ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 2ης/14-02-2020 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Βελβεντού.
Αριθ. απόφασης: 05/2020

ΘΕΜΑ:

Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2020, Δήμου Βελβεντού

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 14η του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2020,
ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 19.00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Βελβεντού, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, στο Δημαρχείο Βελβεντού, ύστερα από
την αριθμ. πρωτ. 265/06-02-2020 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 παρακάτω επτά (7) μέλη:
Παρόντες
Απόντες
1 Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος
2 Κουρτέλης Κωνσταντίνος, Αντιδήμαρχος
3 Ζορζοβίλης Ζήνων, Αντιδήμαρχος
4 Αγγέλης Δημήτριος
5 Εμμανουήλ Δημήτριος
6 Τσέγκος Νικόλαος
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 ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτ. α’ της παρ.1 του άρθρου 72 του
Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019,
ορίζεται ότι στις αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής είναι η σύνταξη του σχεδίου
του προϋπολογισμού του δήμου και η εισήγησή του στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου με την αριθμ. 4/2020 απόφασή της
εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή το προσχέδιο του προϋπολογισμού οικονομικού
έτους 2020.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω πρέπει να προβούμε στη σύνταξη του
σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Βελβεντού για το έτος 2020 και στη συνέχεια να
το υποβάλλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη :
1.
Τις διατάξεις :
α) του άρθρου 157 του Ν. 4600/2019 (ΦΕΚ 43/09-03-2019/τ.Α’) «Περιουσιακές
σχέσεις των συνιστώμενων δήμων»,
β) 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)».
γ) του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (Α’ 167) , όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο
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.) :
α) αριθμ. 7028/03-02-2004(ΦΕΚ253/09-02-2004/τ.Β') των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών- Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός του
τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων»,
β) αριθμ. οικ. 55905/29-07-2019 (ΦΕΚ 3054/29-07-2019/τ.Β’) των Υπουργών
Οικονομικών και Εσωτερικών «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του
προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2020 – τροποποίηση της 7028/2004
(ΦΕΚ 253 Β΄) απόφασης» και ειδικότερα τα άρθρα 3 και 4.
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3.
Τις εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών:
α) αριθμ. 76/51326/04-07-2019 «Κατάρτιση προϋπολογισμού οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης» και ειδικότερα την παρ.ΙΙ.
β) αριθμ. 95/60992/29-08-2019 «Ενέργειες εκ μέρους των δήμων που συνιστώνται
δυνάμει των διατάξεων του ν.4600/2019, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις όμοιες του
ν.4623/29019 και ισχύουν».
4.
Την απόφαση αριθμ. οικ.180695/28-11-2019 (ΦΕΚ 4541/11-12-2019/τ.Β’) της
Επιτροπής Κατανομής Περιουσίας του καταργούμενου Δήμου Σερβίων – Βελβεντού
«Τροποποίηση – Συμπλήρωση της οικ. 119036/22-08-2019 (ΦΕΚ 3421/τ.Β΄/10-092019) απόφασης ατανομής της περιουσίας του καταργούμενου Δήμου Σερβίων Βελβεντού (άρθρο 18, παρ.3 του ν.4623/2019».
5.
Την αριθμ. 14/21-02-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού
«Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Έργων του Δήμου Βελβεντού έτους 2020».
6.
τις αναγκαιότητες του Δήμου Βελβεντού για το έτος 2020, την 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 έτος 2020 του Δήμου
Βελβεντού, με πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής, όπως εμφανίζεται αναλυτικά στο
συνημμένο σχέδιο και ανακεφαλαιωτικά όπως παρακάτω
και το εισηγείται στο
Δημοτικό Συμβούλιο Βελβεντού, για την ψήφισή του.
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΣΟΔΑ
Κ.Α.

Σύνολο Κ.Α.
σε €
1.216.152,28

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

0

Τακτικά Έσοδα

1
2

Έκτακτα Έσοδα
Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που
βεβαιώνονται για πρώτη φορά
Εισπράξεις Δανείων και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. (παρελθόντα
οικονομικά έτη)
Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές
χρημάτων
Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης

2.286.399,29

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2020

4.789.115,86

3
4
5

321.500,00
273.641,23
363.220,00
328.203,06

Ε Ξ Ο Δ Α
Κ.Α.

Σύνολο Κ.Α.
σε €
3.324.591,32

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

6

Έξοδα χρήσης

7

Επενδύσεις
Πληρωμές παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.), λοιπές
αποδόσεις και προβλέψεις
Αποθεματικό

8
9

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2020

862.975,90
541.221,66
60.326,98
4.789.115,86

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 5/2020
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
ακολούθως.
Ο Πρόεδρος
(σφραγίδα – υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)
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Ακριβές αντίγραφο
Βελβεντό, 24 Φεβρουαρίου 2020
Ο Πρόεδρος

Μανώλης Κ. Στεργίου
Δήμαρχος Βελβεντού
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