
                         
 
 
 

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
         ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                   
∆ΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  
 

  
 

          Aπό το πρακτικό της αριθ. 24/2015 συνεδρίασης του  ∆ηµοτικού Συµβουλίου Σερβίων-
Βελβεντού. 
Αριθ.απόφασης: 361/2015                       ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

  Τροποποίηση τεχνικού προγράµµατος και 
προϋπολογισµού ∆ήµου Σερβίων-
Βελβεντού  

 
 

Σήµερα την 9η του µηνός ∆εκεµβρίου    του έτους 2015, ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και 

ώρα 18:00  το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Σερβίων-Βελβεντού συνήλθε σε δηµόσια ειδική 

συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από την 19360/4-

12-2015 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου Παπαδηµητρίου Ζήνων κατά τις διατάξεις του 

άρθρου 64 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).  

Παρόντος και του ∆ηµάρχου κ. Κοσµατόπουλου Αθανασίου διαπιστώθηκε από τον 
Πρόεδρο  πως υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 26 µελών παραβρέθηκαν 
παρόντα 25 µέλη και ονοµαστικά οι:           
      

Α΄ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ  
                ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΑΠΟΝΤΕΣ 

1 Κοσµατόπουλος Αθανάσιος   ∆ήµαρχος              Παπαγεωργίου  Θεόδωρος      ∆ηµ. Συµβ.          
2 Παπαδηµητρίου Ζήνων        Πρόεδρος  ∆.Σ   
3 Τέτος Νικόλαος                     Αντιδήµαρχος              
4 Κουκάλης ∆ηµήτριος                     «                             
5 Γεµενετζίδης Παύλος                      «     
6  Παπαδόπουλος Σταύρος                «    
7 Παπαστέργιος Θωµάς           ∆ηµ. Συµβ.               
8 Ζυγούρης Φώτιος                           «      
9 Ζορµπάς Μιλτιάδης                       «                                                  
10 ∆ισερής Ευθύµιος                          «   
11 Ζάκης ∆ηµήτριος                          «   
12 Κυριακίδης Θεόδωρος                  «   
13 Χαραλαµπίδης Ευάγγελος            «      
14 Μαλιούρα Παναγιώτα                   «   
15  Κοσµάς  ∆ηµήτριος                       «   
16 Κωνσταντόπουλος Βασίλειος        «      
17 Μπάκανος Γεώργιος                      «   
18 Παναγιωτούλας Γεώργιος             «   
19 Ιωαννίδου ∆έσποινα                      «   
20 Γκουτζιοµήτρος Μιλτιάδης          «     
21 Μπρουσιόβας Σωκράτης               «   
22 Λαζαριώτης Νικόλαος                   «            
23 Αλεξόπουλος Αναστάσιος              «   
24  Λιάκος Πολυδεύκης                      «   
25 Κουλιός Βασίλειος                         «   
26 Γεωργακόπουλος Νικόλαος           «   
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    Β΄ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥΣ 

1 Πιτσιάβας ∆ηµήτριος   Σκετόπουλος Ευθύµιος 
2 Βαϊζογλου Ξενοφών    

3 Λαγογιάννης Γεώργιος   
4 Θύµνιος Ιωάννης   
5 Μπλαχάβας  Ιωάννης   
6 Ελευθεριάδης Στυλιανός    

 
 
Θ έ µ α 11:    
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε ο Τζούνας Νικόλαος υπάλληλος του ∆ήµου.   
      Για το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης ο εισηγητής του θέµατος κ.  Κουκάλης 
∆ηµήτριος ,ο Αντιδήµαρχος είπε ότι : 
Με το άρθρο 161, παρ.2  του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα 
εξής:   

 
Με το άρθρο 8 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής: 
«1. ∆ιαρκούντος του οικονοµικού έτους απαγορεύεται µεταφορά πιστώσεως από κεφαλαίου εις 
κεφάλαιον και από άρθρου εις άρθρον.  
2. Εξαιρετικώς πλην των εν τω προϋπολογισµώ εγγεγραµµένων πιστώσεων δι' εκτέλεσιν έργων, 
περί ών το άρθρον 161 του δηµοτικού και κοινοτικού κώδικος, επιτρέπεται η µεταφορά 
πιστώσεως ως εκπληρωθέντος του σκοπού ή καταστάντος ανεφίκτου προς επαύξησιν άλλης 
πιστώσεως αναγεγραµµένης εν τω προϋπολογισµώ του αυτού ή άλλου κεφαλαίου ή προς 
δηµιουργία πιστώσεων δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας µη προβλεποµένας εν τω 
προϋπολογισµώ.  
3. Η κατά µεταφοράν διάθεσις των κατά την προηγουµένην παράγραφον πιστώσεων 
πραγµατοποιείται δι' ειδικών αποφάσεων του δηµοτικού συµβουλίου εγκρινοµένων κατά τας 
διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.∆. 3777/1957. Αι αποφάσεις δέον να κατονοµάζουν τα κεφάλαια 
και άρθρα, προς αύξησιν των πιστώσεων των οποίων µεταφέρονται τα αναλαµβανόµενα ποσά ή 
να καθορίζουν τα νέα κεφάλαια και άρθρα, άτινα δέον να δηµιουργηθούν οσάκις πρόκειται περί 
απροόπτου δαπάνης.  
4. Προς πρόληψιν ενδεχοµένης ανεπαρκείας των πιστώσεων δι' απροόπτους δαπάνας, 
αναγράφεται εν τω προϋπολογισµώ του δήµου πίστωσις υπό ίδιον κεφάλαιον υπό τίτλον 
«Αποθεµατικόν» και άρθρον υπό τον τίτλον «Ποσόν διαθέσιµον προς αναπλήρωσιν των 
πιστώσεων, αίτινες ήθελον ευρεθή εν ανεπαρκεία, ως και δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας 
µη προβλεποµένας εν τω προϋπολογισµώ».  
5. ∆ια την πληρεστέραν από πλευράς λογιστικής τάξεως παρακολούθησιν και εµφάνισιν της 
κινήσεως των δια µεταφοράς πραγµατοποιουµένων κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου 
αυξοµειώσεων των πιστώσεων, η µεταφορά τούτων ενεργείται µέσω του εν τη παραγράφω 4 του 
παρόντος προβλεποµένου Κεφαλαίου του προϋπολογισµού». 
Σύµφωνα µε την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07, στον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας 
υποβάλλονται για έλεγχο νοµιµότητας οι αποφάσεις των δηµοτικών ή κοινοτικών συµβουλίων 
που αφορούν αναµορφώσεις των προϋπολογισµών των Ο.Τ.Α., συνοδευόµενες από τις 
εισηγήσεις των αρµόδιων υπηρεσιών. Η προθεσµία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 
149 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων 
 που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006, στην περίπτωση αυτή, ορίζεται σε δέκα 
ηµέρες. Τα αρµόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου 
της παρούσας παραγράφου υπέχουν, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη, πειθαρχική και 
αστική ευθύνη κατά τις διατάξεις των άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα ∆ήµων και 
Κοινοτήτων που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006.  
Σύµφωνα µε το Υπουργείο Εσωτερικών η αναµόρφωση του προϋπολογισµού αποτελεί κατ’ 
ουσίαν τροποποίηση της απόφασης µε την οποία ψηφίστηκε αυτός. Άρα, για την έκδοση της 
τροποποιητικής του προϋπολογισµού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και 
διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία. (ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012). Σύµφωνα 
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πάντα µε το ίδιο έγγραφο, µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3536/2007 ο 
νοµοθέτης θέλει να ρυθµίσει ένα επιµέρους ζήτηµα µε τρόπο διαφορετικό από τα εν γένει 
ισχύοντα- και δη την προθεσµία εντός της οποίας η εποπτεύουσα αρχή ολοκληρώνει τον έλεγχο 
νοµιµότητας της απόφασης αναµόρφωσης.  
Από το παραπάνω έγγραφο συνάγεται ότι εκτός από την εισήγηση των αρµόδιων υπηρεσιών 
απαιτείται και η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείµενη 
νοµοθεσία, για τον προϋπολογισµό.  
Με το ν. 4172/2013 ορίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης 
διατυπώνουν τη γνώµη τους µόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισµού και δεν 
απαιτείται εκ νέου γνωµοδότησή τους για όποιες  
αναµορφώσεις του ακολουθήσουν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013). Υπενθυµίζεται ότι η 
εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της που αφορούν την  
προετοιµασία κατάρτισης του προϋπολογισµού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην οικονοµική 
επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί 
τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήµου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον 
αυτή υπάρχει. Εάν το προσχέδιο δεν  
καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εµπρόθεσµα στην οικονοµική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από 
αυτήν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013). 
Συνεπώς, σύµφωνα µε το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012, εκτός των ρητά εξαιρουµένων 
διαδικασιών της διατύπωσης γνώµης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή 
διαβούλευσης, µε το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναµόρφωσης του προϋπολογισµού, 
ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας µε τη ψήφιση του προϋπολογισµού.  
Επειδή, έχουν προκύψει  ανάγκες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισµό του 
∆ήµου Σερβίων - Βελβεντού του τρέχοντος έτους παρίσταται ανάγκη δηµιουργίας πιστώσεων 
για την κάλυψη των αναγκών αυτών. Προκειµένου να γίνει αυτό πρέπει να γίνει µεταφορά από 
το αποθεµατικό κεφάλαιο του ∆ηµοτικού προϋπολογισµού για την ενίσχυση των υφιστάµενων 
κωδικών και την  δηµιουργία των καινούριων πιστώσεων σύµφωνα µε την  εισήγηση της 
οικονοµικής-τεχνικής υπηρεσίας ως εξής :  
Α.  1. Την µεταφορά ποσού 800.00€  από τον υφιστάµενο  Κ.Α  25.6054.01  µε τίτλο 
«Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (ΙΚΑ)» στον Κ.Α εξόδων 90.9111.01 µε τίτλο 
«Αποθεµατικό» του προϋπολογισµού 2015. 

 
 2.  Την µεταφορά  της ανωτέρω   πίστωσης από το αποθεµατικό κεφάλαιο του δηµοτικού 
προϋπολογισµού στον  κάτωθι κωδικό  για την υλοποίηση εκτάκτων αναγκών που δεν είχαν 
προβλεφθεί: 

Μεταφορά ποσού 800,00 ευρώ  στον νέο  Κ.Α. 15.6111.03  µε τίτλο «Τοπικό σχέδιο ∆ράσης 
για την ενίσχυση της απασχόλησης στο ∆ήµο Σερβίων -Βελβεντού»   

 
Β. 1. Την µεταφορά ποσού 15.000,00€  από τον υφιστάµενο  Κ.Α 25.6041.01  µε τίτλο 
«Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου» στον Κ.Α 
εξόδων 90.9111.01 µε τίτλο «Αποθεµατικό» του προϋπολογισµού 2015. 
 
 2. Την  µεταφορά  της ανωτέρω   πίστωσης από το αποθεµατικό κεφάλαιο του δηµοτικού 
προϋπολογισµού στον  κάτωθι κωδικό  για την υλοποίηση εκτάκτων αναγκών που δεν είχαν 
προβλεφθεί: 
- Μεταφορά ποσού  15.000,00ευρώ στον   Κ.Α. 25/6261.02  µε τίτλο «Συντήρηση -

Επισκευή  δεξαµενών ύδρευσης ∆.Ε Βελβεντού»  
 

Γ. 1.  Την µεταφορά ποσού 7.000,00€  από τον υφιστάµενο  Κ.Α 25.6054.01  µε τίτλο 
«Εργοδοτικές εισφορές  εκτάκτου προσωπικού(ΙΚΑ)» στον Κ.Α εξόδων 90.9111.01 µε τίτλο 
«Αποθεµατικό» του προϋπολογισµού 2015. 
 
 2. Την µεταφορά  της ανωτέρω   πίστωσης από το αποθεµατικό κεφάλαιο του δηµοτικού 
προϋπολογισµού στον  κάτωθι κωδικό  για την υλοποίηση εκτάκτων αναγκών που δεν είχαν 
προβλεφθεί: 
Μεταφορά ποσού 7.000,00 ευρώ στον   Κ.Α. 25/6261.02  µε τίτλο «Συντήρηση -Επισκευή  
δεξαµενών ύδρευσης ∆.Ε Βελβεντού»  
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Η οικονοµική επιτροπή την αριθ. 202/2015 απόφαση της αντιµετώπιση των παραπάνω αναγκών, 
προτείνει προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  τα εξής: Το ∆.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του 
Αντιδηµάρχου και έλαβε υπόψη τα παρακάτω:  
• την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07 
• το άρθρο 8 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 
• το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012 
• το άρθρο 77 Ν. 4172/2013 
• τον προϋπολογισµό του ∆ήµου Σερβίων Βελβεντού, έτους 2015, ο οποίος ψηφίστηκε µε την 

αριθ. 385/2014 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία εγκρίθηκε µε το αριθ. πρωτ. 
72417/6722/22-01-2015 έγγραφο της  

• Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας, Τµήµα ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού Κοζάνης 

Και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
              

Στη συνέχεια  ο Πρόεδρος κάλεσε το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση και τις διατάξεις 

του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).  µετά από διαλογική συζήτηση . 
                                                  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (Κατά πλειοψηφία)   
Α. Εγκρίνει οµόφωνα  την  τροποποίηση του προϋπολογισµού του ∆ήµου  ως εξής:  
1. Μεταφέρει   πίστωση σύµφωνα µε την 202/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  ως 
προς το σκέλος της  µεταφοράς ποσού 800.00€  από τον υφιστάµενο  Κ.Α  25.6054.01  µε τίτλο 
«Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού» στον Κ.Α εξόδων 90.9111.01 µε τίτλο 
«Αποθεµατικό» του προϋπολογισµού 2015. 
2.  Μεταφέρει την ανωτέρω πίστωση  από το αποθεµατικό κεφάλαιο του δηµοτικού 
προϋπολογισµού στον  κάτωθι κωδικό  για την υλοποίηση εκτάκτων αναγκών που δεν είχαν 
προβλεφθεί: 

Μεταφορά ποσού 800,00 ευρώ στον νέο  Κ.Α. 15.6111.03  µε τίτλο «Τοπικό σχέδιο ∆ράσης 
για την ενίσχυση της απασχόλησης στο ∆ήµο Σερβίων -Βελβεντού»   

 
3. Ψηφίζει την ανωτέρω πίστωση  σε βάρος του  αντίστοιχου Κ.Α. του εκτελουµένου 
προϋπολογισµού του ∆ήµου χρήσης 2015, για την  εκπλήρωση του σκοπού που προβλέφθηκαν.  
 
Β. Καταψήφισαν την πρόταση του εισηγητή κ. Κουκάλη  ∆ηµήτριου ως προς τα σκέλη Β και  Γ   
οι εξής ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι : κ. Κωνσταντόπουλος Βασίλειος, κ.  Μπάκανος Γεώργιος, κ. 
Παναγιωτούλας Γεώργιος ,κ. Ιωαννίδου ∆έσποινα,   κ. Γκουτζιοµήτρος Μιλτιάδης  ,κ. 
Μπρουσιόβας Σωκράτης, κ. Λαζαριώτης Νικόλαος  , κ. Αλεξόπουλος Αναστάσιος  ,   κ. 
Ζυγούρης Φώτιος, κ.  Μαλιούρα Παναγιώτα,  κ.  Γεωργακόπουλος Νικόλαος ,  
 κ. Παπαδόπουλος Σταύρος,  κ. Παπαστέργιος Θωµάς, κ. Λιάκος Πολυδεύκης, κ. Κουλιός 
Βασίλειος.            
                                           
Αναθέτει στον ∆ήµαρχο τις περαιτέρω ενέργειες.      
 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθµό 361/2015. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ακριβές απόσπασµα 
Σέρβια  14/12/2015 

    
                                                         Ο  Πρόεδρος του ∆.Σ.    
  

 

                                                            Ζήνων Παπαδηµητρίου  
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