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                                                                                                             ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
                                                                                             (ως προς τον ΚΑΕ με τίτλο 
                                                                             «Συντήρηση χορτοκοπτικών εργαλείων») 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                    Αρ. Απόφ. 108 /2019  
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
       
 

Από το πρακτικό της 23/30-7-2019 τακτικής συνεδρίασης της  Οικονομικής Επιτροπής 
 του Δήμου Ωραιοκάστρου 

 
ΘΕΜΑ: 8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.  

 
  
Στο Ωραιόκαστρο, σήμερα την Τρίτη, 30 Ιουλίου 2019  και ώρα 10:00, στο Δημοτικό 
Κατάστημα, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ 6 εδ. γ΄ 
του Ν.3852/2010,  η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου, ύστερα από την 
17070/26-7-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου.  Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, 
δεδομένου ότι από τα εννιά   (9) μέλη, παραβρέθηκαν τα πέντε   (5), δηλαδή: 

 
                      Παρόντες 
 
1. Κοϊτσίδης Παναγιώτης 
2. Καραστερίου Ευάγγελος 
3. Χατζηαντωνίου Ευάγγελος 
4. Λοκοβίτης Νικόλαος 
5. Καρασαββίδης Δημήτριος 

                   Απόντες 
 
1. Αταμιάν  Μπέδρος - Εσαη 
2. Παπαδόπουλος Νικόλαος 
3. Λαζαρίδης Γεώργιος 
4. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος 
 

 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τoν υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου κ. Νικόλαο 
Nάσση. 
 
Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 4ο θέμα, της ημερήσιας διάταξης, είπε τα 
εξής:   
 
    Σας καλώ, σύμφωνα με το αρθ. 72 του Ν. 3852/10 και κατόπιν της υπ’ 
αριθ. Πρωτ. 56357/29-7-2019 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία 
αφορά την εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων της χώρας που συμμετείχαν 
στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών 
και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 
26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών εκλογών της 2ας Ιουνίου 2019, καθώς  
και κατόπιν της υπ' αριθ. πρωτ. 331/26-7-2019 εισήγησης του Τμήματος 
Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών, να εγκρίνουμε την 8η 
Αναμόρφωση εσόδων – εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019: 
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Συγκεκριμένα στην παραπάνω εισήγηση αναφέρονται τα παρακάτω: 
 

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 το έγγραφο του 
ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της 
διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή 
διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης 
του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και 
διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού. Μετά την έγκριση του 
προϋπολογισμού 2019 και του Τεχνικού Προγράμματος 2019, προέκυψαν 
νέα δεδομένα που δεν υπήρχαν κατά τη σύνταξη τους, τα οποία 
επιβάλλουν ορισμένες αλλαγές σύμφωνα με τα παρακάτω: 
 

1) Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 
 

                         Μεταφορά ποσού 80.000,00€  από τους κάτωθι ΚΑ εξόδων: 
 10.6265.1002 με τίτλο «Επισκευή ,συντήρηση των φωτοτυπικών 

μηχανημάτων» , ποσό 261,80€, 
 10.6266.1002 με τίτλο «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού(Ανανέωση 

ANTIVIRUS)» , ποσό 184,18€ 
 10.7133.1003 με τίτλο «Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων» , 

ποσό 4.000,00€ 
 10.7133.1007 με τίτλο «Έπιπλα και σκεύη», ποσό 3.873,75€ 
 15.6471.1008 με τίτλο «Εκδηλώσεις Καθαρής Δευτέρας », ποσό 

500,96€ 
 30.6662.1009 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

(ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΠΛΕΓΜΑΤΑ, ΚΤΛ) », ποσό 501,85€ 
 30.6662.1010 με τίτλο «Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος Δήμου 

Ωραιοκάστρου», ποσό 8.208,80€ 
 35.6265.1000 με τίτλο «Συντήρηση χορτοκοπτικών εργαλείων», 

ποσό 113,00€ 
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 35.6021.1000 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου 
χρόνου», ποσό 18.000,00€ 

 35.6052.1000 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων αορίστου 
χρόνου», ποσό 9.000,00€ 

 35.6275.1000 με τίτλο «Εργασίες κοπής και απομάκρυνσης χόρτων 
από κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Ωραιοκάστρου», ποσό 
35.324,00€ 

 35.7131.1002 με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων πρασίνου», ποσό 
31,66€ 

      
 
 και μέσω αποθεματικού στον  ΚΑ εξόδου   00.6715.1000 με τίτλο 
«Επιχορήγηση Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Πρόνοιας και 
Αλληλεγγύης "ΔΟΠΠΑΩ"». 
 
 
2) Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 
Κατόπιν του υπ΄αριθ. ΦΕΚ,Β’ Αρ. Φύλλου 1677/14-5-19 για Κοινή 
υπουργική απόφαση  περί: «καθορισμού της εκλογικής αποζημίωσης 
των ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν για την 
αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και 
διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019, των αυτοδιοικητικών εκλογών της 
26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών τους της 2ας Ιουνίου 2019» 
καθορίσθηκε : α) η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων των 
Δήμων στο ποσό των διακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (275,00€) και 
β) ο μέγιστος αριθμός 99 άτομα των υπαλλήλων για τον Δήμο 
Ωραιοκάστρου. Με τις  υπ΄αριθμ. 289-290/10651/2019 και 310-
311/2019 Αποφάσεις Δημάρχου ορίσθηκαν οι υπάλληλοι που θα 
συμμετέχουν στις εκλογικές διαδικασίες των 26/5 και 2/6/2019 και με 
την υπ΄αριθμ. 14458/2-7-19 βεβαίωση Δημάρχου αναφέρθηκαν οι 
υπάλληλοι του παρείχαν εργασία. 
 
Ως εκ τούτου απαιτείται η εγγραφή του ανωτέρω ποσού με 
αναμόρφωση στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους στο σκέλος 
των Εσόδων Κ.Α. 00.1219.1002 με τίτλο " Ειδική Εκλογική Αποζημίωση 
υπαλλήλων δήμου για συμμετοχή τους σε εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 
και των επαναληπτικών τους της 2ας Ιουνίου 2019" με το ποσό των 
27.225,00€ ( 99 άτομα * 275€/άτομο ) καθώς και αντίστοιχη ισόποση 
ενίσχυση, μέσω αποθεματικού, σχετικών  νέων Κ.Α. Εξόδων όπως 
παρακάτω:  
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Το Τμήμα προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών 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.  

 
 
   Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά. 

 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:  
 

1. Την παραπάνω εισήγηση  
2. Το αρθ. 72 του Ν. 3852/10 
3. Το άρθρο 8 του ΒΔ17/5 – 15/6/1959 
4. Το άρθρο 161 του ΔΚΚ και 8 παρ. 2 ΒΔ 17/5 – 15/6/1959 
5. Την υπ’ αριθ. Πρωτ. 56357/29-7-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
6. Την  υπ’ αριθ. 331/26-7-2019 εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και 

Προμηθειών 
 

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 
(εκλογική αποζημίωση). 10.6012.1004 10.450,00 

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 
(εκλογική αποζημίωση). 10.6022.1002 2.750,00 

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 
(εκλογική αποζημίωση). 20.6012.1001 2.750,00 

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 
(εκλογική αποζημίωση). 20.6022.1001 1.650,00 

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 
(εκλογική αποζημίωση). 20.6041.1001 3.025,00 

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 
(εκλογική αποζημίωση). 30.6012.1003 2.200,00 

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 
(εκλογική αποζημίωση). 30.6022.1001 1.925,00 

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 
(εκλογική αποζημίωση). 35.6022.1001 275,00 

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 
(εκλογική αποζημίωση).    15.6012.1001 825,00 

Αποζημίωση υπερωριακής 
εργασίας(εκλογική αποζημίωση). 15.6022.1001 1.100,00 

Αποζημίωση υπερωριακές 
εργασίας(εκλογική αποζημίωση) 45.6012.1001 275,00 

Σύνολο   27.225,00€ 
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και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών,  
 
 

Αποφασίζει Ομόφωνα 
 
Εγκρίνει την 8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, η 
οποία έχει ως εξής: 
 

1. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 
 

                         Μεταφορά ποσού 80.000,00€  από τους κάτωθι ΚΑ εξόδων: 
 10.6265.1002 με τίτλο «Επισκευή ,συντήρηση των φωτοτυπικών 

μηχανημάτων» , ποσό 261,80€, 
 10.6266.1002 με τίτλο «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού(Ανανέωση 

ANTIVIRUS)» , ποσό 184,18€ 
 10.7133.1003 με τίτλο «Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων» , 

ποσό 4.000,00€ 
 10.7133.1007 με τίτλο «Έπιπλα και σκεύη», ποσό 3.873,75€ 
 15.6471.1008 με τίτλο «Εκδηλώσεις Καθαρής Δευτέρας », ποσό 

500,96€ 
 30.6662.1009 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

(ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΠΛΕΓΜΑΤΑ, ΚΤΛ) », ποσό 501,85€ 
 30.6662.1010 με τίτλο «Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος Δήμου 

Ωραιοκάστρου», ποσό 8.208,80€ 
 35.6265.1000 με τίτλο «Συντήρηση χορτοκοπτικών εργαλείων», 

ποσό 113,00€ 
 35.6021.1000 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου 

χρόνου», ποσό 18.000,00€ 
 35.6052.1000 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων αορίστου 

χρόνου», ποσό 9.000,00€ 
 35.6275.1000 με τίτλο «Εργασίες κοπής και απομάκρυνσης χόρτων 

από κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Ωραιοκάστρου», ποσό 
35.324,00€ 

 35.7131.1002 με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων πρασίνου», ποσό 
31,66€ 

      
 και μέσω αποθεματικού στον  ΚΑ εξόδου   00.6715.1000 με τίτλο 
«Επιχορήγηση Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Πρόνοιας και 
Αλληλεγγύης "ΔΟΠΠΑΩ"». 
 
 

2. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 
Κατόπιν του υπ΄αριθ. ΦΕΚ,Β’ Αρ. Φύλλου 1677/14-5-19 για Κοινή 
υπουργική απόφαση  περί: «καθορισμού της εκλογικής αποζημίωσης 
των ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν για την 
αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και 
διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019, των αυτοδιοικητικών εκλογών της 
26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών τους της 2ας Ιουνίου 2019» 
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καθορίσθηκε : α) η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων των 
Δήμων στο ποσό των διακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (275,00€) και 
β) ο μέγιστος αριθμός 99 άτομα των υπαλλήλων για τον Δήμο 
Ωραιοκάστρου. Με τις  υπ΄αριθμ. 289-290/10651/2019 και 310-
311/2019 Αποφάσεις Δημάρχου ορίσθηκαν οι υπάλληλοι που θα 
συμμετέχουν στις εκλογικές διαδικασίες των 26/5 και 2/6/2019 και με 
την υπ΄αριθμ. 14458/2-7-19 βεβαίωση Δημάρχου αναφέρθηκαν οι 
υπάλληλοι του παρείχαν εργασία. 
 
Ως εκ τούτου απαιτείται η εγγραφή του ανωτέρω ποσού με 
αναμόρφωση στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους στο σκέλος 
των Εσόδων Κ.Α. 00.1219.1002 με τίτλο " Ειδική Εκλογική Αποζημίωση 
υπαλλήλων δήμου για συμμετοχή τους σε εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 
και των επαναληπτικών τους της 2ας Ιουνίου 2019" με το ποσό των 
27.225,00€ ( 99 άτομα * 275€/άτομο ) καθώς και αντίστοιχη ισόποση 
ενίσχυση, μέσω αποθεματικού, σχετικών  νέων Κ.Α. Εξόδων όπως 
παρακάτω: 
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Το Τμήμα προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών 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.  

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 108/2019 
 
 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

 

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 
(εκλογική αποζημίωση). 10.6012.1004 10.450,00 

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 
(εκλογική αποζημίωση). 10.6022.1002 2.750,00 

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 
(εκλογική αποζημίωση). 20.6012.1001 2.750,00 

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 
(εκλογική αποζημίωση). 20.6022.1001 1.650,00 

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 
(εκλογική αποζημίωση). 20.6041.1001 3.025,00 

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 
(εκλογική αποζημίωση). 30.6012.1003 2.200,00 

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 
(εκλογική αποζημίωση). 30.6022.1001 1.925,00 

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 
(εκλογική αποζημίωση). 35.6022.1001 275,00 

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 
(εκλογική αποζημίωση).    15.6012.1001 825,00 

Αποζημίωση υπερωριακής 
εργασίας(εκλογική αποζημίωση). 15.6022.1001 1.100,00 

Αποζημίωση υπερωριακές 
εργασίας(εκλογική αποζημίωση) 45.6012.1001 275,00 

Σύνολο   27.225,00€ 
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ  
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