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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                           

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της 9ης / 16-3-2021 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Βελβεντού. 

 

 Αριθ. απόφασης:       41 / 2021 

 

 

ΘΕΜΑ: 

Ορθή επανάληψη της 22/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 

με θέμα  «Εισήγηση για την πρώτη (1η) Αναμόρφωση 

προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του 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 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: 

Κατά το κλείσιμο του οικ. έτους 2020 προέκυψε πλεόνασμα στο λογαριασμό 

6092……229  της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ που τηρεί ο Δήμος Βελβεντού ποσού 863,64 € 

το οποίο ήταν αδύνατο να προσδιοριστεί άμεσα. Μετά από έλεγχο όλων των εγγραφών 

από 01/01/2020 έως 31/12/2020 από την Ταμειακή υπηρεσία προέκυψε ότι στις 

24/07/2020 στο λογαριασμό 6092……229 που τηρεί ο Δήμος Βελβεντού στην Τράπεζα 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ κατατέθηκε ποσό € 863,64 από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 

«Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ – ΔΡΑΣΗ: Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής 

Ζωής» (ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ). 

 Για τη λογιστική τακτοποίηση εκδόθηκε το αρίθμ. ΠΕ109 με ημερομηνία 31-12-

2020 Γραμμάτιο Είσπραξης διότι το έσοδο  ανήκει στη χρήση έτους 2020, με 

αποτέλεσμα το Ταμειακό διαθέσιμο στις 31/12/2020 να αυξηθεί κατά € 863,64 και 

αντίστοιχα το Αποθεματικό στο σκέλος εξόδων.  

Επειδή με το άρθρο 5 της Κ.Υ.Α. 46735/23-07-2020 (ΦΕΚ 3170/01-08-

2020/τ.Β’) «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικ. 

έτους 2021 – μερική τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/2004 απόφασης (Β’ 253)”, με 

τη λήξη του οικ. έτους 2020,  ο προϋπολογισμός οικ. έτους 2021 αναμορφώνεται 

υποχρεωτικά προκειμένου να αποτυπωθούν σ’ αυτόν τα πραγματικά οικονομικά 

αποτελέσματα και συγκεκριμένα: Πραγματοποιείται η πρώτη τακτοποιητική 

αναμόρφωση με την οποία γράφεται το χρηματικό υπόλοιπο που προέκυψε την 31η 

Ιανουαρίου 2020, τα εισπρακτέα υπόλοιπα βεβαιωμένων εσόδων, των απλήρωτων 

υποχρεώσεων που προκύπτουν και όποιες άλλες εγγραφές στα έσοδα και τα έξοδα που 

προέκυψαν  από την κατάρτιση του προϋπολογισμού έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, 

προτείνεται στην Οικονομική Επιτροπή  η έκδοση σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της αρίθμ. 

22/2021 απόφασης με τα νέα οικονομικά στοιχεία ως εξής: 
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Α. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ: Τα οικονομικά στοιχεία του Δήμου στις 31/12/2020, έχουν 

ως εξής: 

• Ταμειακό υπόλοιπο: 

 Στον Κ.Α. 5119 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, γράφτηκε ως  

χρηματικό διαθέσιμο στις 31/10/2020, το ποσό  των 541.645,50 € ενώ το χρηματικό 

διαθέσιμο στις 31/12/2020 ανήλθε στο ποσό των 746.856,45 €, με την  εξής 

ανάλυση: 

 

Κ.Α ΤΙΤΛΟΣ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ 

5119 

Χρηματικό υπόλοιπο 
προερχόμενο από τακτικά 
έσοδα για την κάλυψη  
εν γένει δαπανών του 

δήμου 

α) Ίδια έσοδα (ανταποδοτικά) ποσό 265.839,11 €  
β) ΚΑΠ ποσό 9.568,07 €  
γ) Χρηματοδότηση ΥΠΕΣ για ορεινούς Δήμους 
ποσό 137.918,61 €. 

413.325,79 

5113 

Χρηματικό υπόλοιπο 
προερχόμενο από τακτικά 
έσοδα για την κάλυψη 
ειδικευμένων δαπανών 

α) Έσοδα από ΔΑΠΕΕΠ ποσό 12.435,87 €,  
β) Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 1.600,00 € 
&  
γ) Χρηματοδότηση Σχολείων 13.384,10 €. 

27.419,97 

5122 

Χρηματικό υπόλοιπο 
προερχόμενο από 
έκτακτα έσοδα  (εκτός 
ΠΔΕ) για πιστώσεις  
προοριζόμενες για 
επενδυτικές δαπάνες 

 
α) Χρηματοδότηση από Ε.Α.Π. ποσό 36.332,00 €,  
β) Υπόλοιπο ΣΑΤΑ 2019 & 2020 ποσό 96.195,60 € 

132.527,60 

5123.01 

Χρηματικό υπόλοιπο 
προερχόμενο από 
έκτακτα έσοδα  για την 
κάλυψη  ειδικευμένων 
δαπανών  

α) Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ για Παιδικό Σταθμό  
( Δράση: Εναρμόνιση οικογενειακής και 
επαγγελματικής ζωής) ποσό 11.011,41 €,  
β) Χρηματοδότηση από ΥΠΕΣ. Για κάλυψη 
μισθοδοσίας Προσωπικού  καθαριότητας των 
Σχολείων ποσό 10.371,78 € 

21.383,19 

5129 

Χρηματικό υπόλοιπο 
προερχόμενο από 
έκτακτα έσοδα  για την 
κάλυψη  εν γένει 
δαπανών του Δήμου 

α) Ίδια έσοδα  ποσό 6.282,72 € 
β) Έσοδα από κρατήσεις  προς απόδοση ποσό 
7.385,11 € 
γ) παραβάσεις κ.ο.κ ποσό 5,64 € 
δ) Χρηματοδότηση από ΥΠΕΣ covid-19 ποσό 
138.526,43 € 

152.199,90 

 ΣΥΝΟΛΟ  746.856,45 

Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 

  

Ο Κ.Α. 9111 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, με τίτλο «Αποθεματικό» 

διαμορφώνεται στο ποσό των 18.930,90 € . 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και 

μετά από διαλογική συζήτηση των μελών της. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 Εγκρίνει την έκδοση σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της αριθμ. 22/2021 απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού με θέμα «1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 

οικ. έτους 2021 του Δήμου Βελβεντού» και την εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 41/2021 

 Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 

ακολούθως. 

Ο Πρόεδρος 

(σφραγίδα – υπογραφή) 
Τα Μέλη 

(υπογραφές) 
Ακριβές αντίγραφο 

Βελβεντό,  16 Μαρτίου 2021 

Ο Πρόεδρος 

 

Μανώλης Κ. Στεργίου 

Δήμαρχος Βελβεντού 

 


