
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                           

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της 28 / 22-12-2020 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Βελβεντού. 

 

 Αριθ. απόφασης: 121 / 2020 

 

ΘΕΜΑ: Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2021, Δήμου Βελβεντού. 

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 22η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα της 

εβδομάδας Τρίτη 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. 3977/18-12-2020 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. 

Ο πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη της 

Οικονομικής Επιτροπής  τα εξής:  
         Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτ. β’ της παρ.1 του άρθρου 72 του 

Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και την 

παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020, ορίζεται ότι μία από τις αρμοδιότητες της 

οικονομικής επιτροπής είναι η σύνταξη και εισήγηση του σχεδίου του προϋπολογισμού του 

δήμου. 

         Σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 

189 του Ν.4555/2018 και ιδίως της  παραγράφου 6, η οικονομική επιτροπή, εξετάζει το 

προσχέδιο του προϋπολογισμού του δήμου, που της παραδίδει η εκτελεστική επιτροπή, 

καθώς και το σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων κάθε κοινότητας και ειδικότερα αν:  

α) οι συνολικές δαπάνες που αναγράφονται σε αυτό υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό που 

έχει καθοριστεί από το δημοτικό συμβούλιο για κάθε κοινότητα,  

β) οι δαπάνες αφορούν τις αρμοδιότητες που έχουν μεταβιβαστεί από το δημοτικό 

συμβούλιο στις κοινότητες, 

γ) τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόμιμες,  

δ) έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά 

από νόμο και  

ε) τηρούνται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 77 του Ν.4172/13 και εφόσον 

απαιτείται, το αναμορφώνει ανάλογα και καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισμού. 

Σε ειδικό παράρτημα του προϋπολογισμού, αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν στις 

κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των έργων και των υπηρεσιών τους. 

 Η οικονομική επιτροπή,  μεριμνά για την ενσωμάτωση του σχεδίου του 

προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο 

Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. (εφεξής 

Παρατηρητήριο) του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013 (Α' 18), να παράσχει τη γνώμη του επ' 

αυτού, με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται με απόφασή του, με σκοπό την επίτευξη 

 



ρεαλιστικών και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών. Με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, η 

οποία κοινοποιείται στους δήμους, στις αρμόδιες για την εποπτεία τους Αρχές και στους 

Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών προσδιορίζονται οι δήμοι που:  

α) έχουν καταρτίσει μη ρεαλιστικά σχέδια προϋπολογισμών, 

β) έχουν παραβεί τις οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισμών που παρασχέθηκαν με την 

κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος και  

γ) δεν έχουν ενσωματώσει το σχέδιο του προϋπολογισμού τους στην ηλεκτρονική βάση 

δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Στη γνώμη 

περιλαμβάνονται και τα ποσά που η οικονομική επιτροπή εκάστου δήμου είναι αναγκαίο να 

εγγράψει σε επιμέρους κωδικούς ή ομάδες κωδικών αριθμών του σχεδίου του 

προϋπολογισμού, ώστε αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει 

οδηγίες για την ανάλογη διαμόρφωση του σχεδίου του προϋπολογισμού, το οποίο 

υποβάλλεται από την οικονομική επιτροπή στο δημοτικό συμβούλιο προς συζήτηση και 

ψήφιση το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου και υποχρεωτικά συνοδεύεται από τη γνώμη 

του Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και από αιτιολογική 

έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του 

προϋπολογισμού. 

         Για τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 του Δήμου μας, δεν απαιτούνται οι 

διαδικασίες της παρ. 2 του άρθρου 86 του Ν. 3852/2010, επειδή δεν μεταβιβάστηκαν στο 

συμβούλιο της Κοινότητας Βελβεντού συγκεκριμένες, αποφασιστικού χαρακτήρα, 

αρμοδιότητες, κατ' εφαρμογή του άρθρου 84 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86 του N. 4555/2018,  

         Επίσης στο Δήμο Βελβεντού, δεν  συγκροτήθηκε  Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, 

διότι ο πληθυσμός του Δήμου Βελβεντού  ανέρχεται σε 3.448 μόνιμους κατοίκους 

σύμφωνα με την αριθμ. 28549/16-04-2019 (ΦΕΚ 1227/17-04-2019/τ.Β΄) απόφαση του 

Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το Ν.3852/ 2010», όπως ισχύει, συνεπώς είναι 

κάτω των 5.000 κατοίκων (άρθρο 76 Ν.3852/10, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 78 

του Ν. 4555/2018). 

         Η Εκτελεστική Επιτροπή  του Δήμου Βελβεντού με την αριθμ. 8/2020  απόφασή 

της, αφού συγκέντρωσε και αξιολόγησε τις προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου στο 

πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 

2021,  εισηγείται  στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου το προσχέδιο του 

προϋπολογισμού και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης  οικονομικού έτους 2021, σύμφωνα με 

την περιπτ. δ’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010. 

 Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να προβεί στη 

σύνταξη του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Βελβεντού για το έτος 2021, το οποίο 

στη συνέχεια και μετά τη γνωμοδότηση του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των 

Ο.Τ.Α., να το υποβάλλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση. 

 Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη : 

1.-    Τις διατάξεις : 

• του  άρθρου 154 «Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν.3852/2010» του  

Ν.4600/2019 (ΦΕΚ  43/09-03-2019/τ.Α’), σύμφωνα με τ με τις οποίες συστάθηκε ο Δήμος 

Βελβεντού, 

• της παρ. 9 του  άρθρου 157  του  Ν.4600/2019 (ΦΕΚ  43/09-03-2019/τ.Α’),όπως 

τροποποιήθηκαν με τις όμοιες της παρ. 2 του άρθρου 46 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-

10-2020/τ.Α’), 

• του άρθρου 18 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/09-08-2019/τ.Α’) «Ρύθμιση θεμάτων 

εφαρμογής των άρθρων 155,157 του Ν.4600/2019 (Α’ 43), 

• του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (Α’ 167), όπως αντικαταστάθηκαν με του άρθρου        

189   του  Ν.4555/2018 (Α΄133)  και τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του Ν.4623/2019. 

2. - Τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (Κ.Υ.Α.) : 

•  αριθμ. 7028/03-02-2004(ΦΕΚ 253/09-02-2004/τ.Β') των Υπουργών Οικονομίας 

και Οικονομικών- Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός του 

τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

•  αριθμ. οικ. 46735/23-07-2020 (ΦΕΚ 3170/01-08-2020/τ.Β’) των Υπουργών 

Οικονομικών και Εσωτερικών «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 

των Δήμων, οικονομικού έτους 2021 – μερική τροποποίηση της 7028/2004 απόφασης 

(ΦΕΚ 253 Β΄)»,  όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 86066/09-12-2020 (ΦΕΚ 5571/17-12-

2020/τ.Β') 

https://dimosnet.gr/blog/laws/284162/


3. -   Την αριθμ. 487/87194/11-12-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Εφαρμογή 
των διατάξεων της παρ.1 του αρ. 160 «Διάρκεια της ισχύος του προϋπολογισμού» του ν.3463/2006 
από τους δήμους και της παρ. 10 του αρ. 78 του ν. 4172/2013 από τις περιφέρειες». 

4. -  Το αριθμ. 49022/03-08-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. 
5.- Το αριθμ. 162640/16-12-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου 

Δυτικής Μακεδονίας  

6.- Την απόφαση αριθμ. οικ.180695/28-11-2019 (ΦΕΚ 4541/11-12-2019/τ.Β’) της 

Επιτροπής Κατανομής Περιουσίας του καταργούμενου Δήμου Σερβίων - Βελβεντού 

«Κατανομή της περιουσίας του καταργούμενου Δήμου Σερβίων - Βελβεντού (άρθρο 18, 

παρ.3 του ν.4623/2019)». 

7.- Την αριθ. 8/2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία εισηγήθηκε το 

προσχέδιο του προϋπολογισμού στην Οικονομική Επιτροπή. 

8.- Την αριθμ. 114/28-12-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού «Έγκριση 

Τεχνικού Προγράμματος Έργων του Δήμου Βελβεντού έτους 2021». 

9. Τις αναγκαιότητες του Δήμου Βελβεντού για το έτος 2021, τη δαπάνη για την 

καταβολή αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών,  τα στοιχεία της καταγραφής  των 

περιουσιακών στοιχείων του Δήμου, τα χρηματικά διαθέσιμα καθώς τις αποφάσεις 

χρηματοδότησης και ένταξης έργων του Δήμου Βελβεντού. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 Συντάσσει το σχέδιο του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2021 του Δήμου 

Βελβεντού,  με πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής, όπως εμφανίζεται αναλυτικά στο 

συνημμένο σχέδιο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και 

ανακεφαλαιωτικά όπως παρακάτω  και το εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Βελβεντού, 

για την έγκρισή του, μετά τη γνωμοδότηση του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας 

των Ο.Τ.Α.. 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Ε Σ Ο Δ Α 

Κ.Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
Σύνολο Κ.Α. 

σε € 

0 Τακτικά Έσοδα 1.411.301.05 

1 Έκτακτα Έσοδα 5.171.587,04 

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 8.148.279,95 

 
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 
  490.750,00 

9 Αποθεματικό 45.945,66 

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2021 8.148.279,95 

  

 

 

 

 



 

 

 Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 121 / 2020. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

 Ο Πρόεδρος  

(σφραγίδα – υπογραφή) 

Τα Μέλη 

(υπογραφές) 

 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Βελβεντό,  22 Δεκεμβρίου 2020 

Ο Πρόεδρος 

 

 

Μανώλης Κ. Στεργίου 

        Δήμαρχος Βελβεντού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


