παρεμβάσεων ιστορικο-κοινωνικού περιβάλλοντος τοπικών χαρακτηριστικών 
σημείων ενδιαφέροντος, εντός του Δήμου», μεταξύ του «ΔΗΜΟΥ 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ», της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ –  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΡΙΑΣ ΟΤΑ (ΜΑΘ 
ΑΑΕ/ΟΤΑ)», του «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» μέσω του Ειδικού 
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας.» 

 00.6142.1011με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την καταγραφή των 
διαδικασιών που αφορούν διεργασίες με δημοσιονομικό χαρακτήρα, 
αξιολόγηση των κίνδυνων και των δικλίδων ασφάλειας που υφίστανται 
και κατάρτιση προτάσεων για τον περιορισμό των κίνδυνων ενδυνάμωση 
του Συστήματος Εσωτερικού Έλεγχου και τη βελτιστοποίηση της 
λειτουργικότητας του Δήμου» ποσό 37.200,00€ 

 00.6142.1001με τίτλο «Αμοιβή για υπηρεσία εσωτερικού ελένχου Δήμου « 
και αλλαγή τίτλου σε «Προμήθεια εξειδικευμένης εφαρμογής για τη 
διαμόρφωση συστήματος διαδικασιών εσωτερικού έλεγχου και σχετική 
εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου» ποσό  18.600,00€ 

 30.7135.1020με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνων διαβάσεων» 
ποσό 8.000,00€ 

 
 
 
  Σύμφωνα με την  υπ αριθμ 6276-02/04/2021 εισήγηση  του Αυτ. Τμήμα 
Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Ανάπτυξης 
 
 

6. Α)Μεταφορά μέσω αποθεματικού συνολικού ποσού 249.701,00€από τους 
κάτωθι Κ.Α Εξόδων: 

 00.6117.1014 με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών Συμμετοχής Διακυβέρνησης 
και εθελοντισμού κατοίκων του Δήμου Ωραιοκάστρου για την 
υλοποίηση Αθλητικών και Πολιτιστικών Προγραμμάτων» ποσό 
15.000,00€ 

 00.6142.1008 με τίτλο «Υπηρεσίες στρατηγικής επικοινωνίας» ποσό  
10.000,00€ 

 00.6142.1009  με τίτλο «Υπηρεσίες Κυβερνοασφάλεια-Διαχείρηση 
ασφάλειας πληροφωριών & Επιχειρησιακής συνέχειας» ποσό  
24.800,00€ 

 00.6331.1001 με τίτλο «Λοιποί φόροι και τέλη» ποσό  50.000,00€ 
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 00.6433.1000  με τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και 
έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών» ποσό  
4.000,00€ 

 00.6492.1000 με τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης 
δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» ποσό  40.000,00€ 

 00.6731.1002 με τίτλο «Επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ωραιοκάστρου» ποσό  35.000,00€ 

 00.6731.1003 με τίτλο «Επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ωραιοκάστρου» ποσό  24.000,00€ 

 00.7521.1004 με τίτλο «Συμμετοχή στήν Αναπτυξιακή μείζοντος αστικής 
Θεσσαλονικής-Αναπτυξιακή Α.Ε Ο.Τ.Α.» ποσό  2.101,00€ 

 10.7134.1011 με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση δομημένης 
καλωδίωσης Δημαρχείου.» ποσό  10.000,00€ 

 10.7331.1001 με τίτλο «Εργασίες συντήρησης & επισκευής Δημοτικών 
κτιρίων Δημοτικής ενότητας Ωραιοκάστρου.» ποσό  14.800,00€ 

 15.6471.1026 με τίτλο «Δράσεις Νεολαίας» ποσό  1.000,00€ 
 15.6471.1027 με τίτλο «Δράσεις για ευρωπαϊκή εβδομάδα 

κινητικότητας» ποσό  3.000,00€ 
 15.6472.1001 με τίτλο «Δαπάνες συνδιοργάνωσης αθλητικής 

εκδήλωσης " Αγώνας βουνού - Αυτισμός ΕΛΠΙΔΑ"» ποσό  3.000,00€ 
 15.6472.1004 με τίτλο «Έξοδα αθλητικής εκδήλωσης " Αγώνας Δρόμου " 

Δ.Κ. Δρυμού» ποσό  2.000,00€ 
 15.6693.1001 με τίτλο «Προμήθεια λιπασμάτων , σπόρων και 

βελτιωτικών εδάφους» ποσό  10.000,00€ 
 90.9111.1000 με τίτλο «Αποθεματικό» ποσό  1.000,00€ 

 
 
Και μέσω αποθεματικού (Κ.Α.:90.9111.1000) ενίσχυση των κάτωθι ΚΑ εξόδων 
(συνολικού ποσού 249.701,00€): 
 
 15.6495.1002με τίτλο «Δαπάνες προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών» 

ποσό 4.800,00€και αλλαγή τίτλου σε «Καταπολέμηση κουνουπιών Δ.Ε. 
Καλλιθέας» 

 15.6472.1002 με τίτλο «Δαπάνες αθλητικής εκδήλωσης Beach volley στην Δ.Κ. 
Ν. Φιλαδέλφειας»  ποσό 9.900,00€και αλλαγή τίτλου σε «Δαπάνες αθλητικής 
εκδήλωσης Beach volley στην Δ.Ε. Ωραιοκάστρου» 

 15.6235.1000 (νέος )με τίτλο «Υπηρεσίες Ενοικίασης Εξοπλισμού Εκδηλώσεων»  
ποσό 7.500,00€ 
 
Σύμφωνα με την υπ αριθμ εισήγηση 6776-02/04/2021  της Εντεταλμένη 
Σύμβουλου Κοιν. Πολιτικής & Αλληλεγγύης, Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, 
Κοιν. Προστασίας και Πολιτισμού 
 

 30.6662.1007(νέος )με τίτλο «Προμήθεια κρασπέδων και πλακών 
Πεζοδρομίου»  ποσό 24.800,00€ 

 30.6662.1017(νέος )με τίτλο «Προμήθεια Κιγκλιδωμάτων - Κολωνάκια»  ποσό 
24.800,00€ 

 30.6662.1009(νέος )με τίτλο «Προμήθεια Δομικών Υλικών (ΤΣΙΜΕΝΤΟ, 
ΠΛΕΓΜΑΤΑ, ΚΤΛ)»  ποσό 20.000,00€ 

 15.7135.1040 με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς 
στην πλατεία Τζαβέλα» ποσό 85.000,00€ 
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 30.6142.1035 (νέος )με τίτλο «Τοπογραφικές Υπηρεσίες για τον ορεινό όγκο 
Πενταλόφου»  ποσό 12.400,00€ 

 00.6142.1013(νέος )με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη 
δημιουργία δικτύου σηματοδοτούμενων πεζοπορικών διαδρομών»  ποσό 
10.000,00€ 

 30.6662.1018(νέος )με τίτλο «Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος 
Δ.ΕΜυγδονίας»  ποσό 20.000,00€ 

 30.6662.1010 με τιτλο «Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος Δήμου 
Ωραιοκάστρου»  ποσό 0,00€ και αλλαγή τίτλου σε«Προμήθεια ψυχρού 
ασφαλτομίγματος Δ.Ε. Ωραιοκάστρου» 
 
Σύμφωνα με την υπ αριθμ εισήγηση 6775-02/04/2021  του Αντιδημάρχου 
Τεχνικών Υπηρεσιών 
 

 00.6451.1002με τίτλο «Ετήσια συνδρομή στη Βάση νομικών πληροφοριών 
QUALEX» ποσό 1.200,00€ 

(Σύμφωνα με την  εισήγηση του Νομικού Σύμβουλου του Δ.Ω) 
 10.6142.1013με τίτλο «Αμοιβές & έξοδα απομαγνητοφώνησης πρακτικών Δ.Σ» 

ποσό 4.000,00€ 
 70.6739.1002 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες ακινήτων κληροδοτημάτων.» ποσό 

500,00€ 
 00.6142.1016 (νέος) με τίτλο «Υπηρεσία ενδοδημοτικής συγκοινωνίας Δήμου  

Ωραιοκάστρου» ποσό 1,00€ 
 00.6142.1017 (νέος) με τίτλο «Υπηρεσία καθαρισμού Δασοκτήματος από τα 

κλαδιά της κοπής λόγω φυτοφάγου» ποσό 24.800,00€ 
 
Β)Μεταφορά ποσού 119.400,00€ μέσω αποθεματικούαπό τους κάτωθι Κ.Α Εξόδων: 
 

 20.6275.1003 με τίτλο «Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου 
υδατορεμάτων» ποσό  24.800,00€ 

 20.7132.1004 με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου» ποσό 
49.600,00€ 

 20.7132.1006 με τίτλο Προμήθεια φορτηγών οχημάτων μικτού βάρους 
μέχρι 3.5 tn ποό 45.000,00€ 

 
Και μέσω αποθεματικού (Κ.Α.:90.9111.1000) ενίσχυση των κάτωθι ΚΑ εξόδων: 
 

 20.6277.1006 (νέος ) με τίτλο «Διαχείριση ογκωδών και Αποβλήτων Εσκαφών, 
Κατασκευών, και Κατεδαφίσεων(Α.Ε.Κ.Κ.) Δ,Ε Ωραιοκάστρου.» ποσό  
24.800,00€ 

 20.6277.1007 (νέος ) με τίτλο «Διαχείριση ογκωδών και Αποβλήτων Εσκαφών, 
Κατασκευών, και Κατεδαφίσεων(Α.Ε.Κ.Κ.) Δ.Ε Μυγδονίας.» ποσό  24.800,00€ 

 20..6277.1008 (νέος ) με τίτλο «Διαχείριση ογκωδών και Αποβλήτων Εσκαφών, 
Κατασκευών, και Κατεδαφίσεων(Α.Ε.Κ.Κ.) Δ.Ε Καλλιθέας.» ποσό  24.800,00€ 

 20.7135.1025 (νέος) με τίτλο « ΠρομήθειαΚάδωνΚομποστοποίησης» ποσο 
30.000,00€ 

 20.6699.1026 (νέος) με τίτλο « ΠρομήθειαΤσαντών Ανακύκλωσης» ποσο 
10.000,00€ 

 20.7135.1026 (νέος) με τίτλο « Προμήθεια Χειραμαξιδιων Οδοκαθαριστών» 
ποσο 5.000,00€ 
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 Γ)  Αλλαγή τίτλου στους κάτωθι Κ.Α Εξόδων 
 

 35.6275.1006 με τίτλο «Εργασίες απομάκρυνσης επικίνδυνων δέντρων Δ.Ε. 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» στον νέο τίτλο «Εργασίες απομάκρυνσης επικίνδυνων 
δέντρωνκαι αποψιλώσεων ιδιωτικών οικοπέδων στα πλαίσια πυροπροστασίας 
για το Δ.Ε.ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» 

 35.6275.1007 με τίτλο«Εργασίες απομάκρυνσης επικίνδυνων δέντρων Δ.Ε. 
ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ» στον νέο τίτλο «Εργασίες απομάκρυνσης επικίνδυνων δέντρωνκαι 
αποψιλώσεων ιδιωτικών οικοπέδων στα πλαίσια πυροπροστασίας για το 
Δ..Ε.ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ» 

 35.6275.1008 με τίτλο «Εργασίες απομάκρυνσης επικίνδυνων δέντρων Δ.Ε. 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»  στον νέο τίτλο «Εργασίες απομάκρυνσης επικίνδυνων δέντρωνκαι 
αποψιλώσεων ιδιωτικών οικοπέδων στα πλαίσια πυροπροστασίας για το 
Δ..Ε.KΑΛΛΙΘΕΑΣ 

 20.7132.1004 με τίτλο « Προμήθεια μηχανημάτων έργου» στον νέο τίτλο « 
Προμήθεια μηχανιμάτων έργων και συνοδευτικού εξοπλισμού» 

 
 

 
Σύμφωνα με την υπ αριθμ εισήγηση 6760-02/04/2021  της  Αντιδημαρχίας 
Καθημερινότητας  

 
 

7. Κατόπιν της υπ αριθμ 22848/26/03/2021 (ΑΔΑ:Ψ5Ο646ΜΤΛ6-ΕΣΚ) Απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, εγκρίθηκε επιχορηγήσει για τον Δήμο 
Ωραιοκάστρου με ποσό 90.800,00€ για την κάλυψηεκτάκτων και επιτακτικών του 
αναγκών, καθώς και λοιπώνδαπανών, που προκληθήκαν από την εμφάνιση του 
κορονοιούCOVID-19. Ως εκ τούτουαπαιτείταιεγγραφή του ανωτέρουποσού με 
αναμόρφωση στον προϋπολογισμό του τρέχοντοςέτους στο σκέλοςεσόδων 
00.1211.1002 με τίτλο «Έσοδα για μισθοδοσία ατόμων με σύμβαση μερικής 
απασχόλησης» 

Εν συνεχεία μεταφορά μέσω αποθεματικού (Κ.Α.  90.9111.1000) στους κάτωθι 
Κ.Α. Εξόδων  

 00.6495.1004 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες λόγω covid-19» ποσό 20.250,00€ 

 10.7134.1002 με τίτλο «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού(Η/Υ-οθονών-
server-εκτυπωτών-πολυμηχανημάτων -scanner)» ποσό 12.000,00€ 

 15.6495.1003(νέος) με τίτλο «Δαπάνες προγράμματος καταπολέμησης 
κουνουπιών στη Δ.Ε. Ωραιοκάστρου» ποσό 18.600,00€ 

 15.6495.1004 (νέος) με τίτλο «Δαπάνες προγράμματος καταπολέμησης 
κουνουπιών στη Δ.Ε. Μυγδονίας» ποσό 18.600,00€ 

 15.6162.1003 (νέος) με τίτλο «Απολύμανση κάδων για την αποφυγήμετάδοσης 
του Covid-19 » ποσό 21.350,00€ 
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Σύμφωνα με την  εισήγηση της Γενικής Γραμματέα  του Δ.Ω 
 
 
 

8. Κατόπιν της υπ αριθμ 7759/02/02/2021 (ΑΔΑ:Ψ5Ο646ΜΤΛ6-ΕΣΚ) Απόφασης του 
Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών στον Δήμο Ωραιοκάστρουτης ΣΑΕ055/2021 
αντιστοιχεί ποσό 192.951,05€που πιστώνεταιστον αντίστοιχολογαριασμό με 
αριθμό έργου 2001ΣΕ05500002Επιχορηγηση των ΟΤΑγια «Εκτέλεση εργασιών από 
τους ΟΤΑ της χωράς για την αντιμετώπιση του φαινόμενου της λειψυδρίας 
π.κ2155002», ως εκ τούτου απαιτείται εγγραφή του ανωτέρου ποσού με 
αναμόρφωση στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους στο σκέλος 
εσόδων00.1322.1008 με τίτλο «Χρηματοδότηση ΥΠΕΣ για αντιμετώπιση 
προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τη λειψυδρία ( ΣΑΕ 055 )»Εν συνεχεία 
μεταφορά μέσω αποθεματικού (Κ.Α.  90.9111.1000) στον νέο Κ.Α. Εξόδων 
63.6737.0000 με τίτλο «Εκτέλεση εργασιών από τους ΟΤΑ της χώρας για την 
αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας (π.κ.2155002)» ποσού 
192.951,05€. 

9. Μετφορά ποσού 27.057,13€από το Κ.Α. Εξόδων64.8122.1002 με τίτλο «Πληρωμές 
επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) –Βελτίωση Αγροτικής οδού Αγρόκτημα Πενταλόφου» 
μέσω αποθεματικού στο νέο Κ.Α. Εξόδων 64.8122.1003με τίτλο «Πληρωμές 
επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) –Βελτίωση Αγροτικής οδού Αγρόκτημα Λητής). 

10. Μετφορά ποσού 20.000,00€από το Κ.Α. Εξόδων10.6011.1000 με τίτλο «Τακτικές 
αποδοχές μονίμων υπαλλήλων πλην αορίστου» μέσω αποθεματικού στο Κ.Α. 
Εξόδων 10.6061.1002 με τίτλο «Λοιπές Παροχές για το τεχνικό προσωπικό (Μ.Α.Π 
κλπ) ποσό 20.000,00€. 

11. Εχοντας υπόψη την  απόφαση 3/2021 της Εκτελεστικής επιτροπής του Δήμου 
Ωραιοκάστρου υπο τήν αίρεση της έγκριση της απο Δ.Σ. και Α.Κ.Δ.Μ.Θ. θά 
πραγματοποιηθεί η παρακάτω αναμόρφωση. 

Α) Μεταφορά ποσού 221.924,88€ από τους κάτωθι Κ.Α εξόδων 

 30.7412.1053 με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΡΥΜΟΥ» 
ποσό 12.400,00€ 

 30.7333.1050 με τίτλο «Κατασκευαστικές εργασίες στη οδό 
Δημοκρίτου στην Γαλήνη» ποσό 24.800,00€ 

 10.7413.1002 με τίτλο «Αποκατάσταση και επαναλειτουργία του 
(παλιού & καμμένου) Πνευματικού Κέντρου Νεοχωρούδας Δήμου 
Ωραιοκάστρου» ποσό 31.692,32€ 

 61.7322.1001 με τίτλο «Κατασκευή του κτιρίου αθλητικών 
δραστηριοτήτων  συνοδών στο υφιστάμενο κλειστό γυμναστήριο του 
Δρυμού» ποσό 107.553,98€ 
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 15.7411.1410 με τίτλο «Μελέτη κατασκευής 12θέσιου Δημοτικού 
Σχολείου στη Δ.Κ. Μελισσοχωρίου» ποσό 41.062,43€ 

 90.9111.1000 με τίτλο «Αποθεματικό» ποσό 4.416,15€ 

           Και μέσω αποθεματικού στους κάτωθι  Κ.Α Εξόδων 

 15.7311.1004 με τίτλο «Βελτίωση εγκαταστάσεων του 4ου Γυμνασίου 
Ωραιοκάστρου» ποσό 71.464,44€ 

 30.7323.1056 με τίτλο «Συμπληρωματικές εργασίες στο έργο 
Κατασκευή Γέφυρας Πενταλόφου- Νεοχωρούδας» ποσό 40.000,00€ 

 30.7323.1057 με τίτλο «Ασφαλτόστρωση οδού Αμπελώνων» ποσό 
73.260,44€ 

 30.7412.1018με τίτλο «Μελέτη ανάπλασης -Διαμόρφωσης πλατείας 
Χαραβοπούλου(Δημαρχείου)» ποσό 12.400,00€ 

 30.7413.1038 με τίτλο «Μελέτη Ανάπλασης Πάρκου Βουναλάκια» 
ποσό 24.800,00€ 

 

                       Β) Μεταφορά ποσού 96.484,76€ από τους κάτωθι Κ.Α εξόδων 
 20.6041.1000 με τίτλο «Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί συμβάσει 

εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ)» ποσό 
96.481,76€ 

 90.9111.1000 με τίτλο «Αποθεματικό» ποσό 3,00€ 

                                      Και μέσω αποθεματικού στους κάτωθι  Κ.Α Εξόδων 
 20.7325.1015 με τίτλο «Κατασκευή ηλεκτροφωτισμού παράπλευρων 

οδών 4ου Γυμνασίου Ωραιοκάστρου» ποσό 71.685,76€ 

 20.7325.1013με τίτλο «Κατασκευή ηλεκτροφωτισμού στην οδό 
Κονταξοπούλου» ποσό 24.799,00€ 

12. Μεταφορά από αποθεματικόαπό Κ.Α Εξόδων90.9111.1000 με τίτλο 
«Αποθεματικό» ποσό  60.000,00€ 

Εν συνεχεία μεταφορά μέσω αποθεματικού (Κ.Α.  90.9111.1000) στους κάτωθι 
Κ.Α. Εξόδων  

 15.6061.1000 με τίτλο «Λοιπές Παροχές για το τεχνικό προσωπικό (Μ.Α.Π. 
κλπ.)» ποσό 26.500,00€ 

 30.6061.1002 με τίτλο «Λοιπές Παροχές για το τεχνικό προσωπικό (Μ.Α.Π. 
κλπ,) ποσό 15.000,00€ 
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 15.6063.1000 με τίτλο «Παροχές Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό 
¨ποσό 15.000,00€ 

 30.6061.1003 με τίτλο «Λοιπές Παροχές για το τεχνικό προσωπικό (Μ.Α.Π.) 
Αποτίμηση σε χρήμα» ποσό 2.000,00€ 

 00.6495.1007 (νεος) με τίτλο «Δαπάνες έκδοσης Πιστοποιητικών 
Δικαστικών Υπηρεσιών Κτηματολογίου και Υποθηκοφυλακείου» ποσό 
1.500,00€ 

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
Βεβαιώνουμε 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» 
 
Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος ανέφερε : « Πριν σας καλέσω να ψηφίσουμε 
σχετικά θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι θα πρέπει να διορθωθεί η ονομασία 
των νέων τίτλων των ΚΑΕ : ΚΑΕ 35.6275.1006 , 35.6275.1007 και 
35.6275.1008 και συγκεκριμένα : 
 
 

 Για τον ΚΑΕ 35.6275.1006 από το προτεινόμενο στην  εισήγηση 
νέο τίτλο «Εργασίες απομάκρυνσης επικίνδυνων δέντρων και 
αποψιλώσεων ιδιωτικών οικοπέδων στα πλαίσια πυροπροστασίας 
για το Δ.Ε.ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» στο σωστό νέο τίτλο «Εργασίες 
κλαδέματος επικίνδυνων δέντρων και αποψιλώσεων ιδιωτικών 
οικοπέδων στα πλαίσια πυροπροστασίας για τη 
Δ.Ε.ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ». 
 

 Για τον ΚΑΕ 35.6275.1007 από το προτεινόμενο στην  εισήγηση 
νέο τίτλο «Εργασίες απομάκρυνσης επικίνδυνων δέντρων και 
αποψιλώσεων ιδιωτικών οικοπέδων στα πλαίσια πυροπροστασίας 
για το Δ.Ε.ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ» στο σωστό νέο τίτλο «Εργασίες 
κλαδέματος επικίνδυνων δέντρων και αποψιλώσεων ιδιωτικών 
οικοπέδων στα πλαίσια πυροπροστασίας για τη 
Δ.Ε.ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ». 

 

 Για τον ΚΑΕ 35.6275.1008 από το προτεινόμενο στην  εισήγηση 
νέο τίτλο «Εργασίες απομάκρυνσης επικίνδυνων δέντρων και 
αποψιλώσεων ιδιωτικών οικοπέδων στα πλαίσια πυροπροστασίας 
για το Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» στο σωστό νέο τίτλο «Εργασίες 
κλαδέματος επικίνδυνων δέντρων και αποψιλώσεων ιδιωτικών 
οικοπέδων στα πλαίσια πυροπροστασίας για τη 
Δ.Ε.ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ». 

 
 Στη συνέχεια, ο Προεδρεύων κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 
σχετικά. 
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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 7645/16-4-2021 εισήγηση του τμήματος προϋπολογισμού λογιστηρίου 

μισθοδοσίας και εκκαθάρισης. 
9. Την υπ’ αριθμ. 170-2021 ( ΑΔΑ: 9ΒΠ4ΩΗΖ-Ν37) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

 
 

Αποφασίζει Ομόφωνα  
 
Εγκρίνει τη 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 ως 
εξής: 

 

Α.Υποχρεωτική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Ομάδας Εσόδων ΙΙ 
Α)ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝΙΙ 
 
Οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα εγγράφουν στην ΟΜΑΔΑ II (ΚΑΕ 
32) τα πραγματικά ποσά και, σύμφωνα με αυτά, επαναϋπολογίζουν 
το επιτρεπόμενο ελάχιστο ποσό που πρέπει να εγγραφεί στον 
ΚΑΕ 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 
βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» με 
βάση την αρχή ότι η συνολική διαφορά των εγγεγραμμένων ποσών 
στον Π/Υ του 2021 για τους ΚΑΕ 32 και 85 δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε ο 
φορέας στον ΚΑΕ 32 για τα έτη 2019 και 2020. Στην περίπτωση, 
που το εγγεγραμμένο ποσό στον ΚΑΕ 85 είναι μικρότερο του 
επιτρεπόμενου ελαχίστου ποσού, είναι υποχρεωτική η άμεση 
αναμόρφωση του προϋπολογισμού με αύξηση του 
προϋπολογισθέντος ποσού στον συγκεκριμένο ΚΑΕ. 

Γιαυτό προκύπτουν διαφορές μεταξύ των προϋπολογισθέντων και των 
πραγματικών εισπρακτέων υπολοίπων όπως παρουσιάζονται στον 
παρακάτω πίνακα: 
 
Κωδικός 

Λογαριασμού 
Περιγραφή ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΥ 2021 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ 
ΠΟΣΟ στις 
31.12.2020 

ΠΟΣΑ ΠΡΟΣ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 

06.00.3211.1000 Τέλη καθαριότητας 
και 
ηλεκτροφωτισμού-
Φόρος 
ηλεκτροδοτούμενων 
χώρων Π.Ο.Ε  

1.190.867,13 1.162.063,81 -28.803,32 

06.00.3212.1000 Τέλη και δικαιώματα 
ύδρευσης.(ΠΟΕ) 

318.370,65 314.964,47 -3406,18 
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06.00.3214.1000 Τέλη και δικαιώματα 
αποχέτευσης (ΠΟΕ) 

35.684,55 35.091,58 -592,97 

06.00.3215.1001 Τέλος ακίνητης 
περιουσίας (ΠΟΕ) 

116.375,75 114.566,36 -1.809,37 

06.00.3216.1000 Δυνητικά 
ανταποδοτικά τέλη 
και εισφορές (ΠΟΕ) 

5.578,60 5.578,60 0 

06.00.3216.1001 Τέλη χρήσης 
κοινόχρηστων 
χώρων 

1209,74 0,00 -1.209,74 

06.00.3217.1000 Εισφορά λόγω 
ένταξης ή 
επέκτασης 
πολεοδομικών 
σχεδίων (ΠΟΕ) 

767.953,36 735.122,65 -32.830,71 

06.00.3218.1001 Τακτικά έσοδα επί 
ακαθαρίστων 
εσόδων 
επιτηδευματιών 
Π.Ο.Ε. 

214038,99 213.848,55 -190,44 

06.00.3219.1000 Φόρος 
ηλεκτροδοτούμενων 
χώρων(ΠΟΕ) 

123.641,31 120.482,80 -3.158,51 

06.00.3219.1001 Φόρος 
ηλεκτροδοτούμενων 
χώρων σχολείων 
(ΠΟΕ) 

47.781,20 46.588,10 -1.193,10 

06.00.3219.1002 Έσοδα 
νεκροταφείων 
(ΠΟΕ) 

42.270,74 40.622,34 -1648,40 

06.00.3219.1004 Έσοδα από ενοίκια 
& χρήση γης(ΠΟΕ) 

28.481,29 6.391,83 -22.089,29 

06.00.3219.1005 Έσοδα από αστικά 
ακίνητα (ΠΟΕ) 

25.319,83 25.319,83 0 

06.00.3219.1008 Άδεια στάσιμου 
υπαίθριου 
εμπορίου-
Καντίνες(ΠΟΕ) 

1.385,10 926,34 -458,76 

06.00.3219.1013 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3,6% 
ΠΟΕ 

1.114,87 1.061,37 -53,50 

06.00.3219.1014 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
ΧΡΗΜΑΤΩΝ (ΠΟΕ) 

81.790,56 70.059,11 -11.731,45 

06.00.3219.1017 Λοιπά πρόστιμα 189.200,95 185.147,26 -4.053,69 
06.00.3219.1018 Τ.Α.Π. λόγω μη 

δήλωσης 
27,97 27,97 0,00 

06.00.3219.1019 Έσοδααπό 
αγροτικά ακίνητα 

146.072,05 141.769,87 -4.302,18 

06.00.3221.1000 Έκτακτα γενικά 
έσοδα (ΠΟΕ) 

52.593,87 52.513,87 -80,00 

06.00.3221.1001 Πρόστιμα του Κ.Ο.Κ 
(ΠΟΕ) 

384.950,52 379.208,13 -5.742,39 

Σύνολο   3.774.709,03         
3.651.354,84 €  

-123.354,19 

 
Συνεπώς ως αποτέλεσμα διαφοράς συνολικού ποσού 123.354,19€ μειώνονται 
οι κωδικοί 02.20.8511.1000&02.00.8511.1000 κατά ποσό 
28.803,32€&94.550,87€ αντίστοιχα λόγω προβλέφεων μη εισπράκτέων 
εισόδων. 
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Β)ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥΠΟΛΟΙΠΟ 
Στο Χρηματικό Υπόλοιπο Προηγούμενης Χρήσης, της Ομάδας 
Εσόδων ΙΙΙ εγγράφεται το πόσο που προέκυψε κατά την 31.12.2020 
(11.796.607,11€). Γιαυτό προκύπτουν διαφορές μεταξύ των 
προϋπολογισθέντων και των πραγματικών υπολοίπων, όπως 
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 
 
 
 

 

K.A 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΟΣΟΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΥ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ 
ΠΟΣΟστις 

31.12.2020 

 
ΔΙΑΦΟΡΑΠΡΟΣΑ

ΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 

 
5111 

Χρηματικό υπόλοιπο 
προερχόμενο από τακτικά 

έσοδα για την κάλυψη 
υποχρεώσεων παρελθόντων 

ετών 

 
 
 

740.733.38 

 
 
 

1.085.878.75 

 
 
 

345.145,37 

 
5113 

Χρηματικό υπόλοιπο 
προερχόμενο από τακτικά 

έσοδα για την κάλυψη 
ειδεκευμένων δαπανών 

 
 
 

7.471.759,6
5 

 
 
 

7.731.541,77 

 
 
 

259.782,12 

 
  5121 

Χρηματικό υπόλοιπο 
προερχόμενο από έκτακτα 

έσοδα για την κάλυψη 
υποχρεώσεων παρελθόντων 

ετών 

 
 

371.341,53 

 
 

508.537,55 

 
 

137196,02 

 
 

5122 
 

Χρηματικό υπόλοιπο 
προερχόμενο από έκτακτα 

έσοδα (εκτόςΠΔΕ) για 
πιστώσεις προοριζόμενες για 

επενδυτικές δαπάνες 

 
 

317.338,82 

 
 

293.287,70 

 
 

-24.051,12 

 
   5123 

Χρηματικό υπόλοιπο απο 
έκτακτα έσοδα για την κάλυψη 

ειδικευμένων δαπανών 

 
1.891.436,21 

 
1.927.297,73 

 
35.961,52 

 
5124 

Χρηματικό υπόλοιπο 
προερχόμενο από το 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και 

Εθνικό ΠΔΕ) 

 
 

617.036,45 

 
 

250.063,61 

 
 

-366.972,84 

  
ΣΥΝΟΛΟ 

 
11.409.646,04 

 
11.796.607,11 

 
386.961,07 

 

 
Συνεπώς, μεταμορφώνεται ο κωδικός εσόδου 90.9111.1000 με τίτλο 
«Αποθεματικό» με ποσό διαφοράς 386.961,07€ 
 
 
Β. Λοιπές Αναμορφώσεις Προϋπολογισμού 

ΑΔΑ: ΡΟΥΝΩΗΖ-ΤΒ6



 20

 
1. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ: 

 
Μεταφορά ποσού 21.000,00€ από τον Κ.Α. εξόδου 90.9111.1000με τίτλο 
«Αποθεματικό»  
και μέσω του Κ.Α. Εξόδου 90.9111.1000 με τίτλο  «Αποθεματικό» στους  Κ.Α. 
Εξόδων 

 10.6643.1000με τίτλο  «Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση» ποσό 
15.000,00€ 

 15.6061.1000με τίτλο  «Παροχές ένδυσης για το εργατοτεχνικό προσωπικό ( 
Μ.Α.Π. )» ποσό 6.000,00€ 
 

 
2. Σύμφωνα με το εξτρε της Τράπεζας της Ελλάδοςαπαιτείται η εγγραφή ποσού  

280.630,00€στον  ΚΑ εσόδου 00.1216.1000με τίτλο «Έκτακτη επιχορήγηση από το 
πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από Κ.Δ.Α.Π.» 
και μέσω αποεθματικού στον νέο ΚΑ εξόδου 00.6718.1003με τίτλο «Έκτακτη 
επιχορήγηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την παροχή κοινωνικών 
υπηρεσιών από Κ.Δ.Α.Π.» με το ίδιο ποσό  280.630,00€. 

3. Μεταφορά ποσού  134.200,00από τονΚΑ εξόδου 00.9111.1000με τίτλο 
«Αποθεματικό»και μέσω αποθεματικού στον ΚΑ εξόδου: 

 00.6731.1004με τίτλο «Επιχορήγηση Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, 
Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Ωραιοκάστρου (Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω) ποσό 
130.000,00 € 

 30.6112.1002 με τίτλο «Αμοιβή ελεγκτών δόμησης για το έργο "Ανέγερση 
4ου Γυμνασίου Ωραιοκάστρου" ποσό 2.000,00€ 

 30.6112.1003 με τίτλο «Αμοιβή ελεγκτών δόμησης για το έργο "2ο 
Δημοτικό Σχολείο  Παλαιοκάστρου" ποσό 2.000,00€ 

 10.6051.1007 (νέος)με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά προσωπικού Δημοσίου 
Δικαίου ΟΕΚ» ποσού 200,00€ 

4. Εγγραφή ποσών   στους  ΚΑ εσόδων χρηματοδοτούμενων δαπανών: 

 110.504,42€στον  ΚΑ εσόδου 00.4319.1001με τίτλο «Χρηματοδότηση του 
έργου "Remote Healthcare Service Provision" και Ακρωνύμιο 
REMOTCARE,Πρόγραμμα Ευρωπαικής Διασυνοριακής Συνεργασίας 
INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020_PB3» και μεταφορά μέσω 
αποθεματικούστον  ΚΑ εξόδου 00.6739.1000 με τίτλο «Απόδοση 
χρηματοδότησης στο PB3, "MPHAT SOUTHWEST HOSPITAL" εταίρο του 
έργου με τίτλο "Remote Healthcare Service Provision" με το ακρωνύμιο 
«REMOTECARE» του προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTEREG V-A 
Ελλάδα–Βουλγαρία 2014-2020"» ποσού110.504,42€ (REMOTE) 
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 13.870,05€ στον  ΚΑ εσόδου 00.4319.1002με τίτλο «Χρηματοδότηση από το 
έργο με τίτλο "Application of innovative tecnhiques for improving drinking 
water quality in urban areas" με το ακρωνύμιο «AQUALITY» του 
προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTEREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 
2014-2020» και μεταφορά μέσω αποθεματικούστον  ΚΑ εξόδου 
00.6739.1001 με τίτλο «" Απόδοση χρηματοδότησης στο PB2, " 
Municipality of Dimitrovgrad " εταίρο του έργου  « Application of 
innovative tecnhiques for improving drinking water quality in urban areas» 
με το ακρωνύμιο «AQUALITY» του προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας 
INT» ποσό 13.870,05€(AQUALITY) 

 301.049,99€στον  ΚΑ εσόδου 00.1328.1006με τίτλο «Χρηματοδότηση από 
το έργο με τίτλο «Χρηματοδότηση Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Δήμου 
Ωραιοκάστρου»  

 
και μεταφορά μέσω αποθεαμτικούστουςΚΑ εξόδων: 
 

 69.6142.1000  με τίτλο «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την 
υλοποίηση της πράξης για τον Δήμο Ωραιοκάστρου ( Ανοικτό  
Κέντρο Εμπορίου )» ποσού31.049,99€(ΕΣΠΑ) 

 00.6739.1002 με τίτλο «Απόδοση χρηματοδότησης στον Εμπορικό 
Σύλλογο με τίτλο "Open Mall, Υποέργο 4:Δαπάνες για αμοιβές 
προσωπικού για τον Εμπορικό Σύλλογο Ωραιοκάστρου"» 
ποσού70.000,00€ 

 00.6739.1003 με τίτλο «Απόδοση χρηματοδότησης στον Εμπορικό 
Σύλλογο με τίτλο "Open Mall, Υποέργο 7:Προμήθεια και 
Εγκατάσταση υλικών για την ανάδειξη ταυτότητας της εμπορικής 
περιοχής για τον Εμπορικό Σύλλογο Ωραιοκάστρου"»      
ποσού156.758,00€ 

 00.6739.1004 με τίτλο «Απόδοση χρηματοδότησης στον Εμπορικό 
Σύλλογο με τίτλο "Open Mall, Υποέργο 8:Προβολή και προώθηση 
της Εμπορικής Περιοχής για τον Εμπορικό Σύλλογο Ωραιοκάστρου"»  
ποσού23.242,00€ 

 00.6739.1005 με τίτλο «Απόδοση χρηματοδότησης στον Εμπορικό 
Σύλλογο με τίτλο "Open Mall, Υποέργο 9:Έκδοση Αδειών μικρής 
κλίμακας για παρεμβάσεις σε ωφελούμενες περιοχές για τον 
Εμπορική Σύλλογο Ωραιοκάστρου"» ποσού20.000,00€ 
 

 15.000,00 € στον  ΚΑ εσόδου 00.1328.1007με τίτλο «Προμήθεια και 
εγκατάσταση εξοπλισμού για την υλοποίηση ασύρματου δικτύου του 
Δήμου  Ωραιοκάστρου στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος WiFi 
4EU, όπως ορίζεται στη Συμφωνία Επιχορήγησης Νο INEA 
/CEF/WiFi4EU/3-2019/002227-046997» » και μεταφορά μέσω 
αποθεματικούΚΑ εξόδου 69.7135.1001 με τίτλο «Προμήθεια και 
εγκατάσταση εξοπλισμού για την υλοποίηση ασύρματου δικτύου του 
Δήμου  Ωραιοκάστρου στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος WiFi 
4EU, όπως ορίζεται στη Συμφωνία Επιχορήγησης Νο INEA 
/CEF/WiFi4EU/3-2019/002227-046997» ποσού15.000,00€ (ΕΣΠΑ) 
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 37.000,00€ στον  ΚΑ εσόδου 00.1329.1003με τίτλο «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ 
ΤΙΤΛΟ : "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΩΝ Γ27, 41, και 57", ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ <<Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζύγιου 2019-Αρχιτεκτονικοί 
Διαγωνισμοί» και μεταφορά μέχω αποθεματικούστον  ΚΑ εξόδου 
35.7412.1007 (νέος) με τίτλο «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : 
"ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΩΝ Γ27, 41, και 57", ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2019 – Αρχιτεκτονικοί 
Διαγωνισμοί»» ποσού37.000,00€ (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ) 

 
 33.000,00€ στον  ΚΑ εσόδου 00.1315.1011με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού 

, κατασκευή μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων , για την δημιουργία ή 
και αναβάθμιση των στάσεων, για τήν εξυπηρέτηση του επιβατικού 
κοινού στις ΔΕ του Δήμου Ωραιοκάστρου» και μεταφορά μέσω 
αποθεαμτικούστονΚΑ εξόδου 70.7135.1001 (νέος) με τίτλο «Προμήθεια 
εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη 
δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του 
επιβατικού κοινού στις Δ.Ε. του Δήμου Ωραιοκάστρου»ποσό  
33.000,00€(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II) 

 
  Σύμφωνα με την  υπ αριθμ 6276-02/04/2021 εισήγηση  του Αυτ. Τμήμα 
Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Ανάπτυξης 

5. Α)Μεταφορά συνολικού ποσού 229.102,65€μέσω αποθεαμτικού από τους 
κάτωθι Κ.Α Εξόδων 
 
 20.7135.1011 με τίτλο «Προμήθεια ενός μηχανήματος αυτόματης παροχής 

γάλακτος και αντίστοιχων εξαρτημάτων τους» ποσό  2.000,00€ 
 20.6211.1000 με τίτλο «Κατανάλωση Ηλεκτρικού Ρεύματος» ποσό  

150.302,65€ 
 20.7132.1004 με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου» ποσό 42.000,00€ 
 90.9111.1000 με τίτλο «Αποθεματικό» ποσό  34.800,00€ 

 
Και ενίσχυση μέσω αποθεματικού συνολικό ποσό 229.102,65€ των κάτωθι ΚΑ 
εξόδων: 
 
 20.7335.1009 με τίτλο «Παροχή ενεργειακών Υπηρεσίων/Ενεργειακή 

αναβάθμιση Οδοφωτισμού» ποσό 150.302,65€ 
 20.6142.1014(νέος)  με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλου Υποστήριξης του Δήμου 

για την υλοποίηση της Ενεργειακής Αναβάθμισης Οδοφωτισμού του Δήμου 
Ωραιοκάστρου» ποσό 24.800,00€ 

 20.6236.1003  (νέος) με τίτλο «Μισθώματα επέκτασης χώρου αμαξοστασίου  
Δήμου Ωραιοκάστρου» ποσό  12.000,00€ 

 20.6495.1001 (νέος) με τίτλο«Υπηρεσίες Οδικής Βοήθειας» ποσό 10.000,00€ 
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 20.6061.1003 με τίτλο«Λοιπές παροχές για το τεχνικό προσωπικό (Μ.Α.Π.) 
Αποτίμηση σε χρήμα» ποσό 32.000,00€ 

 
 

Β)    Μεταφορά από αποθεματικό από Κ.Α Εξόδων90.9111.1000 με τίτλο 
«Αποθεματικό» ποσό  187.600,00€ 

 
 
Και ενίσχυση συνολικού ποσού 187.600,00€ μέσω αποθεματικού 
(Κ.Α.:90.9111.1000) των κάτωθι ΚΑ εξόδων: 
 
 00.6142.1014 (νέος)  με τίτλο «Υπηρεσίες Σύνταξης και Προετοιμασίας 

Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης του Δήμου Ωραιοκάστρου στο πλαίσιο 
του Προγράμματος “ΑντώνηςΤρίτσης”- Πρόσκληση 04- Χωριστή Συλλογή 
Βιοαποβλητων , Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης 
Απορριμμάτων» ποσό6.200,00€ 

 00.6142.1015 (νέος)  με τίτλο «Υπηρεσίες Σύμβουλου για την προετοιμασία 
και σύνταξη φάκελου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης Δήμου 
Ωραιοκάστρου στην πρόσκληση ΑΤ12 με τίτλο «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης 
στους Δήμους» (ΑΔA:6ΦΘ946ΜΤΛ6-ΘΝ3) στον άξονα προτεραιότητας : 
«Περιβάλλον» στο πρόγραμμα «Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση»- Αντώνης Τρίτσης»  » ποσό 6.200,00€ 

 30.7341.0000 με τίτλο «Εκπόνηση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών 
οχημάτων(Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Ωραιοκάστρου(Πράσινο Ταμείο)» ποσό 600,00€ 

 10.7135.1008 με τίτλο «ΡΑΦΙΑ ΤΥΠΟΥ DECTION» ποσό    11.000,00€ 
 10.7135.1501 με τίτλο «Προμήθεια Φωτεινές Επιγραφές για τις ανάγκες 

Υπηρεσίας Δόμησης» ποσό  5.000,00€ 
 15.7135.1041 (νέος)  με τίτλο «Προμήθεια Τέντας για τις ανάγκες της 

Κοινωνικής Υπηρεσίας» ποσό  3.000,00€ 
 30.6142.1036 (νέος) με τίτλο «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΆ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ HD384»ποσό  5.000,00€ 
 00.6431.1003  (νέος) με τίτλο «Υπηρεσία αποστολής γραπτών μηνυμάτων 

Διοίκησης» ποσό  2.000,00€ 
 30.6234.1000 (νέος) με τίτλο «Μίσθωση καλαθοφόρου οχήματος έργου για 

τις ανάγκες ΔΤΥ» ποσό  18.600,00€ 
 00.6142.1012(νέος ) με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ποσό  6.200,00€ 
 15.7112.1000  (νέος ) με τίτλο «Αγορά Οικοπέδου στο Παλαιόκαστρο 

(Συνεταιρισμός)ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΓΙΑ ΘΕΣΗ 
ΣΤΑΜΕΥΣΗΣ» ποσό  50.000,00€ 

 00.6073.1001με τίτλο «Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής 
σε συνέδρια και σεμινάριαΟικονομικών Υπηρεσιών» ποσό  6.000,00€ 

 00.6073.1002  με τίτλο «Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής 
σε συνέδρια και σεμινάριαΤεχνικών Υπηρεσιών» ποσό  4.000,00€ 

 00.6737.1005 με τίτλο «Επί τη βάσει προγραμματικής σύμβασης με την 
Μητροπολιτική Δυτικής Θεσσαλονίκης έρευνα κα συγκέντρωση στοιχείων» 
ποσό  0,00€ και αλλαγή τίτλου σε ««Έρευνα και συγκέντρωση στοιχείων και 
δεδομένων ιστορικής περιόδου Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, στην ευρύτερη 
περιοχή του Δήμου Ωραιοκάστρου και προετοιμασία Φακέλου προς 
αναζήτηση χρηματοδότησης για την ωρίμανση και την υλοποίηση 
παρεμβάσεων ιστορικο-κοινωνικού περιβάλλοντος τοπικών χαρακτηριστικών 
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σημείων ενδιαφέροντος, εντός του Δήμου», μεταξύ του «ΔΗΜΟΥ 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ», της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ –  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΡΙΑΣ ΟΤΑ (ΜΑΘ 
ΑΑΕ/ΟΤΑ)», του «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» μέσω του Ειδικού 
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας.» 

 00.6142.1011με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την καταγραφή των 
διαδικασιών που αφορούν διεργασίες με δημοσιονομικό χαρακτήρα, 
αξιολόγηση των κίνδυνων και των δικλίδων ασφάλειας που υφίστανται 
και κατάρτιση προτάσεων για τον περιορισμό των κίνδυνων ενδυνάμωση 
του Συστήματος Εσωτερικού Έλεγχου και τη βελτιστοποίηση της 
λειτουργικότητας του Δήμου» ποσό 37.200,00€ 

 00.6142.1001με τίτλο «Αμοιβή για υπηρεσία εσωτερικού ελένχου Δήμου « 
και αλλαγή τίτλου σε «Προμήθεια εξειδικευμένης εφαρμογής για τη 
διαμόρφωση συστήματος διαδικασιών εσωτερικού έλεγχου και σχετική 
εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου» ποσό  18.600,00€ 

 30.7135.1020με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνων διαβάσεων» 
ποσό 8.000,00€ 

 
 
 
  Σύμφωνα με την  υπ αριθμ 6276-02/04/2021 εισήγηση  του Αυτ. Τμήμα 
Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Ανάπτυξης 
 
 

6. Α)Μεταφορά μέσω αποθεματικού συνολικού ποσού 249.701,00€από τους 
κάτωθι Κ.Α Εξόδων: 

 00.6117.1014 με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών Συμμετοχής Διακυβέρνησης 
και εθελοντισμού κατοίκων του Δήμου Ωραιοκάστρου για την 
υλοποίηση Αθλητικών και Πολιτιστικών Προγραμμάτων» ποσό 
15.000,00€ 

 00.6142.1008 με τίτλο «Υπηρεσίες στρατηγικής επικοινωνίας» ποσό  
10.000,00€ 

 00.6142.1009  με τίτλο «Υπηρεσίες Κυβερνοασφάλεια-Διαχείρηση 
ασφάλειας πληροφωριών & Επιχειρησιακής συνέχειας» ποσό  
24.800,00€ 

 00.6331.1001 με τίτλο «Λοιποί φόροι και τέλη» ποσό  50.000,00€ 
 00.6433.1000  με τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και 

έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών» ποσό  
4.000,00€ 

 00.6492.1000 με τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης 
δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» ποσό  40.000,00€ 

 00.6731.1002 με τίτλο «Επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ωραιοκάστρου» ποσό  35.000,00€ 

 00.6731.1003 με τίτλο «Επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ωραιοκάστρου» ποσό  24.000,00€ 

 00.7521.1004 με τίτλο «Συμμετοχή στήν Αναπτυξιακή μείζοντος αστικής 
Θεσσαλονικής-Αναπτυξιακή Α.Ε Ο.Τ.Α.» ποσό  2.101,00€ 

 10.7134.1011 με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση δομημένης 
καλωδίωσης Δημαρχείου.» ποσό  10.000,00€ 

 10.7331.1001 με τίτλο «Εργασίες συντήρησης & επισκευής Δημοτικών 
κτιρίων Δημοτικής ενότητας Ωραιοκάστρου.» ποσό  14.800,00€ 

 15.6471.1026 με τίτλο «Δράσεις Νεολαίας» ποσό  1.000,00€ 
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 15.6471.1027 με τίτλο «Δράσεις για ευρωπαϊκή εβδομάδα 
κινητικότητας» ποσό  3.000,00€ 

 15.6472.1001 με τίτλο «Δαπάνες συνδιοργάνωσης αθλητικής 
εκδήλωσης " Αγώνας βουνού - Αυτισμός ΕΛΠΙΔΑ"» ποσό  3.000,00€ 

 15.6472.1004 με τίτλο «Έξοδα αθλητικής εκδήλωσης " Αγώνας Δρόμου " 
Δ.Κ. Δρυμού» ποσό  2.000,00€ 

 15.6693.1001 με τίτλο «Προμήθεια λιπασμάτων , σπόρων και 
βελτιωτικών εδάφους» ποσό  10.000,00€ 

 90.9111.1000 με τίτλο «Αποθεματικό» ποσό  1.000,00€ 
 

 
Και μέσω αποθεματικού (Κ.Α.:90.9111.1000) ενίσχυση των κάτωθι ΚΑ εξόδων 
(συνολικού ποσού 249.701,00€): 
 
 15.6495.1002με τίτλο «Δαπάνες προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών» 

ποσό 4.800,00€και αλλαγή τίτλου σε «Καταπολέμηση κουνουπιών Δ.Ε. 
Καλλιθέας» 

 15.6472.1002 με τίτλο «Δαπάνες αθλητικής εκδήλωσης Beach volley στην Δ.Κ. 
Ν. Φιλαδέλφειας»  ποσό 9.900,00€και αλλαγή τίτλου σε «Δαπάνες αθλητικής 
εκδήλωσης Beach volley στην Δ.Ε. Ωραιοκάστρου» 

 15.6235.1000 (νέος )με τίτλο «Υπηρεσίες Ενοικίασης Εξοπλισμού Εκδηλώσεων»  
ποσό 7.500,00€ 
 
Σύμφωνα με την υπ αριθμ εισήγηση 6776-02/04/2021  της Εντεταλμένη 
Σύμβουλου Κοιν. Πολιτικής & Αλληλεγγύης, Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, 
Κοιν. Προστασίας και Πολιτισμού 
 

 30.6662.1007(νέος )με τίτλο «Προμήθεια κρασπέδων και πλακών 
Πεζοδρομίου»  ποσό 24.800,00€ 

 30.6662.1017(νέος )με τίτλο «Προμήθεια Κιγκλιδωμάτων - Κολωνάκια»  ποσό 
24.800,00€ 

 30.6662.1009(νέος )με τίτλο «Προμήθεια Δομικών Υλικών (ΤΣΙΜΕΝΤΟ, 
ΠΛΕΓΜΑΤΑ, ΚΤΛ)»  ποσό 20.000,00€ 

 15.7135.1040 με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς 
στην πλατεία Τζαβέλα» ποσό 85.000,00€ 

 30.6142.1035 (νέος )με τίτλο «Τοπογραφικές Υπηρεσίες για τον ορεινό όγκο 
Πενταλόφου»  ποσό 12.400,00€ 

 00.6142.1013(νέος )με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη 
δημιουργία δικτύου σηματοδοτούμενων πεζοπορικών διαδρομών»  ποσό 
10.000,00€ 

 30.6662.1018(νέος )με τίτλο «Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος 
Δ.ΕΜυγδονίας»  ποσό 20.000,00€ 

 30.6662.1010 με τιτλο «Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος Δήμου 
Ωραιοκάστρου»  ποσό 0,00€ και αλλαγή τίτλου σε«Προμήθεια ψυχρού 
ασφαλτομίγματος Δ.Ε. Ωραιοκάστρου» 
 
Σύμφωνα με την υπ αριθμ εισήγηση 6775-02/04/2021  του Αντιδημάρχου 
Τεχνικών Υπηρεσιών 
 

 00.6451.1002με τίτλο «Ετήσια συνδρομή στη Βάση νομικών πληροφοριών 
QUALEX» ποσό 1.200,00€ 

ΑΔΑ: ΡΟΥΝΩΗΖ-ΤΒ6



 26

(Σύμφωνα με την  εισήγηση του Νομικού Σύμβουλου του Δ.Ω) 
 10.6142.1013με τίτλο «Αμοιβές & έξοδα απομαγνητοφώνησης πρακτικών Δ.Σ» 

ποσό 4.000,00€ 
 70.6739.1002 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες ακινήτων κληροδοτημάτων.» ποσό 

500,00€ 
 00.6142.1016 (νέος) με τίτλο «Υπηρεσία ενδοδημοτικής συγκοινωνίας Δήμου  

Ωραιοκάστρου» ποσό 1,00€ 
 00.6142.1017 (νέος) με τίτλο «Υπηρεσία καθαρισμού Δασοκτήματος από τα 

κλαδιά της κοπής λόγω φυτοφάγου» ποσό 24.800,00€ 
 
Β)Μεταφορά ποσού 119.400,00€ μέσω αποθεματικούαπό τους κάτωθι Κ.Α Εξόδων: 
 

 20.6275.1003 με τίτλο «Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου 
υδατορεμάτων» ποσό  24.800,00€ 

 20.7132.1004 με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου» ποσό 
49.600,00€ 

 20.7132.1006 με τίτλο Προμήθεια φορτηγών οχημάτων μικτού βάρους 
μέχρι 3.5 tn ποό 45.000,00€ 

 
Και μέσω αποθεματικού (Κ.Α.:90.9111.1000) ενίσχυση των κάτωθι ΚΑ εξόδων: 
 

 20.6277.1006 (νέος ) με τίτλο «Διαχείριση ογκωδών και Αποβλήτων Εσκαφών, 
Κατασκευών, και Κατεδαφίσεων(Α.Ε.Κ.Κ.) Δ,Ε Ωραιοκάστρου.» ποσό  
24.800,00€ 

 20.6277.1007 (νέος ) με τίτλο «Διαχείριση ογκωδών και Αποβλήτων Εσκαφών, 
Κατασκευών, και Κατεδαφίσεων(Α.Ε.Κ.Κ.) Δ.Ε Μυγδονίας.» ποσό  24.800,00€ 

 20..6277.1008 (νέος ) με τίτλο «Διαχείριση ογκωδών και Αποβλήτων Εσκαφών, 
Κατασκευών, και Κατεδαφίσεων(Α.Ε.Κ.Κ.) Δ.Ε Καλλιθέας.» ποσό  24.800,00€ 

 20.7135.1025 (νέος) με τίτλο « ΠρομήθειαΚάδωνΚομποστοποίησης» ποσο 
30.000,00€ 

 20.6699.1026 (νέος) με τίτλο « ΠρομήθειαΤσαντών Ανακύκλωσης» ποσο 
10.000,00€ 

 20.7135.1026 (νέος) με τίτλο « Προμήθεια Χειραμαξιδιων Οδοκαθαριστών» 
ποσο 5.000,00€ 
 
 

 Γ)  Αλλαγή τίτλου στους κάτωθι Κ.Α Εξόδων 
 

 35.6275.1006 με τίτλο «Εργασίες απομάκρυνσης επικίνδυνων δέντρων Δ.Ε. 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» στον νέο τίτλο «Εργασίες κλαδέματος επικίνδυνων δέντρων 
και αποψιλώσεων ιδιωτικών οικοπέδων στα πλαίσια πυροπροστασίας για τη 
Δ.Ε.ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» 

 35.6275.1007 με τίτλο«Εργασίες απομάκρυνσης επικίνδυνων δέντρων Δ.Ε. 
ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ» στον νέο τίτλο «Εργασίες κλαδέματος επικίνδυνων δέντρωνκαι 
αποψιλώσεων ιδιωτικών οικοπέδων στα πλαίσια πυροπροστασίας για τη 
Δ..Ε.ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ» 

 35.6275.1008 με τίτλο «Εργασίες απομάκρυνσης επικίνδυνων δέντρων Δ.Ε. 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»  στον νέο τίτλο «Εργασίες κλαδέματος επικίνδυνων δέντρωνκαι 
αποψιλώσεων ιδιωτικών οικοπέδων στα πλαίσια πυροπροστασίας για τη 
Δ..Ε.KΑΛΛΙΘΕΑΣ 
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 20.7132.1004 με τίτλο « Προμήθεια μηχανημάτων έργου» στον νέο τίτλο « 
Προμήθεια μηχανιμάτων έργων και συνοδευτικού εξοπλισμού» 

 
 

 
Σύμφωνα με την υπ αριθμ εισήγηση 6760-02/04/2021  της  Αντιδημαρχίας 
Καθημερινότητας  

 
 

7. Κατόπιν της υπ αριθμ 22848/26/03/2021 (ΑΔΑ:Ψ5Ο646ΜΤΛ6-ΕΣΚ) Απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, εγκρίθηκε επιχορηγήσει για τον Δήμο 
Ωραιοκάστρου με ποσό 90.800,00€ για την κάλυψη εκτάκτων και επιτακτικών του 
αναγκών, καθώς και λοιπών δαπανών, που προκληθήκαν από την εμφάνιση του 
κορονοιούCOVID-19. Ως εκ τούτου απαιτείται εγγραφή του ανωτέρου ποσού με 
αναμόρφωση στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους στο σκέλος εσόδων 
00.1211.1002 με τίτλο «Έσοδα για μισθοδοσία ατόμων με σύμβαση μερικής 
απασχόλησης» 

Εν συνεχεία μεταφορά μέσω αποθεματικού (Κ.Α.  90.9111.1000) στους κάτωθι 
Κ.Α. Εξόδων  

 00.6495.1004 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες λόγω covid-19» ποσό 20.250,00€ 

 10.7134.1002 με τίτλο «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού(Η/Υ-οθονών-
server-εκτυπωτών-πολυμηχανημάτων -scanner)» ποσό 12.000,00€ 

 15.6495.1003(νέος) με τίτλο «Δαπάνες προγράμματος καταπολέμησης 
κουνουπιών στη Δ.Ε. Ωραιοκάστρου» ποσό 18.600,00€ 

 15.6495.1004 (νέος) με τίτλο «Δαπάνες προγράμματος καταπολέμησης 
κουνουπιών στη Δ.Ε. Μυγδονίας» ποσό 18.600,00€ 

 15.6162.1003 (νέος) με τίτλο «Απολύμανση κάδων για την αποφυγήμετάδοσης 
του Covid-19 » ποσό 21.350,00€ 

Σύμφωνα με την  εισήγηση της Γενικής Γραμματέα  του Δ.Ω 
 
 
 

8. Κατόπιν της υπ αριθμ 7759/02/02/2021 (ΑΔΑ:Ψ5Ο646ΜΤΛ6-ΕΣΚ) Απόφασης του 
Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών στον Δήμο Ωραιοκάστρου της ΣΑΕ055/2021 
αντιστοιχεί ποσό 192.951,05€που πιστώνεται στον αντίστοιχο λογαριασμό με 
αριθμό έργου 2001ΣΕ05500002Επιχορηγηση των ΟΤΑ για «Εκτέλεση εργασιών 
από τους ΟΤΑ της χωράς για την αντιμετώπιση του φαινόμενου της λειψυδρίας 
π.κ2155002», ως εκ τούτου απαιτείται εγγραφή του ανωτέρου ποσού με 
αναμόρφωση στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους στο σκέλος 
εσόδων00.1322.1008 με τίτλο «Χρηματοδότηση ΥΠΕΣ για αντιμετώπιση 
προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τη λειψυδρία ( ΣΑΕ 055 )»Εν συνεχεία 
μεταφορά μέσω αποθεματικού (Κ.Α.  90.9111.1000) στον νέο Κ.Α. Εξόδων 
63.6737.0000 με τίτλο «Εκτέλεση εργασιών από τους ΟΤΑ της χώρας για την 
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αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας (π.κ.2155002)» ποσού 
192.951,05€. 

9. Μεταφορά ποσού 27.057,13€από το Κ.Α. Εξόδων64.8122.1002 με τίτλο «Πληρωμές 
επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) –Βελτίωση Αγροτικής οδού Αγρόκτημα Πενταλόφου» 
μέσω αποθεματικού στο νέο Κ.Α. Εξόδων 64.8122.1003με τίτλο «Πληρωμές 
επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) –Βελτίωση Αγροτικής οδού Αγρόκτημα Λητής). 

10. Μεταφορά ποσού 20.000,00€από το Κ.Α. Εξόδων10.6011.1000 με τίτλο «Τακτικές 
αποδοχές μονίμων υπαλλήλων πλην αορίστου» μέσω αποθεματικού στο Κ.Α. 
Εξόδων 10.6061.1002 με τίτλο «Λοιπές Παροχές για το τεχνικό προσωπικό (Μ.Α.Π 
κλπ) ποσό 20.000,00€. 

11.  

Α) Μεταφορά ποσού 221.924,88€ από τους κάτωθι Κ.Α εξόδων 

 30.7412.1053 με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΡΥΜΟΥ» 
ποσό 12.400,00€ 

 30.7333.1050 με τίτλο «Κατασκευαστικές εργασίες στη οδό 
Δημοκρίτου στην Γαλήνη» ποσό 24.800,00€ 

 10.7413.1002 με τίτλο «Αποκατάσταση και επαναλειτουργία του 
(παλιού & καμμένου) Πνευματικού Κέντρου Νεοχωρούδας Δήμου 
Ωραιοκάστρου» ποσό 31.692,32€ 

 61.7322.1001 με τίτλο «Κατασκευή του κτιρίου αθλητικών 
δραστηριοτήτων  συνοδών στο υφιστάμενο κλειστό γυμναστήριο του 
Δρυμού» ποσό 107.553,98€ 

 15.7411.1410 με τίτλο «Μελέτη κατασκευής 12θέσιου Δημοτικού 
Σχολείου στη Δ.Κ. Μελισσοχωρίου» ποσό 41.062,43€ 

 90.9111.1000 με τίτλο «Αποθεματικό» ποσό 4.416,15€ 

           Και μέσω αποθεματικού στους κάτωθι  Κ.Α Εξόδων 

 15.7311.1004 με τίτλο «Βελτίωση εγκαταστάσεων του 4ου Γυμνασίου 
Ωραιοκάστρου» ποσό 71.464,44€ 

 30.7323.1056 με τίτλο «Συμπληρωματικές εργασίες στο έργο 
Κατασκευή Γέφυρας Πενταλόφου- Νεοχωρούδας» ποσό 40.000,00€ 

 30.7323.1057 με τίτλο «Ασφαλτόστρωση οδού Αμπελώνων» ποσό 
73.260,44€ 

 30.7412.1018με τίτλο «Μελέτη ανάπλασης -Διαμόρφωσης πλατείας 
Χαραβοπούλου(Δημαρχείου)» ποσό 12.400,00€ 
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 30.7413.1038 με τίτλο «Μελέτη Ανάπλασης Πάρκου Βουναλάκια» 
ποσό 24.800,00€ 

 

                       Β) Μεταφορά ποσού 96.484,76€ από τους κάτωθι Κ.Α εξόδων 
 20.6041.1000 με τίτλο «Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί συμβάσει 

εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ)» ποσό 
96.481,76€ 

 90.9111.1000 με τίτλο «Αποθεματικό» ποσό 3,00€ 

                                      Και μέσω αποθεματικού στους κάτωθι  Κ.Α Εξόδων 
 20.7325.1015 με τίτλο «Κατασκευή ηλεκτροφωτισμού παράπλευρων 

οδών 4ου Γυμνασίου Ωραιοκάστρου» ποσό 71.685,76€ 

 20.7325.1013με τίτλο «Κατασκευή ηλεκτροφωτισμού στην οδό 
Κονταξοπούλου» ποσό 24.799,00€ 

12. Μεταφορά από αποθεματικόαπό Κ.Α Εξόδων90.9111.1000 με τίτλο 
«Αποθεματικό» ποσό  60.000,00€ 

Εν συνεχεία μεταφορά μέσω αποθεματικού (Κ.Α.  90.9111.1000) στους κάτωθι 
Κ.Α. Εξόδων  

 15.6061.1000 με τίτλο «Λοιπές Παροχές για το τεχνικό προσωπικό (Μ.Α.Π. 
κλπ.)» ποσό 26.500,00€ 

 30.6061.1002 με τίτλο «Λοιπές Παροχές για το τεχνικό προσωπικό (Μ.Α.Π. 
κλπ,) ποσό 15.000,00€ 

 15.6063.1000 με τίτλο «Παροχές Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό 
¨ποσό 15.000,00€ 

 30.6061.1003 με τίτλο «Λοιπές Παροχές για το τεχνικό προσωπικό (Μ.Α.Π.) 
Αποτίμηση σε χρήμα» ποσό 2.000,00€ 

 00.6495.1007 (νεος) με τίτλο «Δαπάνες έκδοσης Πιστοποιητικών 
Δικαστικών Υπηρεσιών Κτηματολογίου και Υποθηκοφυλακείου» ποσό 
1.500,00€ 

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 δήλωσαν οι Δ.Σ. κ.κ. Σκαρλάτος Π., Λαζαρίδης Γ., Τζίκας Κ., Πολυχρονίδης 
Α., Παρισόπουλος Γ., Τσακαλίδης Η., Μαντά Β., Λαζαρίδης Ηλ., Εδιρνέλης Γ., 
Χατζηευαγγέλου Π, Θεμελής Α. και Μοδίτσης Α. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 39/2021 
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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 
 

Ο Προεδρεύων  του Δημοτικού Συμβουλίου 
 
 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΡΖΗΣ 
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