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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                          

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 8ης/27-12-2019 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 
Βελβεντού. 

Αριθ. απόφασης: 36/2019 
 

ΘΕΜΑ: Εξειδίκευση πίστωσης για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας 
ΑμεΑ. 

 Στο Βελβεντό, σήμερα, την 27η του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2019, ημέρα 
της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 18.30, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 
Βελβεντού, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, στο Δημαρχείο Βελβεντού,  ύστερα από 
την αριθμ. πρωτ. 1052/23-12-2019 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 Τέτος Νικόλαος 

2 Κουρτέλης Κωνσταντίνος, Αντιδήμαρχος   

3 Εμμανουήλ Δημήτριος   

4 Ζορζοβίλης Ζήνων, Αντιδήμαρχος   

5 Τσέγκος Νικόλαος   

6 Αγγέλης Δημήτριος   

    

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, υπάλληλο του Δήμου 
Βελβεντού, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. 
 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:   
 
 Η Οικονομική Επιτροπή μετά την εισήγηση, έθεσε τις απόψεις και τις προτάσεις 
στο συζητούμενο θέμα και αφού έλαβε  υπόψη:  
1. Τις διατάξεις:  
 της περίπτ. ε της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄) όπως 
αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄)  
και τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4625/2019 (ΦΕΚ 139/τ.Α΄) 

 το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄)   
2. Την αριθ. 22/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού για την 
κατάρτιση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 και την αριθ.154680/16-10-2019  
Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την επικύρωσή του 
3. 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 για την επικύρωσή του 
4. Την αριθμ. 78/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού για την 
τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019. 
5. την πίστωση 1.000,00 € στον Κ.Α. 6443.01 και τίτλο «Δαπάνες δεξιώσεων και 
εθνικών ή τοπικών εορτών»,  
6. τις αριθμ. 37 & 51/2019 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εξειδικεύει  την πίστωση που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2019 του 
Δήμου Βελβεντού, με Κ.Α. 00.6443.01 και  τίτλο ««Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή 
τοπικών εορτών»,  για την οργάνωση δεξίωσης στις 1 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 10.30 
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π.μ. , στο Δημαρχείο, για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας, με ποσό 150,00 €, ως 
εξής: 
1. ποσό 70,00 € για προμήθεια Πρωτοχρονιάτικης πίτας 
2. ποσό 50,00 € για αναψυκτικά  
3. ποσό 30,00 € για ποτήρια…. 
 

  
          Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 36/2019. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 
ακολούθως. 
 Ο Πρόεδρος  

(σφραγίδα – υπογραφή) 
Τα Μέλη 

(υπογραφές) 
 

Ακριβές απόσπασμα 
Βελβεντό,  30 Δεκεμβρίου 2019 

Ο Πρόεδρος  
 
 
 
 

Μανώλης Κ. Στεργίου 
Δήμαρχος Βελβεντού 
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