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Θέμα: Εξειδίκευση εγγεγραμμένης πίστωσης στον ΚΑ:00.6434.001 του προϋπολογισμού
του Δήμου έτους 2020 με τίτλο «Λοιπές Δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων» για την
κάλυψη δαπανών ημερίδας της Αντιδημαρχίας Παιδείας στις 15-2-2020.

Η Αντιδημαρχία Παιδείας διοργανώνει στις 15-2-2020, ημέρα Σάββατο, ημερίδα με θέμα
«ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Προστάτεψε τα βήματά σου στο Διαδίκτυο».

Η ημερίδα θα απευθύνεται σε γονείς, παιδιά, εκπαιδευτικούς και σε όσους/ες αγαπούν
και νοιάζονται για τα παιδιά.

Η αλλαγή στη συμπεριφορά των παιδιών μας, σχετιζόμενη με το διαδίκτυο είναι ένα
φαινόμενο που αντιμετωπίζουν συχνά οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί. Παράλληλα, οι
προκλήσεις και οι κίνδυνοι στον κυβερνοχώρο είναι πολλοί και άγνωστοι τις περισσότερες
φορές στους νέους χρήστες. Το διαδίκτυο, ωστόσο, αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο στα
χέρια των παιδιών μας. Τα ερωτήματα γονιών και εκπαιδευτικών σχετικά με το πώς
μπορούμε να συνδυάσουμε τις ωφέλειες με την ορθή διαχείριση αποφεύγοντας τις
κακοτοπιές και τι ακριβώς συμβαίνει στην ψυχοσύνθεση των παιδιών και των εφήβων θα
απαντηθούν στην ημερίδα.

Ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.3463/2006
(ΦΕΚ Α΄ 114), ορίζει στο άρθρο 75 παρ. 1 ότι: «Οι δημοτικές (…) αρχές διευθύνουν και
ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της
εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των
συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας.

Οι αρμοδιότητες των Δήμων αφορούν, κυρίως, τους τομείς: α) (…)στ) Παιδείας,
πολιτισμού και αθλητισμού, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:1……….(…)», ενώ στο
άρθρο 158 παρ. 3 ορίζεται ότι «Πιστώσεις που είναι γραμμένες στους οικείους κωδικούς
αριθμούς του προϋπολογισμού του Δήμου ή της Κοινότητας μπορεί να διατεθούν, με
απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για την πληρωμή δαπανών, που αφορούν:
α) Εθνικές ή τοπικές γιορτές ή άλλες ιδίως πολιτιστικές, μορφωτικές, ψυχαγωγικές,
αθλητικές εκδηλώσεις, συνέδρια και συναντήσεις που οργανώνει ο Δήμος ή η Κοινότητα,
εφόσον σχετίζονται με την εδαφική του περιφέρεια και συνδέονται με την προαγωγή των
κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων ή των πολιτιστικών και πνευματικών
ενδιαφερόντων των κατοίκων του, β) Όμοιες εκδηλώσεις που οργανώνουν άλλοι φορείς και
συμμετέχει ο Δήμος ή η Κοινότητα, γ) Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και
φιλοξενία αντιπροσωπειών ή φυσικών προσώπων τα οποία συνέβαλαν με οποιονδήποτε
τρόπο στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη ή προβολή του Δήμου ή της
Κοινότητας, καθώς και οι συνεπαγόμενες δαπάνες δημοσίων σχέσεων, δ)…(…). 9.
(…)»(Με την παρ. 2 του άρθρου 203 του Ν.4555/18, ΦΕΚ-133 Α/19-7-18, ορίζεται ότι :
“2. Όπου στις διατάξεις ……της παραγράφου 3 του άρθρου 158 …….ή σε άλλες διατάξεις



της ισχύουσας νομοθεσίας ορίζεται το δημοτικό συμβούλιο ως όργανο αρμόδιο για την
έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης, νοείται εφεξής ο δήμαρχος, με την
επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.

Σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010), όπως
αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του Άρθρου 14 του Ν.4625/19, 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 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 υπάρχει ΚΑ:00.6434.001 με
τίτλο «Λοιπές Δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων», με αδιάθετο σήμερα υπόλοιπο ποσού
20.000,00€.

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή:
Να εγκρίνει την εξειδίκευση εγγεγραμμένης πίστωσης στον ΚΑ:00.6434.001 με τίτλο

«Λοιπές Δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων» του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020, για τη
διοργάνωση ημερίδας ενημέρωσης γονέων, παιδιών και εκπαιδευτικών με θέμα
«ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Προστάτεψε τα βήματά σου στο Διαδίκτυο» που
διοργανώνει η Αντιδημαρχία Παιδείας στις 15-02-2020, για ποσό 325,00€, το οποίο
αναλύεται ως εξής:

α) Ποσό 225,00€ για εκτυπώσεις εντύπων.
β) Ποσό 100,00€ για το γεύμα των ομιλητών.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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