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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θέμα: Εξειδίκευση εγγεγραμμένης πίστωσης του ΚΑ:00.6434.001 με τίτλο «Λοιπές
Δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων» για προμήθεια εντύπων για τις ανάγκες του
Γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων στο πλαίσιο των εκδηλώσεων
Εορτασμού για την Απελευθέρωση της Βέροιας.

Κάθε χρόνο ο Δήμος Βέροιας στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Εορτασμού για την
Απελευθέρωση της πόλης διοργανώνει τελετή βράβευσης κατά την οποία απονέμονται
έπαινοι στους πρωτεύσαντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων κάθε Λυκείου του Δήμου, σε
μαθητές και αθλητές που διακρίθηκαν με τις επιδόσεις τους σε πανελλήνιους και διεθνείς
διαγωνισμούς και αγώνες καθώς και σε πολίτες που έχουν προσφέρει ιδιαίτερες υπηρεσίες
προς την τοπική κοινωνία. Για τις ανάγκες της εκδήλωσης απαιτείται η προμήθεια μεγάλου
αριθμού εκτυπωμένων εντύπων και επαίνων.

Επιπλέον, το Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων κατά τη διάρκεια του
χρόνου διοργανώνει διάφορες εκδηλώσεις που για την προβολή και τη δημοσιότητα των
οποίων απαιτείται συχνά η δημιουργία και εκτύπωση αφισών. Κατά συνέπεια, κρίνεται
απαραίτητη η προμήθεια αφισών με δημιουργικό για την κάλυψη των αναγκών προβολής
των εκδηλώσεων του γραφείου.

Σύμφωνα με την παρ. 1ε του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ
87/Α΄/07.06.2010), όπως τροποποιήθηκε από την παρ.1 του άρθρου 203 του N.4555/18
(ΦΕΚ 133/Α'/19.07.2018) και την παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4625/19 (ΦΕΚ 139/Α΄/31-8-
19), ο Δήμαρχος:

«…..ε) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των
εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων
που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης
ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται
προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου
να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση,
πριν από την απόφαση του δημάρχου, προηγείται απόφαση της οικονομικής επιτροπής για
μέρος ή το σύνολο των πιστώσεων που χρήζουν εξειδίκευσης.». Εξειδικευμένη θεωρείται η
πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία προορίζεται και
προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού».

Στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό έτους 2019 του Δήμου υπάρχει ο ΚΑ:00.6434.001 με
τίτλο «Λοιπές Δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων», με αδιάθετο σήμερα υπόλοιπο ποσού
1.219,07€.

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή:
Να εγκρίνει την εξειδίκευση εγγεγραμμένης πίστωσης του προϋπολογισμού του Δήμου

έτους 2019, για την προμήθεια εντύπων για τις ανάγκες του Γραφείου Επικοινωνίας και
Δημοσίων Σχέσεων στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Εορτασμού για την Απελευθέρωση της
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Βέροιας, του ΚΑ:00.6434.001 με τίτλο «Λοιπές Δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων», για ποσό
570,40€ (με ΦΠΑ), το οποίο αναλύεται ως εξής:

 Ποσό 272,80€ για την προμήθεια αφισών με δημιουργικό για την κάλυψη των αναγκών
προβολής των εκδηλώσεων.

 Ποσό 297,60€ για την προμήθεια επαίνων που θα απονεμηθούν στην τελετή βράβευσης
μαθητών και αθλητών της πόλης, που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των εκδηλώσεων.

Ο Δήμαρχος

Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης


