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Προς: Το Δημοτικό Συμβούλιο

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Θέμα:Έγκριση αίτησης του Λυκείου Ελληνίδων Βέροιας για τη συνδιοργάνωση με
το Δήμο Βέροιας πολιτιστικής εκδήλωσης και εξειδίκευση πίστωσης εγγεγραμμένης
στον Κ.Α. 00.6434.001 οικονομικού έτους 2019 με τίτλο «Λοιπές Δαπάνες Δημοσίων
Σχέσεων»
Η Πρόεδρος του Λυκείου Ελληνίδων Βέροιας , Μάλαμα Ελισάβετ, με αίτησή της (αρ. πρωτ.
9147/12-4-2019) ζητά τη συνδιοργάνωση με το Δήμο Βέροιας πολιτιστικής εκδήλωσης, η οποία
θα πραγματοποιηθεί στις 5 Μαϊου 2019, στην πόλη της Βέροιας.
Το Λύκειο Ελληνίδων έχει στο ενεργητικό του 39 και πλέον χρόνια συνεχούς παρουσίας στα
πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής και παρουσιάζει κάθε 2 χρόνια μια θεματική παράσταση.
Η φετεινή παράσταση αφορά το νερό και την σπουδαιότητα του ως απαραίτητο στοιχείο για την
ανθρώπινη ύπαρξη. Στόχος της παράστασης είναι η ευαισθητοποίηση για περισσότερο σεβασμό
στο περιβάλλον ια για ότι χάνεται στο όνομα της προόδου.
Η δαπάνη συνδιοργάνωσης της παραπάνω εκδήλωσης ανέρχεται στο ποσό των 620€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και αφορά την προμήθεια εκτυπώσεων διαφημιστικού υλικού.
Α) 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».
Β)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 το άρθρο 203 εδάφιο 1 του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του Θεσμικού
Πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της
Συμμετοχής –Βελτίωση της Οικονομικής και Αναπτυξιακής Λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»] – Ρυθμίσεις για τον Εκσυγχρονισμό του Πλαισίου Οργάνωσης και λειτουργίας
των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία Άσκηση των
Αρμοδιοτήτων σχετικά με την Απονομή Ιθαγένειας και την Πολιτογράφηση – Λοιπές Διατάξεις
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄133/19.7.2018):

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 σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Εξειδικευμένη θεωρείται η
πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία προορίζεται και
προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού».
Εξάλλου, για ορισμένες κατηγορίες πιστώσεων το δημοτικό συμβούλιο δεν εξαντλεί την
αποφασιστική του αρμοδιότητα κατά τη ψήφιση του προϋπολογισμού και πρέπει βάσει νόμου να
επανέλθει με χωριστή απόφαση, πριν από την πραγματοποίηση της δαπάνης, προκειμένου να
καταστεί δυνατή η ανάλωση της πίστωσης.
Στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό έτους 2019 του Δήμου υπάρχει Κ.Α. 00.6434.001 με τίτλο
«Λοιπές Δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων»,
Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο:
1) Να εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Βέροιας ως συνδιοργανωτή στη
πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης με το Λύκειο Ελληνίδων Βέροιας η
οποία θα πραγματοποιηθεί 5 Μαϊου του 2019 στην πόλη της Βέροιας
2) Να εγκρίνει την εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης στον Κ.Α. 00.6434.001
οικονομικού έτους 2019 με τίτλο «Λοιπές Δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων» για ποσό 620€
με ΦΠΑ, για τις ανάγκες της παραπάνω συνδιοργάνωσης ,η οποία αφορά την

προμήθεια εκτυπώσεων διαφημιστικού υλικού.
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