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ΠΡΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη δαπανών και εξειδίκευση της πίστωσης στο πλαίσιο των 
χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων 

 στο Δήμο Η.Π. Νάουσας. 
 

Ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας στο πλαίσιο των Χριστουγέννων, προτίθεταινα 
διοργανώσει πλήθος εκδηλώσεων σε όλες της Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Νάουσας το 
διάστημα Δεκεμβρίου 2019 – Ιανουαρίου 2020. 

Οι εκδηλώσεις απευθύνονται σε όλους τους πολίτες του Δήμου, αλλά κυρίως στα 
παιδιά. Στόχος των εκδηλώσεων, είναι να καλλιεργηθεί το πνεύμα των Χριστουγέννων και το 
αίσθημα αγάπης και προσφοράς.Όλοι οι χώροιθα διακοσμηθούν ανάλογα δίνοντας έντονο και 
εορταστικό τόνο, τόσο στις εκδηλώσεις όσο και στις γιορτινές μέρες που ακολουθούν. 
Αποτελεί στόχο και επιδίωξη, οι εορταστικές εκδηλώσεις να προσελκύσουν πέρα από τους 
πολίτες του Νομού, επισκέπτες απ’ όλη την Περιφέρεια, προβάλλοντας το Δήμο μας με 
καινοτόμο τρόπο. 
Στο πλαίσιο των ανωτέρω εκδηλώσεων ο Δήμος Η.Π. Νάουσας προτίθεται να διοργανώσει 
από τις 06 Δεκεμβρίου 2019 έως 6 Ιανουαρίου 2020 στο πλακόστρωτο του Δημοτικού Πάρκου 
το «Το πάρκο του χιονιού», όπου στον πλήρως χριστουγεννιάτικα διακοσμημένο 
περιβάλλοντα χώρο πρόκειται να εγκατασταθούν κλειστά ηλεκτροδοτημένα ξύλινα σπιτάκια 
τύπου «ΚΙΟΣΚΙ» (ταχυδρομείο, σπίτι Άγιου Βασίλη, εργαστήρια κατασκευών και facepainting, 
Escaperoom), παγοδρόμιο, χώρος παιδικών παιχνιδιών και δραστηριοτήτων, διακόσμηση 
χώρου με κατασκευές κλπ. Στο παραπάνω πλαίσιο θα διοργανώσει μουσικές συναυλίες καθώς 
και  στις Τ.Κ. Αγγελοχωρίου, Πολυπλατάνου, Ζερβοχωρίου, Κοπανού, Μονοσπίτων,Χαρίεσσας,  
Λευκάδια,Επισκοπής,  Μαρίνας-ΠολλώνΝερών θα διοργάνωση πολιτιστικές εκδηλώσεις το 
«Άναμμα καρτσούνου». 

 
Έχοντας υπόψη: 

Α)Το άρθρο 158 παρ.3α Ν.3463/06, 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. 

http://www.naoussa.gr/


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) Την τουριστική προβολή, με κάθε πρόσφορο μέσο, του Δήμου ή της Κοινότητας. 
ε) Έκτακτες επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Δήμου ή της Κοινότητας 
Β) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 (ΦΕΚ 145/05-08-2016/τ.Α') και 
συγκεκριμένα: 
α) Με τις διατάξεις τις παρ. 2β' του άρθρου 2 του Π.Δ/τος 80/2016 ισχύει ότι: 
«2β' Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης η έκδοση απόφασης ανάληψης 
υποχρέωσης διενεργείται σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης πραγματοποίησης της σχετικής 
δαπάνης από το αρμόδιο όργανο του φορέα.» 
β) Με τις διατάξεις της παρ. Ια' του άρθρου 4 του Π.Δ/τος 80/2016, ισχύει ότι: 
«1. Για την έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, ακολουθείται η εξής διαδικασία: 
α. Κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη, ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών 
καταρτίζει σε δύο (2) αντίτυπα το σχέδιο της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και 
συντάσσει βάσει των τηρούμενων στοιχείων τη βεβαίωση της παρ.2 του άρθρου 3 του 
παρόντος, εφόσον: ΐ) συντρέχουν οι οριζόμενες στο άρθρο 66 παρ.2 του Ν.4270/2014, όπως 
ισχύει, προϋποθέσεις, ϋ) η δαπάνη στην οποία αφορά είναι νόμιμη κατά την έννοια του 
άρθρου 91, παρ.2, εδάφιο β' του Ν.4270/2014, iii) η σχετική απαίτηση δεν έχει υποπέσει σε 
παραγραφή και iv) το αίτημα για την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης προηγείται 
οποιασδήποτε άλλης ενέργειας πραγματοποίησης της δαπάνης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
παρόν διάταγμα.» 
Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι «Τεκμηριωμένο Αίτημα» είναι το αρχικό έγγραφο αίτημα που 
καταρτίζει ο οικείος Διατάκτης, για την έκδοση απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης. 
Γ) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου Άρθρο 203 «Διατάκτης στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού» του 
Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α/19-7-2018)   
1. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «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 
σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν 
κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο 
αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού».  
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. 
Δ)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 διοργάνωσης στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Χριστουγέννων 2019 
τουΔήμου Η.Π. Νάουσας. 
 
Ο αναλυτικός προϋπολογισμός των δαπανών περιγράφεται ως εξής: 

Α.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΣΟ ΣΕ € 
(ΜΕΦΠΑ) 

1.  Ενοικίαση φιαλών- Εξωτερικού χώρου (για τις μουσικές εκδηλώσεις 
στις 20/12 & 31/12/2019) 

1.100,00 

2.  
Προμήθεια πυροτεχνημάτων(για την εκδήλωση«Η πόλη λάμπει», 
επίσημη έναρξη των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στις 
6/12/2019)  

700,00€ 



3.  
Προμήθεια διαφόρων κερασμάτων για όλες τις εκδηλώσεις  στις 
Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Νάουσας (Για όλες τις εκδηλώσεις 
που θα γίνουν στις Τ.Κ. του ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ) 

2.100,00€ 

4.  Εκτυπώσεις ενημερωτικών και προωθητικών εντύπων των 
εκδηλώσεων  1.000,00€ 

5.  Μετακίνηση μαθητών στον Γηροκομείο (Για την εκδήλωσηστις 
20/12/2019 στο Γηροκομείο Νάουσας) 80,00€ 

6.  

Ηχητική – φωτιστική κάλυψη για τις εκδηλώσεις στις Τοπικές 
Κοινότητες του Δήμου Νάουσας 
Ηχητική – φωτιστική κάλυψη για το «πάρκου χιονιού» από 6/12 έως 
6/01/2020 

 4.000,00€ 

7.  Υπηρεσία ασφαλείας «πάρκου χιονιού» (security) από 6/12 έως 
6/01/2020 3.200,00€ 

8.  Προμήθεια χριστουγεννιάτικων δέντρων (Για όλες τις εκδηλώσεις 
που θα γίνουν στις Τ.Κ. του ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ) 820,00€ 

9.  Προμήθεια χριστουγεννιάτικων στολιδιών 900,00€ 

10   Μεταφορά  του  «Πάρκου του Χιονιού» από  ΑΘΗΝΑ- ΝΑΟΥΣΑΣ στις 
6/12/2019 και επιστροφή ΝΑΟΥΣΑΣ –ΑΘΗΝΑ στις 07/01/2020 1.500,00€ 

11   Διανομή φυλλαδίων    500,00€ 

12   Μεταλλική Κατασκευή (κάμαρας εισόδου) 5m μήκος  x2,5m 
ύψος,Κολώνες 1,5m, πασαλάκια 1,5m 1.100,00€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ)  17.000,00  
 
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 τη διοργάνωση στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Χριστουγέννων 2019 του 
Δήμου Η.Π. Νάουσας. 

 
Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει: 

Την έγκριση της δαπάνης και εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 17.000,00 ευρώ σε βάρος του 
Κ.Α. 02.15.6471.012 (Φθινοπωρινές και χειμερινές εκδηλώσεις 2019 ) στο πλαίσιο των 
εκδηλώσεων Χριστουγέννων 2019 του Δήμου Η.Π. Νάουσας. 

 
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 17.000,00 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 



 

 


