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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
      Αρ. Απόφ. 347/2021  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
       

Από το πρακτικό της 35/28-09-2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου 

 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη αποχαρακτηρισμού  ιδίων 
εσόδων από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα. 
 

Στο Ωραιόκαστρο, σήμερα Τρίτη, 28 Σεπτεμβρίου 2021  και ώρα 10:30 (ώρα 
έναρξης), συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση σύμφωνα α) με την υπ’αριθμ.  343/2021 
Απόφαση Δημάρχου, β) 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 γ)με την 
υπ’αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/182/οικ.17896/20-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου, ύστερα από την υπ’ 
αριθμ. πρωτ. 19874/24-09-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου.   
 
Πραγματοποιήθηκε μεικτή συνεδρίαση δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη. 
 
Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη, συμμετείχαν τα  
οκτώ (8), δηλαδή: 
 

                  Παρόντες             Απόντες 
 

1. Καρασαββίδης Δημήτριος  1. Τερζής Χρήστος 
2. Κανταρτζής Ευάγγελος  

(συμμετείχε από τη συζήτηση του 12ου θέματος)   

3. Λαζαρίδης Αριστείδης  
4. Καζαντζίδης Χαράλαμπος   
5. Ζάπρα Χριστίνα     
6. Σκαρλάτος Παντελής  
7. Τσακαλίδης Ηρακλής  
8. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος  

 
 
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων (ισόγειο) στο 
Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Κομνηνών 76, ο Πρόεδρος της Οικονομικής 
Επιτροπής κ. Καρασαββίδης Δημήτριος και τα μέλη : Λαζαρίδης Αριστείδης, 
Καζαντζίδης Χαράλαμπος, Ζάπρα Χριστίνα, Τσακαλίδης Ηρακλής. 
 
Τα μέλη  Σκαρλάτος Παντελής, Κανταρτζής Ευάγγελος και Παπακωνσταντίνου 
Γεώργιος συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης. 
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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.     
 
 
Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 8ο θέμα ημερήσιας διάταξης ανέφερε: 
 
Με την από 21/09/2021 εισήγηση η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών μας 
παραθέτει τα εξής: 
 
«Κύριε Πρόεδρε, παρακαλούμε να θέσετε για συζήτηση το  παραπάνω  θέμα  για το 
οποίο:    
     Σας ενημερώνω, ότι ύστερα από τον έλεγχο των χρηματοδοτήσεων προκύπτει, ότι τα 
προγραμματισμένα ενταλματοποιημένα έξοδα από την χρηματοδότηση «Ιδία Έσοδα» είναι 
πολύ αυξημένα σε σχέση με τα εισπραχθέντα λόγω απώλειας των εσόδων και αυξημένων 
εξόδων για τα  μέτρα του covid,, μη είσπραξης δημοτικών τελών και  φόρου λόγω κλειστών 
καταστημάτων και επιχειρήσεων, απαλλαγή από μισθώματα, διαγραφή δημοτικών τελών 
αναδρομικών οφειλών των ακινήτων βάσει σχετικών νομοθετικών διατάξεων, αδυναμίας 
αποπληρωμής των δημοτών των οφειλών τους κλπ  

    Επειδή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία: 
- πρέπει να διατηρηθεί ποσό δύο μηνιαίων αποδοχών των υπαλλήλων του Δήμου 

- να μη δημιουργούνται ληξιπρόθεσμες οφειλές 
- υπάρχει άμεση ανάγκη σε εκτέλεση υποχρεωτικών, συνεχιζόμενων και έκτακτων 

δαπανών 
και σύμφωνα με το υπ’ αρίθξ πρωτ. 57560/03-08-2021 έγγραφο του ΥΠΕΣ και τις 
διατάξεις του ν.4821/2021 (Α’134) άρθρο 65 
προτείνω να αποχαρακτηριστούν τα έσοδα συνολικού ποσού 150.000,00 € από τα 
ανταποδοτικά τέλη σε «Ιδία έσοδα», και συγκεκριμένα από: 
1. χρηματοδότηση «ΔΕΗ» ποσό  100.000,00€ και  

2. χρηματοδότηση «Δωρεά-Κοιμητήρια» ποσό 50.000,00€ 
τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για κάλυψη έκτακτων και τακτικών λειτουργικών 
δαπανών του Δήμου. 
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Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να αποφασίσουν 
σχετικά. 
 
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τσακαλίδης Ηρακλής και κ. Σκαρλάτος Παντελής 
συμφώνησαν ως προς τον αποχαρακτηρισμό των εσόδων ποσού 100.000,00 ευρώ και 
χρηματοδότησης «ΔΕΗ» διαφώνησαν όμως με τον αποχαρακτηρισμό εσόδων ποσού 
50.000,00 ευρώ  με χρηματοδότηση «Δωρεά – Κοιμητήρια». Ο κ. Σκαρλάτος Παντελής 
ανέφερε ότι τα χρήματα αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες της 
υπηρεσίας κοιμητηρίων. 
 
Ο Πρόεδρος απάντησε ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή πρέπει να καλυφθούν έκτακτες 
και τακτικές λειτουργικές δαπάνες του Δήμου. Αναφορικά με την υπηρεσία Κοιμητηριών 
ανέφερε ότι υπάρχουν τα χρήματα για να καλυφθούν οι ανάγκες της υπηρεσίας αυτής. 
 
Επειδή το θέμα τίθεται συνολικά η ψήφος του κ. Σκαρλάτου Παντελή καθώς και του κ. 
Τσακαλίδη Ηρακλή λογίζεται αρνητική. 
 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:  
 

1. Την εισήγηση του Προέδρου. 
2. Τις απόψεις των μελών της. 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
4. Το υπ’αριθμ. πρωτ. 57560/03-08-2021 έγγραφο του ΥΠΕΣ 
5. Το άρθρο 65 του Ν.4821/2021, σύμφωνα με το οποίο παρέχεται η δυνατότητα 

στους Δήμους να χρησιμοποιούν έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα για 
την κάλυψη άλλων αναγκών τους. 

6. Την από 21/09/2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 
 

 

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών,  
 
 

Αποφασίζει με Πλειοψηφία  
 
Εγκρίνει τον αποχαρακτηρισμό των κάτωθι εσόδων συνολικού ποσού 150.000,00  
ευρώ σε «Ίδια Έσοδα»: 
 
 χρηματοδότηση «ΔΕΗ» ποσό  100.000,00€ και  
 χρηματοδότηση «Δωρεά-Κοιμητήρια» ποσό 50.000,00€ 

προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη έκτακτων και τακτικών λειτουργικών 
δαπανών του Δήμου. 
 
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σκαρλάτος Παντελής και κ. Τσακαλίδης 
Ηρακλής καταψήφισαν. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 347/2021 
 

 
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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