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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
      Αρ. Απόφ. 115/2021  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
       

Από το πρακτικό της 9/22-03-2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου 

 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2021. 
 

Στο Ωραιόκαστρο, σήμερα  Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2021  και ώρα 12:00 (ώρα 
έναρξης), συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση 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), 
40/209/30/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ),  163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: 
Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) , Α.Π. 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9), Α.Π. 
426/77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), Α.Π.136/22080/30-11-2020 και 
Α.Π. ΔΙΔΑΔ/Φ.65/138/οικ. 22959/14-12-2020 (ΑΔΑ: 60ΝΣ46ΜΤΛ6-Α1Χ), 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/139/οικ.431/11-01-2021 (ΑΔΑ: 9ΣΥΡ46ΜΤΛ6-4ΧΣ) και 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/140/οικ.1031/20-01-2021 (ΑΔΑ: ΨΒ3Τ46ΜΤΛ6-ΩΝ1) Εγκυκλίους του 
Υπουργείου Εσωτερικών, 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.69/148/οικ. 4600/16-03-2021 (ΑΔΑ: 67Β046ΜΤΛ6-156)Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου, ύστερα 
από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5579/18-03-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου.   
 
Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη και με τη χρήση της υπηρεσίας 
τηλεδιασκέψεων e:Presence.gov.gr του ΕΔΥΤΕ. 
 
Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη, συμμετείχαν τα  
οκτώ (8), δηλαδή: 
 
                  Παρόντες             Απόντες 

 
1. Καρασαββίδης Δημήτριος  1. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος 
2. Ζιακούλης  Ηλίας     
3. Λαζαρίδης Αριστείδης   
4. Καζαντζίδης Χαράλαμπος 

     (συμμετείχε από 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης) 
 

5. Μαρμαρίδης Σταύρος  
6. Τερζής Χρήστος  
7. Σκαρλάτος Παντελής 

      (συμμετείχε από 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης) 
 

8. Τσακαλίδης Ηρακλής  
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Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του 
ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 οι Πρόεδροι 
των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου: 
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
 
  ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΤΣΑΛΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Απών 
  ΛΗΤΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Απών 
  ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Απών 
  ΜΕΣΑΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Απών 
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΓΙΑΪΛΑΤΖΟΓΛΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ Απών 
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ Απών 
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ Απών 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Απούσα 
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου Σταυρίδου 
Στέλλα.   
 
Πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος έθεσε 
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τρία (3) θέματα εκτός ημερήσιας 
διάταξης και ζήτησε την έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των 
θεμάτων ως κατεπείγοντα και τα μέλη με την υπ' αριθμ. 113/2021 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα τη συζήτησή τους. 
 
Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 3ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ανέφερε: 
 
Το τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου Μισθοδοσίας και Εκκαθάρισης με την 
υπ’αρ.πρωτ. 5733/22-03-2021  εισήγηση μας παραθέτει τα εξής: 
 

‘’ Θέμα: «1η Αναμόρφωση  προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021».  
  

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).  

Στον κωδικό 20.6262.1001 Εργασίες αποχιονισμού Δήμου Ωραιοκάστρου ετών 2020 

και 2021 έχει γίνει  πρόβλεψη ποσού 120.000 euro λόγω σφοδρών καιρικών 

φαινομένων (χιονοπτώσεις) το ποσό εξαντλήθηκε και έχει δημιουργηθεί δαπάνη   

επιπλέον ποσού 38.000 euro , για αυτό τον λόγω προτείνουμε την ενίσχυση του 

κωδικού  με επιπλέον 60.000 euro και για μελλοντικές δαπάνες. Προτεινόμενη 

αναμόρφωση: 
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1. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 

Ενίσχυση του κωδικού  Α)20.6262.1001 << Εργασίες αποχιονισμού Δήμου 

Ωραιοκάστρου ετών 2020 και 2021  >> με το ποσό των 60.000 €  με αντίστοιχη 

μείωση του αποθεματικού  9111.1000  

 

 

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.  
 
 
 
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 άρθρο 72 του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
3. Το άρθρο 8 του ΒΔ 17/5 – 15/6/1959. 
4. Το άρθρο 161 του ΔΚΚ.  
5. Την υπ’αρ.10293+8959+8948+8905/08-03-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης με το οποίο εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός 
οικονομικού έτους 2021. 

6. Την με αρ.πρωτ.5733/22-03-2021 εισήγηση του τμήματος Προϋπολογισμού 
Λογιστηρίου Μισθοδοσίας και Εκκαθάρισης.  

 
και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών,  
 

Αποφασίζει ομόφωνα  
επί των καταμετρηθεισών ψήφων 

 
Εγκρίνει την 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, σύμφωνα με 
την υπ’αρ.πρωτ.5733/22-03-2021 εισήγηση του τμήματος Προϋπολογισμού 
Λογιστηρίου Μισθοδοσίας και Εκκαθάρισης, η οποία έχει ως εξής: 
 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 

Ενίσχυση του κωδικού  20.6262.1001 << Εργασίες αποχιονισμού Δήμου 

Ωραιοκάστρου ετών 2020 και 2021  >> με το ποσό των 60.000 €  με 

αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού  9111.1000  
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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. 
 
Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ηρακλής Τσακαλίδης δήλωσε παρών. 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 115/2021 
 

Μετά την εξάντληση των θεμάτων ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης. 
 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ  
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