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Αριθμός Απόφασης: 172/2019
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό αριθμός:9/2019
Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου
ΘΕΜΑ: Έγκριση της 5ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού
έτους 2019.

Στο Ωραιόκαστρο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα τη 15η του μήνα
Απριλίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19:00,
το Δημοτικό Συμβούλιο, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την
υπ΄αριθμ. πρωτ. 8025/11-04-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που
επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα
ανακοινώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα
τριών (33) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι πέντε (25):
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΑΤΑΜΙΑΝ ΜΠΕΔΡΟΣ-ΕΣΑΗ
2. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
3. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4. ΔΙΓΚΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ
5. ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
6. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
7. ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
8. ΜΟΔΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
9. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
10. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
11. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
12. ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
13. ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
14. ΒΑΜΒΑΚΗ-ΛΙΜΠΑΤΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
15. ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
16. ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
17. ΛΟΚΟΒΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
18. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
19. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

20. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
21. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
22. ΤΕΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
23. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
24. ΕΔΙΡΝΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
25. ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΡΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΟΥΜΠΑΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΛΗΠΑΛΑ ΔΑΦΝΗ
8. ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
(Απουσιάζει δικαιολογημένα)
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Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 80 και 81
του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου:
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΔΡΥΜΟΥ
ΛΗΤΗΣ
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ

Κατσίκας Αθανάσιος
Χατζηαντωνίου Απόστολος
Γκάτσης Αθανάσιος
Κουφουνάκης Μιχαήλ
Τερζής Χρήστος

Απών
Απών
Απών
Απών
Απών

Λαζαρίδης Αναστάσιος
Γιαϊλατζόγλου Νικόλαος
Ζέγος Χρήστος

Απών
Παρών
Απών

ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΜΕΣΑΙΟΥ
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος Αστέριος Γαβότσης, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, ο οποίος παρέστη.
Παρούσα στη συνεδρίαση ήταν και η Δημοτική Υπάλληλος Ευαγγελία
Κλεισιάρη για την τήρηση των πρακτικών.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του
συμβουλίου την έγκριση του ψηφίσματος που κατέθεσαν οι εργαζόμενοι του
Κοινωνικού Παντοπωλείου και Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου
Ωραιοκάστρου για την παράταση λειτουργίας των παραπάνω δομών και τη
συνέχιση της χρηματοδότησής τους από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα και
Εθνικούς Πόρους. Τα μέλη ομόφωνα ενέκριναν το ψήφισμα.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του
συμβουλίου τέσσερα (4) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και ζήτησε την
έγκριση για τη συζήτηση των θεμάτων ως κατεπείγοντα, λόγω των χρονικών
περιορισμών και προθεσμιών και τα μέλη αποφάσισαν ομόφωνα τη συζήτησή
τους.
O Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γ. Λαζαρίδης και ο
Πρόεδρος της Τ.Κ. Νέας Φιλαδέλφειας κ. Ν.
Γιαϊλατζόγλου αποχώρησαν πριν τη συζήτηση των θεμάτων. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γ.
Παπακωνσταντίνου, Π. Αταμιάν και η κα. Χριστίνα Βαμβάκη-Λιμπατέ αποχώρησαν μετά τη συζήτηση
του 12ου θέματος. Ο κ. Ε. Κανταρτζής μετά το 22ο και ο κ. Α. Πολυχρονίδης μετά το 30ο θέμα Η.Δ. .

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ.
Θεόφιλος Σημαιοφορίδης,
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και
εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε ότι το Σώμα
καλείται να εγκρίνει την
5η Αναμόρφωση εσόδων – εξόδων
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, σύμφωνα με την υπ' αριθμ.
54/2019 (ΑΔΑ:ΩΜΑΞΩΗΖ-ΜΟΜ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
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Στην υπ' αριθμ. πρωτ. 169/4-4-2019 εισήγηση του Τμήματος
Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών, αναφέρονται τα παρακάτω:
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 το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012, εκτός
των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την
εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι
υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την
τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.
Μετά την έγκριση του προϋπολογισμού 2019 και του Τεχνικού Προγράμματος
2019, προέκυψαν νέα δεδομένα που δεν υπήρχαν κατά τη σύνταξη τους, τα
οποία επιβάλλουν ορισμένες αλλαγές σύμφωνα με τα παρακάτω:
1) Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
α) Μεταφορά ποσού 13.939,71€ από τον ΚΑ εξόδου 15.6691.1001 με
τίτλο «Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων» μέσω
αποθεματικού στον
νέο ΚΑ εξόδου 15.6737.1000 με τίτλο
«Προγραμματική σύμβαση Δήμου με την ΑΝΕΘ για το έργο :
"ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ" » ( Σχετ. ΑΔΣ 55/2019 ΑΔΑ:
753ΩΩΗΖ-ΞΦΗ).
β) Μεταφορά ποσού 20.000,00€ από τους κάτωθι ΚΑ εξόδων:
 10.6265.1007 με τίτλο «Συντήρηση λεβήτων πετρελαίου», ποσό
1.300,00€
 30.6671.1401 με τίτλο «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» ποσό
7.700,00€
 00.6116.0000 με τίτλο «Αμοιβές δικαστικών επιμελητών», ποσό
3.000,00 €
 00.6117.1001 με τίτλο «ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ &
ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ» ποσό 8.000,00€
και μέσω αποθεματικού στους ΚΑ εξόδων:
 00.6111.1000
με
τίτλο
«Αμοιβές
νομικών
και
συμβολαιογράφων» με ποσό 9.000,00€
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00.6116.1000 (νέος) με τίτλο
επιμελητών» με ποσό 11.000,00€

«Αμοιβές

δικαστικών

γ) Μεταφορά ποσού 7.300,00€ από τους κάτωθι ΚΑ εξόδων:
 30.6253.1002 με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» ποσό
2.500,00€
 30.6671.1401 με τίτλο «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» ποσό
4.800,00€
και μέσω αποθεματικού στον νέο ΚΑ εξόδου 30.6022.1000 με τίτλο
«Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές».
δ) Μεταφορά ποσού 4.010,59€ από τον κάτωθι ΚΑ εξόδου:
 10.6613.1000 με τίτλο «Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και
πολλαπλών εκτυπώσεων (γραφίτες-μελάνια)»
και μέσω αποθεματικού στους παρακάτω ΚΑ εξόδων:

30.8112.1000 με τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων
(ΠΟΕ)», ποσό 1.896,00€

10.8111.1000 με τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)»,
ποσό 317,83€

10.8113.1000 με τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων , παροχές
τρίτων(ΠΟΕ)», ποσό 1.796,76€.

ε) Μεταφορά ποσού 8.735,85€ από τους κάτωθι ΚΑ εξόδων:
 10.6265.1002 με τίτλο «Επισκευή ,συντήρηση των φωτοτυπικών
μηχανημάτων» ποσό 669,38€
 10.6265.1005 με τίτλο «Συντήρηση ανελκυστήρων και άλλες
εργασίες πιστοποίησης» ποσό 2.330,62€
 15.6265.1007 με τίτλο «Συντήρηση λεβήτων πετρελαίου» ποσό
1.735,85€
 15.6264.0000 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή τρακτέρ
KUBOTA» ποσό 4.000,00€
και μέσω αποθεματικού στους ΚΑ εξόδων:
 00.6823.1000 με τίτλο «Τόκοι υπερημερίας χρήσης» ποσό
4.600,00€.
 νέος ΚΑ εξόδου 00.6711.1009 με τίτλο «Απόδοση σε σχολικές
επιτροπές μισθωμάτων από σχολικό κλήρο» ποσό 4.135,85 €.
στ) Μεταφορά ποσού 12.280,93€ από τους ΚΑ εξόδων :
 10.6265.1008 με τίτλο «Συντήρηση πυροσβεστήρων»
ποσό
280,93€
 10.6634.1000 με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και
ευπρεπισμού » ποσό 1.281,87€
 10.7135.1000 με τίτλο «Λοιπός εξοπλισμός» ποσό 1.000,00€
 10.7133.1003
με
τίτλο
«Προμήθεια
κλιματιστικών
μηχανημάτων» ποσό 1.996,72€
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 30.6112.1004 με τίτλο «Αμοιβή τεχνικού συμβούλου- μελετητή
για το έργο "Ανέγερση 4ου Γυμνασίου Ωραιοκάστρου"», ποσό
7.721,41€
και μέσω αποθεματικού στους ΚΑ εξόδων:
 00.6053.1001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές νομικών
συμβούλων (ταμείο νομικών)» ποσού 7.500,00€.
 00.6031.1002 με τίτλο «Αμοιβές νομικών συμβούλων με πάγια
αντιμισθία», ποσό 4.500,00€
 10.6011.1000 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων
πλην αορίστου» ποσό 280,93€,σύμφωνα με την εισήγηση του
γραφείου μισθοδοσίας.

2) Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
Μεταφορά ποσού 132.569,64 € από τους κάτωθι ΚΑ εξόδων:
 20.6275.1002 με τίτλο «Ανάθεση εργασίας μεταφοράς στερεών
αποβλήτων (μπάζων κ.λ.π.)» ποσό 24.800,00€
 20.6275.1003 με τίτλο «Καθαρισμός περιβάλλοντος
χώρου
υδατορεμάτων» ποσό 8.881,81€
 20.7135.1009 με τίτλο «Προμήθεια λοιπού μηχανολογικού
εξοπλισμού» ποσό 92.948,23 €
 20.6634.1006 με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και
ευπρεπισμού για το Δήμο Ωραιοκάστρου» , ποσό 3.668,95€
 20.7135.1006 με τίτλο «Επεκτάσεις ΦΟΠ και λοιπές υπηρεσίες
ΔΕΗ», ποσό 2.270,65€
και μέσω αποθεματικού στους ΚΑ εξόδων:
 20.8111.1000 με τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού», ποσό
126.630,04 €
 20.7135.1011 (νέος) με τίτλο «Προμήθεια ενός μηχανήματος
αυτόματης παροχής γάλακτος και αντίστοιχων εξαρτημάτων
τους», ποσό 5.939,60€.
3) Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
Μεταφορά ποσού 62.393,00 € από τους κάτωθι ΚΑ εξόδων:
 10.7413.1002 με τίτλο «Αποκατάσταση και επαναλειτουργία του
(παλιού & καμένου) Πνευματικού Κέντρου Νεοχωρούδας Δήμου
Ωραιοκάστρου», ποσό 59.577,00€
 30.6112.1004 με τίτλο «Αμοιβή τεχνικού συμβούλου- μελετητή για
το έργο "Ανέγερση 4ου Γυμνασίου Ωραιοκάστρου"», ποσό
2.816,00€
και μέσω αποθεματικού στους νέους ΚΑ εξόδων
α) 25.7412.1000 με τίτλο «Τοπογραφικές εργασίες για τις
ανάγκες αποχέτευσης ομβρίων σε οδούς του Δήμου Ωραιοκάστρου»,
ποσό 6.145,00€
β) 25.7412.1015 με τίτλο «Υδραυλική μελέτη αποχέτευσης
ομβρίων υδάτων σε τμήματα οδών του Δήμου Ωραιοκάστρου », ποσό
24.752,00€
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γ) 15.6262.1002 με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΣΤΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΓΑΛΗΝΗΣ
ΚΑΙ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ», 8.680,00€,
δ) 70.6142.1001 (συνεχιζόμενη εργασία) με τίτλο «Παροχή
υπηρεσιών συμβούλου για τη δημιουργία ολοκληρωμένης ψηφιακής
βάσης δεδομένων των ακινήτων και πάσης φύσεως κοινόχρηστων
χώρων της Δημοτικής Ενότητας Μυγδονίας, που ανήκουν στο Δήμο»,
ποσό 22.816,00 €, σύμφωνα με τις υπ αριθμ. πρωτ. 164-1/4/2019,
174/3-4-2019 και 178/4-4-2019 εισηγήσεις της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών & Πολεοδομίας.
4) Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
α) Αποδοχή ποσού 5.200,00€ στον ΚΑ εσόδου 00.1328.1002 με τίτλο
«Χρηματοδότηση του έργου "Remote Healthcare Service Provision" και
Ακρωνύμιο REMOTCARE ,Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής
Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020» και
μεταφορά μέσω αποθεματικού στους κάτωθι:
 ΚΑ εξόδου 60.6611.1000 με τίτλο «Δαπάνες διαχείρισης και
συντονισμού δράση 1.1.3 REMOTECARE, Πρόγραμμα
INTEREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΑΓΑΡΙΑ 2014-2020», ποσό
1.200,00€
 ΚΑ εξόδου 60.6142.1000 με τίτλο «Δαπάνες διαχείρισης και
συντονισμού δράση 1.1.2 REMOTECARE, Πρόγραμμα
INTEREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΑΓΑΡΙΑ 2014-2020», ποσό
4.000,00€
β) Αποδοχή ποσού 3.800,00€ στον ΚΑ εσόδου 00.1328.1003 με
τίτλο «Χρηματοδότηση του έργου "Application of innovative techniques
for importing drinking water quality in urban areas" και ακρωνύμο
Aqua-lity, Πρόγραμμα Ευρωπαικής Διασυνοριακής Συνεργασίας
INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020» και μεταφορά
μέσω αποθεματικού στους κάτωθι
 ΚΑ εξόδου 63.6142.1000 με τίτλο «Δαπάνες Διαχείρισης και
συντονισμού δράση 1.1.2 έργου Aquality», ποσό 3.000,00€
 ΚΑ εξόδου 63.6611.1000 με τίτλο «Δαπάνες Διαχείρισης και
συντονισμού δράση 1.1.3
έργου Aquality,Πρόγραμμα
INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020», ποσό
800,00€, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος
Προγραμματισμού - Οργάνωσης Ανάπτυξης
&
Πληροφορικής.
5) Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
Λαμβάνοντας υπόψη την υπ΄αριθμ. 1739/2231 δανειακή σύμβαση
μεταξύ του Δήμου Ωραιοκάστρου και της Τράπεζας Πειραιώς που
συνάφθηκε την 12η /3/2019 καθώς και την υπ΄αριθμ. 322/2018 ΑΔΣ
(ΑΔΑ ΩΡΚΕΩΗΖ-ΓΜΩ) περί εγκρίσεως σύναψης δανείου ύψους
6
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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 5 % κυμαινόμενο, ίσο με το
εκάστοτε ισχύον Euribor τριμήνου πλέον περιθωρίου 5,25% και
εισφοράς 0,60 % του Ν. 128/75, προκύπτει η ανάγκη
αναμορφώσεως του τρέχοντος προϋπολογισμού στο σκέλος των
εσόδων και στο σκέλος των εξόδων ως εξής:
Κ.Α Εσόδων:
00.3122.1000 με τίτλο «Δάνεια από άλλους πιστωτικούς
οργανισμούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (άρθρο 11 Ν 2503/97)
( Πειραιώς για Προμήθεια διαμορφωτή γαιών ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΣΑΕ
0552017ΣΕΟ05500010)», ποσό 145.000,00€
και μέσω αποθεματικού στον κάτωθι
Κ.Α. Εξόδων: 64.7132.1000 με τίτλο «Προμήθεια διαμορφωτή γαιών
(ισοπεδωτή) του Δ. Ωραιοκάστρου(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΣΑΕ
0552017ΣΕΟ05500010)» , ποσό 145.000,00€.
Επιπλέον απαιτείται μεταφορά ποσού 14.500,00€ από τους παρακάτω
ΚΑ εξόδων :
 35.6263.1000 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών
μέσων» , ποσό 2.000,00€
 15.6471.1008 με τίτλο «Εκδηλώσεις Καθαράς Δευτέρας», ποσό
592,00€
 15.6471.1021 με τίτλο «Έξοδα εκδηλώσεων Αποκριάς 2019» ,
ποσό 2.538,00€
 15.6279.1002 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,
αποχέτευση, (συνδέσεις με κτίρια κτλ)» , ποσό 4.000,00€
 30.6112.1004 με τίτλο «Αμοιβή τεχνικού συμβούλου- μελετητή
για το έργο "Ανέγερση 4ου Γυμνασίου Ωραιοκάστρου"», ποσό
5.370,00€
και μέσω αποθεματικού στον κάτωθι
 Κ.Α. Εξόδου (νέος)
00.6526.1011 Χρεολύσια δανείων
εσωτερικού (Πειραιώς Διαμορφωτής γαιών λήξη 2024), ποσό
14.500,00€ (2 τριμηνιαίες δόσεις των 7.250€).
6) Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
Λαμβάνοντας υπόψη την από 5/2/2018 Απόφαση Υπουργού
Εσωτερικών με ΑΔΑ ΨΟΥ5465ΧΘ7-Α43 για την χρηματοδότηση του
Δήμου με το ποσό των 260.000,00€ για αντιμετώπιση προβλημάτων
που δημιουργήθηκαν από τη λειψυδρία (ΣΑΕ 055) καθώς και την
Προγραμματική Σύμβαση του Δήμου με την ΔΕΥΑΩ για την υλοποίηση
του
έργου:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ
ΤΗΣ
ΔΕΥΑΩ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΔΑΤΟΣ ΔΡΥΜΟΥ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ» (σχετ. η υπ΄αριθμ. 379/2018
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απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου, ΑΔΑ: ΨΓΥΟΩΗΖ9ΣΖ), προκύπτει η ανάγκη αναμορφώσεως του τρέχοντος
προϋπολογισμού στο σκέλος των εσόδων και στο σκέλος των εξόδων
ως εξής:
Κ.Α Εσόδων: 00.1322.1008 (νέος ΚΑΕ) με τίτλο «Χρηματοδότηση
ΥΠΕΣ για αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τη
λειψυδρία (ΣΑΕ 055)», ποσό 260.000,00€
και μέσω αποθεματικού στον κάτωθι
Κ.Α. Εξόδων:
63.6737.1000 (νέος) με τίτλο «Προγραμματική
σύμβαση Δήμου με την ΔΕΥΑΩ για το έργο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑΩ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΥΔΑΤΟΣ ΔΡΥΜΟΥ - ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ)», ποσό
260.000,00€.
7) Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
Κατόπιν της από 15/3/2019 εισηγήσεως του γραφείου Μισθοδοσίας
προέκυψαν αλλαγές σε ασφαλιστικές εισφορές νομικών συμβούλων
και της ειδικής συνεργάτιδας (δημοσιογράφος η οποία εντάχθηκε σε
διαφορετικό ασφαλιστικό φορέα ΕΔΟΕΑΠ)
έχοντας ως συνέπεια
την ανάγκη αναμορφώσεως του τρέχοντος Προϋπολογισμού ως
προς τις εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τις αποδόσεις εισφορών
(κωδ. 41-82) ως εξής:
Α) Κ.Α Εσόδων:
00.4131.1030 (νέος ΚΑΕ) με τίτλο «Υπέρ Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.», ποσό
2.000,00€
και μέσω αποθεματικού στον κάτωθι
Κ.Α. Εξόδων:
00.8231.1030 (νέος ΚΑΕ) με τίτλο «Υπέρ Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.», ποσό
2.000,00€
Β) Κ.Α Εσόδων:
00.4131.1031 (νέος ΚΑΕ) με τίτλο
«ΚΕΑΔ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ», ποσό 10.500,00€
και μέσω αποθεματικού στον κάτωθι
Κ.Α. Εξόδων:
00.8231.1031 (νέος ΚΑΕ ) με τίτλο
«ΚΕΑΔ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ», ποσό 10.500,00€
Γ) Κ.Α Εσόδων:
00.4131.1032 (νέος ΚΑΕ) με τίτλο «Τ.Υ.Δ.Θ. ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», ποσό 10.500,00€
και μέσω αποθεματικού στον κάτωθι
Κ.Α. Εξόδων :
00.8231.1032 (νέος ΚΑΕ) με τίτλο «Τ.Υ.Δ.Θ. ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», ποσό 10.500,00€
Δ) Κ.Α Εσόδων :
00.4131.1033 (νέος ΚΑΕ) με τίτλο «ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΣ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ», ποσό 30.000,00€
και μέσω αποθεματικού στον κάτωθι
00.8231.1033 (νέος ΚΑΕ) με τίτλο «ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΣ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ», ποσό 30.000,00€.
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8) Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
Για την εύρυθμη λειτουργία της χρηματοδότησης
του
συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος «Κέντρο Κοινότητας Δήμου
Ωραιοκάστρου» (αρ. πρωτ. 668/6-2-2017 ΥΑ Πράξη ένταξης με ΑΔΑ:
6ΓΕΖ7ΛΛ-Ψ49) καθώς και για την ομαλή διεκπεραίωση της
μισθοδοσίας των υπαλλήλων που απασχολούνται σε αυτή την δράση
αφού υπήρξε λάθος αρχική εκτίμηση κατά τον υπολογισμό της,
προκύπτει η ανάγκη αναμορφώσεως του τρέχοντος προϋπολογισμού
στο σκέλος των εσόδων και στο σκέλος των εξόδων ως εξής:
Κ.Α Εσόδων: αποδοχή ποσού 6.500,00€
00.1212.1003 με τίτλο «"Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ωραιοκάστρου"
με Κωδικό ΟΠΣ 5004103, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας», και μέσω αποθεματικού στον κάτωθι
Κ.Α. Εξόδων: 60.6041.1002 με τίτλο «"Αποδοχές προσωπικού
ΙΔΟΧ Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ωραιοκάστρου" με Κωδικό ΟΠΣ
5004103, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας», ποσό 6.500,00€, σύμφωνα με την εισήγηση του
γραφείου μισθοδοσίας.
Το Τμήμα προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών 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.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει
σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία έχει
καταγραφεί (και με τεχνικά μέσα) και καταχωρηθεί στα πρακτικά μετά την
απομαγνητοφώνηση, αφού έλαβε υπόψη του:
1.
2.
3.
4.
5.

Την παραπάνω εισήγηση
Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων
Το άρθρο 8 του ΒΔ17/5 – 15/6/1959
Το άρθρο 161 του ΔΚΚ και 8 παρ. 2 ΒΔ 17/5 – 15/6/1959
Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 169/04-04-2019
εισήγηση
του Τμήματος
Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών
6. Την υπ’ αριθμ. 54/2019 (ΑΔΑ:ΩΜΑΞΩΗΖ-ΜΟΜ) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής.

Αποφασίζει με πλειοψηφία
Εγκρίνει την 5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019,
σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 54/2019 (ΑΔΑ:ΩΜΑΞΩΗΖ-ΜΟΜ) απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, η οποία έχει ως εξής:
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1) Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
α) Μεταφορά ποσού 13.939,71€ από τον ΚΑ εξόδου 15.6691.1001 με
τίτλο «Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων» μέσω
αποθεματικού στον
νέο ΚΑ εξόδου 15.6737.1000 με τίτλο
«Προγραμματική σύμβαση Δήμου με την ΑΝΕΘ για το έργο :
"ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ" » ( Σχετ. ΑΔΣ 55/2019 ΑΔΑ:
753ΩΩΗΖ-ΞΦΗ).
β) Μεταφορά ποσού 20.000,00€ από τους κάτωθι ΚΑ εξόδων:
 10.6265.1007 με τίτλο «Συντήρηση λεβήτων πετρελαίου», ποσό
1.300,00€
 30.6671.1401 με τίτλο «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» ποσό
7.700,00€
 00.6116.0000 με τίτλο «Αμοιβές δικαστικών επιμελητών», ποσό
3.000,00 €
 00.6117.1001 με τίτλο «ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ &
ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ» ποσό 8.000,00€
και μέσω αποθεματικού στους ΚΑ εξόδων:
 00.6111.1000
με
τίτλο
«Αμοιβές
νομικών
και
συμβολαιογράφων» με ποσό 9.000,00€
 00.6116.1000 (νέος) με τίτλο «Αμοιβές δικαστικών
επιμελητών» με ποσό 11.000,00€
γ) Μεταφορά ποσού 7.300,00€ από τους κάτωθι ΚΑ εξόδων:
 30.6253.1002 με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» ποσό
2.500,00€
 30.6671.1401 με τίτλο «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» ποσό
4.800,00€
και μέσω αποθεματικού στον νέο ΚΑ εξόδου 30.6022.1000 με τίτλο
«Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές».
δ) Μεταφορά ποσού 4.010,59€ από τον κάτωθι ΚΑ εξόδου:
 10.6613.1000 με τίτλο «Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και
πολλαπλών εκτυπώσεων (γραφίτες-μελάνια)»
και μέσω αποθεματικού στους παρακάτω ΚΑ εξόδων:

30.8112.1000 με τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων
(ΠΟΕ)», ποσό 1.896,00€

10.8111.1000 με τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)»,
ποσό 317,83€

10.8113.1000 με τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων , παροχές
τρίτων(ΠΟΕ)», ποσό 1.796,76€.

ε) Μεταφορά ποσού 8.735,85€ από τους κάτωθι ΚΑ εξόδων:
 10.6265.1002 με τίτλο «Επισκευή ,συντήρηση των φωτοτυπικών
μηχανημάτων» ποσό 669,38€
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 10.6265.1005 με τίτλο «Συντήρηση ανελκυστήρων και άλλες
εργασίες πιστοποίησης» ποσό 2.330,62€
 15.6265.1007 με τίτλο «Συντήρηση λεβήτων πετρελαίου» ποσό
1.735,85€
 15.6264.0000 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή τρακτέρ
KUBOTA» ποσό 4.000,00€
και μέσω αποθεματικού στους ΚΑ εξόδων:
 00.6823.1000 με τίτλο «Τόκοι υπερημερίας χρήσης» ποσό
4.600,00€.
 νέος ΚΑ εξόδου 00.6711.1009 με τίτλο «Απόδοση σε σχολικές
επιτροπές μισθωμάτων από σχολικό κλήρο» ποσό 4.135,85 €.
στ) Μεταφορά ποσού 12.280,93€ από τους ΚΑ εξόδων :
 10.6265.1008 με τίτλο «Συντήρηση πυροσβεστήρων»
ποσό
280,93€
 10.6634.1000 με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και
ευπρεπισμού » ποσό 1.281,87€
 10.7135.1000 με τίτλο «Λοιπός εξοπλισμός» ποσό 1.000,00€
 10.7133.1003
με
τίτλο
«Προμήθεια
κλιματιστικών
μηχανημάτων» ποσό 1.996,72€
 30.6112.1004 με τίτλο «Αμοιβή τεχνικού συμβούλου- μελετητή
για το έργο "Ανέγερση 4ου Γυμνασίου Ωραιοκάστρου"», ποσό
7.721,41€
και μέσω αποθεματικού στους ΚΑ εξόδων:
 00.6053.1001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές νομικών
συμβούλων (ταμείο νομικών)» ποσού 7.500,00€.
 00.6031.1002 με τίτλο «Αμοιβές νομικών συμβούλων με πάγια
αντιμισθία» , ποσό 4.500,00€
 10.6011.1000 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων
πλην αορίστου» ποσό 280,93€,σύμφωνα με την εισήγηση του
γραφείου μισθοδοσίας.

2) Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
Μεταφορά ποσού 132.569,64 € από τους κάτωθι ΚΑ εξόδων:
 20.6275.1002 με τίτλο «Ανάθεση εργασίας μεταφοράς στερεών
αποβλήτων (μπάζων κ.λ.π.)» ποσό 24.800,00€
 20.6275.1003 με τίτλο «Καθαρισμός περιβάλλοντος
χώρου
υδατορεμάτων » ποσό 8.881,81€
 20.7135.1009 με τίτλο «Προμήθεια λοιπού μηχανολογικού
εξοπλισμού» ποσό 92.948,23 €
 20.6634.1006 με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και
ευπρεπισμού για το Δήμο Ωραιοκάστρου» , ποσό 3.668,95€
 20.7135.1006 με τίτλο «Επεκτάσεις ΦΟΠ και λοιπές υπηρεσίες
ΔΕΗ», ποσό 2.270,65€
και μέσω αποθεματικού στους ΚΑ εξόδων:
 20.8111.1000 με τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού», ποσό
126.630,04 €
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 20.7135.1011 (νέος) με τίτλο «Προμήθεια ενός μηχανήματος
αυτόματης παροχής γάλακτος και αντίστοιχων εξαρτημάτων
τους», ποσό 5.939,60€.
3) Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
Μεταφορά ποσού 62.393,00 € από τους κάτωθι ΚΑ εξόδων:
 10.7413.1002 με τίτλο «Αποκατάσταση και επαναλειτουργία του
(παλιού & καμένου) Πνευματικού Κέντρου Νεοχωρούδας Δήμου
Ωραιοκάστρου», ποσό 59.577,00€
 30.6112.1004 με τίτλο «Αμοιβή τεχνικού συμβούλου- μελετητή για
το έργο "Ανέγερση 4ου Γυμνασίου Ωραιοκάστρου"», ποσό
2.816,00€
και μέσω αποθεματικού στους νέους ΚΑ εξόδων
α) 25.7412.1000 με τίτλο «Τοπογραφικές εργασίες για τις
ανάγκες αποχέτευσης ομβρίων σε οδούς του Δήμου Ωραιοκάστρου»,
ποσό 6.145,00€
β) 25.7412.1015 με τίτλο «Υδραυλική μελέτη αποχέτευσης
ομβρίων υδάτων σε τμήματα οδών του Δήμου Ωραιοκάστρου », ποσό
24.752,00€
γ) 15.6262.1002 με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΣΤΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΓΑΛΗΝΗΣ
ΚΑΙ
ο
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ 3
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ», 8.680,00€,
δ) 70.6142.1001 (συνεχιζόμενη εργασία) με τίτλο «Παροχή
υπηρεσιών συμβούλου για τη δημιουργία ολοκληρωμένης ψηφιακής
βάσης δεδομένων των ακινήτων και πάσης φύσεως κοινόχρηστων
χώρων της Δημοτικής Ενότητας Μυγδονίας , που ανήκουν στο Δήμο»,
ποσό 22.816,00 €, σύμφωνα με τις υπ αριθμ. πρωτ. 164-1/4/2019,
174/3-4-2019 και 178/4-4-2019 εισηγήσεις της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών & Πολεοδομίας.
4) Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
α) Αποδοχή ποσού 5.200,00€ στον ΚΑ εσόδου 00.1328.1002 με τίτλο
«Χρηματοδότηση του έργου "Remote Healthcare Service Provision" και
Ακρωνύμιο REMOTCARE ,Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής
Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020» και
μεταφορά μέσω αποθεματικού στους κάτωθι:
 ΚΑ εξόδου 60.6611.1000 με τίτλο «Δαπάνες διαχείρισης και
συντονισμού δράση 1.1.3 REMOTECARE, Πρόγραμμα
INTEREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΑΓΑΡΙΑ 2014-2020», ποσό
1.200,00€
 ΚΑ εξόδου 60.6142.1000 με τίτλο «Δαπάνες διαχείρισης και
συντονισμού δράση 1.1.2 REMOTECARE, Πρόγραμμα
INTEREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΑΓΑΡΙΑ 2014-2020», ποσό
4.000,00€
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β) Αποδοχή ποσού 3.800,00€ στον ΚΑ εσόδου 00.1328.1003 με
τίτλο «Χρηματοδότηση του έργου "Application of innovative techniques
for importing drinking water quality in urban areas" και ακρωνύμο
Aqua-lity, Πρόγραμμα Ευρωπαικής Διασυνοριακής Συνεργασίας
INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020» και μεταφορά
μέσω αποθεματικού στους κάτωθι
 ΚΑ εξόδου 63.6142.1000 με τίτλο «Δαπάνες Διαχείρισης και
συντονισμού δράση 1.1.2 έργου Aquality», ποσό 3.000,00€
 ΚΑ εξόδου 63.6611.1000 με τίτλο «Δαπάνες Διαχείρισης και
συντονισμού δράση 1.1.3
έργου Aquality,Πρόγραμμα
INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020», ποσό
800,00€, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος
Προγραμματισμού - Οργάνωσης Ανάπτυξης
&
Πληροφορικής.
5) Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
Λαμβάνοντας υπόψη την υπ΄αριθμ. 1739/2231 δανειακή σύμβαση
μεταξύ του Δήμου Ωραιοκάστρου και της Τράπεζας Πειραιώς που
συνάφθηκε την 12η /3/2019 καθώς και την υπ΄αριθμ. 322/2018 ΑΔΣ
(ΑΔΑ ΩΡΚΕΩΗΖ-ΓΜΩ) περί εγκρίσεως σύναψης 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 5 % κυμαινόμενο, ίσο με το
εκάστοτε ισχύον Euribor τριμήνου πλέον περιθωρίου 5,25% και
εισφοράς 0,60 % του Ν. 128/75, προκύπτει η ανάγκη
αναμορφώσεως του τρέχοντος προϋπολογισμού στο σκέλος των
εσόδων και στο σκέλος των εξόδων ως εξής:
Κ.Α Εσόδων:
00.3122.1000 με τίτλο «Δάνεια από άλλους πιστωτικούς
οργανισμούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (άρθρο 11 Ν 2503/97)
(Πειραιώς για Προμήθεια διαμορφωτή γαιών ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΣΑΕ
0552017ΣΕΟ05500010)», ποσό 145.000,00€
και μέσω αποθεματικού στον κάτωθι
Κ.Α. Εξόδων: 64.7132.1000 με τίτλο «Προμήθεια διαμορφωτή γαιών
(ισοπεδωτή) του Δ. Ωραιοκάστρου(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΣΑΕ
0552017ΣΕΟ05500010)» , ποσό 145.000,00€.
Επιπλέον απαιτείται μεταφορά ποσού 14.500,00€ από τους παρακάτω
ΚΑ εξόδων :
 35.6263.1000 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών
μέσων» , ποσό 2.000,00€
 15.6471.1008 με τίτλο «Εκδηλώσεις Καθαράς Δευτέρας», ποσό
592,00€
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15.6471.1021 με τίτλο «Έξοδα εκδηλώσεων Αποκριάς 2019» ,
ποσό 2.538,00€
15.6279.1002 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,
αποχέτευση, (συνδέσεις με κτίρια κτλ)» , ποσό 4.000,00€
30.6112.1004 με τίτλο «Αμοιβή τεχνικού συμβούλου- μελετητή
για το έργο "Ανέγερση 4ου Γυμνασίου Ωραιοκάστρου"», ποσό
5.370,00€

και μέσω αποθεματικού στον κάτωθι
 Κ.Α. Εξόδου (νέος)
00.6526.1011 Χρεολύσια δανείων
εσωτερικού (Πειραιώς Διαμορφωτής γαιών λήξη 2024), ποσό
14.500,00€ (2 τριμηνιαίες δόσεις των 7.250€).
6) Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
Λαμβάνοντας υπόψη την από 5/2/2018 Απόφαση Υπουργού
Εσωτερικών με ΑΔΑ ΨΟΥ5465ΧΘ7-Α43 για την χρηματοδότηση του
Δήμου με το ποσό των 260.000,00€ για αντιμετώπιση προβλημάτων
που δημιουργήθηκαν από τη λειψυδρία (ΣΑΕ 055) καθώς και την
Προγραμματική Σύμβαση του Δήμου με την ΔΕΥΑΩ για την υλοποίηση
του
έργου:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ
ΤΗΣ
ΔΕΥΑΩ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΔΑΤΟΣ ΔΡΥΜΟΥ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ» (σχετ. η υπ΄αριθμ. 379/2018
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου, ΑΔΑ: ΨΓΥΟΩΗΖ9ΣΖ), προκύπτει η ανάγκη αναμορφώσεως του τρέχοντος
προϋπολογισμού στο σκέλος των εσόδων και στο σκέλος των εξόδων
ως εξής:
Κ.Α Εσόδων : 00.1322.1008 (νέος ΚΑΕ) με τίτλο «Χρηματοδότηση
ΥΠΕΣ για αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τη
λειψυδρία (ΣΑΕ 055) », ποσό 260.000,00€
και μέσω αποθεματικού στον κάτωθι
Κ.Α. Εξόδων:
63.6737.1000 (νέος) με τίτλο «Προγραμματική
σύμβαση Δήμου με την ΔΕΥΑΩ για το έργο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑΩ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΥΔΑΤΟΣ ΔΡΥΜΟΥ - ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ)», ποσό
260.000,00€.
7) Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
Κατόπιν της από 15/3/2019 εισηγήσεως του γραφείου Μισθοδοσίας
προέκυψαν αλλαγές σε ασφαλιστικές εισφορές νομικών συμβούλων
και της ειδικής συνεργάτιδας (δημοσιογράφος η οποία εντάχθηκε σε
διαφορετικό ασφαλιστικό φορέα ΕΔΟΕΑΠ)
έχοντας ως συνέπεια
την ανάγκη αναμορφώσεως του τρέχοντος Προϋπολογισμού ως
προς τις εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τις αποδόσεις εισφορών
(κωδ. 41-82) ως εξής:
Α) Κ.Α Εσόδων:
00.4131.1030 (νέος ΚΑΕ) με τίτλο «Υπέρ Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.», ποσό
2.000,00€
και μέσω αποθεματικού στον κάτωθι
Κ.Α. Εξόδων:

14

ΑΔΑ: Ω80ΘΩΗΖ-Θ1Θ

00.8231.1030 (νέος ΚΑΕ) με τίτλο «Υπέρ Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.», ποσό
2.000,00€
Β) Κ.Α Εσόδων:
00.4131.1031 (νέος ΚΑΕ) με τίτλο
«ΚΕΑΔ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ», ποσό 10.500,00€
και μέσω αποθεματικού στον κάτωθι
Κ.Α. Εξόδων:
00.8231.1031 (νέος ΚΑΕ ) με τίτλο
«ΚΕΑΔ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ», ποσό 10.500,00€
Γ) Κ.Α Εσόδων:
00.4131.1032 (νέος ΚΑΕ) με τίτλο «Τ.Υ.Δ.Θ. ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», ποσό 10.500,00€
και μέσω αποθεματικού στον κάτωθι
Κ.Α. Εξόδων :
00.8231.1032 (νέος ΚΑΕ) με τίτλο «Τ.Υ.Δ.Θ. ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», ποσό 10.500,00€
Δ) Κ.Α Εσόδων :
00.4131.1033 (νέος ΚΑΕ) με τίτλο «ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΣ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ», ποσό 30.000,00€
και μέσω αποθεματικού στον κάτωθι
00.8231.1033 (νέος ΚΑΕ) με τίτλο «ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΣ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ», ποσό 30.000,00€.
8) Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
Για την εύρυθμη λειτουργία της χρηματοδότησης
του
συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος «Κέντρο Κοινότητας Δήμου
Ωραιοκάστρου» (αρ. πρωτ. 668/6-2-2017 ΥΑ Πράξη ένταξης με ΑΔΑ:
6ΓΕΖ7ΛΛ-Ψ49) καθώς και για την ομαλή διεκπεραίωση της
μισθοδοσίας των υπαλλήλων που απασχολούνται σε αυτή την δράση
αφού υπήρξε λάθος αρχική εκτίμηση κατά τον υπολογισμό της,
προκύπτει η ανάγκη αναμορφώσεως του τρέχοντος προϋπολογισμού
στο σκέλος των εσόδων και στο σκέλος των εξόδων ως εξής:
Κ.Α Εσόδων: αποδοχή ποσού 6.500,00€
00.1212.1003 με τίτλο «"Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ωραιοκάστρου"
με Κωδικό ΟΠΣ 5004103, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας», και μέσω αποθεματικού στον κάτωθι
Κ.Α. Εξόδων: 60.6041.1002 με τίτλο «"Αποδοχές προσωπικού
ΙΔΟΧ Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ωραιοκάστρου" με Κωδικό ΟΠΣ
5004103, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας», ποσό 6.500,00€, σύμφωνα με την εισήγηση του
γραφείου μισθοδοσίας.
Το Τμήμα προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών 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.
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Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Γ. Παπακωνσταντίνου και Ε. Κανταρτζής καταψήφισαν.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Α. Πολυχρονίδης, Γρ. Εδιρνέλης, Α. Θεμελής και Η. Τσακαλίδης ψήφισαν
παρών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 172/2019

Μετά την εξάντληση των θεμάτων και της ημερησίας διάταξης ο Πρόεδρος
κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως
κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ
υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεόφιλος Σημαιοφορίδης
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