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ΠΡΟΣ: ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη δαπανών 2ης συνάντησης τοπικών φορέων υποστήριξης στο πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού προγράμματος «INTERREG EUROPE Cult-CreaTE» για την ανάπτυξη και ανάδειξη 
του Δημιουργικού και Πολιτιστικού Τουρισμού στη Νάουσα και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης 
πίστωσης. 

 
 
Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος για την ανάπτυξη και ανάδειξη του Δημιουργικού και 

Πολιτιστικού Τουρισμού «INTERREG EUROPE Cult-CreaTE», πρόκειται να διεξαχθεί την Παρασκευή 22 
Μαΐου 2020 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου η δεύτερη συνάντηση των τοπικών φορέων 
υποστήριξης (local stakeholder group) του έργου. 

 Στην ανωτέρω συνάντηση θα συμμετέχουν μέλη της ομάδας εργασίας του Δήμου Η.Π. Νάουσας 
και από ένα (1) μέλος των τοπικών φορέων υποστήριξης (local stakeholder group) και συγκεκριμένα από 
τον Σύνδεσμο Οινοποιών, Εμπορικό Σύλλογο, Σύλλογο Εστίασης, Ένωση Ξενοδόχων, καθώς και 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού. Πρόκειται να ληφθούν όλα τα 
προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης και ασφάλειας της υγείας των συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις 
υποδείξεις των αρμόδιων κρατικών φορέων για τη νόσο Covid-19. 

Θέμα της συνάντησης είναι η ανάπτυξη και ανάδειξη της Νάουσας ως την «Πόλη του Κρασιού» 
και ως ένα νέο, εναλλακτικό τουριστικό προορισμό όπου ο επισκέπτης όχι μόνο θα μπορεί να έρθει σε 
επαφή με την τοπική παραδοσιακή κουζίνα και τις τοπικές μοναδικές ποικιλίες οίνου, αλλά και να 
συμμετέχει και στη συνολική εμπειρία των δραστηριοτήτων παραγωγής αυτών. Οι φορείς της τοπικής 
ομάδας υποστήριξης του έργου, καλούνται να συμμετέχουν στη συνάντηση αυτή παραθέτοντας τις ιδέες 
τους και τις εμπειρίες τους για την ανάδειξη της πόλης. 

Στο ανωτέρω ευρωπαϊκό πρόγραμμα ο Δήμος Η.Π. Νάουσας συμμετέχει ως εταίρος (PP8) 
σύμφωνα με τη σχετική απόφαση έγκρισης του «INTERREG EUROPE» από τις 25/5/2018 με συνολικό 
επιδοτούμενο κατά 100% προϋπολογισμό με το ποσό των 179.000,00 ευρώ από τον φορέα υλοποίησης. 

Για τους ανωτέρω λόγους, ο Δήμος Η.Π. Νάουσας προτίθεται να διοργανώσει την δεύτερη 
συνάντηση των τοπικών φορέων υποστήριξης (local stakeholder group), στις εργασίες της οποίας θα 
παρατεθεί μπουφές (γεύμα-καφές) για τους συμμετέχοντες. Το συνολικό κόστος ανέρχεται στο ποσό των 
600,00 ευρώ (συμπ. ανάλογου ΦΠΑ) και αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη βάσει των εγγράφων του 
προγράμματος «Cult-Create» (PGI05343), του application form  (σελ. 79-80) και του project partnership 
agreement και δεν επιβαρύνει τον Προϋπολογισμό του Δήμου, καθώς το ποσό είναι επιδοτούμενο από 
τον φορέα υλοποίησης INTERREG EUROPE. 

 

http://www.naoussa.gr/


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 
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. 
02.15.6471.010 (Δράσεις του "Cult-CreaTE - Index Numb. PGI05343" με επιχορήγηση από το πρόγραμμα 
Interreg Europe) είναι γενική, παρίσταται η ανάγκη εξειδίκευσής της για τη δαπάνη πραγματοποίησης της 
2ης συνάντησης των τοπικών φορέων υποστήριξης στο πλαίσιο του εγκεκριμένου ευρωπαϊκού 
προγράμματος «INTERREG EUROPE Cult-CreaTE» για την ανάπτυξη και ανάδειξη του Δημιουργικού και 
Πολιτιστικού Τουρισμού στη Νάουσα. 

 
Ο αναλυτικός προϋπολογισμός εξόδων περιγράφεται ως εξής: 

Α/Α 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ) 

1 Δαπάνη παράθεσης μπουφέ (γεύμα-καφές) στο πλαίσιο διοργάνωσης της 
2ης συνάντησης των τοπικών φορέων υποστήριξης του εγκεκριμένου 
προγράμματος «INTERREG EUROPE Cult-CreaTE» για την ανάπτυξη και 
ανάδειξη του Δημιουργικού και Πολιτιστικού Τουρισμού στη Νάουσα  

600,00€ 

 ΣΥΝΟΛΟ 600,00€ 

 
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. 356 /2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας, με την οποία εγκρίθηκε η 
13η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του 2018 για τη δημιουργία του νέου ΚΑΕ εσόδων 
δ) την 51/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ’ αριθ. 2224/14-4-2020 απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης για την επικύρωσή του 
ε) την εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α. 02.15.6471.010 (Δράσεις του "Cult-CreaTE - Index Numb. 
PGI05343" με επιχορήγηση από το πρόγραμμα Interreg Europe) 
στ) την ανάγκη για τη δαπάνη παράθεσης μπουφέ (γεύμα-καφές) στο πλαίσιο διοργάνωσης της 2ης 
συνάντησης των τοπικών φορέων υποστήριξης ως επιλέξιμη δαπάνη του εγκεκριμένου προγράμματος 
«INTERREG EUROPE Cult-CreaTE» για την ανάπτυξη και ανάδειξη του Δημιουργικού και Πολιτιστικού 
Τουρισμού στη Νάουσα. 

 



Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 600,00 ευρώ (με ΦΠΑ) σε βάρος του K.A. 
02.15.6471.010 (Δράσεις του "Cult-CreaTE - Index Numb. PGI05343" με επιχορήγηση από το πρόγραμμα 

Interreg Europe). 
 
 
 

 
ΓΙΑ ΥΠΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝOΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 
 
 
 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΑΣ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
 
 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

ΔΗΜΟΥ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ 
 
 
 
 

ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ 

 


