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Θέμα: Εξειδίκευση πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 00.6434.001 οικονομικού 
έτους 2020 με τίτλο «Λοιπές Δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων» για τη διοργάνωση δράσης 
με τίτλο «Τέχνη και Αγορά: Βέροια, Όμορφη Πόλη» 

Ο Δήμος σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Βέροιας και το Πειραματικό 
Εργαστήρι Βεργίνας, στην προσπάθεια να δημιουργήσει ένα θετικό και αισιόδοξο 
κλίμα στην πόλη και με σκοπό να τονώσει την τοπική αγορά, οργανώνει ένα 
πολύμορφο πολιτιστικό πρόγραμμα με επίκεντρο το καλλιτεχνικό έργο του 
αείμνηστου συμπολίτη μας ζωγράφου και αρχιτέκτονα Μάκη Βαρλάμη που είναι 
αφιερωμένο στον κορυφαίο Έλληνα μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη.

Η δράση με τίτλο «Τέχνη και Αγορά: Βέροια, Όμορφη Πόλη» η οποία υποστηρίζεται 
επίσης από την Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, το Επιμελητήριο Ημαθίας και το 
Υπουργείο Εσωτερικών – Τομέας Μακεδονίας-Θράκης, βασίζεται στην αρχική 
σύλληψη του μεγάλου Βεροιώτη εικαστικού Μάκη Βαρλάμη, ο οποίος λίγο πριν φύγει 
από τη ζωή το Δεκέμβριο του 2016, είχε την ιδέα να παρουσιάσει το πρωτότυπο έργο 
του για το Μίκη Θεοδωράκη μέσα από τις βιτρίνες των εμπορικών καταστημάτων της 
Βέροιας. 

Η ιδέα αυτή οδήγησε σήμερα στη διοργάνωση μιας ξεχωριστής δράσης με πυρήνα μια 
εικαστική έκθεση που θα είναι μοιρασμένη και απλωμένη στις βιτρίνες των 
καταστημάτων στο ευρύτερο εμπορικό κέντρο της Βέροιας, ανοίγοντας  νέες 
προοπτικές όσον αφορά τη σύνθεση του πολιτισμού με την τοπική αγορά. 

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο πολυθέαµα, ένα συνδυασμό της ζωγραφικής µε τη 
μουσική και τη γλυπτική, που δίνει την δυνατότητα στο κοινό να αντιληφθεί τη μαγεία 
και τη δύναμη του έργου του μεγάλου Έλληνα συνθέτη μέσω μιας μοναδικής 
καλλιτεχνικής εμπειρίας με την υπογραφή Βαρλάμη. 

Μουσική και χορωδίες, παρουσιάσεις βιβλίων, προβολές και συμπληρωματικές 
δράσεις, όλα στον ανοιχτό δημόσιο χώρο, στο βαθμό βέβαια που το επιτρέπουν τα 
μέτρα ενάντια στη διασπορά του κορονοϊού, αναμένεται να προσφέρουν χρώμα και 
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ζωντάνια στην αγορά της πόλης, αφυπνίζοντας ταυτόχρονα τις δημιουργικές 
ανησυχίες της τοπικής κοινωνίας και προσφέροντας, ταυτόχρονα, ένα πολύ καλό θέμα 
στα ΜΜΕ για την πανελλήνια προβολή της Βέροιας και της αγοράς της. 

Ως εκ τούτου, για την άρτια διοργάνωση της συγκεκριμένης δράσης και τη βέλτιστη 
παρουσίαση  των εκθεμάτων απαιτείται μια σειρά δαπανών. 

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 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 2020 του Δήμου, ο οποίος ψηφίστηκε με την 
αριθμ. 2/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την αριθμ. 
664/5-2-2020 απόφαση του Συντονιστή Αποκ/νης Δ/σης Μακεδονίας-Θράκης 
υπάρχει Κ.Α. 00.6434.001 με τίτλο «Λοιπές Δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων». 

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή:

Να εγκρίνει την εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης στον Κ.Α. 00.6434.001 
οικονομικού έτους 2020 με τίτλο «Λοιπές Δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων» για ποσό 
8.050€ με ΦΠΑ, για τις ανάγκες διοργάνωσης της δράσης με τίτλο «Τέχνη και Αγορά: 
Βέροια, Όμορφη Πόλη» σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Βέροιας και το 
Πειραματικό Εργαστήρι Βεργίνας, η οποία αναλύεται ως εξής: 2.000€ για τη ψηφιακή 
επεξεργασία των έργων, 2.000€ για την εκτύπωση των έργων, 2.050€ για το 
κορνιζάρισμα και λουστράρισμα των έργων και 2.000€ για την τεχνική υποστήριξη 
των εκθεμάτων. 
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