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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θέμα: Έγκριση προμήθειας στεφανιών καταθέσεων για το έτος 2019

Στο πλαίσιο του εορτασμού των Εθνικών Επετείων της 25ης Μαρτίου και της 28ης Οκτωβρίου, της

Απελευθέρωσης της Βέροιας στις 16 Οκτωβρίου, της Επετείου του Πολυτεχνείου στις 17

Νοεμβρίου, καθώς και κατά τους εορτασμούς της Εθνικής Αντίστασης, της Ημέρας Ενόπλων

Δυνάμεων, της Γενοκτονίας των Ποντίων, της Ημέρας Πανελλαδικού Εορτασμού της Εθνικής

Αντίστασης, της Κυπριακής Τραγωδίας κλπ, κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια στεφανιών

κατάθεσης. Την 25η Μαρτίου και την 28η Οκτωβρίου ο Δήμος καλείται να καλύψει την δαπάνη

των στεφανιών που θα καταθέσουν o Δήμαρχος Βέροιας και οι Πρόεδροι των Δημοτικών και

Τοπικών Κοινοτήτων ενώ κατά τον εορτασμό των υπόλοιπων επετείων καλείται να καλύψει τη

δαπάνη κατάθεσης στεφάνων για τον Εκπρόσωπο της Βουλής των Ελλήνων (όπου προβλέπεται),

τον Εκπρόσωπο της Κυβέρνησης (όπου παραβρίσκεται), το Δήμαρχο Βέροιας και κατά περίσταση

κι άλλων επισήμων.

Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια στεφανιών καταθέσεων ανέρχεται στο ποσό των 1919,52

€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου

Βέροιας, οικονομικού έτους 2019, 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.

mailto:presver@otenet.gr
http://www.veria.gr


Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο:

Να εγκρίνει την προμήθεια στεφανιών καταθέσεων για το έτος 2019, ποσού

1919,52€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Ο Δήμαρχος

Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης


