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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θέμα: Εξειδίκευση πίστωσης για συμμετοχή του Δήμου Βέροιας στην πραγματοποίηση εκδήλωσης που

διοργανώνουν ο Σύλλογος Γευσιγνωσίας-Γαστρονομίας-Οινολογίας & Τουρισμού « Ο ΚΑΡΑΝΟΣ» και ο

Σύλλογος Πατρίδας «Ευστάθιος Χωραφάς», στο πλαίσιο συμπλήρωσης 100 χρόνων από την Γενοκτονία

του Ποντιακού Ελληνισμού

Το 2019 είναι μια συμβολική χρονιά για του Έλληνες του Πόντου. Φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από

την έναρξη της δεύτερης και πιο τραγικής φάσης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Ανατολής. Στο

πλαίσιο αυτής της επετείου και προκειμένου να κρατηθεί ζωντανή η μνήμη στην νέα γενιά, ο Σύλλογος

Γευσιγνωσίας-Γαστρονομίας-Οινολογίας & Τουρισμού « Ο ΚΑΡΑΝΟΣ» και ο Σύλλογος Πατρίδας

«Ευστάθιος Χωραφάς» διοργανώνουν εκδήλωση στις 13 Νοεμβρίου, στο οικογενειακό κέντρο «Σείριος»,

η οποία θα είναι αφιερωμένη στην Ποντιακή διατροφή-μακροζωϊα.

Ο Δήμος Βέροιας κρίνει αναγκαία την υποστήριξη τέτοιων δράσεων που μπορούν να συμβάλλουν

σημαντικά στην προαγωγή των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των κατοίκων του και στην

καλλιέργεια της ιστορικής τους συνείδησης.

Α) Στην παρ. 3 του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ) ορίζεται ότι: «3. Πιστώσεις που είναι γραμμένες

στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του Δήμου ή της Κοινότητας μπορεί να διατεθούν,

με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για την πληρωμή δαπανών, που αφορούν: α) Εθνικές

ή τοπικές γιορτές ή άλλες ιδίως πολιτιστικές, μορφωτικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές εκδηλώσεις, συνέδρια

και συναντήσεις που οργανώνει ο Δήμος ή η Κοινότητα, εφόσον σχετίζονται με την εδαφική του περιφέρεια

και συνδέονται με την προαγωγή των κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων ή των πολιτιστικών και

πνευματικών ενδιαφερόντων των κατοίκων του. β) Όμοιες εκδηλώσεις που οργανώνουν άλλοι φορείς και

συμμετέχει ο Δήμος ή η Κοινότητα.γ) Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και φιλοξενία

αντιπροσωπειών ή φυσικών προσώπων τα οποία συνέβαλαν με οποιονδήποτε τρόπο στην κοινωνική,

οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη ή προβολή του Δήμου ή της Κοινότητας, καθώς και οι συνεπαγόμενες

δαπάνες δημοσίων σχέσεων.δ) Την τουριστική προβολή, με κάθε πρόσφορο μέσο, του Δήμου ή της

Κοινότητας. ε)….

. 9. (…)»(Με την παρ. 2 του άρθρου 203 του Ν. 4555/18, ΦΕΚ-133 Α/19-7-18, ορίζεται ότι : “2.
Όπου στις διατάξεις ……της παραγράφου 3 του άρθρου 158 …….ή σε άλλες διατάξεις της ισχύουσας
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νομοθεσίας ορίζεται το δημοτικό συμβούλιο ως όργανο αρμόδιο για την έγκριση της δαπάνης και τη
διάθεση της πίστωσης, νοείται εφεξής ο δήμαρχος, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου
1 του άρθρου αυτού, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ
Α΄87/07.06.2010), όπως αυτό τροποποιήθηκε ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘ. 14 ΤΟΥ Ν.
4625/19, ΦΕΚ-139 Α/31-8-19, ορίζεται ότι 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 υπάρχουν γραμμένες σχετικές πιστώσεις:

 Στον Κ.Α.02.00.6434.001με τίτλο «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων», με αδιάθετο

σήμερα υπόλοιπο ποσού 5.846,67€

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή:

Να εγκρίνει την εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης στον Κ.Α.02.00.6434.001 με τίτλο

«Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, για τη

συμμετοχή του Δήμου Βέροιας στην εκδήλωση που διοργανώνουν ο Σύλλογος Γευσιγνωσίας-

Γαστρονομίας-Οινολογίας & Τουρισμού « Ο ΚΑΡΑΝΟΣ» και ο Σύλλογος Πατρίδας «Ευστάθιος Χωραφάς»,

στο πλαίσιο συμπλήρωσης 100 χρόνων από την Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού, για ποσό 4.000€

με ΦΠΑ , το οποίο αναλύεται ως εξής:

 1.000,00€ για έντυπα, αφίσες, προσκλήσεις, μπάνερς κλπ.

 3.000,00€ για ποντιακά εδέσματα

Ο Δήμαρχος

Κων/νος Βοργιαζίδης


