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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
      Αρ. Απόφ. 376/2021  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
       

Από το πρακτικό της 36/12-10-2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου 

 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την αλλαγή ή μη χρηματοδότησης προμήθειας 
διαμορφωτή γαιών (ισοπεδωτή) του Δήμου Ωραιοκάστρου. 

 
Στο Ωραιόκαστρο, σήμερα Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2021  και ώρα 11:00 (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.643/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 20.989/08-10-
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. Λαζαρίδης Αριστείδης 
2. Κανταρτζής Ευάγγελος  

(προσήλθε στο 3 θέμα εκτός ημερήσιας 
διάταξης) 

 2. Τερζής Χρήστος 

3. Καζαντζίδης Χαράλαμπος  3. Σκαρλάτος Παντελής 
4. Ζάπρα Χριστίνα   
5. Τσακαλίδης Ηρακλής     
6. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος 

(αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 8ου 
θέματος) 

 

 
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: 
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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 της συζήτησης των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος έθεσε 
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τρία 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. 358/2021 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα τη συζήτησή τους. 
 
Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 15ο θέμα ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:  
 
Το τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου Μισθοδοσίας και Εκκαθάρισης με την υπ’ αρ. 
20766/06-10-2021 εισήγησή του αναφέρει : 
 
 
«Θέμα: Αλλαγή χρηματοδότησης προμήθειας διαμορφωτή γαιών (ισοπεδωτή) του 
Δήμου Ωραιοκάστρου 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε 
2. Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις” (ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

3. Του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» 
(ΕΑΑΔΗΣΥ)  

4. Το υπ’ αρ 171/03-04-2019 Πρωτογενές αίτημα (19REQ004726495) 
5. Το υπ’ αρ 93/04-04-2019 Τεκμηριωμένο αίτημα 
6. Τις υπ’ αρ. 478/2019 (19REQ005424816) & 50/2020(20REQ006226852) 

αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης . 
7. Την υπ’ αρ. 26/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής , με την οποία εγκρίθηκε η 

προμήθεια , ο τρόπος εκτέλεσης ,ο καθορισμός των όρων του διαγωνισμού και το 
κριτήριο ανάθεσης ,της προμήθειας διαμορφωτή γαιών ενδεικτικού προϋπολογισμού 
300.000,00 με ΦΠΑ  

8.  Την Διακήρυξη ανοικτού  διαγωνισμού( 20PROC006595713) 
 

ΑΔΑ: 69ΑΜΩΗΖ-4ΡΒ



3 
 

9. Την υπ’ αρ.155/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής , που αφορά την έγκριση  των 
από 09/06/2020 & 09/07/2020 πρακτικών διαγωνισμού & την ανάδειξη προσωρινού 
αναδόχου. 
 

10. Την υπ’ αρ.241/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής , που αφορά την έγκριση  του 
από 24/08/2020 πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού (έλεγχος δικαιολογητικών 
κατακύρωσης)  & την κατακύρωση της σύμβασης . 
 

11. Την υπ’ αρ.19125/29-10-2020 Σύμβαση (20SYMV007557954) μεταξύ του Δήμου 
Ωραιοκάστρου  και της εταιρίας «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε» συνολικού 
προϋπολογισμού 297.600,00€ 

   
σας γνωστοποιούμε ότι: 

-  Με την  87/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου(ΩΧΖ2ΩΗΖ-5ΓΦ) αποφασίστηκε η αποδοχή 
της χρηματοδότησης των 155.000,00 € του Υπουργείου Εσωτερικών από την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΙ 
για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" στον άξονα 
προτεραιότητας "Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος" με τίτλο: "Προμήθεια 
μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού", προϋπολογισμού 300.000,00 € και η 
διαφορά των 145.000,00 € που προκύπτει θα καλυφθεί με προσφυγή σε τραπεζικό δανεισμό. 

 

  -  Με την 211/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (7254ΩΗΖ-3ΞΙ) εγκρίθηκε η 
αναγκαιότητα διερεύνησης σύναψης δανείου για την προμήθεια μηχανημάτων έργων στα 
πλαίσια του προγράμματος του Υπουργείου Εσωτερικών «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (απόφαση 
87/2018 Δ.Σ. Δήμου Ωραιοκάστρου με ΑΔΑ: ΩΧΖ2ΩΗΖ-5ΓΦ), και έγινε η κατάρτιση των όρων 
πρόσκλησης ενδιαφέροντος και  ο καθορισμός της διαδικασίας επιλογής του 
Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος. 
 

-    Με την 264/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπή (Ω16ΑΩΗΖ-7ΔΟ)προτάθηκε η σύναψη 
δανείου ύψους 145.000,00€ με την Τράπεζα Πειραιώς με διάρκεια αποπληρωμής πέντε (5) 
χρόνια, και η παραπομπή της παρούσας στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης. 
 

-    Με την  322/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΩΡΚΕΩΗΖ-ΓΜΩ) εγκρίθηκε η σύναψη 
δανείου ύψους 145.000,00€ με διάρκεια αποπληρωμής πέντε (5) χρόνια, για τη 
χρηματοδότηση και υλοποίηση της προμήθειας «Προμήθεια μηχανημάτων έργων στα πλαίσια 
του προγράμματος του Υπουργείου Εσωτερικών ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, προϋπολογισμού 
300.000,00 ευρώ (ποσό 155.000,00 ευρώ θα καλυφθεί από εγκεκριμένη χρηματοδότηση από 
το Υπουργείο Εσωτερικών), με την Τράπεζα Πειραιώς και με επιτόκιο κυμαινόμενο, ίσο με το 
εκάστοτε ισχύον Euribor τριμήνου πλέον περιθωρίου 5,25% και εισφοράς 0,60 % του Ν. 
128/75. 

 

- Με την  60/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΩΩΧ5ΩΗΖ-Ρ3Σ) έγινε συμπλήρωση της 
322/2018 απόφασης , σχετικά με την έγκριση παροχής ενεχύρου επί των απαιτήσεων ΚΑΠ και 
την παροχή εξουσιοδότησης στον Δήμαρχο για την υπογραφή των σχετικών συμβατικών 
εγγράφων. 

 

- Στις  12/03/2019 υπεγράφη σύμβαση δανείου μεταξύ του Δήμου Ωραιοκάστρου και της 
Τράπεζας Πειραιώς ποσού 145.000,00€ με περίοδο εκταμίευσης τριών μηνών ήτοι μέχρι 
08/06/2019 

 

Με βάση όλα τα παραπάνω, η Οικονομική υπηρεσία του Δήμου εξέδωσε το 458Α/2021 
χρηματικό ένταλμα , το οποίο και απέστειλε στο Ταμείο για εξόφληση  .Το Γραφείο Ταμείου 
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του Δήμου με το υπ’ αρ  12903/28-06-2021 έγγραφο , επέστρεψε το Χρηματικό ένταλμα στο 
λογιστήριο με την αιτιολογία ότι , η 1739/2021 σύμβαση σύστασης ενεχύρου επί απαιτήσεων 
με την Τράπεζα Πειραιώς,  δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ και ακυρώθηκε. 

Επειδή το χρηματικό ένταλμα παραμένει έως σήμερα ανεξόφλητο, παρακαλούμε για την 
λήψη απόφασης καθορισμού του τρόπου εξόφλησης της παραπάνω δαπάνης, ως προς 
το ποσό του δανείου. Πρόταση μας είναι να πληρωθεί η παραπάνω επενδυτική δαπάνη  
από τον αποχαρακτηρισμό των ανταποδοτικών τελών στην οποία έχουμε προβεί με την 
347/2021 απόφαση Οικονομικής επιτροπής. 

 
Βάσει των ανωτέρω καλούμαστε να ψηφίσουμε σχετικά. 
 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:  
 

1. Την εισήγηση του Προέδρου.  
2. Τις απόψεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής. 
3. Το  άρθρο 72 του ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
5. Την υπ’αριθμ. 19125/29-10-2020 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ωραιοκάστρου 

και της εταιρείας «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε». 
6. Τις υπ’αριθμ. 87/2018, 322/2018 και 60/2019 αποφάσεις του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 
7. Τις υπ’αριθμ. 211/2018 και 264/2018 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής. 
8. Την από 12-03-2019 σύμβαση δανείου μεταξύ του Δήμου Ωραιοκάστρου και 

της Τράπεζας Πειραιώς ποσού 145.000,00 ευρώ. 
9. Το γεγονός ότι η 1739/2021 σύμβαση σύστασης ενεχύρου επί απαιτήσεων με 

την Τράπεζα Πειραιώς δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ και ακυρώθηκε. 
10. Το υπ’αριθμ. 458Α /2021 Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής. 
11. Το γεγονός ότι ο υπ’αριθμ. 458Α /2021 Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 

παραμένει ανεξόφλητο. 
12. Την υπ’αριθμ. 347/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Λήψη 

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

13. Την υπ’αριθμ. 20.766/06-10-2021 εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού 
Λογιστηρίου Μισθοδοσίας και Εκκαθάρισης. 
 

 
και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών,  

 
 

 
Αποφασίζει ομόφωνα  

 
Εγκρίνει την εξόφληση του υπ’αριθμ 458Α /2021 Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής 
που αφορά στη δαπάνη προμήθειας διαμορφωτή γαιών (ισοπεδωτή), ως προς το 
ποσό των  145.000,00ευρώ (ποσό δανείου), από ίδια έσοδα που έχουν προκύψει από 
τον αποχαρακτηρισμό ανταποδοτικών τελών (απόφαση 347/2021 Οικονομικής 
Επιτροπής). 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 376/2021 
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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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