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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θέμα: Εξειδίκευση πιστώσεων για τη διοργάνωση εκδηλώσεων μνήμης για
τους τετρακόσιους εξήντα Εβραίους θύματα του Ολοκαυτώματος κατά την
περίοδο 1943-1944.

Α) Με την αριθμ. 554/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, εγκρίθηκε, η
διοργάνωση, από τον Δήμο Βέροιας, εκδηλώσεων μνήμης για τους τετρακόσιους εξήντα
Εβραίους θύματα του Ολοκαυτώματος κατά την περίοδο 1943-1944, σε συνεργασία, με την
Πρεσβεία του Λουξεμβούργου στην Ελλάδα, το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο της
Ελλάδος, το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδας και την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία
ΟΜΟΡΦΗ ΕΛΛΑΔΑ, στις 20-22 Σεπτεμβρίου 2019.

Η κεντρική εκδήλωση με τίτλο «Η Μνήμη του Νήματος» θα πραγματοποιηθεί στις 22
Σεπτεμβρίου 2019. Το απόγευμα εκείνης της ημέρας θα λάβει χώρα μια σιωπηλή πορεία
μνήμης, η οποία θα ξετυλίξει  ένα κόκκινο νήμα, ακολουθώντας   την   πορεία   των
μελλοθάνατων της εβραϊκής κοινότητας της Βέροιας -  μια πορεία τριών χιλιομέτρων από
την εβραϊκή συνοικία, έως το Σιδηροδρομικό Σταθμό της Βέροιας, όπου τους περίμεναν
βαγόνια που θα τους οδηγούσαν στο θάνατο.

Η πορεία θα ολοκληρωθεί στο σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης, με   ένα   μεγάλο  
κονσέρτο   από   τη   διεθνούς  φήμης Σοπράνο Σόνια  Θεοδωρίδου, τον Τσελίστα από το
Λουξεμβούργο AndréMergenthaler, 10 Χορωδίες από την πόλη της Βέροιας και την
ορχήστρα Mobile, υπό τη μουσική διεύθυνση του Μαέστρου Θεόδωρου Ορφανίδη.

Επιπλέον, η κεντρική εκδήλωση θα πλαισιωθεί από σειρά πολιτιστικών δράσεων που θα
ξεκινήσουν από το απόγευμα της Παρασκευής 20 Σεπτεμβρίου 2019 και θα ολοκληρωθούν
το βράδυ της Κυριακής 22.9.2019.

Πιο συγκεκριμένα, στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλαμβάνεται, επίσης, τελετή
αποκαλυπτηρίων Μνημείου Ολοκαυτώματος στο παλιό εβραϊκό νεκροταφείο της πόλης
(Εβραίικα Μνήματα) και έκθεση του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος με τίτλο «Κρυμμένα
Παιδιά στην Ελλάδα της Κατοχής», καθώς και παρουσίαση του τόμου του περιοδικού
«Χρονικά Ιστορίας και Πολιτισμού Ν.Ημαθίας» της Εταιρείας Μελετών Ιστορίας &
Πολιτισμού Ν.Ημαθίας (Ε.Μ.Ι.Π.Η.), αφιερωμένου στην εβραϊκή παρουσία στην Ημαθία.

Η διοργάνωση των παραπάνω εκδηλώσεων μνήμης σε συνεργασία με το Λουξεμβούργο,
χώρα που φέτος έχει αναλάβει την προεδρία του IHRA (Διεθνής Συμμαχία για τη Μνήμη
του Ολοκαυτώματος) σημαίνει αυτόματα μεγάλη διεθνή προβολή για την πόλη και
επίσκεψη διπλωματικών αντιπροσωπειών των χωρών-μελών του IHRA καθώς και πλήθους
επισκεπτών.

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 ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 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 ΚΑ:00.6434.001 με
τίτλο «Λοιπές Δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων», με αδιάθετο σήμερα υπόλοιπο ποσού
14.499,07€ και ΚΑ:00.6443.001 με τίτλο «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών
εορτών», με αδιάθετο σήμερα υπόλοιπο ποσού 13.972,00€.

Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή:
Να εγκρίνει την εξειδίκευση των εγγεγραμμένων πιστώσεων στους παρακάτω Κ.Α. του

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, για τις ανάγκες της διοργάνωσης εκδηλώσεων
μνήμης για τους τετρακόσιους εξήντα Εβραίους θύματα του Ολοκαυτώματος κατά την
περίοδο 1943-1944:

α) στον ΚΑ:00.6434.001 με τίτλο «Λοιπές Δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων» για ποσό
12.780€ με ΦΠΑ, το οποίο αναλύεται ως εξής:

 2.000,00€ για διαμονή των καλεσμένων (καταλύματα).

 2.500,00€ για γεύματα των καλεσμένων.

 500,00€ για μίσθωση λεωφορείων για μετακινήσεις των καλεσμένων.

 1.200,00€ για αναμνηστικά δώρα.

 500,00€ για ξεναγήσεις.

 2.000,00€ για ηχοφωτισμό.

 2.480,00€ για ενοικίαση ή κατασκευή εξέδρας.

 900,00€ για βίντεο.

 700,00€ για διάφορα (κεριά, καρτελάκια, λουλούδια κλπ.).
β) στον ΚΑ:00.6443.001 με τίτλο «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών

εορτών», για ποσό 10.220€ με ΦΠΑ, το οποίο αναλύεται ως εξής:

 620,00€ για μετακίνηση του πιάνου.

 400,00€ για ενοικίαση καρεκλών.

 350,00€ για φύλαξη.

 2.530,00€ για έντυπα, μπάνερς.

 600,00€ για κόκκινη κορδέλα.

 4.720,00€ για αμοιβή ορχήστρας.

 700,00€ για αμοιβή ηχολήπτη.

 300,00€ για αμοιβή βοηθού παραγωγής.

Ο Δήμαρχος

Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης


