
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                          

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 6ης/08-12-2019 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 
Βελβεντού. 

Αριθ. απόφασης: 24/2019 
 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση-Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019. 
 

 Στο Βελβεντό, σήμερα, την 8η του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2019, ημέρα 
της εβδομάδας Κυριακή και ώρα 19.00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού, 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, στο Δημαρχείο Βελβεντού,  ύστερα από την αριθμ. 
πρωτ. 820/02-12-2019 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 πέντε (5) μέλη: 

             Παρόντες                                                        Απόντες 

1 Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος 1 Ζορζοβίλης Ζήνων, Αντιδήμαρχος 

2 Κουρτέλης Κωνσταντίνος, Αντιδήμαρχος 2 Τέτος Νικόλαος 

3 Εμμανουήλ Δημήτριος   

4 Τσέγκος Νικόλαος   

5 Αγγέλης Δημήτριος   

    

    

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, μόνιμη υπάλληλος του 
Δήμου. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:  
 Σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-1959 
σύμφωνα με τις οποίες οι δαπάνες και το ακριβές ύψος αυτών δεν είναι δυνατόν να 
προβλεφθούν κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού προβλέπεται στο ανωτέρω 
άρθρο κατ’ εξαίρεση, η δυνατότητα μεταφοράς πιστώσεων, με αναμόρφωσή του.  
 Ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Βελβεντού , ψηφίστηκε 

με την αριθμ. 22/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την 
αριθμ. 154680/16-10-2019  Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, ενώ με την  αριθμ. 45/2019 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου τροποποιήθηκε  ο προϋπολογισμός και με την αριθ.177226/22-11-2019  
Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας 
επικυρώθηκε η τροποποίησή του. 
 Προτείνουμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Βελβεντού, 
προκειμένου να ανταποκριθούμε στις ανάγκες οι οποίες προέκυψαν με σκοπό την 
εύρυθμη λειτουργία του Δήμου, ως εξής:  
Α. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ:   
 Να γραφεί πίστωση στον νέο Κ.Α. 1315.01  ποσού 150.000,00 €   με τίτλο 
«Επιχορήγηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ- Προμήθεια απορριμματοφόρου», 
λαμβάνοντας υπόψη την ανάλογη επιχορήγηση  από το πρόγραμμα  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ,  
στον άξονα προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος»  

με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και 
μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών», σύμφωνα με την αριθμ. 
83448/22-11-2019 (ΑΔΑ: ΨΔΛΨ46ΜΤΛ6-0Υ6) Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών  
                                                                                  
 

 



Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 
1. Ο Κ.Α. 00.6434.01 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» να μειωθεί κατά 
7.000,00 € και το αντίστοιχο ποσό να γραφεί στον Κ.Α. 00.6433.01  με τίτλο 
«Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και 
αντιπροσωπειών», για τις δαπάνες οργάνωσης εκδηλώσεων ανακήρυξης του Προέδρου 
της Δημοκρατίας κυρίου Προκοπίου Παυλόπουλου, ως Επίτιμου Δημότη του Δήμου 
Βελβεντού. 
2. Ο Κ.Α.00.6734.01 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και 
σωματεία» στον οποίο εκ παραδρομής γράφτηκε η πίστωση ποσού 3.000,00 €, να 
καταργηθεί και να γραφεί η αντίστοιχη πίστωση στο σωστό Κ.Α.00.6735.01 με τον 
ίδιο τίτλο. 

3. Ο Κ.Α.00.6735.01 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και 
σωματεία» στον οποίο εκ παραδρομής γράφτηκε η πίστωση ποσού 3.000,00 €, να 
καταργηθεί και να γραφεί η αντίστοιχη πίστωση στο σωστό Κ.Α.00.6736.01 με τον 
ίδιο τίτλο. 
4. Ο Κ.Α. 62.7132.01  με τίτλο  «Προμήθεια απορριμματοφόρου», όπου είναι 
γραμμένη πίστωση 124.038,75 € να αλλάξει τον τίτλο σε «Προμήθεια αυτοκινούμενου 
σάρωθρου με παρελκόμενα» και να γραφεί νέος Κ.Α. Κ.Α. 62.7132.02  με τίτλο  
«Προμήθεια απορριμματοφόρου». 
5. Να δημιουργηθούν οι νέοι Κ.Α. 10.6021.01, 10.6052.01 με τίτλους «Τακτικές 
αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 
προσωπικού ΙΔΑΧ» και «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου 
χρόνου ( ΙΚΑ) ΙΔΑΧ» αντίστοιχα για την κάλυψη δαπάνης προσωπικού που θα 
μετακινηθεί από την Διαδημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση των Δήμων Σερβίων και 
Βελβεντού, στο Δήμο Βελβεντού, για την κάλυψη άμεσων υπηρεσιακών αναγκών.  

 Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω πρέπει να προβούμε στη σύνταξη του 
σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Βελβεντού για το έτος 2019 
και στη συνέχεια να το υποβάλλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση. 
 Η Οικονομική Επιτροπή μετά την εισήγηση, έθεσε τις απόψεις και τις προτάσεις 
στο συζητούμενο θέμα και αφού έλαβε  υπόψη: 
 τις διατάξεις : 

α) της παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/2007 

β) του άρθρου 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τ.Α') 
γ) του άρθρου 77 Ν. 4172/2013 

 το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18-07-2012 
 τον προϋπολογισμό εσόδων – εξόδων του Δήμου Βελβεντού, οικ. έτους 2019 

(τετραμήνου Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2019), ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ. 
22/2019  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την αριθμ. 
154680/16-10-2019 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής 

Μακεδονίας 
 την αριθμ. 45/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού για την 

τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 και την αριθ.177226/22-11-
2019  Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής 
Μακεδονίας για την επικύρωσή του, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 Καταρτίζει σχέδιο 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του 
Δήμου Βελβεντού, ως εξής: 

Α. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ:   
ΓΡΑΦΕΙ : 

Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

2019 
(ΜΕ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΠΟΣΟ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 

ΝΕΑ ΠΙΣΤΩΣΗ 

1315.01   Επιχορήγηση από το 
πρόγραμμα 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ- 
Προμήθεια 
απορριμματοφόρου 

 150.000,00  150.000,00  



ΣΥΝΟΛΑ   150.000,00  150.000,00  

9111 Αποθεματικό 14.656,18  150.000,00 164.656,18 

 
Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 
ΜΕΙΩΝΕΙ : 

Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

2019 
(ΜΕ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΠΟΣΟ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 

ΝΕΑ ΠΙΣΤΩΣΗ 

00.6434.01 Λοιπές δαπάνες 
δημοσίων σχέσεων 

8.000,00 -7.000,00 1.000,00 

00.6734.01  Επιχορηγήσεις σε 

αθλητικούς 
συλλόγους και 
σωματεία 

3.000,00 -3.000,00 0,00 

00.6735.01  Επιχορηγήσεις σε 
πολιτιστικούς 
συλλόγους και 
σωματεία 

3.000,00 -3.000,00 0,00 

62.7132.01  Προμήθεια 
απορριμματοφόρου  

124.038,75 -124.038,75 0,00 

ΣΥΝΟΛΑ  137.038,75 -137.038,75 1.000,00 

9111 Αποθεματικό 164.656,18  137.038,75 301.694,93 

 
ΓΡΑΦΕΙ : 
 

Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

2019 
(ΜΕ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΠΟΣΟ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 

ΝΕΑ ΠΙΣΤΩΣΗ 

00.6433.01 Τιμητικές διακρίσεις, 
αναμνηστικά δώρα και 
έξοδα φιλοξενίας 
φυσικών προσώπων και 
αντιπροσωπειών 

 7.000,00 7.000,00 

00.6735.01  Επιχορηγήσεις σε 
αθλητικούς συλλόγους 
και σωματεία 

 3.000,00 3.000,00 

00.6736.01  Επιχορηγήσεις σε 
πολιτιστικούς 
συλλόγους και 
σωματεία 

 3.000,00 3.000,00 

10.6021.01 Τακτικές αποδοχές 
(περιλαμβάνονται 
βασικός μισθός, γενικά 
και ειδικά τακτικά 
επιδόματα) προσωπικού 
ΙΔΑΧ 

 3.000,00 3.000,00 

10.6052.01 Εργοδοτικές εισφορές 
προσωπικού με 
σύμβαση αορίστου 
χρόνου ( ΙΚΑ) ΙΔΑΧ 

 1.000,00 1.000,00 

62.7132.01 Προμήθεια 
αυτοκινούμενου 
σαρώθρου με 
παρελκόμενα 

 124.038,75 124.038,75 

62.7132.02  Προμήθεια 
απορριμματοφόρου  

 150.000,00 150.000,00 

ΣΥΝΟΛΑ   291.038,75 291.038,75 

9111 Αποθεματικό 301.694,93 -291.038,75 10.656,18                                                       

  
 



 Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 24/2019. 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 

ακολούθως. 
 Ο Πρόεδρος  

(σφραγίδα – υπογραφή) 
Τα Μέλη 

(υπογραφές) 
 

Ακριβές απόσπασμα 
Βελβεντό,  10 Δεκεμβρίου 2019 

Ο Πρόεδρος  
 
 

 
 

Μανώλης Κ. Στεργίου 
Δήμαρχος Βελβεντού 
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