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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
      Αρ. Απόφ. 379/2021  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
       

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

 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της 14ης αναμόρφωσης 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021. 
 

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 18ο θέμα ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι η 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών με την Α.Π. 20988/08-10-2021 εισήγηση μας 
παραθέτει τα εξής: 
 

"Θέμα: «14η 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 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 
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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) Μεταφορά συνολικού ποσού 500.00€ από τον Κ.Α εξόδων 

ΚΑΕ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ 

02.10.7134.1019 Εγκατάσταση νέου remote 
server και 
παραμετροποίηση 

500.00€ 

 

Και μέσω αποθεματικού στον κάτωθι κωδικό εξόδων 

 
ΚΑΕ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ 

02.10.6266.1004 Συμβόλαιο Συντήρησης 
& Τεχνικής Υποστήριξης 
server & δικτυακού 
εξοπλισμού. 

500,00€ 

 
2) Μεταφορά ποσού 47.040,00€από τους κάτωθι ΚΑΕ εξόδων  

 00.6142.1012 με τίτλο «Υπηρεσίες συμβούλου Βιώσιμη κινητικότητα» ποσό 6.200,00€ 
 00.6451.1006 με τίτλο «Ετήσια συνδρομή του Δήμου στη βάση νομικών δεδομένων 

sakkoulas-online.gr» ποσό 1.000,00€ 
 00.6451.1007 με τίτλο «Συνδρομή σε βάση δεδομένων για τις δημοσίες συμβάσεις» 

ποσό 1.500,00€ 
 15.7135.1030 με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινου δαπέδου στην αίθουσα 

γυμναστικής του "Κονταξοπούλειου"» ποσό 8.000,00€ 
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 15.7135.1028 με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικού ασφαλείας στο 
συνθετικό γήπεδο της Παιδόπολης» ποσό 5.000,00€ 

 15.7135.1013 με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού γηπέδων ποδοσφαίρου» ποσό 
1.500,00€ 

 15.6142.1029 με τίτλο «Υπηρεσίες συμβούλου για την ανέγερση πολυδύναμου 
δημοτικού ιατρείου Ωραιοκάστρου» ποσό 8.840,00€ 

 15.7135.1043 με τίτλο «Προμήθεια δύο σταθμών επισκευής  ποδηλάτων» ποσό 
5.000,00€ 

 10.7135.1008 με τίτλο «Ράφια τύπου Dection» ποσό 5.000,00€ 
 10.7135.1020 με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος κλειδαριών με 

καρταναγνώστη για το κτίριο του Δημαρχείου» ποσό 5.000,00€ 
 
και μέσω αποθεματικού στους κάτωθι ΚΑΕ εξόδων 

 00.6142.1018 (νέος) με τίτλο «Υπηρεσίες διαχείρισης υπολειμμάτων υλοτομίας 
έκτακτης κάρπωσης Δημοτικού Δασοκτήματος Ωραιοκάστρου» ποσό 6.200,00€ 

 15.7135.1045 με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και συστήματος 
πυρανίχνευσης για τη λειτουργία του Πνευματικού κέντρου Νεοχωρούδας» ποσό 
12.400,00€ 

 00.6737.1004 με τίτλο «Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου & Αναπτυξιακής 
Εταιρείας για :Διοικητική Υποστήριξη του Δήμου για "ΥΔΟΜ" και Υποστήριξη της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για Εκπόνηση Μελετών & Κατασκευή Έργων» ποσό 
20.000,00€ 

 15.7135.1046 (νέος) με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση καθισμάτων στο γήπεδο 
Πενταλόφου » ποσό 5.000,00€ 

 90.9111.1000 με τίτλο «Αποθεματικό» ποσό 3.440,00€ 
 

                     
3) Μεταφορά συνολικού ποσού 11.160.00€ από τον Κ.Α εξόδων 

ΚΑΕ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ 

15.6142.1029 Υπηρεσίες συμβούλου για 
την ανέγερση 
πολυδύναμου δημοτικού 
ιατρείου Ωραιοκάστρου 

11.160.00€ 

 

Και μέσω αποθεματικού στον κάτωθι κωδικό εξόδων 

 
ΚΑΕ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ 

30.7413.1039 (νέος) Γεωτεχνική μελέτη για 
την κατασκευή 
κεντρικού ¨Πράσινου 
σημείου¨ στη Τ.Κ. 
Νεοχωρούδας 

11.160,00€ 
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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." 
 
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. Το άρθρο 161 Κ.Δ.Κ.. 
5. Το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-1959. 
6. Την Α.Π. 20988/08-10-2021 εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού, 

Λογιστηρίου, Μισθοδοσίας & Εκκαθάρισης. 
 
και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών,  

 
Αποφασίζει ομόφωνα  

επί των καταμετρηθεισών ψήφων 
 
Εγκρίνει  την 14η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 ως εξής: 
 

1) Μεταφορά συνολικού ποσού 500.00€ από τον Κ.Α εξόδων 

ΚΑΕ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ 

02.10.7134.1019 Εγκατάσταση νέου remote 
server και 
παραμετροποίηση 

500.00€ 

 

Και μέσω αποθεματικού στον κάτωθι κωδικό εξόδων 

 
ΚΑΕ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ 

02.10.6266.1004 Συμβόλαιο Συντήρησης 
& Τεχνικής Υποστήριξης 
server & δικτυακού 
εξοπλισμού. 

500,00€ 

 
2) Μεταφορά ποσού 47.040,00€από τους κάτωθι ΚΑΕ εξόδων  

 00.6142.1012 με τίτλο «Υπηρεσίες συμβούλου Βιώσιμη κινητικότητα» ποσό 6.200,00€ 
 00.6451.1006 με τίτλο «Ετήσια συνδρομή του Δήμου στη βάση νομικών δεδομένων 

sakkoulas-online.gr» ποσό 1.000,00€ 
 00.6451.1007 με τίτλο «Συνδρομή σε βάση δεδομένων για τις δημοσίες συμβάσεις» 

ποσό 1.500,00€ 
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 15.7135.1030 με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινου δαπέδου στην αίθουσα 
γυμναστικής του "Κονταξοπούλειου"» ποσό 8.000,00€ 

 15.7135.1028 με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικού ασφαλείας στο 
συνθετικό γήπεδο της Παιδόπολης» ποσό 5.000,00€ 

 15.7135.1013 με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού γηπέδων ποδοσφαίρου» ποσό 
1.500,00€ 

 15.6142.1029 με τίτλο «Υπηρεσίες συμβούλου για την ανέγερση πολυδύναμου 
δημοτικού ιατρείου Ωραιοκάστρου» ποσό 8.840,00€ 

 15.7135.1043 με τίτλο «Προμήθεια δύο σταθμών επισκευής  ποδηλάτων» ποσό 
5.000,00€ 

 10.7135.1008 με τίτλο «Ράφια τύπου Dection» ποσό 5.000,00€ 
 10.7135.1020 με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος κλειδαριών με 

καρταναγνώστη για το κτίριο του Δημαρχείου» ποσό 5.000,00€ 
 
και μέσω αποθεματικού στους κάτωθι ΚΑΕ εξόδων 

 00.6142.1018 (νέος) με τίτλο «Υπηρεσίες διαχείρισης υπολειμμάτων υλοτομίας 
έκτακτης κάρπωσης Δημοτικού Δασοκτήματος Ωραιοκάστρου» ποσό 6.200,00€ 

 15.7135.1045 με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και συστήματος 
πυρανίχνευσης για τη λειτουργία του Πνευματικού κέντρου Νεοχωρούδας» ποσό 
12.400,00€ 

 00.6737.1004 με τίτλο «Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου & Αναπτυξιακής 
Εταιρείας για :Διοικητική Υποστήριξη του Δήμου για "ΥΔΟΜ" και Υποστήριξη της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για Εκπόνηση Μελετών & Κατασκευή Έργων» ποσό 
20.000,00€ 

 15.7135.1046 (νέος) με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση καθισμάτων στο γήπεδο 
Πενταλόφου » ποσό 5.000,00€ 

 90.9111.1000 με τίτλο «Αποθεματικό» ποσό 3.440,00€ 

                
3) Μεταφορά συνολικού ποσού 11.160.00€ από τον Κ.Α εξόδων 

ΚΑΕ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ 

15.6142.1029 Υπηρεσίες συμβούλου για 
την ανέγερση 
πολυδύναμου δημοτικού 
ιατρείου Ωραιοκάστρου 

11.160.00€ 

 

Και μέσω αποθεματικού στον κάτωθι κωδικό εξόδων 

ΚΑΕ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ 

30.7413.1039 (νέος) Γεωτεχνική μελέτη για 
την κατασκευή 
κεντρικού ¨Πράσινου 
σημείου¨ στη Τ.Κ. 
Νεοχωρούδας 

11.160,00€ 
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Το Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου, Μισθοδοσίας & 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. Η. Τσακαλίδης δήλωσε παρών. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 379/2021 
 

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  
 

ΑΔΑ: ΨΓ8ΗΩΗΖ-Μ54
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