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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
      Αρ. Απόφ. 256/2021  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
       

Από το πρακτικό της 23/29-06-2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου 

 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη 5ης  αναμόρφωσης 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021. 
 
 

Στο Ωραιόκαστρο, σήμερα Τρίτη, 29 Ιουνίου 2021  και ώρα 08:30 (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), 
40/20930/31-03-2020 (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) την  
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/164/οικ.11266/08-06-2021 (ΑΔΑ:ΨΖΕ946ΜΤΛ6-7ΚΣ) και την 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/166/οικ.12332/14-06-2021 (ΑΔΑ:6ΠΓΧ46ΜΤΛ6-8ΩΤ)Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου, ύστερα 
από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 12856/25-06-2021 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  
έξι (6), δηλαδή: 
 
                  Παρόντες             Απόντες 

 
1. Καρασαββίδης Δημήτριος  1. Καζαντζίδης Χαράλαμπος 
2. Ζιακούλης Ηλίας  2. Τερζής Χρήστος 
3. Λαζαρίδης Αριστείδης  3. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος 
4. Ζάπρα Χριστίνα     
5. Σκαρλάτος Παντελής  
6. 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.     
 
Κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος ημερήσιας διάταξης κλήθηκε από τον Πρόεδρο και 
παρευρέθηκε η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Ευθυμιάδου 
Μαργαρίτα. 
 
 
Πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος έθεσε 
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής ένα (1) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης 
και ζήτησε την έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση του θέματος ως 
κατεπείγον και τα μέλη με την υπ' αριθμ. 252/2021 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής ενέκριναν με ομόφωνα τη συζήτησή του. 
 
Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης ανέφερε: 
 
Σας καλώ, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει να εγκρίνουμε την 5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 
σύμφωνα με την υπ’αριθμ. πρωτ. 12.752/25-06-2021 εισήγηση του τμήματος 
προϋπολογισμού  λογιστηρίου μισθοδοσίας και εκκαθάρισης, η οποία αναφέρει: 
 

Θέμα: «5η 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). 

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 
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εκπληρωθεί ή έχει καταστεί κατά ανέφικτος), προκειμένου να δημιουργηθούν νέες 

πιστώσεις ή να ενισχυθούν πιστώσεις που αποδείχθηκαν ανεπαρκείς. 

Σύμφωνα με τη νυπ.αρ.οικ46735/01.08.2020(ΦΕΚ3170/01.08.2020τ.Β΄)Κ.Υ.Α 
των Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών περί «Παροχής οδηγιών για την κατάρτιση 

προϋπολογισμών των δήμωνγια το οικονομικό έτος 2021- τροποποίηση της αριθμ. 

7028/2004 (Β΄253) απόφασης», στο άρθρο 5 παρ.1 αναφέρονται τα εξής: ‘’Μετά τη 

λήξη της χρήσης 2020 και έως το τέλος Φεβρουαρίουτου 2021, οι δήμοι και τα νομικά 

πρόσωπα υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές με βάση τις οποίεςκατήρτισαν 

τον Π/Υ του 2021 και να προχωρήσουν σε αναμόρφωση του, με την επιφύλαξη των 

οριζομένων στις ειδικές παρατηρήσεις επί του άρθρου 3, λαμβάνοντας υπόψη τα 

πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθητους, όπως αυτά θα έχουν 

διαμορφωθεί την 31.12.2020, προκειμένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Ειδικότερα, 

για τις παρακάτω κατηγορίες, θα πρέπει ναγίνουνταεξής: 

 

 
Α.  Αναμορφώσεις Προϋπολογισμού 
Μετά την έγκριση του προϋπολογισμού 2021, προέκυψαν νέα δεδομένα που δεν 
υπήρχαν, τα οποία επιβάλουν κάποιες αλλαγές και για τον λόγο αυτόν παρακαλούμε να 
ληφθεί απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ΒΔ 17/5 – 15/6/1959 
«Περί Λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων», για την αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού 2021 ως ακολούθως: 
 

 
 
 
1) 
Έχοντας υπόψη το άρθρο  51  ν. 4975, τις αυξημένες ανάγκες του Δήμου σε έκτακτες δαπάνες 
που προέκυψαν για τα μέτρα περιορισμού της διασποράς του covid, σημαντικής μείωσης των 
εισπράξεων και την διασφάλιση των υποχρεωτικών και λειτουργικών δαπανών έτος 2021  να 
αποχαρακτηρίζουμε:  

a) το ποσό 140.000,00€ από χρηματοδότηση «Κοιμητήρια»  σε χρηματοδότηση «ίδια έσοδα»  

b) το ποσό 295.000,00€ από χρηματοδότηση ανταποδοτικά «ΔΕΗ» σε χρηματοδότηση «ίδια 
έσοδα» με ταυτόχρονη αποδέσμευση παρακάτω ποσών από κωδικούς: 

 20.6012.1000 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 
ημέρες και νυκτερινές ώρες και πρόσθετες αμοιβές» ποσό 30.000€ 

 20.6022.1000 με τίτλο «Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία και για εξαιρέσιμες 
ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» ποσό 5.000€ 

 20.6041.1002 με τίτλο «Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων για τήν αντιμετώπιση του 
κορονοϊου COVIT-19» ποσό 75.000€ 

 20.6051.1000 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων ΤΕΑΔΥ» ποσό 25.000€ 
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 20.6051.1004 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση δημοσίου 
δικαίου - ΙΚΑ» ποσό 35.000€ 

 20.6051.1006 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.» ποσό 50.000€ 

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

 20.6151.1000 με τίτλο  "Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και 
φόρων" ποσό 30.000€ 

 20.6641.1011 με τίτλο  "Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 
μεταφορικών μέσων  " ποσό 30.000€ 

2) 
Κατόπιν της υπ αριθμ 44489/14/06/2021 (ΑΔΑ:6Ρ0646ΜΤΛ6-Κ11) Απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών εγκρίθηκε επιχορήγηση για τον Δήμο Ωραιοκάστρου με 
ποσό 229.221.82€ για την εξόφληση  ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων  προς τρίτους . Ως εκ 
τούτου απαιτείται εγγραφή του ανωτέρου ποσού με αναμόρφωση στον προϋπολογισμό του 
τρέχοντος έτους στο σκέλος εσόδων 00.1215.1001  με τίτλο «Επιχορηγήσεις για εξόφληση 
ληξιπρόθεσμων οφειλών». 
Μέσω αποθεματικού μετατροπή των ΚΑΕ που αφορούν  ληξιπρόθεσμες  οφειλές συνολικού 
ποσού 122.878.44 ευρώ από την αναγραφόμενη χρηματοδότηση σε  χρηματοδότηση 
«εξόφληση ληξιπροθέσμων οφειλών» και  συγκεκριμένα¨ 

 15.8123.1000 με τίτλο «Μελέτες ,έρευνες πειραματικές εργασίες & ειδικές 
δαπάνες (ΠΟΕ)» ποσό 10.671,48€ 

 15.8112.1000 με τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων (ΠΟΕ)» ποσό 
4.400,00€ 

 25.8122.1000  με τίτλο «¨Εξοδα κατασκευής έργων (ΠΟΕ)» ποσό 23.921,41€ 

 15.8113.1000 με τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων , παροχές τρίτων(ΠΟΕ)» ποσό 
32.550,00€ 

 00.8112.1000  με τίτλο «¨Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων (ΠΟΕ)» ποσό 
1.066,40€ 

 30.8121.1000  με τίτλο «¨Εξοδα προμήθειας παγίων (ΠΟΕ)» ποσό 8.618,00€ 

 20.8113.1000  με τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων , παροχές τρίτων(ΠΟΕ)» ποσό 
5.222,88€ 

 20.6262.1001  με τίτλο «Εργασίες αποχιονισμού Δήμου Ωραιοκάστρου ετών 
2020 και 2021» ποσό 4.975,50€ 

 15.6061.1000  με τίτλο «Παροχές ένδυσης για το εργατοτεχνικό προσωπικό ( 
Μ.Α.Π. )» ποσό 13.644,71€ 

 10.6643.1000  με τίτλο «¨Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση» ποσό 2.187,98€ 

 20.6262.1001  με τίτλο «Εργασίες αποχιονισμού Δήμου Ωραιοκάστρου ετών 
2020 και 2021» ποσό 11.973.75€ 
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 15.6471.1003  με τίτλο «Εορτή 25ης Μαρτίου» ποσό 271,20€ 

 15.6063.1000  με τίτλο «Παροχές γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό» 
ποσό € 

 20.6063.1000  με τίτλο «Παροχές γάλακτος»  

 30.6063.1000  με τίτλο «Παροχές γάλακτος»         σύνολο τριών ΚΑΕ  ποσό 
3.425,13€ 

 
3) 

    Μεταφορά συνολικού ποσού 451.001,00€ από τους κάτωθι Κ.Α εξόδων 

 10.6115.1002 με τίτλο «Ορκωτοί Λογιστές Σ» ποσό 2.852,00€ 

 10.7135.1011 με τίτλο «Φωτισμός ανάδειξης Κτιρίων» ποσό 24.800,00€ 

 00.6111.1000 με τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων» ποσό 
15.000,00€ 

 00.6116.1000 με τίτλο «Αμοιβές δικαστικών επιμελητών» ποσό 2.500,00€ 

 00.6126.1001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές Αντιδημάρχων» ποσό 3.000,00€ 

 70.6041.1000  με τίτλο «Αποδοχές ατόμων που κάνουν πρακτική στο Δήμο 
(ΟΑΕΔ)» ποσό 10.000,00€ 

 70.6055.1000 με τίτλο «Λοιπές εργοδοτικές εισφορές ατόμων που ασκούν 
πρακτική στο Δήμο (ΟΑΕΔ)» ποσό 3.000,00€ 

 00.6053.1000 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές ειδικών συμβούλων & ειδικών 
συνεργατών» ποσό 8.000,00€ 

 00.6711.1003 με τίτλο «Κατανομή ποσού από Φόρο ηλεκτροδοτούμενων 
Σχολείων στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Ωραιοκάστρου» ποσό 50.000,00€ 

 00.6823.1000 με τίτλο «Τόκοι υπερημερίας χρήσης» ποσό 5.000,00€ 

 00.6492.1000 με τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 
αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» ποσό 50.000,00€ 

 20.6263.1012 με τίτλο «Συντήρηση κι επισκευή μεταφορικών μέσων(Η/Δ)»  
ποσό 31.000,00€ 

 20.7122.1012 με τίτλο «Προμήθιεια ISOBOX)»  ποσό 30.000,00€ 

 90.9111.1000 με τίτλο «Αποθεματικό» ποσό 215.849,00€ 
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         Και μέσω αποθεματικού μεταφορά συνολικού ποσού 451.001,00 ευρώ 
στους κάτωθι  Κ.Α Εξόδων 

 15.7135.1035 με τίτλο Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την 
αναβάθμιση  παιδικών χαρών» ποσό 347.000,00€ 

 30.6279.1001 με τίτλο «Δαπάνες για μετατοπίσεις δικτύου ΕΥΑΘ & νέες 
συνδέσεις κτιρίων» ποσό 43.000,00€ 

 20.6262.1002 (νέος) με τίτλο «Αποκατάσταση κλεμμένου ηλεκτρολογικού 
υλικου στη θέση Τζούκες - Δρυμός» ποσό 6.000,00€€ 

 20.6277.1009 με τίτλο «Διαχείρηση ογκωδών και αποβλήτων εκσκαφών και 
κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΑΝΑ 2020» ποσό 55.000,00€ 

 30.6142.1035 (νέος) με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλου για την ορίμανση του 
έργου «Κατασκευή νέου Δημαρχειακού Μεγάρου στα Αλώνια (ΣΔΙΤ)» ποσό 
1,00€ 

 
 

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.  
 
 
Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στη κα Ευθυμιάδου Μαργαρίτα, η οποία 
ανέφερε ότι εκ παραδρομής στην ανωτέρω  εισήγηση δεν ενσωματώθηκε η 2η 

τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος (απόφαση 64/2021 Δ.Σ.)  για το λόγο αυτό 
θα πρέπει να προστεθεί ως εξής: 
 

Μεταφορά ποσού 147.400,00€ από τους κάτωθι Κ.Α εξόδων 

 30.7322.1012 με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ – 
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΚΟΥ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» ποσό 78.850,88€ 

 30.7333.1049 με τίτλο «Κατασκευή τεχνικού στην οδό 
Κονταξοπούλου - θέση Γιαγκούλα» ποσό   68.549,12€ 

           Και μέσω αποθεματικού στους κάτωθι  Κ.Α Εξόδων 

 15.7326.1016 με τίτλο «Βελτίωση - Συντήρηση Γηπέδου 5χ5 
Μελισσοχωρίου» ποσό 23.400,00€ 

 30.7332.1021 με τίτλο «Συντήρηση Πλατείας στην Ν. Φιλαδέλφεια» 
ποσό 49.600,00€ και αλλαγή τίτλου σε «Ανάπλαση - Συντήρηση 
Πλατείας στην Ν. Φιλαδέλφεια» 
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 30.7311.1000 (νέος)  με τίτλο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ 1ου 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» ποσό 74.400,00€ 

 
Με την ανωτέρω προσθήκη το Αποθεματικό (Κ.Α.:90.9111.1000) δεν υπερβαίνει το 
5% των τακτικών εσόδων του Δήμου Ωραιοκάστρου. 
 
Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος ανέφερε: 
 

 Βάσει των ανωτέρω, σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά. 
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  

 
1. Την εισήγηση του Προέδρου.  

2. Τις απόψεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής. 

3. Το αρθ. 72 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Το άρθρο 8 του ΒΔ17/5 – 15/6/1959. 

5. Το άρθρο 161 του ΔΚΚ. 

6. Την υπ’αριθμ. πρωτ. 12.752/25-06-2021 εισήγηση του τμήματος 

προϋπολογισμού λογιστηρίου μισθοδοσίας και εκκαθάρισης. 

7. Την προφορική εισήγηση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών. 
 
και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών,  

 
 

Αποφασίζει με πλειοψηφία 
 
Εγκρίνει την 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 ως εξής: 
 
 
1) 
Έχοντας υπόψη το άρθρο  51  ν. 4975, τις αυξημένες ανάγκες του Δήμου σε έκτακτες δαπάνες 
που προέκυψαν για τα μέτρα περιορισμού της διασποράς του covid, σημαντικής μείωσης των 
εισπράξεων και την διασφάλιση των υποχρεωτικών και λειτουργικών δαπανών έτος 2021  
αποχαρακτηρίζει:  

c) το ποσό 140.000,00€ από χρηματοδότηση «Κοιμητήρια»  σε χρηματοδότηση «ίδια έσοδα»  

d) το ποσό 295.000,00€ από χρηματοδότηση ανταποδοτικά «ΔΕΗ» σε χρηματοδότηση «ίδια 
έσοδα» με ταυτόχρονη αποδέσμευση παρακάτω ποσών από κωδικούς: 

 20.6012.1000 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 
ημέρες και νυκτερινές ώρες και πρόσθετες αμοιβές» ποσό 30.000€ 

 20.6022.1000 με τίτλο «Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία και για εξαιρέσιμες 
ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» ποσό 5.000€ 
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 20.6041.1002 με τίτλο «Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων για τήν αντιμετώπιση του 
κορονοϊου COVIT-19» ποσό 75.000€ 

 20.6051.1000 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων ΤΕΑΔΥ» ποσό 25.000€ 

 20.6051.1004 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση δημοσίου 
δικαίου - ΙΚΑ» ποσό 35.000€ 

 20.6051.1006 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.» ποσό 50.000€ 

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

 20.6151.1000 με τίτλο  "Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και 
φόρων" ποσό 30.000€ 

 20.6641.1011 με τίτλο  "Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 
μεταφορικών μέσων  " ποσό 30.000€ 

2) 
Κατόπιν της υπ αριθμ 44489/14/06/2021 (ΑΔΑ:6Ρ0646ΜΤΛ6-Κ11) Απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών εγκρίθηκε επιχορήγηση για τον Δήμο Ωραιοκάστρου με 
ποσό 229.221.82€ για την εξόφληση  ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων  προς τρίτους . Ως εκ 
τούτου εγγράφεται το ανωτέρω ποσό με αναμόρφωση στον προϋπολογισμό του τρέχοντος 
έτους στο σκέλος εσόδων 00.1215.1001  με τίτλο «Επιχορηγήσεις για εξόφληση 
ληξιπρόθεσμων οφειλών». 
Μέσω αποθεματικού μετατροπή των ΚΑΕ που αφορούν  ληξιπρόθεσμες  οφειλές συνολικού 
ποσού 122.878.44 ευρώ από την αναγραφόμενη χρηματοδότηση σε  χρηματοδότηση 
«εξόφληση ληξιπροθέσμων οφειλών» και  συγκεκριμένα¨ 

 15.8123.1000 με τίτλο «Μελέτες ,έρευνες πειραματικές εργασίες & ειδικές 
δαπάνες (ΠΟΕ)» ποσό 10.671,48€ 

 15.8112.1000 με τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων (ΠΟΕ)» ποσό 
4.400,00€ 

 25.8122.1000  με τίτλο «¨Εξοδα κατασκευής έργων (ΠΟΕ)» ποσό 23.921,41€ 

 15.8113.1000 με τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων , παροχές τρίτων(ΠΟΕ)» ποσό 
32.550,00€ 

 00.8112.1000  με τίτλο «¨Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων (ΠΟΕ)» ποσό 
1.066,40€ 

 30.8121.1000  με τίτλο «¨Εξοδα προμήθειας παγίων (ΠΟΕ)» ποσό 8.618,00€ 

 20.8113.1000  με τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων , παροχές τρίτων(ΠΟΕ)» ποσό 
5.222,88€ 

 20.6262.1001  με τίτλο «Εργασίες αποχιονισμού Δήμου Ωραιοκάστρου ετών 
2020 και 2021» ποσό 4.975,50€ 

 15.6061.1000  με τίτλο «Παροχές ένδυσης για το εργατοτεχνικό προσωπικό ( 
Μ.Α.Π. )» ποσό 13.644,71€ 
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 10.6643.1000  με τίτλο «¨Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση» ποσό 2.187,98€ 

 20.6262.1001  με τίτλο «Εργασίες αποχιονισμού Δήμου Ωραιοκάστρου ετών 
2020 και 2021» ποσό 11.973.75€ 

 15.6471.1003  με τίτλο «Εορτή 25ης Μαρτίου» ποσό 271,20€ 

 15.6063.1000  με τίτλο «Παροχές γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό» 
ποσό € 

 20.6063.1000  με τίτλο «Παροχές γάλακτος»  

 30.6063.1000  με τίτλο «Παροχές γάλακτος»         συνολο τριών ΚΑΕ  ποσό 
3.425,13€ 

 
3) 

    Μεταφορά συνολικού ποσού 451.001,00€ από τους κάτωθι Κ.Α εξόδων 

 10.6115.1002 με τίτλο «Ορκωτοί Λογιστές Σ» ποσό 2.852,00€ 

 10.7135.1011 με τίτλο «Φωτισμός ανάδειξης Κτιρίων» ποσό 24.800,00€ 

 00.6111.1000 με τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων» ποσό 
15.000,00€ 

 00.6116.1000 με τίτλο «Αμοιβές δικαστικών επιμελητών» ποσό 2.500,00€ 

 00.6126.1001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές Αντιδημάρχων» ποσό 3.000,00€ 

 70.6041.1000  με τίτλο «Αποδοχές ατόμων που κάνουν πρακτική στο Δήμο 
(ΟΑΕΔ)» ποσό 10.000,00€ 

 70.6055.1000 με τίτλο «Λοιπές εργοδοτικές εισφορές ατόμων που ασκούν 
πρακτική στο Δήμο (ΟΑΕΔ)» ποσό 3.000,00€ 

 00.6053.1000 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές ειδικών συμβούλων & ειδικών 
συνεργατών» ποσό 8.000,00€ 

 00.6711.1003 με τίτλο «Κατανομή ποσού από Φόρο ηλεκτροδοτούμενων 
Σχολείων στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Ωραιοκάστρου» ποσό 50.000,00€ 

 00.6823.1000 με τίτλο «Τόκοι υπερημερίας χρήσης» ποσό 5.000,00€ 

 00.6492.1000 με τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 
αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» ποσό 50.000,00€ 

 20.6263.1012 με τίτλο «Συντήρηση κι επισκευή μεταφορικών μέσων(Η/Δ)»  
ποσό 31.000,00€ 

 20.7122.1012 με τίτλο «Προμήθεια ISOBOX)»  ποσό 30.000,00€ 

ΑΔΑ: 99ΩΧΩΗΖ-84Ξ



10 
 

 90.9111.1000 με τίτλο «Αποθεματικό» ποσό 215.849,00€ 

         Και μέσω αποθεματικού μεταφορά συνολικού ποσού 451.001,00 ευρώ 
στους κάτωθι  Κ.Α Εξόδων 

 15.7135.1035 με τίτλο Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την 
αναβάθμιση  παιδικών χαρών» ποσό 347.000,00€ 

 30.6279.1001 με τίτλο «Δαπάνες για μετατοπίσεις δικτύου ΕΥΑΘ & νέες 
συνδέσεις κτιρίων» ποσό 43.000,00€ 

 20.6262.1002 (νέος) με τίτλο «Αποκατάσταση κλεμμένου ηλεκτρολογικού 
υλικού στη θέση Τσούκες - Δρυμός» ποσό 6.000,00€€ 

 20.6277.1009 με τίτλο «Διαχείριση ογκωδών και αποβλήτων εκσκαφών και 
κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΑΝΑ 2020» ποσό 55.000,00€ 

 30.6142.1035 (νέος) με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλου για την ωρίμανση του 
έργου «Κατασκευή νέου Δημαρχιακού Μεγάρου στα Αλώνια (ΣΔΙΤ)» ποσό 1,00€ 

 
4) 

 Μεταφορά ποσού 147.400,00€ από τους κάτωθι Κ.Α εξόδων 

 30.7322.1012 με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ – ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΚΟΥ 
ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» 
ποσό 78.850,88€ 

 30.7333.1049 με τίτλο «Κατασκευή τεχνικού στην οδό Κονταξοπούλου - θέση 
Γιαγκούλα» ποσό   68.549,12€ 

           Και μέσω αποθεματικού στους κάτωθι  Κ.Α Εξόδων 

 15.7326.1016 με τίτλο «Βελτίωση - Συντήρηση Γηπέδου 5χ5 Μελισσοχωρίου» 
ποσό 23.400,00€ 

 30.7332.1021 με τίτλο «Συντήρηση Πλατείας στην Ν. Φιλαδέλφεια» ποσό 
49.600,00€ και αλλαγή τίτλου σε «Ανάπλαση - Συντήρηση Πλατείας στην Ν. 
Φιλαδέλφεια» 

 30.7311.1000 (νέος)  με τίτλο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ» ποσό 74.400,00€ 

 
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. 
 
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ. Παντελής Σκαρλάτος και κ. Τσακαλίδης 
Ηρακλής καταψήφισαν. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 256/2021 
 

 
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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