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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θέμα: Εξειδίκευση πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 00.6443.001 οικονομικού
έτους 2019 με τίτλο «Δαπάνες Δεξιώσεων και Εθνικών και Τοπικών Εορτών» για τη
φιλοξενία των μελών της Βασιλικής Ακαδημίας Μπαλέτου της Αγίας Πετρούπολης
στο πλαίσιο των Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων

Στο πλαίσιο της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων ο Δήμος Βέροιας
πρόκειται να διοργανώσει παραστάσεις και gala μπαλέτου όπου θα παρουσιαστεί το
κλασικό έργο «Ο Καρυοθραύστης» του Τσαϊκόφσκι με τη συμμετοχή της Βασιλικής
Ακαδημίας Μπαλέτου της Αγίας Πετρούπολης.

Συνολικά θα λάβουν χώρα 11 παραστάσεις το διάστημα 11-18 Δεκεμβρίου 2019, εκ
των οποίων οι 9 θα πραγματοποιηθούν στο Χώρο Τεχνών του Δήμου Βέροιας και οι
δυο στο χώρο του Χριστουγεννιάτικου Θεματικού Πάρκου που θα εγκατασταθεί στην
πλατεία Δημαρχείου. Σημειώνεται ότι ένα μέρος αυτών των παραστάσεων θα
πραγματοποιηθούν αποκλειστικά για τους μαθητές των σχολείων του Δήμου Βέροιας.

Επιπλέον, η Βασιλική Ακαδημία Μπαλέτου της Αγίας Πετρούπολης θα παραδώσει
εκπαιδευτικό σεμινάριο χορού με δωρεάν συμμετοχή για μαθητές σχολών χορού της
πόλης.

Η διεθνούς φήμης Βασιλική Ακαδημία της Αγίας Πετρούπολης εδρεύει στο Δήμο
Πούσκιν της Αγίας Πετρούπολης με τον οποίο ο Δήμος Βέροιας είναι
αδελφοποιημένος από το 2015 και η συμμετοχή της στις Χριστουγεννιάτικες
Εκδηλώσεις του Δήμου Βέροιας για δεύτερη συνεχή χρονιά εντάσσονται στο πλαίσιο
εφαρμογής των σκοπών της αδελφοποίησης.

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
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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 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 υπάρχει Κ.Α. 00.6443.001
με τίτλο «Δαπάνες Δεξιώσεων και Εθνικών και Τοπικών Εορτών» με αδιάθετο
σήμερα υπόλοιπο ποσού 81.195,00 €.

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή:

Να εγκρίνει την εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης στον Κ.Α. 00.6443.001
οικονομικού έτους 2019 με τίτλο «Δαπάνες Δεξιώσεων και Εθνικών και Τοπικών
Εορτών»» για ποσό 7.452€ με ΦΠΑ, για τη φιλοξενία των μελών της Βασιλικής
Ακαδημίας Μπαλέτου της Αγίας Πετρούπολης, η οποία αναλύεται ως εξής: 3.662€
για τη διαμονή τους, 1.840€ για τη διατροφή τους, 650€ για τη μίσθωση λεωφορείου
για την μεταφορά τους από και προς το Αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης
και 1.300€ για τη διαφήμιση και προβολή των παραστάσεων μπαλέτου που θα
πραγματοποιηθούν.

Ο Αναπληρωτής του Δημάρχου

Βασίλειος Λυκοστράτης


