
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                           

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της 25ης / 20-11-2020 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Βελβεντού. 

 
 Αριθ. απόφασης: 109 / 2020 
 

ΘΕΜΑ: 
 

Αποδοχή ποσού-Τροποποίηση 7η προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 
Δήμου Βελβεντού. 

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 20η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα της 
εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού, 
συνήλθε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση, λόγω των μέτρων προστασίας από τη 
διασπορά του Κορωνοϊού,  ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 3479/16-11-2020 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 3ο θέμα, η οποία είχε αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου στα μέλη, ανέφερε τα εξής:  

 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 Ηπείρου-
Δυτικής Μακεδονίας, ενώ έγιναν τροποποιήσεις και αναμορφώσεις του προϋπολογισμού με 
τις  αριθμ. 43/2020, 53/2020, 67/2020, 86/2020, 98/2020 και 105/2020 αποφάσεις του 
Δημοτικού Συμβουλίου, οι οποίες επικυρώθηκαν με τις αντίστοιχες αποφάσεις 53731/20-
05-2020, 67409/18-06-2020, 82621/16-7-2020,103377/27-08-2020, 132386/16-10-
2020 και 147970 /16-11-2020 αποφάσεις του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας. 
         Με την 71878/29-10-2020 Απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του ΥΠ.ΕΣ. 
(ΑΔΑ:ΨΠΑΗ46ΜΤΛ6-ΟΒΚ) πραγματοποιείται «Έκτακτη κατανομή ποσού 1.000.000,00 € 
από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους  2020 στους Δήμους των Π.Ε. Καστοριάς 
και Κοζάνης, προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού 
COVID-19»  και για το Δήμο Βελβεντού το ποσό που κατανέμεται ανέρχεται σε 
80.000 €. 
        Στο πλαίσιο της λήψης μέτρων για τον περιορισμό και της αποτροπής διάδοσης του 
κορωνοϊού COVID-19 στο Δήμο Βελβεντού, λόγω των έκτακτων μέτρων και κρίσιμων 
επιδημιολογικών δεδομένων, επιβάλλεται  η υποχρεωτική εξ’ αποστάσεως, εργασία του 
προσωπικού,  συνεργασίες και εκπαίδευση,  η εξ’ αποστάσεως συνεδριάσεις των 
συλλογικών οργάνων,  η  εξ αποστάσεως  εξυπηρέτηση του κοινού  με την ηλεκτρονική 
παροχή υπηρεσιών  προς τους δημότες. Με δεδομένο ότι ο  νεοσύστατος Δήμος Βελβεντού, 

δεν διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό, προκειμένου να εφαρμόσει τις δυνατότητες που 

παρέχει η ηλεκτρονική διακυβέρνηση για την απλούστευση των διαδικασιών συναλλαγής 
και εξυπηρέτησης του δημότη, υπάρχει η ανάγκη προμηθειών μηχανολογικού εξοπλισμού 
και  ενεργοποίησης μονάδων διαχείρισης λογισμικών προγραμμάτων.     Επίσης στις 
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περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων και επειδή ο 
Δήμος δεν διαθέτει το απαιτούμενο ανθρώπινο δυναμικό, υπάρχει η ανάγκη πρόσληψης 
προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 
       Ενόψει των ανωτέρω προτείνεται : 

1. η αποδοχή της χρηματοδότησης του ΥΠ.ΕΣ.  ποσού των 80.000 € και  
2. η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου Βελβεντού, ως 

εξής:   
Α. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ: 

Την αύξηση της πίστωσης του Κ.Α. 1219.01 με τίτλο  «’Εκτακτη επιχορήγηση από 
ΥΠΕΣ, προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την 
εμφάνιση του κορωνοϊού COVID-19» κατά 80.000,00 € ήτοι σύνολο 143.597,33 €. 
‘Έτσι το αποθεματικό με Κ.Α. 9111 αυξάνεται από 23.597,33 € σε 103.597,33 €. 

Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ:   
Α. Την αύξηση των παρακάτω πιστώσεων: 
 

Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΟΓΙΑ 
ΠΟΣΟ 

ΑΥΞΗΣΗΣ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ  

30.6462.01 Δημοσίευση προκηρύξεων 2.000,00 

ΣΥΝΟΛΑ 
 

2.000,00 
 

 
Β.  Την εγγραφή  των παρακάτω νέων πιστώσεων: 
 

Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
ΝΕΑ 

ΠΙΣΤΩΣΗ 

10.6041.01 
Τακτικές αποδοχές  έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση 
ορισμένου χρόνου) για την αντιμετώπιση της  
διασποράς  του κορωνοϊού covid-19 

10.000,00 

10.6054.01 
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (με 
σύμβαση ορισμένου χρόνου) για την αντιμετώπιση της  
διασποράς του κορωνοϊού covid-19 

2.500,00  

2.500,00 2.500,00 

10.7134.02 
Προμήθεια μηχανογραφικού υλικού  για την 
αντιμετώπιση της διασποράς κορωνοϊού covid-19 

7.000,00 

10.7134.03 

Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού πληροφορικής 
(φορητών υπολογιστών )  για  την αντιμετώπιση της 
διασποράς του  κορωνοϊού COVID-19 

4.000,00 

10.7134.04 

Προμήθεια – ενεργοποίηση Πλατφόρμας Οικονομικών 
και Ηλεκτρονικών Πληρωμών  για την εξ αποστάσεως  
εξυπηρέτηση του κοινού προκειμένου να αντιμετωπιστεί 
η διασπορά  του κορωνοϊού covid-19 

4.000,00 

10.7134.05 

Προμήθεια πλατφόρμας Ψηφιακών Υπηρεσιών-
Αιτημάτων για την εξ αποστάσεως  εξυπηρέτηση του 
κοινού, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η διασπορά  του 
κορωνοϊού covid-19 

6.000,00 

10.7135.01 
Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού  για την αντιμετώπιση 
της διασποράς  του κορωνοϊού covid-19 

2.000,00 

15.7134.01 Προμήθεια φωτοαντιγραφικού μηχανήματος  2.000,00 

20.6041.02 
Τακτικές αποδοχές  έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση 
ορισμένου χρόνου) για την αντιμετώπιση της  
διασποράς του κορωνοϊού covid-19 

28.000,00 

20.6054.02 
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (με 
σύμβαση ορισμένου χρόνου) για την αντιμετώπιση της 
διασποράς κορωνοϊού covid-19 

6.500,00 

ΣΥΝΟΛΑ 
 

72.000,00 
 

 
‘Ετσι το αποθεματικό του Κ.Α. 9111 μειώνεται κατά 74.000,00 € δηλαδή  
από 103.597,33 €  σε 29.597,33 €. 

 Η Οικονομική Επιτροπή μετά την εισήγηση, έθεσε τις απόψεις και τις προτάσεις στο 
συζητούμενο θέμα και αφού έλαβε  υπόψη: 

τις διατάξεις : 
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 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 80.000,00 €, προερχόμενο από χρηματοδότηση  Έκτακτης 
επιχορήγησης του ΥΠΕΣ, προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του 
κορωνοϊού COVID-19», σύμφωνα με την αριθμ.  71878/29-10-2020 Απόφαση της 
Υπηρεσιακής Γραμματέως του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ:ΨΠΑΗ46ΜΤΛ6-ΟΒΚ). 

2.  Καταρτίζει το σχέδιο αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020   
του Δήμου Βελβεντού και το εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Βελβεντού, ως 
εξής:  

Α. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ: 
   

ΑΥΞΑΝΕΙ : 
   

Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
2020 (ΜΕ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ) 

ΠΟΣΟ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 

ΝΕΑ 
ΠΙΣΤΩΣΗ 

1219.01  

’Εκτακτη 
επιχορήγηση από 
ΥΠΕΣ, προς κάλυψη 
έκτακτων και 
επιτακτικών 
αναγκών που 
προκλήθηκαν από 
την εμφάνιση του 
κορωνοϊού COVID-
19. 

63.989,69 80.000,00 143.989,69 

ΣΥΝΟΛΑ     80.000,00   

9111 Αποθεματικό 23.597,33 + 80.000,00 103.597,33 

Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ:   
   

1. ΑΥΞΑΝΕΙ : 

   

Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
2020 (ΜΕ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ) 

ΠΟΣΟ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 

ΝΕΑ 
ΠΙΣΤΩΣΗ 

30.6462.01 
Δημοσίευση 
προκηρύξεων 

2.000,00 2.000,00 4.000,00 

9111 Αποθεματικό 103.597,33 - 2.000,00 101.597,33 

2. ΓΡΑΦΕΙ: 
 

   

Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
2020 (ΜΕ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ) 
ΠΟΣΟ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 
ΝΕΑ 

ΠΙΣΤΩΣΗ 

10.6041.01 

Τακτικές αποδοχές  
έκτακτου 
προσωπικού (με 
σύμβαση ορισμένου 
χρόνου) για την 
αντιμετώπιση της  
διασποράς  του 
κορωνοϊού covid-19   

10.000,00 10.000,00 

10.6054.01 

Εργοδοτικές 
εισφορές έκτακτου 
προσωπικού (με 
σύμβαση ορισμένου 
χρόνου) για την 
αντιμετώπιση της  
διασποράς του 
κορωνοϊού covid-19   

2.500,00 2.500,00 
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10.7134.02 

Προμήθεια 
μηχανογραφικού 
υλικού  για την 
αντιμετώπιση της 
διασποράς 
κορωνοϊού covid-19   

7.000,00 7.000,00 

10.7134.03 

Προμήθεια 
μηχανογραφικού 
εξοπλισμού 
πληροφορικής 
(φορητών 
υπολογιστών )  για  
την αντιμετώπιση 
της διασποράς του  
κορωνοϊού COVID-
19   

4.000,00 4.000,00 

10.7134.04 

Προμήθεια – 
ενεργοποίηση 
Πλατφόρμας 
Οικονομικών και 
Ηλεκτρονικών 
Πληρωμών  για την 
εξ αποστάσεως  
εξυπηρέτηση του 
κοινού προκειμένου 
να αντιμετωπιστεί η 
διασπορά  του 
κορωνοϊού covid-19   

4.000,00 4.000,00 

10.7134.05 

Προμήθεια 
πλατφόρμας 
Ψηφιακών 
Υπηρεσιών-
Αιτημάτων για την 
εξ αποστάσεως  
εξυπηρέτηση του 
κοινού, 
προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί η 
διασπορά  του 
κορωνοϊού covid-19   

6.000,00 6.000,00 

10.7134.06 

Προμήθεια φορητών 
συσκευών  
(TABLET) για τις 
ανάγκες της 
εξ΄αποστάσεως 
σύγκλησης των 
συλλογικών 
οργάνων,  
προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί η 
διασπορά  του 
κορωνοϊού covid-19   

6.000,00 6.000,00 

10.7135.01 

Προμήθεια λοιπού 
εξοπλισμού  για την 
αντιμετώπιση της 
διασποράς  του 
κορωνοϊού covid-19   

2.000,00 2.000,00 

15.6474.01 

Έξοδα  για την 
ενημέρωση των 
δημοτών σχετικά με 
τους κανόνες 
προφύλαξης,  
προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί η 
διασπορά  του 
κορωνοϊού covid-19   

2.000,00 2.000,00 

15.7134.01 

Προμήθεια 
φωτοαντιγραφικού 
μηχανήματος    

2.000,00 2.000,00 
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20.6041.02 

Τακτικές αποδοχές  
έκτακτου 
προσωπικού (με 
σύμβαση ορισμένου 
χρόνου) για την 
αντιμετώπιση της  
διασποράς του 
κορωνοϊού covid-19   

28.000,00 28.000,00 

20.6054.02 

Εργοδοτικές 
εισφορές έκτακτου 
προσωπικού (με 
σύμβαση ορισμένου 
χρόνου) για την 
αντιμετώπιση της 
διασποράς 
κορωνοϊού covid-19   

6.500,00 6.500,00 

ΣΥΝΟΛΑ   80.000,00 80.000,00 

9111 Αποθεματικό 101.597,33 - 80.000,00 21.597,33 

 
          Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 109 / 2020. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 

 Ο Πρόεδρος  
(σφραγίδα – υπογραφή) 

Τα Μέλη 
(υπογραφές) 

 
Ακριβές απόσπασμα 

Βελβεντό,  20 Νοεμβρίου 2020 
Ο Πρόεδρος 

 
 

Μανώλης Κ. Στεργίου 
        Δήμαρχος Βελβεντού 
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