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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 3ης/18-01-2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Βελβεντού. 
Αριθ. απόφασης: 5/2021 

ΘΕΜΑ: Ψήφιση προϋπολογισμού και έγκριση σχεδίου Ολοκληρωμένου 
Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικ. έτους 2021 

 Στο Βελβεντό, σήμερα, στις 18 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 20:00, 
τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού, συμμετείχαν σε ειδική και μέσω 
τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση, σύμφωνα με α) τις διατάξεις του άρθρου 67 (παρ.5) του 
Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, β) τις διατάξεις του άρθρου 10 της 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020/τ.Α’) «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19», σε 
συνδυασμό με την αριθμ.426/13.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 
«Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής 
των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας», ύστερα από την με αριθμ. 
πρωτ. 88/15-01-2021 πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας 
Μαλλού Βάϊας. 
 Στη συνεδρίαση, με τη συμμετοχή και του Δημάρχου κ. Στεργίου Εμμανουήλ, 
διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία δεδομένου, ότι σε σύνολο - 17 - μελών 
δήλωσαν συμμετοχή -17- μέλη και ονομαστικά οι: 
             Παρόντες                         Απόντες                                
1 Μαλλού Βάϊα, Πρόεδρος   
2 Κουρτέλης Κωνσταντίνος   
3 Αγγέλης Δημήτριος   
4 Γκίκας Ιωάννης   
5 Εμμανουήλ Δημήτριος   
6 Τράντα Ιωάννα   
7 Καμκούτης Θωμάς   
8 Αχίλλας Γεώργιος   
9 Ζορζοβίλης Ζήνων   

10 Κουκόλη Σοφία   
11 Τσιτσιόκας Νικόλαος   
12 Τσέγκος Νικόλαος   
13 Τέτος Νικόλαος   
14 Παπαδημητρίου Ζήνων   
15 Θεοχαροπούλου Ελευθερία   
16 Μανώλας Αριστείδης   
17 Γκαμπράνη Ειρήνη   
Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, συμμετείχαν οι: 
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         Παρόντες                             Απόντες                              
1 Αθανασόπουλος Αθανάσιος   
2 Μυλωνά Κατίνα   
3 Ζυγανιτίδου Ειρήνη   
4 Τζάτσου Βάϊα   
5 Μύρος Δημήτριος   
6 Παπανδρίτσα Μαρία   
7 Κουκάλης Ζήνων   

Από τους Προέδρους Κοινοτήτων Βελβεντού, συμμετείχαν οι: 
           Παρόντες                         Απόντες                                  
1 Βρακόπουλος Αντώνιος-Πολυφύτου   
2 Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής   
3 Πούλιος Αθανάσιος-Καταφυγίου   

 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του Δήμου 

Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού. 
Ξεκινώντας τη συνεδρίαση η Πρόεδρος ανέφερε, ότι το θέμα της ειδικής συνεδρίασης 

συζητείται μετά από την αναβολή της 1ης συνεδρίασης για το έτος 2021 (14.01.2021), 
στην οποία είχε προγραμματιστεί αρχικά να συζητηθεί και έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο, 
κ. Μανώλη Στεργίου, για την ανάπτυξη των στοιχείων του προς ψήφιση προϋπολογισμού 
και του σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2021, ο οποίος 
ανέφερε τα εξής: 

Το σχέδιο του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, συντάχθηκε από την 
Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βελβεντού στη συνεδρίαση της 22ης Δεκεμβρίου 2020 με 
την αριθμ. 121/2020 απόφασή της. Στη συνέχεια,  στη συνεδρίαση της 4ης Ιανουαρίου 
2021, με την αριθμ. 6/2021 απόφαση της, η Οικονομική Επιτροπή, διαμόρφωσε το 
σχέδιο του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις επισημάνσεις του Παρατηρητηρίου 
Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. (σχετικό το αριθμ. πρωτ. 1295/30.12.2020 
έγγραφό του  καθώς και το αριθμ. πρωτ. 92907/31.12.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Οικονομικών / Τμήμα Παρακολούθησης και Επεξεργασίας Οικονομικών Στοιχείων 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών) και το υποβάλλει προς συζήτηση 
και έγκριση από το  Δημοτικό Συμβούλιο μαζί με την εισηγητική έκθεση και το σχέδιο 
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την εισήγηση του Δημάρχου, αφού έλαβε υπόψη την 

εισηγητική έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής επί του προϋπολογισμού και το σχέδιο 
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2021, έθεσε τις απόψεις και τις 
προτάσεις στο συζητούμενο θέμα, όπως διαλαμβάνονται στα μαγνητοσκοπημένα και τα 
μαγνητοφωνημένα πρακτικά (μέσω zoom),  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 
 Ψηφίζει τον προϋπολογισμό εσόδων – εξόδων και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο 
Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Βελβεντού οικονομικού έτους 2021 όπως συνοπτικά 
παρουσιάζεται στους πίνακες που ακολουθούν και αναλύεται στο παράρτημα που 
συνοδεύει και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης: 
 
 
 
 
 



3 
 

Ε  Σ  Ο  Δ  Α 
Κ.Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Σύνολο Κ.Α. 

σε € 
0 Τακτικά Έσοδα 1.164.601,05 
1 ‘Έκτακτα Έσοδα 5.418.286,76 
2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) 

που βεβαιώνονται για πρώτη φορά 193.626,40 

3 Εισπράξεις Δανείων και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. (παρελθόντα 
Οικονομικά έτη) 364.293,32 

4 Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και 
επιστροφές χρημάτων 465.826,64 

5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης 541.645,50 
 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2021 8.148.279,67 

 

Ε Ξ Ο Δ Α 
Κ.Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Σύνολο Κ.Α. 

σε € 
6 Έξοδα χρήσης 3.680.488,36 
7 Επενδύσεις 3.931.095,93 

8 Πληρωμές παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.), 
λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 492.492,00 

9 Αποθεματικό 44.203,38 
 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2021 8.148.279,67 

και αναλύεται στους πίνακες που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
απόφασης. 

Το σχέδιο Προϋπολογισμού και το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης του Δήμου 
Βελβεντού για το έτος 2021 καταψήφισε η επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης, κα 
Γκαμπράνη Ειρήνη, η οποία ανέφερε ότι «το σχέδιο που κατατέθηκε προς έγκριση είναι 
μια αντανάκλαση του κρατικού προϋπολογισμού και κατ’  επέκταση της πολιτικής που 
εφαρμόζεται σήμερα, η οποία δεν βάζει τις ανάγκες των πολιτών μπροστά και μειώνει την 
χρηματοδότηση των δήμων αναγκάζοντας τους να προβούν σε άλλες μεθόδους. Τις 
οδηγίες που δίνει το παρατηρητήριο είναι τόσο πολύ περιορισμένες και διαμορφώνουν 
τον προϋπολογισμό όπως θέλουν χωρίς να παίρνουν υπόψη τις ανάγκες των δήμων και 
των πολιτών. Είναι σύμφωνα με τη μικρή χρηματοδότηση που φτάνει μόνο για τους 
μισθούς και τίποτα άλλο. Χωρίς χρηματοδότηση και χωρίς προσωπικό δεν μπορεί να 
πραγματοποιηθεί και το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου». 

  Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 5/2021. 
 Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 
ακολούθως. 

Η Πρόεδρος         Τα Μέλη 
(σφραγίδα – υπογραφή)       (υπογραφές) 

Ακριβές απόσπασμα 
Βελβεντό, 19 Ιανουαρίου 2021 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού 
 

Βάϊα Μαλλού
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