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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

εορταστικών εκδηλώσεων με τον Πολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Πατρίδας

«Ευστάθιος Χωραφάς»

Ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού-Αθλητικού Συλλόγου Πατρίδας «Ευστάθιος Χωραφάς»,

Αντώνιος Καγκελίδης, με αίτημά του (αρ. πρωτ. 25302/17-10-2019) ζητά τη

συνδιοργάνωση δραστηριοτήτων - εκδηλώσεων με το Δήμο Βεροιας στο πλαίσιο

εορτασμού των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις που έχουν ως στόχο τη διατήρηση των τοπικών εθίμων και

ιδιαίτερων παραδόσεων της Τ.Κ. Πατρίδας πρόκειται να περιλαμβάνουν παραδοσιακούς

χορούς και τραγούδια και δραστηριότητες ανάδειξης της τοπικής γαστρονομίας μέσω της

προσφοράς παραδοσιακών ποντιακών εδεσμάτων και ποτών.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω κρίνεται σκόπιμη η υποστήριξη των συγκεκριμένων

εορταστικών εκδηλώσεων από το Δήμο Βέροιας με το σκεπτικό ότι τέτοιες δράσεις έχουν

ως στόχο να συμβάλλουν στην ανάδειξη των τοπικών εθίμων και της πλούσιας και

ποικιλόμορφης πολιτιστικής κληρονομιάς των τοπικών κοινοτήτων του δήμου.

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:
…..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
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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

1.000€ με ΦΠΑ, για τις ανάγκες συνδιοργάνωσης εορταστικών εκδηλώσεων με τον

Πολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Πατρίδας «Ευστάθιος Χωραφάς», η οποία αναλύεται

ως εξής: 1.000€ για ηχητική και φωτιστική κάλυψη των εκδηλώσεων.

Ο Δήμαρχος

Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης


