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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θέμα: Εξειδίκευση εγγεγραμμένης πίστωσης στον ΚΑ:02.00.6434.001 με τίτλο «Λοιπές
δαπάνες δημοσίων σχέσεων», για την προμήθεια στεφανιών καταθέσεων για το
έτος 2020.

Στο πλαίσιο του εορτασμού των Εθνικών Επετείων της 25ης Μαρτίου και 28ης

Οκτωβρίου, της Επετείου Απελευθέρωσης της Βέροιας στις 16 Οκτωβρίου, της Επετείου
του Πολυτεχνείου στις 17 Νοεμβρίου, καθώς και κατά τους εορτασμούς της Εθνικής
Αντίστασης, της Ημέρας Ενόπλων Δυνάμεων, της Γενοκτονίας των Ποντίων, της Ημέρας
Πανελλαδικού Εορτασμού της Εθνικής Αντίστασης, της Κυπριακής Τραγωδίας κλπ,
κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια στεφανιών κατάθεσης. Την 25η Μαρτίου και την 28η

Οκτωβρίου ο Δήμος καλείται να καλύψει την δαπάνη των στεφανιών που θα καταθέσουν o
Δήμαρχος Βέροιας και οι Πρόεδροι Κοινοτήτων, ενώ κατά τον εορτασμό των υπόλοιπων
επετείων καλείται να καλύψει τη δαπάνη κατάθεσης στεφάνων για τον Εκπρόσωπο της
Βουλής των Ελλήνων (όπου προβλέπεται), τον Εκπρόσωπο της Κυβέρνησης (όπου
παραβρίσκεται), το Δήμαρχο Βέροιας και κατά περίσταση κι άλλων επισήμων.

Σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκ/νης 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΄/31-8-19), 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 του Δήμου Βέροιας έτους 2020, υπάρχει
ΚΑ:02.00.6434.001 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων», με αδιάθετο σήμερα
υπόλοιπο ποσού 20.000,00€.

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή:
Να εγκρίνει την εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης στον ΚΑ:02.00.6434.001 με

τίτλο «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων», για ποσό 2.000,00€ (με ΦΠΑ), για την
προμήθεια στεφανιών καταθέσεων, κατά τον εορτασμό των Εθνικών, Τοπικών και λοιπών
επετείων, η οποία αναλύεται ως εξής:

 Ποσό 2.000,00€ για προμήθεια στεφανιών καταθέσεων.
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