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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                          
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 6ης/30-10-2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Βελβεντού. 
Αριθ. απόφασης: 45/2019 
 
ΘΕΜΑ: 
 

Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 Δήμου 
Βελβεντού. 

 
    Στο Βελβεντό, σήμερα, την 30η του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2019, ημέρα της 
εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 8.00 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο Βελβεντού, συνήλθε σε 
τακτική Συνεδρίαση, στο Πνευματικό Κέντρο Βελβεντού,  ύστερα από την αριθμ. 
πρωτ. 343/23-10-2019 πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας 
Μαλλού Βάϊας. 
 Παρόντος του Δημάρχου κ. Στεργίου Εμμανουήλ, διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο, 
η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο - 17 - μελών παραβρέθηκαν -15- μέλη και 
ονομαστικά οι: 
             Παρόντες                                                        Απόντες 
1 Μαλλού Βάϊα, Πρόεδρος 1 Τράντα Ιωάννα 
2 Κουρτέλης Κωνσταντίνος   2 Θεοχαροπούλου Ελευθερία 
3 Αγγέλης Δημήτριος   
4 Τσιτσιόκας Νικόλαος   
5 Γκίκας Ιωάννης   
6 Εμμανουήλ Δημήτριος   
7 Καμκούτης Θωμάς   
8 Αχίλλας Γεώργιος   
9 Ζορζοβίλης Ζήνων   

10 Κουκόλη Σοφία   
11 Τσέγκος Νικόλαος   
12 Τέτος Νικόλαος   
13 Παπαδημητρίου Ζήνων   
14 Μανώλας Αριστείδης   
15 Γκαμπράνη Ειρήνη   
       Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, παραβρέθηκαν οι: 
           Παρόντες                                                          Απόντες 
1 Αθανασόπουλος Αθανάσιος,Πρόεδρος 1 Μυλωνά Κατίνα 
2 Κουκάλης Ζήνων 2 Παπανδρίτσα Μαρία 
3 Μύρος Δημήτριος   
4 Ζυγανιτίδου Ειρήνη   
5 Τζάτσου Βάϊα   

       Από τους Προέδρους Κοινοτήτων παραβρέθηκαν οι: 
           Παρόντες                                                          Απόντες 
1 Βρακόπουλος Αντώνιος Πολυφύτου 1 Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής 
2 Πούλιος Δημήτριος- Καταφυγίου   
    

 
 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του Δήμου 
Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού.         
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 Συνεχίζοντας τη συνεδρίαση με το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η 
Πρόεδρος εισηγούμενη το θέμα, έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη 
του Συμβουλίου τα παρακάτω: 

Επειδή, έχουν προκύψει επείγουσες ανάγκες οι οποίες δεν είχαν 
προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Βελβεντού του τρέχοντος έτους 
παρίσταται ανάγκη δημιουργίας πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών 
αυτών. Προκειμένου να γίνει αυτό πρέπει να προηγηθεί η μεταφορά 
πιστώσεων, από συγκεκριμένους Κ.Α. του προϋπολογισμού του τρέχοντος 
έτους στους οποίους αυτές είναι εγγεγραμμένες, στο αποθεματικό κεφάλαιο 
του Δημοτικού προϋπολογισμού και στη συνέχεια μεταφορά από το 
αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού προϋπολογισμού για τη δημιουργία των 
νέων πιστώσεων, σύμφωνα με την εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής. 
 Στο σχέδιο της τροποποίησης του προϋπολογισμού που καταρτίστηκε από την  
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού στις 22 Οκτωβρίου 2019 και 
αποφασίστηκε ομόφωνα με την αριθμ. 7/2019 απόφασή της, προτείνονται τα εξής:  
Α. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ:         
1. Ο Κ.Α 0614  με τίτλο «ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των 
σχολείων Α’/θμιας και Β’/θμιας εκπαίδευσης» στον οποίο  εκ παραδρομής γράφτηκε η 
πίστωση ποσού 28.040,00 €, να καταργηθεί και να γραφεί η αντίστοιχη πίστωση στο 
ορθό Κ.Α. 4311. 01 με τίτλο «ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των 
σχολείων Α’/θμιας και Β’/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 του ν.1946/1991)». 
2. Ο Κ.Α 4123.01  με τίτλο «Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. 
Επαγγελματιών κλπ»  να μειωθεί κατά 1.000,00 € και να δημιουργηθούν οι νέοι Κ.Α. 
4124.01  με τίτλο «Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου μισθωμάτων» και νέος           
Κ.Α 4124.02  με τίτλο «Κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου» ποσού 500,00 € αντίστοιχα, 
οι οποίοι εκ παραδρομής δεν είχαν προβλεφθεί.   
Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 
 Να μειωθούν οι παρακάτω πιστώσεις: 
1. O Κ.Α 00.6495.01  με τίτλο « Λοιπές δαπάνες  γενικής φύσεως»  να μειωθεί 
κατά ποσό  δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00 €), επειδή δεν είναι εφικτή η 
υλοποίηση του σκοπού στον τρέχον έτος.  
2. Ο Κ.Α 10.6011.01  με τίτλο « Τακτικές αποδοχές οικονομικής υπηρεσίας»  να 
μειωθεί κατά  ποσό επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00 €), επειδή η μισθοδοσία του 
προσωπικού μηνών Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2019, έχει καταβληθεί από το Δήμο 
Σερβίων, ως καθολικός διάδοχος σύμφωνα με τον Ν.4600/2019.  
3. Ο Κ.Α 10.6011.02  με τίτλο «Τακτικές αποδοχές ΚΕΠ»  να μειωθεί κατά ποσό 
πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €), επειδή η μισθοδοσία του προσωπικού μηνών 
Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2019, έχει καταβληθεί από το Δήμο Σερβίων, ως καθολικός 
διάδοχος σύμφωνα με τον Ν.4600/2019. 
4. Ο Κ.Α 10.6051.01  με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού»  να 
μειωθεί κατά ποσό χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), επειδή η μισθοδοσία του 
προσωπικού μηνών Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2019, έχει καταβληθεί από το Δήμο 
Σερβίων, ως καθολικός διάδοχος σύμφωνα με τον Ν.4600/2019.  
5. ο Κ.Α 20.6011  με τίτλο «Τακτικές αποδοχές υπηρεσίας καθαριότητας»  να 
μειωθεί κατά ποσό επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00 €), επειδή η μισθοδοσία του 
προσωπικού μηνών Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2019, έχει καταβληθεί από το Δήμο 
Σερβίων, ως καθολικός διάδοχος σύμφωνα με τον Ν.4600/2019.  
6. Ο Κ.Α 30.6011.01  με τίτλο «Τακτικές αποδοχές Τεχνικής υπηρεσίας»  να 
μειωθεί κατά ποσό χιλίων εξακοσίων ευρώ (1.600,00 €) επειδή η μισθοδοσία του 
προσωπικού μηνών Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2019, έχει καταβληθεί από το Δήμο 
Σερβίων, ως καθολικός διάδοχος σύμφωνα με τον Ν.4600/2019.  
7. Ο Κ.Α 20.6211.01  με τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος»  να μειωθεί κατά 
ποσό οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00 €), επειδή δεν είναι εφικτή η υλοποίηση του 
σκοπού στο τρέχον έτος.   
 Να αυξηθούν οι παρακάτω πιστώσεις:  
1. του Κ.Α. 00.6056.01  με τίτλο «Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ» κατά ποσό 
χιλίων διακοσίων  ευρώ (1.200,00 €)  
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2. του Κ.Α. 00.6111.01  με τίτλο « Αμοιβές νομικών & Συμβολαιογράφων» κατά 
ποσό δύο χιλιάδων  ευρώ (2.000,00 €)  
3. του Κ.Α. 00.6121.01  με τίτλο «Αντιμισθία Δημάρχου, Αντιδημάρχου, 
Προέδρου Δ.Σ. κ.λ.π.» κατά ποσό πέντε χιλιάδων  ευρώ (5.000,00 €) 
4. του Κ.Α. 00.6434.01 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» κατά 
ποσό επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00 €) 
5. του Κ.Α. 00.6461.01 με τίτλο «Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών 
καταστάσεων» κατά ποσό χιλίων (1.000,00 €) 

Να γραφούν παρακάτω  νέες πιστώσεις: 
1. στον νέο Κ.Α. 00.6737.01 με τίτλο «Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης με 
Δήμο Σερβίων για την μισθοδοσία προσωπικού του Δήμου Βελβεντού, σύμφωνα με 
την αριθμ. 41/2019 Α.Δ.Σ.» κατά ποσό πενήντα ενός χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα 
τεσσάρων ευρώ και τεσσάρων λεπτών (51.564,04 €) 
2. στον νέο Κ.Α. 20.6041.01 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές εκτάκτων 
υπαλλήλων» ποσό πέντε χιλιάδων  ευρώ (5.000,00 €) 
3. στον νέο Κ.Α. 20.6054.01 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου 
προσωπικού» χιλίων πεντακοσίων  ευρώ (1.500,00 €) 
4. στον νέο  Κ.Α. 25.7412.05 με τίτλο «Τοπογραφική μελέτη Εξωτερικού 
Δικτύου Ύδρευσης Βελβεντού» ποσό οκτώ χιλιάδων επτακοσίων οκτώ ευρώ και 
σαράντα οκτώ λεπτά (8.708,48 €), μετά την τροποποίηση του προγράμματος έργων, 
έτους 2019. 
5. στον νέο  Κ.Α. 25.7412.06 με τίτλο « Η/Μ μελέτη εξωτερικού δικτύου 
ύδρευσης Βελβεντού» ποσό δέκα πέντε χιλιάδων τριάντα ευρώ και πενήντα έξι λεπτών 
(15.030,56 €) μετά την τροποποίηση του προγράμματος έργων έτους 2019. 
6. στον νέο Κ.Α. 30.6699.01  με τίτλο «Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων» ποσό 
χιλίων οκτακοσίων  ευρώ (1.800,00 €), για την προμήθεια αλατιού. 
 Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να 
εγκρίνουν το σχέδιο της τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Βελβεντού για 
το οικ. έτος 2019.  
 Το δημοτικό συμβούλιο μετά την εισήγηση, έθεσε τις απόψεις και τις προτάσεις 
στο συζητούμενο θέμα, όπως διαλαμβάνονται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά και 
αφού έλαβε υπόψη:  
• Τις διατάξεις: 
του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010/τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 
τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-
2014/τ.Α΄) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και το 
άρθρο 72 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018/τ.Α’) [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]. 
• 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  
• την αριθμ. 154680/16-10-2019 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας «Επικύρωση του προϋπολογισμού οικον. Έτους 2019 του 
νεοσυσταθέντος Δήμου Βελβεντού». 
• Την αριθμ. 36/2019 απόφασή μας «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και 
τίτλου δράσης 2019 Δήμου Βελβεντού». 
• Την αριθμ. 41/2019 απόφασή μας «Έγκριση σύναψης όρων του σχεδίου 
Προγραμματικής σύμβασης  Δήμου Βελβεντού και  Δήμου Σερβίων για τη μισθοδοσία 
του προσωπικού του Δήμου Βελβεντού». 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 Τροποποιεί τον προϋπολογισμό  εσόδων-εξόδων για το τετράμηνο Σεπτεμβρίου 
– Δεκεμβρίου 2019 του Δήμου Βελβεντού, ως εξής:  
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Α. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ:   
 
                           
Καταργεί  την πίστωση του Κ.Α. 0614  με τίτλο 
«ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών 
των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης»  
κατά                   
δηλαδή από 28.040,00 σε 0,00 

 
 
 

28.040,00 € 

 

Μειώνει την πίστωση του Κ.Α. 4123.01 με τίτλο 
«Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών 
κλπ» κατά       
δηλαδή από 8.000,00 σε 7.000,00       

 
          

1.000,00 € 

 

Έτσι το αποθεματικό του Δήμου Κ.Α.  9111 
αυξάνεται κατά  
δηλαδή από 69.359,26 σε €                                                                                  

 
29.040,00 € 

 
98.399,26 € 

Γράφει πίστωση στον νέο Κ.Α. 4124.01  με τίτλο 
«Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου μισθωμάτων» 
ποσού                                                                                     

  
 

500,00 € 
Γράφει πίστωση  στον νέο Κ.Α. 4124.02  με τίτλο 
«Κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου» ποσού                                       

  
500,00 € 

Γράφει πίστωση στον νέο Κ.Α. 4311.01  με τίτλο 
«ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών 
των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης» 
ποσού               

  
 
 

28.040,00 € 
Έτσι το αποθεματικό του Δήμου Κ.Α.  9111 μειώνεται 
κατά  
δηλαδή από 98.399,26 σε                                                                                  

  
29.040,00 € 
69.359,26 € 

 
Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 
 
Μειώνει τις παρακάτω πιστώσεις: 

  

Του Κ.Α. 00.6495.01 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες  
γενικής φύσεως», κατά  ποσό                                
δηλ. από 25.000,00 σε 10.000,00 

 
15.000,00 € 

 

του Κ.Α. 10.6011.01  με τίτλο «Τακτικές αποδοχές 
προσωπικού Διοικητικού - Οικονομικού», κατά ποσό  
δηλ. από 32.988,96 σε 25.988,96 

 
7.000,00 € 

 

του Κ.Α. 10.6011.02  με τίτλο «Τακτικές αποδοχές 
ΚΕΠ», κατά  ποσό                                                 
δηλ. από 18.356,00 σε 13.356,00 

 
5.000,00 € 

 

του Κ.Α. 10.6051.01  με τίτλο «Εργοδοτικές 
εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου 
Δικαίου», κατά ποσό  
δηλ. από 8.950,00 σε 7.450,00 

 
 

1.500,00 € 

 

του Κ.Α. 20.6011  με τίτλο  
«Τακτικές αποδοχές υπηρεσίας καθαριότητας», κατά 
ποσό                      
δηλ. από 15.890,80 σε 8.890,80 

 
 

7.000,00 € 

 

του Κ.Α. 20.6211.01  με τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού 
ρεύματος», κατά ποσό  
δηλ. από 58.210,00 σε 50.210,00 

 
8.000,00 € 

 

τον Κ.Α. 30.6011.01  με τίτλο «Τακτικές αποδοχές 
Τεχνικής υπηρεσίας», κατά ποσό  
δηλ. από 17.425,92 σε 15.825,92 

 
1.600,00 € 

 

Έτσι το αποθεματικό του Κ.Α. 9111 αυξάνεται κατά                       
δηλ. από 69.359,26 σε 

45.100,00 €  
114.459,26€ 
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Γράφει τις παρακάτω πιστώσεις: 
 
του  Κ.Α. 00.6737.01 με τίτλο «Υλοποίηση 
προγραμματικής σύμβασης με Δήμο Σερβίων για της 
μισθοδοσία προσωπικού του Δήμου Βελβεντού, 
σύμφωνα με την αριθμ. 41/2019 Α.Δ.Σ.» κατά ποσό 
δηλ.  από 20.000,00 σε 51.564,04       

  
 
 

51.564,04 € 

στον  Κ.Α. 20.6041.01  με τίτλο «Τακτικές αποδοχές 
εκτάκτων υπαλλήλων» ποσό  

  
5.000,00 € 

στον  Κ.Α. 20.6054.01  με τίτλο «Εργοδοτικές 
εισφορές έκτακτου προσωπικού» ποσό  

  
1.500,00 € 

στον  Κ.Α. 25.7412.05  με τίτλο «Τοπογραφική 
μελέτη εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Βελβεντού» 
ποσό                                               

  
      

8.708,48 € 
στον Κ.Α. 25.7412.06  με τίτλο «Η/Μ μελέτη 
εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Βελβεντού» ποσό                                                       

  
15.030,56 € 

στον  Κ.Α. 30.6699.01 με τίτλο «Λοιπές προμήθειες 
αναλωσίμων (αλάτι)» ποσό  

  
1.800,00 € 

Έτσι το αποθεματικό του Δήμου  Κ.Α 9111 μειώνεται 
κατά                       
δηλαδή από 114.459,26  σε  

  

  
99.803,08 € 
14.656,18 €                                                       

    
 
 
          Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 45/2019. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 
ακολούθως. 

Η Πρόεδρος 
(σφραγίδα – υπογραφή) 

Τα Μέλη 
(υπογραφές) 

 
Ακριβές απόσπασμα 

Βελβεντό 31 Οκτωβρίου 2019 
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού  

 
 
 
 

Βάϊα Μαλλού 

 
 
Αυξάνει τις παρακάτω πιστώσεις: 
 

  

 του Κ.Α.00.6056.01  με τίτλο «Ετήσια εισφορά στο 
ΤΑΔΚΥ» κατά ποσό 

 δηλ. από 1.200,00 σε 2.400,00 

 
 

 
1.200,00 € 

 του Κ.Α. 00.6111.01  με τίτλο« Αμοιβές νομικών & 
Συμβολαιογράφων» κατά ποσό 

 δηλ. από 1.000,00 σε 3.000,00 

  
2.000,00 € 

 του Κ.Α. 00.6121.01  με τίτλο «Αντιμισθία 
Δημάρχου, Αντιδημάρχου,  κ.λ.π.» κατά ποσό 

 δηλ. από 17.050,00 σε 22.050,00 

  
5.000,00 € 

 του Κ.Α. 00.6434.01  με τίτλο «Λοιπές δαπάνες 
δημοσίων σχέσεων» κατά ποσό 

 δηλ. από 1.000,00 σε 8.000,00 

  
7.000,00 € 

 του Κ.Α. 10.6461.01  με τίτλο  «Έξοδα δημοσίευσης 
οικονομικών καταστάσεων» κατά ποσό                  
δηλ. από 500,00 σε 1.500,00 

  
1.000,00 € 
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