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Θέμα: Εξειδίκευση πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 00.6431.001οικονομικού έτους 
2020 με τίτλο «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 
»για τη δημιουργία μέσων (βίντεο, ιστοσελίδες) προβολής δραστηριοτήτων του 
Δήμου.

Ο Δήμος Βέροιας αφουγκραζόμενος τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες της εποχής 
(ανάπτυξη της τεχνολογίας, αύξηση δραστηριότητας μέσων κοινωνικής δικτύωσης , 
αυξανόμενες ανάγκες δημοτών ,αυξανόμενες ανάγκες αδέσποτων ζώων , συνθήκες 
επικοινωνίας λόγω μέτρων περιορισμού του κορονοϊούcovid 19) αποφάσισε μέσω της 
ΑντιδημαρχίαςΗλεκτρονικής Διακυβέρνησης-Ψηφιακής Πολιτικής και Καινοτομίας,  
να προχωρήσει α. σε δημιουργία βίντεο, αρωγού της Αντιδημαρχίας Τεχνικών ως προς 
την προώθηση του συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων και β. σε δημιουργία 
ιστοσελίδας, αρωγού της Αντιδημαρχίας Αγροτικής ανάπτυξης ως προς την υιοθεσία 
αδέσποτων ζώων. 

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. 
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664/5-2-2020 απόφαση του Συντονιστή Αποκ/νης Δ/σης Μακεδονίας-Θράκηςκαι 
στην αναμόρφωση του ψηφίστηκε με την αριθμ. 301/2020 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου υπάρχει Κ.Α. 00.6431.001οικονομικού έτους 2020 με τίτλο «Έξοδα 
ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου ». 

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή:

Να εγκρίνει την εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης στον Κ.Α. 
00.6431.001οικονομικού έτους 2020 με τίτλο «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής 
δραστηριοτήτων του Δήμου »για 
Α. ποσό 396,8€συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%, για δημιουργία βίντεο, αρωγού της 
Αντιδημαρχίας Τεχνικών, ως προς την προώθηση του συστήματος κοινόχρηστων 
ποδηλάτωνη οποία αναλύεται ως εξής: 310€για το animation και το δημιουργικό του 
βίντεο και 86,8€ για την ηχογράφηση του βίντεο,   και
Β. ποσό 818,4€συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%, για δημιουργία ιστοσελίδας, 
αρωγού της Αντιδημαρχίας Αγροτικής ανάπτυξης, ως προς την υιοθεσία αδέσποτων 
ζώων,η οποία αναλύεται ως εξής: 508,4€ για τον σχεδιασμό του λογότυπου ,τα 
εικαστικά ανάρτησης και γενικά το δημιουργικό της ιστοσελίδας και 310€ για την 
φωτογράφηση των ζώων του δημοτικού κυνοκομείου.

Ο Δήμαρχος
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