ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 9

ης

Αριθ. απόφασης:

ΘΕΜΑ:

/ 16-3-2021 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Βελβεντού.

39 / 2021

Έγκριση Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων 4μήνου (Σεπτεμβρίου –
Δεκεμβρίου) έτους 2019, σύνταξη έκθεσης επί του Ισολογισμού και
των αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2019 Δήμου Βελβεντού.

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 16η του μηνός Μαρτίου, του έτους 2021, ημέρα
της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12.00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς (με τηλεδιάσκεψη), στο Δημαρχείο
Βελβεντού, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 785/11-3-2021 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 και τα επτά (7):
Παρόντες
Απόντες
1 Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος
2 Τσέγκος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος
3 Ζορζοβίλης Ζήνων, 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 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Με τις παρ.1, 2 και 3 του άρθρου 163 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα
(ν.3463/2006) ορίζονται τα εξής:
«1. Έως το τέλος Μαΐου, εκείνος που ενεργεί την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου
υποβάλλει δια μέσου του δημάρχου στη δημαρχιακή επιτροπή λογαριασμό της
διαχείρισης του οικονομικού έτους που έληξε. Τα στοιχεία που περιλαμβάνει ο
λογαριασμός της διαχείρισης ορίζονται με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 2 του
άρθρου 175. Ο λογαριασμός υποβάλλεται ενιαίος, ανεξάρτητα από τις μεταβολές που
έχουν τυχόν γίνει, ως προς τα πρόσωπα εκείνων που ενεργούν την ταμειακή
υπηρεσία.
2. Μέσα σε δύο (2) μήνες αφότου παρέλαβε τα ανωτέρω στοιχεία, η δημαρχιακή
επιτροπή τα προελέγχει και, το αργότερο πέντε (5) ημέρες μετά τη λήξη του διμήνου,
υποβάλλει τον απολογισμό και, προκειμένου για Δήμους που εφαρμόζουν το κλαδικό
λογιστικό σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων, τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα
χρήσεως, μαζί με έκθεσή της στο δημοτικό συμβούλιο.
3. Ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως, πριν την υποβολή τους στο
δημοτικό συμβούλιο, ελέγχονται από έναν ορκωτό ελεγκτή - λογιστή.
Οι Δήμοι που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο υποχρεούνται, για τον
έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων κάθε οικονομικού έτους, να ορίζουν τον
ορκωτό ελεγκτή - λογιστή και τον αναπληρωτή του μέχρι το τέλος Οκτωβρίου του
έτους αυτού.
Ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής, για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών
καταστάσεων (ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως
αποτελεσμάτων και προσαρτήματος) του Δήμου, εφαρμόζει τις αρχές και τους
κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, οι οποίες
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συμφωνούν με τις βασικές αρχές των διεθνών ελεγκτικών προτύπων. Στο
χορηγούμενο πιστοποιητικό ελέγχου του, ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής αναφέρει
εάν ο Δήμος εφάρμοσε ορθά το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων και
εάν τηρήθηκαν οι διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και των
αντίστοιχων κανονιστικών ρυθμίσεων οι οποίες αφορούν το οικονομικό, λογιστικό και
διαχειριστικό σύστημα των Δήμων. Περιλαμβάνει επίσης και όλες τις παρατηρήσεις
που αφορούν σε σημαντικές ανεπάρκειες που έχουν ουσιώδη επίδραση στην ακρίβεια
ή ορθότητα κονδυλίων του ισολογισμού ή των αποτελεσμάτων χρήσεως.
Εκτός από το πιστοποιητικό ελέγχου, ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής
υποχρεούται να καταρτίζει και έκθεση ελέγχου, στην οποία θα περιλαμβάνει τα όσα
προέκυψαν από τον έλεγχό του, παραθέτοντας, επιπροσθέτως και τις αναγκαίες
υποδείξεις του για κάθε θέμα. Η έκθεση ελέγχου υποβάλλεται από τον ορκωτό
ελεγκτή - λογιστή στο δημοτικό συμβούλιο και στον Γενικό Γραμματέα της οικείας
Περιφέρειας.»
Στο άρθρο 42 παρ 1 του ΒΔ της 17-05-1959 (ΦΕΚ 114/15-06-1959/τ.Α΄),
ορίζονται τα εξής:
«1. Ο απολογιστικός πίναξ περιέχει εν επικεφαλίδι μεν τον δήμον, το
οναματεπώνυμον του δημάρχου και ταμίου μετά προσδιορισμού της διαρκείας της
υπηρεσίας αυτών δια την περίπτωσιν καθ' ην διήρκησεν αύτη καθ'όλον το έτος, εν τω
κυρίω δε σώματι εμφανίζει κατά στήλας και κατά την διάταξιν των κεφαλαίων και
άρθρων του προϋπολογισμού.
α) όσον αφορά τα έσοδα: τα προϋπολογισθέντα, τα βεβαιωθέντα τα
εισπραχθέντα και τα υπόλοιπα εισπρακτέα.
β) όσον αφορά τα έξοδα: τα προϋπολογισθέντα, τας κατά την διάρκειαν του
οικονομικού έτους δι' ειδικών αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου χορηγηθείσας
αναπληρωματικάς εκτάκτους και ειδικαί πιστώσεις, τα ενταλθέντα έξοδα, τα υπόλοιπα
των πιστώσεων, τας τυχόν υπερβάσεις των πιστώσεων, τα πληρωθέντα έξοδα και τα
υπόλοιπα πληρωτέα.
Ενώ στο άρθρο 43 του ΒΔ της 17-05-1959 (ΦΕΚ 114/15-06-1959/τ.Α΄),
ορίζονται τα εξής:
«1. Η τελική κατάστασις του λογαριασμού της χρηματικής διαχειρίσεως
εμφανίζει:
α')το χρηματικόν υπόλοιπον του προηγουμένου έτους,
β')τας εισπράξεις του έτους εκ τακτικών εσόδων εν συνόλω,
γ')τας εισπράξεις του έτους εξ εκτάκτων εσόδων εν συνόλω,
δ')τας πληρωμάς του έτους εις τακτικά έξοδα εν συνόλω,
ε')τας πληρωμάς του έτους εις έκτακτα έξοδα εν συνόλω και
στ') το χρηματικόν υπόλοιπον.
2. Εις την κατάστασιν αυτήν προσαρτάται το γραμμάτιον εισπράξεως το βεβαιούν
την μεταφοράν του χρηματικού υπολοίπου εις την επομένην διαχείρισιν.»
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 163 του Ν.3463/2006 και σε
συνδυασμό με τα οριζόμενα στην παρ.1γ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, η
Οικονομική Επιτροπή μετά την παραλαβή των οικονομικών καταστάσεων από την
ταμειακή υπηρεσία των Δήμων έχει δύο μήνες προθεσμία να τα προελέγξει και πέντε
μέρες μετά τη λήξη του διμήνου να συντάξει την έκθεσή της και να την υποβάλλει στο
Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση μαζί με τον Απολογισμό, τον Ισολογισμό και τα
Αποτελέσματα Χρήσεως.
Μετά όμως την ψήφιση του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020/τ.Α΄) λόγω
αλλαγής των αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής στην παρ. 1 του άρθρου 40
ορίζεται ότι η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει πλέον τον Απολογισμό των Δήμων.
Με τη σύσταση του Δήμου Βελβεντού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3β του
άρθρου 154 «Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν.3852/2010» του Ν. 4600/2019 (ΦΕΚ
43/09-03-2019/τ.Α’) και μετά την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων του Δήμου μας
από 01-09-2019) συντάχθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Βελβεντού για το
τετράμηνο
Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2019 και αφού ψηφίστηκε με την αριθ.
22/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε με την αριθμ. 154680/1610-2019 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.
.
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Για τη χρήση έτους 2019 (τετράμηνο Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου) του Δήμου
Βελβεντού, παραθέτουμε τα σχετικά απολογιστικά στοιχεία καθώς και σχέδια
Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά την έγκριση του απολογισμού, συντάσσει την
έκθεση και καταρτίζει τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης έτους 2019 για την
προώθησή τους για την απαραίτητη έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και
μετά από διαλογική συζήτηση των μελών της,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1.
Εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων – εξόδων 4μήνου
(Σεπτεμβρίου
Δεκεμβρίου) έτους 2019 του Δήμου Βελβεντού, o οποίος συνοπτικά έχει ως εξής:

–

Α. ΕΣΟΔΑ
α/α

1
2
3

Περιγραφή

Τακτικά
έσοδα
Έκτακτα
έσοδα
Χρηματικό
υπόλοιπο
Σύνολο

Προϋπολογισθ
έντα

Προϋπολογισθ
έντα με
αναμορφώσεις

Βεβαιωθέντα

885.786,13

947.435,52

716.995,73

443.354,50 273.641,23

1.651.437,67

1.813.533,45

151.491,85

122.610,28

416.973,97

416.973,97

2.954.197,77

3.177.942,94

868.487,58

565.964,78 302.522,80

Προϋπολογισθ
έντα

Προϋπολογισθ
έντα με
αναμορφώσεις

Ενταλθέντα

2.884.838,51

3.163.576,59

Εισπραχθέντα

Υπόλοιπα
εισπρακτέα

28.881,57

Β. ΕΞΟΔΑ
α/α

Περιγραφή

1

Σύνολο
Δαπανών

2

Αποθεματικό
Σύνολο

69.359,26

14.366,35

2.954.197,77

3.177.942,94

Πληρωθέντα

237.471,91

237.471,91

237.471,91

237.471,91

Υπόλοιπα
πληρωτέα

0,00

Γ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
α/α

1
2
3
4

Περιγραφή

Τακτικά

Χρηματικό υπόλοιπο
προηγούμενου έτους
Εισπράξεις από 1/9/2019
μέχρι 31/12/2019
Πληρωμές από 1/9/2019
μέχρι 31/12/2019
Χρηματικό υπόλοιπο
31/12/2019

Έκτακτα
Ανειδίκευτα

Έκτακτα
Ειδικευμένα

Σύνολα

0,00

0,00

0,00

0,00

492.459,60

1.706,37

71.798,81

565.964,78

203.135,62

0,00

34.336,29

237.471,91

289.323,98

1.706,37

37.462,52

328.492,87

2. Εγκρίνει τις υπερβάσεις των Εσόδων – Εξόδων 4μήνου
(Σεπτεμβρίου –
Δεκεμβρίου) έτους 2019 του Δήμου Βελβεντού, όπως εμφανίζονται ως εξής:
Α. ΕΣΟΔΩΝ
Κ.Α.
0469.01

Τίτλος
Τέλος
ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας
(άρθρο 38 Ν
2773/99)

Προϋπολογ
ισθέντα

Προϋπολογ
ισθέντα με
Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα
αναμορφώ
σεις

0,00

0,00
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10.848,09

10.848,09

Υπέρβαση
Εσόδων

10.848,09

0611.01

0714.01

1511.01
4121.01
4124.02
4131.01

ΚΑΠ για την
κάλυψη γενικών
αναγκών (άρθρο
25 Ν 1828/89) &
Αρ.ΟΙΚ.55905/29
-7-19 (ΦΕΚ
3054/29-07-19 τ'
Β) Κ.Υ.Α.
Οικονομικών &
Εσωτερικών περί
κατάρτισης
προϋπολογισμών
Έσοδα από τη
διάθεση δασικών
προϊόντων του
δημοσίου (άρθρο
37 ΝΔ 4260/62)

Προσαυξήσεις
εκπρόθεσμης
καταβολής χρεών
Φόροι μισθωτών
υπηρεσιών
Κρατήσεις υπέρ
του Δημοσίου
Εισφορές σε
ασφαλιστικούς
οργανισμούς και
ταμεία

188.087,82

225.862,21

288.558,15

288.558,15

62.695,94

4.925,00

4.925,00

5.315,44

5.315,44

390,44

500,00

500,00

1.365,52

1.365,52

865,52

3.700,00

3.700,00

7.125,05

7.125,05

3.425,05

0,00

500,00

1.623,89

1.623,89

1.123,89

19.500,00

19.500,00

25.236,43

25.236,43

5.736,43

Σύνολο

85.085,31

Β. ΕΞΟΔΩΝ
Κ.Α.

Τίτλος

00.8221.01

Απόδοση φόρων
και μισθωτών
υπηρεσιών
Λοιπές
αποδόσεις
κρατήσεων υπέρ
του Δημοσίου
Εισφορές σε
ασφαλιστικούς
οργανισμούς και
ταμεία

00.8224.01

00.8231.01

Προϋπολο
γισθέντα

Προϋπολογ
ισθέντα με
αναμορφώ
σεις

Δεσμευθέ
ντα

3.700,00

3.700,00

4.947,45

4.947,45

1.247,45

500,00

500,00

1.076,53

1.051,49

551,49

19.500,00

19.500,00

25.236,43

25.236,43

5.736,43

Ενταλθέντα

Υπέρβαση
εξόδων

Σύνολο 7.535,37
3.
Συντάσσει την έκθεση επί του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης
έτους 2019 Δήμου Βελβεντού όπως εμφανίζεται συνημμένα και αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα της παρούσας απόφασης.
4.
Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της επιτροπής για την προώθησή τους για την
απαραίτητη έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο Βελβεντού.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 39 / 2021.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
ακολούθως.
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
(σφραγίδα – υπογραφή)
(υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό, 16 Μαρτίου 2021
Ο Πρόεδρος
Μανώλης Κ. Στεργίου
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