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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 22

ης

/ 19-10-2020 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Βελβεντού.

Αριθ. απόφασης: 92 / 2020
ΘΕΜΑ:

Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 Δήμου Βελβεντού.

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 19η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα της
εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού, συνήλθε
σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση, στο Δημαρχείο Βελβεντού, ύστερα από την αριθμ.
πρωτ. 3001/14-10-2020 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 επτά (7):
Παρόντες
Απόντες
1 Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος
2 Ζορζοβίλης Ζήνων, Αντιδήμαρχος
3 Τσέγκος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος
4 Αγγέλης Δημήτριος
5 Εμμανουήλ Δημήτριος
6 Καμκούτης Θωμάς
7 Τέτος Νικόλαος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, υπάλληλο του Δήμου Βελβεντού,
κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού.
Η εισήγηση για το 9ο θέμα, η οποία είχε αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
στα μέλη, ανέφερε τα εξής:
1. Ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Βελβεντού, ψηφίστηκε με την
αριθμ. 19/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την αριθμ.
38520/01-04-2020 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΗπείρουΔυτικής Μακεδονίας, ενώ έγιναν τροποποιήσεις και αναμορφώσεις του προϋπολογισμού
με τις
αριθμ. 43/2020, 53/2020, 67/2020, 86/2020 και 98/2020 αποφάσεις του
Δημοτικού Συμβουλίου, οι οποίες επικυρώθηκαν με τις αντίστοιχες αποφάσεις 53731/2005-2020, 67409/18-06-2020, 82621/16-7-2020,103377/27-08-2020 και 132386/16-102020 του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.
2. Με την αριθμ. πρωτ. 63498/29-09-2020 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ
ΨΓΣΖ46ΜΤΛ6-ΘΙΩ) εντάχθηκε η Πράξη του Δήμου Βελβεντού «Αντικατάσταση
συνθετικού τάπητα (ταρτάν) στίβου, χλοοτάπητα γηπέδων ποδοσφαίρου και περιφράξεων
στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο (ΔΑΚ) Βελβεντού» στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο
πλαίσιο
της πρόσκλησης ΙV «Κατασκευή, Επισκευή και συντήρηση αθλητικών
εγκαταστάσεων
των
Δήμων»,
συνολικού
προϋπολογισμού
430.000,00
€
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). Η αποδοχή της χρηματοδότησης έγινε με την
αριθμ. 99/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
3. Με την αριθμ. πρωτ. 63787/01-10-2020 Απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του
.ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ:6Ξ1Ν46ΜΤΛ6-Σ35) «Έκτακτη επιχορήγηση των Δήμων της χώρας
κατανέμεται ποσό ύψους 40.000.000,00 € προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών
αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού COVID-19 και για το
Δήμο Βελβεντού το ποσό που κατανέμεται ανέρχεται σε 20.411,41 €.

ΑΔΑ: 6Ο0Α46ΜΓΗΖ-ΡΟΛ

Ενόψει των ανωτέρω προτείνεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους
2020 του Δήμου Βελβεντού, ως εξής:
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ:
1. Την εγγραφή νέας πίστωσης στον Κ.Α 1322.02 με τίτλο «Επιχορηγήσεις από
Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IV "Κατασκευή, Επισκευή και
συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων», ποσού 430.000,00 €.
2. Την αύξηση της πίστωσης του Κ.Α. 1219.01 με τίτλο «« Έκτακτη επιχορήγηση από
ΥΠΕΣ, προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την
εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19» κατά ποσό 20.411,41 €.
‘Έτσι το αποθεματικό με Κ.Α. 9111 αυξάνεται από 23.597,33 € σε 474.008,74 €.
Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ:
1. Καταργεί την παρακάτω πίστωση:
Α/Α

Κ.Α.

1

64.7412.01

ΤΙΤΛΟΣ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Μελέτες βελτίωσης πρόσβασης σε γεωργικές
εκμεταλλεύσεις – Αγροτική οδοποιϊα»

ΠΟΣΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
80.600,00€

γιατί σύμφωνα με την 76/2020 απόφαση της οικονομικής επιτροπής οι σχετικές
μελέτες θα συνταχθούν κατόπιν σύναψης προγραμματικής σύμβασης και εκ παραδρομής η
παραπάνω πίστωση εγγράφτηκε στον Κ.Α 64.7412.01 αντί του σωστού Κ.Α. 00.6737.04.
2.Την εγγραφή των παρακάτω νέων πιστώσεων:
Α/Α

Κ.Α. ΝΕΟΣ

1

61.7336.01

2

10.6635.02

3

15.6635.02

4

00.6737.04

ΤΙΤΛΟΣ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Αντικατάσταση συνθετικού τάπητα (ταρτάν) στίβου,
χλοοτάπητα γηπέδων ποδοσφαίρου και περιφράξεων
στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο (ΔΑΚ) Βελβεντού»
Προμήθεια απολυμαντικών υλικών και λοιπών ειδών
καθαριότητας για την αντιμετώπιση διασποράς
κορωνοϊού covid-19
Προμήθεια απολυμαντικών υλικών και λοιπών ειδών
καθαριότητας για την αντιμετώπιση διασποράς
κορωνοϊού covid-19
Σύναψη Προγραμματικής με τη ΔΕΠΑΝ για την
εκπόνηση μελετών βελτίωσης πρόσβασης σε
γεωργικές εκμεταλλεύσεις – Αγροτική οδοποιία

ΠΟΣΟ ΝΕΑΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
430.000,00 €
10.411,41 €
10.000,00 €
80.600,00 €

‘Ετσι το αποθεματικό του Κ.Α. 9111 μειώνεται κατά 450.411,41 € δηλαδή από
474.008,74 € σε 23.597,33 €.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά την εισήγηση, έθεσε τις απόψεις και τις προτάσεις στο
συζητούμενο θέμα και αφού έλαβε υπόψη:
τις διατάξεις :
 της παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/2007
 του άρθρου 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τ.Α')
 του άρθρου 77 Ν. 4172/2013, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020 τ.Α'),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Αποδέχεται το ποσό των 20.411,41 €, προερχόμενο από χρηματοδότηση ’Εκτακτης
επιχορήγηση από ΥΠΕΣ, προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν
από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19, σύμφωνα με την αριθμ. 63787/01-10-2020
Απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ:6Ξ1Ν46ΜΤΛ6-Σ35)
2. Καταρτίζει το σχέδιο αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του
Δήμου Βελβεντού και το εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Βελβεντού, ως εξής:
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ:

ΑΔΑ: 6Ο0Α46ΜΓΗΖ-ΡΟΛ

1. Γράφει νέα πίστωση στον Κ.Α 1322.02 με τίτλο «Επιχορηγήσεις από Πρόγραμμα
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IV "Κατασκευή, Επισκευή και συντήρηση
αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων», ποσού 430.000,00 €.
2. Αυξάνει την πίστωση του Κ.Α. 1219.01 με τίτλο « Έκτακτη επιχορήγηση από ΥΠΕΣ,
προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του
κορονοϊού COVID-19» κατά 20.411,41 €.
‘Έτσι το αποθεματικό με Κ.Α. 9111 αυξάνεται από 23.597,33 € σε 474.008,74 €.
Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ:
1. Καταργεί την πίστωση του Κ.Α. 64.7412.01 με τίτλο «Μελέτες βελτίωσης πρόσβασης
σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις – Αγροτική οδοποιία» κατά ποσό 80.600,00 €, γιατί σύμφωνα
με την αριθμ. 76/2020 απόφαση της οικονομικής επιτροπής
οι σχετικές μελέτες θα
συνταχθούν κατόπιν σύναψης προγραμματικής σύμβασης και εκ παραδρομής η παραπάνω
πίστωση γράφτηκε στον Κ.Α 64.7412.01 αντί του ορθού Κ.Α. 00.6737.04.
2.Γράφει τις παρακάτω νέα πιστώσεις:
Α/Α

Κ.Α. ΝΕΟΣ

1

61.7336.01

2

10.6635.02

3

15.6635.02

4

00.6737.04

ΤΙΤΛΟΣ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Αντικατάσταση συνθετικού τάπητα (ταρτάν) στίβου,
χλοοτάπητα γηπέδων ποδοσφαίρου και περιφράξεων
στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο (ΔΑΚ) Βελβεντού»
Προμήθεια απολυμαντικών υλικών και λοιπών ειδών
καθαριότητας για την αντιμετώπιση διασποράς
κορωνοϊού covid-19
Προμήθεια απολυμαντικών υλικών και λοιπών ειδών
καθαριότητας για την αντιμετώπιση διασποράς
κορωνοϊού covid-19
Σύναψη Προγραμματικής με τη ΔΕΠΑΝ για την
εκπόνηση μελετών βελτίωσης πρόσβασης σε
γεωργικές εκμεταλλεύσεις – Αγροτική οδοποιία »

ΠΟΣΟ ΝΕΑΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
430.000,00 €
10.411,41 €
10.000,00 €
80.600,00 €

‘Ετσι το αποθεματικό του Κ.Α. 9111 μειώνεται κατά 450.411,41 € δηλαδή από
474.008,74 € σε 23.597,33 €.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 92 / 2020.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
(σφραγίδα – υπογραφή)
(υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό, 19 Οκτωβρίου 2020
Ο Πρόεδρος
Μανώλης Κ. Στεργίου
Δήμαρχος Βελβεντού

