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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη δαπάνης συμμετοχής του Δήμου Η.Π. Νάουσαςστηνδιεθνή έκθεση 
τουρισμού «PHILOXENIA»και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης. 

 
 
Το διάστημα 8-10 Νοεμβρίου 2019 στη Θεσσαλονίκη, πρόκειται να διεξαχθεί η 35η Διεθνής 

Έκθεση Τουρισμού «PHILOXENIA» το διάστημα 8-10 Νοεμβρίου στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς 
Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα επιτυχημένο πολιτιστικό και τουριστικό γεγονός, 
με ιδιαίτερα εξωστρεφή χαρακτήρα, όπου κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της έκθεσης, χιλιάδες 
επισκεπτών συρρέουν στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Εκθέσεως. 

Στο πλαίσιο διοργάνωσης της τουριστικής έκθεσης «PHILOXENIA 2019» στο περίπτερο της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, θα συμμετέχει ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας ως 
συνεργαζόμενος φορέας της Π.Ε. Ημαθίας και της Ένωσης Ξενοδόχων Ημαθίας με την εκδήλωση 
«ΝΑΟΥΣΑ – ΠΟΛΗ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ». Σύμφωνα με το πρόγραμμα ο Δήμος Ηρωικής Πόλης 
Νάουσας προτίθεται να διοργανώσει στα πλαίσια της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, την Κυριακή 
10 Νοεμβρίου 2019 στο χώρο του περιπτέρου το παραδοσιακό έθιμο «Γενίτσαροι και Μπούλες» της 
Νάουσας, όπου εξιδεικευμένο άτομο θα παρουσιάσει σε δύο γλώσσες (ελληνικά-αγγλικά) τη φορεσιά 
των χορευτών και την ιστορία του εθίμου. Παράλληλα θα διανέμεται ενημερωτικό υλικό στους 
επισκέπτες σχετικό με το έθιμο, καθώς επίσης και τοπικά εδέσματα, αναμνηστικά και ξινόμαυρο κρασί, 
ως χαρακτηριστικό δείγμα της τοπικής φιλοξενίας της Νάουσας. 

Ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας με στόχο την  ανάδειξη της πλούσιας πολιτιστικής μας 
κληρονομιάς, την τουριστική προβολή της περιοχής μας μέσω εξωστρεφών δράσεων, δίνουν την 
ευκαιρία στον δυνητικό επισκέπτη να γνωρίσει τις υψηλές πολιτισμικές μας αξίες και τα αξιοθέατα της 
πόλης μας, καθιστώντας την ως δυνητικό πόλο έλξης επισκεπτών.  

Για τους ανωτέρω λόγους προτίθεται να καλύψει τη δαπάνη συμμετοχής στην ανωτέρω 
έκθεση, συνολικού προϋπολογισμού 1.450,00ευρώ συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων φόρων. 

 
Σύμφωνα με την περίπτ.ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/18 και τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4625/19: 
 
«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 
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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." 
Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 203 του Ν.4555/18:"2. Όπου στις διατάξεις της παραγράφου 2 του 
άρθρου 140, της παραγράφου 3 του άρθρου 158 και του άρθρου 202 του ν. 3463/2006, καθώς και των 
άρθρων 70 παράγραφος 3 του άρθρου 94 και παρ. 4 περίπτωση 30 του ν. 3852/2010 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.» 
 
Λόγω του ότι η εγγεγραμμένη πίστωση στον Προϋπολογισμό του Δήμου για τονστον Κ.Α. 02.00.6432 
(Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό)είναι γενική, παρίσταται η ανάγκη εξειδίκευσής 
της για τη συμμετοχή του Δήμου Η.Π. Νάουσας 35η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού «PHILOXENIA» το 
διάστημα8-10 Νοεμβρίου 2019, συνολικού προϋπολογισμού 1.450,00 ευρώ. 
 
Ο αναλυτικός προϋπολογισμός περιγράφεται παρακάτω ως εξής: 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟΜΕ ΦΠΑ 

1 Διαμονή εκπροσώπου του Δήμου Νάουσας στη Θεσσαλονίκη για δύο 
(2) διανυκτερεύσεις 

200,00€ 

2 Εκτυπώσεις ενημερωτικού υλικού 300,00€ 
3 Προμήθεια διαφόρων κερασμάτων επισκεπτών του περιπτέρου 300,00€ 
4 Προμήθεια σκευών σερβιρίσματος για τα κεράσματα  350,00€ 
5 Προμήθεια αναμνηστικών δώρων («πρόσωπος» Νάουσας) 300,00€ 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1450,00 € 

 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω: 

α) το άρθρο 203 του Ν.4555/18 
β) την περίπτ. ε της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του 
άρθρου 203 του Ν.4555/18 και τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4625/19 
γ) την 521/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ’ αριθ. 240/23-1-2019 απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης για την επικύρωσή του 
δ) την εγγεγραμμένη πίστωση 1.000,00€ στον Κ.Α. 02.00.6432 (Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και 
στο εξωτερικό) 
ε) την ανάγκη για τη συμμετοχή του Δήμου Η.Π. Νάουσαςστην35η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού 
«PHILOXENIA» το διάστημα8-10 Νοεμβρίου 2019. 

 
Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει: 

1. Την έγκριση της δαπάνης και εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 1.450,00ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 
02.00.6432(Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό)για τη συμμετοχή του Δήμου 
Η.Π. Νάουσας 35η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού «PHILOXENIA» το διάστημα8-10 Νοεμβρίου 
2019. 
 

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 1.450,00 ευρώ (με ΦΠΑ) σε βάρος τουΚ.Α. 02.00.6432 
(Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό). 

 
 

ΓΙΑ ΥΠΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 
Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 
 
 
 

ΖΩΗ ΧΑΣΙΟΥΡΑ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
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