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ΠΡΟΣ: ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη δαπανών εκδηλώσεων«Ζω την πόλη μου - Ημέρα χωρίς αυτοκίνητο» 
και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης. 

 
 
Ο Δήμος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας με στόχο τη διαμόρφωση και ανάπτυξη δράσεων που θα 

συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση των πολιτών, στην προστασία του περιβάλλοντος μέσω της χρήσης 
εναλλακτικών  τρόπων μετακίνησης, διοργανώνει την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα τις δράσεις «Ζω την πόλη 
μου - Ημέρα χωρίς αυτοκίνητο» με διαφορετική θεματική για κάθε φορά ενότητα. Σε ειδικές καθορισμένες 
ζώνες θα επιτρέπεται η κυκλοφορία μόνο για πεζούς, ποδηλάτες και δημόσιες συγκοινωνίες και αυτές θα 
είναι στην περιοχήτουδημοτικού πάρκου Νάουσας και στο κέντρο της πόλης. 

Στο πλαίσιο των φθινοπωρινών και χειμερινών εκδηλώσεωντου 2019 προγραμματίζεται η επόμενη 
δράση την Κυριακή 3 Νοεμβρίου τις ώρες 10:00-15:00, η οποία θα περιλαμβάνει εκδηλώσεις 
γαστρονομίας με κύρια συστατικά τα μήλα και τα ακτινίδια της περιοχής. Σε συνεργασία μεεκπροσώπους 
του συλλόγου εστίασης της πόλης θα παρουσιαστούν συνταγές με βάση τα δύο προϊόντα της περιοχής,τα 
μήλα και τα ακτινίδια, τα οποία θα προσφέρονται δωρεάν στους επισκέπτες. Παράλληλα, θα 
πραγματοποιηθούν μουσικά δρώμενα σε κεντρικές οδούς της πόλης με συμμετοχή παιδικών χορωδιών, 
διαδραστικές αφηγήσεις παραμυθιών, καθώς επίσης και αθλητικές δράσεις για παιδιά. 

 
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 
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 
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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 τον Κ.Α. 
02.15.6471.012(Φθινοπωρινές και χειμερινές εκδηλώσεις 2019)είναι γενική, παρίσταται η ανάγκη 
εξειδίκευσής της για την διοργάνωση της εκδήλωσης «Ζω την πόλη μου - Ημέρα χωρίς αυτοκίνητο» την 
Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2019 στην πόλη της Νάουσας. 
 
Ο αναλυτικός προϋπολογισμός διοργάνωσης της εκδήλωσης περιγράφεται παρακάτω ως εξής: 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟΜΕ ΦΠΑ 

1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΜΠΛΟΥΖΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΠΟΥ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝΣΤΗ ΔΡΑΣΗ (120 ΤΕΜ. * 5,00€ / ΤΕΜ.) 

600,00€ 

2 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΦΙΑΛΩΝ- ΕΣΤΙΩΝΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ& ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

350,00€ 

3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΡΩΝ & ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 300,00€ 
4 ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ (ΒΑΝΝΕRSΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 200,00€ 
6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΔΩΡΩΝΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
350,00€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1800,00 € 
 

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 υπ. αριθμ. 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 υπ. αριθμ. 316/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την 15η Αναμόρφωση του 
Προϋπολογισμού 
ε) την εγγεγραμμένη πίστωση 45.000,00€ στον Κ.Α. 02.15.6471.012 (Φθινοπωρινές και χειμερινές 
εκδηλώσεις 2019) 
στ) την ανάγκη για τηδιοργάνωση της εκδήλωσης «Ζω την πόλη μου - Ημέρα χωρίς αυτοκίνητο» την 
Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2019 στην πόλη της Νάουσας. 

 
Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει: 

1. Την έγκριση της δαπάνης και εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 1.800,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 
02.15.6471.012 (Φθινοπωρινές και χειμερινές εκδηλώσεις 2019)για τις ανάγκες διοργάνωσης της 
εκδήλωσης«Ζω την πόλη μου - Ημέρα χωρίς αυτοκίνητο» την Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2019 στην 
πόλη της Νάουσας. 
 
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο συνολικό ποσό των1.800,00 ευρώσε βάρος του Κ.Α. 

02.15.6471.012 (Φθινοπωρινές και χειμερινές εκδηλώσεις 2019). 
 
 

 
ΓΙΑ ΥΠΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 
 
 
 

ΖΩΗ ΧΑΣΙΟΥΡΑ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
 
 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 

 
 
 

ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ 

 


