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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θέμα: Εξειδίκευση πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 00.6434.001 οικονομικού

έτους 2019 με τίτλο «Λοιπές Δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων» για τη συνδιοργάνωση

του εθίμου των Μωμόγερων με την «Εύξεινο Λέσχη Βέροιας»

Ο Πρόεδρος της «Ευξείνου Λέσχης Βέροιας», Τουμπουλίδης Νικόλαος, με αίτησή του (αρ.

πρωτ. 25343/17-10-2019) ζητά εκ μέρους του Συλλόγου τη συνδιοργάνωση με το Δήμο

Βέροιας του εθίμου των «Μωμόγερων» που πρόκειται να πραγματοποιηθεί, το Σάββατο

28 Δεκεμβρίου 2019 στη Βέροια.

Οι «Μωμόγεροι» είναι ένα πανάρχαιο ποντιακό λαϊκό δρώμενο που λαμβάνει χώρα τις

ημέρες των εορτών με ευχετήριο χαρακτήρα. Σκοπός του δρώμενου είναι οι

συμμετέχοντες σ’ αυτό να έρθουν σε επαφή πρώτα με τους κατοίκους της περιοχής,

θυμίζοντας τους την παράδοση του τόπου και δευτερευόντως με τους επισκέπτες και τους

τουρίστες της πόλης, προβάλλοντας την τοπική πολιτιστική κληρονομιά. Η κληρονομιά

αυτή διαφημίζεται και σε άλλες πόλεις μέσω των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης που

καλύπτουν και προβάλλουν το γεγονός.

Ενας από τους βασικούς στόχους του Δήμου Βέροιας είναι η ανάδειξη της πλούσιας και

ποικιλόμορφης τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από τη διοργάνωση μορφωτικών

και πολιτιστικών εκδηλώσεων και η συνδιοργάνωση της παραπάνω εκδήλωσης με την

Εύξεινο Λέσχη Βέροιας κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, εξυπηρετώντας παράλληλα τον

σκοπό της τουριστικής προβολής της πόλης και για τους παραπάνω λόγους κρίνεται

αναγκαία.

Α) 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 Άρθρου 14 του Ν. 4625/19, ΦΕΚ-139 Α/31-8-
19, ο Δήμαρχος:
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…..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. 00.6434.001 με
τίτλο «Λοιπές Δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων», με αδιάθετο σήμερα υπόλοιπο ποσού 4.846,67
€.

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή:

Να εγκρίνει την εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης στον Κ.Α. 00.6434.001

οικονομικού έτους 2019 με τίτλο «Λοιπές Δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων» για ποσό

750€ με ΦΠΑ, για τις ανάγκες συνδιοργάνωσης του εθίμου των Μωμόγερων με την

«Εύξεινο Λέσχη Βέροιας», η οποία αναλύεται ως εξής: 350€ για εκτυπώσεις εντύπων

προώθησης της εκδήλωσης, 150€ για την εκτύπωση διαφημιστικών banner

(λάβαρα), 150€ για ηχητική και φωτιστική κάλυψη της εκδήλωσης και 100€ για τη

μίσθωση λεωφορείου για τη μεταφορά των συμμετεχόντων από και προς το κτήριο

της Ευξείνου Λέσχης.
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