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Θέμα: Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για την προμήθεια 

ειδών παντοπωλείου και αρτοποιείου για τα έτη 2019-2020  

Ο Δήμος Βέροιας προκειμένου να καλύψει τις διαρκείς ανάγκες σε είδη παντοπωλείου 

(χυμοί, νερά, αναψυκτικά κτλ) και είδη αρτοποιείου τα οποία προσφέρονται ως κεράσματα 

κατά τη διάρκεια συσκέψεων με φορείς και επαγγελματικές ομάδες, κατά τη διοργάνωση 

τιμητικών τελετών και κατά την υποδοχή επίσημων αντιπροσωπειών και αξιωματούχων 

στο Δημαρχείο, διεξήγαγε και ολοκλήρωσε πρόσφατα σχετικό διαγωνισμό.  

Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια ειδών παντοπωλείου και αρτοποιείου που αφορά τις 

ανάγκες του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας ανέρχεται για τη διετία 2019-

2020 στο ποσό των 2079,61€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, η οποία αναλύεται ως 

εξής: 948,85€ για είδη παντοπωλείου και 1130,76€ για είδη αρτοποιείου.  

Ως εκ τούτου, η συνολική δαπάνη ανά έτος τόσο για το 2019 όσο και για το 2020 

διαμορφώνεται στο ποσό των 1039,805€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, και θα 

καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας σε βάρος του Κ.Α.Ε. 02.00.6434.001 

με τίτλο «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων». 

A) Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του αρθ. 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07-06-

2010) «Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός 

από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του 

δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του».  

B) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από 

το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι») (ΦΕΚ 133/τ. Α΄) περί 

Διατάκτη στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού.  

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο: 
 

Να εγκρίνει την εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης για την προμήθεια ειδών 

παντοπωλείου και αρτοποιείου που αφορά τις ανάγκες του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων 
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και Επικοινωνίας για τα έτη 2019-2020, συνολικού ποσού 2079,61€, η οποία ανά έτος τόσο 

για το 2019 όσο και για το 2020 διαμορφώνεται στο ποσό των 1039,805€, 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

 

Ο Δήμαρχος 

 

Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης 

 


