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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: Εξειδίκευση πίστωσης εγγεγραμμένης στον ΚΑ: 60.7341.003 με τίτλο
«Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο – Κοινωνικό
Φαρμακείο Δήμου Βέροιας» για παροχή υπηρεσιών φύλαξης του κτιρίου.

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.4265/2019 ΦΕΚ 139/Α΄/31-8-
2019, 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 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 προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2020 έχει εγγραφεί πίστωση ποσού
18.000,00 ευρώ στον ΚΑ:60.7341.003 με τίτλο «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών:
Κοινωνικό Παντοπωλείο-Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βέροιας» με αδιάθετο σήμερα
υπόλοιπο ποσού 6.369,81€.
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την εξειδίκευση

πίστωσης ποσού 837,00 ευρώ (με ΦΠΑ) για παροχή υπηρεσιών φύλαξης του κτιρίου με
την εποπτεία και επιτήρησή του μέσω του Κέντρου λήψης και διαβίβασης σημάτων
συναγερμού και την άμεση ειδοποίηση των εκάστοτε Υπευθύνων του χώρου, όπως και
της Ελληνικής Αστυνομίας, όλο το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο, από 1-1-2020 έως 30-
9-2023.
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