
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                           
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της 4ης/8-2-2022 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Βελβεντού. 
 
 Αριθ. απόφασης: 8/2022 
 
 
ΘΕΜΑ: 

Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Κληροδοτήματος 
«Νικόλαου ή Πολύκαρπου Δελβίζη» του Δήμου Βελβεντού. 

   
Στο Βελβεντό, σήμερα, την 8η του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2022, ημέρα 

της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11.00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού, 
συνήλθε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση (τηλεδιάσκεψη), λόγω των μέτρων 
προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού,  ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 413/03-
02-2022 πρόσκληση του  Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με το  άρθρο 75 
του Ν.3852/10. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη: 

 
             Παρόντες                                                        Απόντες 
 Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος   
 Αχίλλας Γεώργιος, Αντιδήμαρχος   
 Καμκούτης Θωμάς, Αντιδήμαρχος   
 Κουκόλη Σοφία, μέλος   
 Εμμανουήλ Δημήτριος, μέλος   
 Τσιτσιόκας Νικόλαος, μέλος   
 Τέτος Νικόλαος, μέλος   

  
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, μόνιμη υπάλληλος του 

Δήμου. 
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:  
Με την 2172/12-05-1995 δημόσια διαθήκη του Νικολάου ή Πολύκαρπου 

Δελβίζη, που συντάχθηκε ενώπιον της συμβολαιογράφου Θεσ/νίκης κας Μαρίας 
Μπαλτά – Λασκαρίδου και δημοσιεύθηκε με το αριθμ. 1430/25-10-2002 πρακτικό του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, ο Δήμος Βελβεντού είναι κληρονόμος των 
κινητών και ακινήτων τα οποία αναφέρονται στην αριθμ. 128/2002 απόφαση 
Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού. 

Ο νέος Δήμος Βελβεντού,  η λειτουργία του οποίου ξεκίνησε με την 
εγκατάσταση των νέων  δημοτικών αρχών δηλ. από 01/09/2019, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 154 – 158 του Ν. 4600/2019 (ΦΕΚ 43/09-03-2019/τ.Α’), 
διαχειρίζεται το Κληροδότημα, ως Κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης στα πλαίσια της 
ισχύουσας νομοθεσίας.  

Η Οικονομική επιτροπή του Δήμου, η οποία αποτελεί αρμόδιο όργανο 
παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου, κατά τις 
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 διενεργεί και την οικονομική διαχείριση 
του Κληροδοτήματος. Στις αρμοδιότητές της είναι και η σύνταξη του προϋπολογισμού 
του Κληροδοτήματος και κατά συνέπεια είναι υποχρεωμένη να καταρτίσει τον 
προϋπολογισμό για το οικονομικό έτος 2022. 

Ύστερα από τα παραπάνω, σας θέτουμε σχέδιο προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2022, στο οποίο τα έσοδα και τα έξοδα προβλέφθηκαν με ακρίβεια, σύμφωνα με 
την επιθυμία του διαθέτη και τις από διαφόρους Νόμους υποχρεώσεις. 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

  ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
  ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ,ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ & ΤΑΜΕΙΟΥ 
  ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ "ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ή ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΔΕΛΒΙΖΗ" 
  

 ΕΣΟΔΑ 
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΑ ΣΕ 

€ 
ΠΟΣΑ ΣΕ 

€ 
0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα.    13.080,00 

0111.01 

Μισθώματα από το ακίνητο-διαμέρισμα επί της Παπάφη 
140 (Θεσσαλονίκη),  για το οποίο θα γίνει διαγωνισμός 
εκμίσθωσής του, γράφεται ποσό κατά πρόβλεψη: 12 μήνες 
Χ 200,00 € μηνιαίο μίσθωμα,  

2.400,00 

  

0111.02 

 Μισθώματα από το ακίνητο-κατάστημα επί της 28ης 
Οκτωβρίου 77 (Θεσσαλονίκη), για το οποίο θα γίνει 
διαγωνισμός εκμίσθωσής του, γράφεται ποσό κατά 
πρόβλεψη: 12 μήνες Χ 200,00 € μηνιαίο μίσθωμα,   

2.400,00 

    Σημ. Για την ενοικίασή του πρέπει να γίνει συντήρηση    

0111.03 

Μισθώματα από το ακίνητο-διαμέρισμα επί της 
Καππαδοκίας 47 (Θεσσαλονίκη-Κάτω Τούμπα), για το 
οποίο θα γίνει διαγωνισμός εκμίσθωσής του, γράφεται 
ποσό κατά πρόβλεψη: 12 μήνες Χ 220,00€ μηνιαίο 
μίσθωμα. 

2.640,00 

  
  

Σημ. Για την ενοικίασή του πρέπει να γίνει συντήρηση 
(Ελαιοχρωματισμοί, αντικατάσταση κύριας θέρμανσης 
κ.λ.π.)  

  

0111.04 

Μισθώματα από το ακίνητο-διαμέρισμα επί της 
Μητροπούλου 40 (Θεσσαλονίκη-Νέα Εγνατία). 
Εγκαταλελειμμένο διαμέρισμα σε τριώροφη παλαιά 
οικοδομή το οποίο είναι αδύνατον να μισθωθεί λόγω της 
παλαιότητας. Για την εκμίσθωση απαιτείται συντήρηση ή 
κατεδάφιση 

0,00 

  

0111.05 

Μισθώματα από το ακίνητο-διαμέρισμα επί της 
Μακρυγιάννη 5 στην Θεσσαλονίκη,  για το οποίο θα γίνει 
διαγωνισμός εκμίσθωσής του. Γράφεται ποσό κατά 
πρόβλεψη 12 μήνες Χ 220,00€ 

2.640,00 

  

  Σημ. Για την ενοικίασή του πρέπει να γίνει συντήρηση      

0111.06 

Μισθώματα από το ακίνητο-διαμέρισμα επί της Ρούμελης 
33 (Αθήνα-Αγία Παρασκευή). Γράφεται ποσό: 12 μήνες Χ 
250,00€ μηνιαίο μίσθωμα = 3.000,00€. Συνέχιση 
εκμίσθωσης από Δωρητή. 

3.000,00 

  
0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες   100,00 

0211.01 Από τόκους χρηματικών καταθέσεων , γράφεται ποσό  100,00   
4123 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων    1.000,00 

4123.01 Είσπραξη κρατήσεων από εκτέλεση έργων 1.000,00   
4124 Λοιπές εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου    86,40 



4124.01 Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου επί του μισθώματος του 
καταστήματος  έτους 2022 και βαρύνει τον μισθωτή 86,40 

  
  ΕΣΟΔΑ 2022 14.180,00 14.180,00 

511 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης.   213.457,11 

511.01 
Γράφεται ποσό ως χρηματικό διαθέσιμο της χρήσης οικον. 
έτους  2021 και μεταφέρεται στη χρήση οικ.έτους 2022 (31-
12-2021) 

213.457,11 
  

 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2022 227.637,11 227.637,11 

 
Μετά από αυτά ζητείται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού να  

αποφασίσει σχετικά.  
 
Η Οικονομική Επιτροπή μετά την εισήγηση αφού, έθεσε τις απόψεις και τις 

προτάσεις στο συζητούμενο θέμα: 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 του Κληροδοτήματος 

«Νικόλαου ή Πολύκαρπου Δελβίζη» του Δήμου Βελβεντού, ως εξής: .  

ΕΣΟΔΑ 
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΑ ΣΕ 

€ 
ΠΟΣΑ ΣΕ 

€ 
0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα.    13.080,00 

0111.01 

Μισθώματα από το ακίνητο-διαμέρισμα επί της Παπάφη 
140 (Θεσσαλονίκη),  για το οποίο θα γίνει διαγωνισμός 
εκμίσθωσής του, γράφεται ποσό κατά πρόβλεψη: 12 
μήνες Χ 200,00 € μηνιαίο μίσθωμα,  

2.400,00 

  

0111.02 

 Μισθώματα από το ακίνητο-κατάστημα επί της 28ης 
Οκτωβρίου 77 (Θεσσαλονίκη), για το οποίο θα γίνει 
διαγωνισμός εκμίσθωσής του, γράφεται ποσό κατά 
πρόβλεψη: 12 μήνες Χ 200,00 € μηνιαίο μίσθωμα,   

2.400,00 

    Σημ. Για την ενοικίασή του πρέπει να γίνει συντήρηση    

0111.03 

Μισθώματα από το ακίνητο-διαμέρισμα επί της 
Καππαδοκίας 47 (Θεσσαλονίκη-Κάτω Τούμπα), για το 
οποίο θα γίνει διαγωνισμός εκμίσθωσής του, γράφεται 
ποσό κατά πρόβλεψη: 12 μήνες Χ 220,00€ μηνιαίο 
μίσθωμα. 

2.640,00 

  
  

Σημ. Για την ενοικίασή του πρέπει να γίνει συντήρηση 
(Ελαιοχρωματισμοί, αντικατάσταση κύριας θέρμανσης 
κ.λ.π.)  

  

0111.04 

Μισθώματα από το ακίνητο-διαμέρισμα επί της 
Μητροπούλου 40 (Θεσσαλονίκη-Νέα Εγνατία). 
Εγκαταλελειμμένο διαμέρισμα σε τριώροφη παλαιά 
οικοδομή το οποίο είναι αδύνατον να μισθωθεί λόγω της 
παλαιότητας. Για την εκμίσθωση απαιτείται συντήρηση ή 
κατεδάφιση 

0,00 

  

0111.05 

Μισθώματα από το ακίνητο-διαμέρισμα επί της 
Μακρυγιάννη 5 στην Θεσσαλονίκη,  για το οποίο θα γίνει 
διαγωνισμός εκμίσθωσής του. Γράφεται ποσό κατά 
πρόβλεψη 12 μήνες Χ 220,00€ 

2.640,00 

  



  Σημ. Για την ενοικίασή του πρέπει να γίνει συντήρηση      

0111.06 

Μισθώματα από το ακίνητο-διαμέρισμα επί της 
Ρούμελης 33 (Αθήνα-Αγία Παρασκευή). Γράφεται ποσό: 
12 μήνες Χ 250,00€ μηνιαίο μίσθωμα = 3.000,00€. 
Συνέχιση εκμίσθωσης από Δωρητή. 

3.000,00 

  
0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες   100,00 

0211.01 Από τόκους χρηματικών καταθέσεων , γράφεται ποσό  100,00   
4123 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων    1.000,00 

4123.01 Είσπραξη κρατήσεων από εκτέλεση έργων 1.000,00   
4124 Λοιπές εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου    86,40 

4124.01 Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου επί του μισθώματος 
του καταστήματος  έτους 2022 και βαρύνει τον μισθωτή 86,40 

  
  ΕΣΟΔΑ 2022 14.180,00 14.180,00 

511 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης.   213.457,11 

511.01 
Γράφεται ποσό ως χρηματικό διαθέσιμο της χρήσης 
οικον. έτους  2021 και μεταφέρεται στη χρήση οικ.έτους 
2022 (31-12-2021) 

213.457,11 
  

 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2022 227.637,11 227.637,11 

 
         Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 8 / 2022 
 
 
 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο Πρόεδρος 
(σφραγίδα – υπογραφή) 

Τα Μέλη 
(υπογραφές) 

 
Ακριβές αντίγραφο 

Βελβεντό,  8  Φεβρουαρίου 2022 
Ο Πρόεδρος 

 
 

Μανώλης Κ. Στεργίου 
 Δήμαρχος Βελβεντού 

 
 


	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
	Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

