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Ταχ. Δ/νση: Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου 

66133 Δράμα
Πληροφορίες: Μ. Καγκασίδου
Τηλέφωνο: 2521350686 Προς: Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου
Fax: 2521021251  (για ψήφιση πιστώσεων)
e-mail: mkaga@dimosdramas.gr  Κοιν:  Τμήμα Προμηθειών

 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 Θέμα : «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για επιλεκτικές καταχωρήσεις σε ηλεκτρονικά ή 
έντυπα μέσα»

Στο άρθρο 209 του Ν. 4555/2018 ορίζεται ότι «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»».

Στο υπ’αριθμ. 39788/31-7-2018 έγγραφο του Υπουργείο Εσωτερικών με θέμα
«Γνωστοποίηση διατάξεων του ν.4555/2018 (Α133)» αναφέρεται ότι: «Με την αντικατάσταση της 
περίπτωσης ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν.3852/2010, απονέμεται αποκλειστικά στο δήμαρχο η 
αρμοδιότητα να αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων 
στον προϋπολογισμό πιστώσεων, με την έκδοση μόνον της σχετικής απόφασης ανάληψης 
υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής, δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση 
συλλογικού οργάνου, παρά μόνο εάν κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο, προκειμένου να επιτευχθεί η 
απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. Σε αυτή την περίπτωση, πριν από την απόφαση του  
δημάρχου, προηγείται σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.».

Στις παραγράφους 2 έως και 4 του άρθρου 2 του ΠΔ 80/2016 ορίζεται ότι: «2.α. 
Προκειμένου να αναληφθεί έγκυρα οποιαδήποτε υποχρέωση ή να εκτελεσθεί οποιαδήποτε 
δαπάνη από τους φορείς του άρθρου 1, εκδίδεται από το διατάκτη ή το κατά νόμο 
εξουσιοδοτημένο όργανο σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με την οποία δεσμεύεται η 
αναγκαία πίστωση και εγκρίνεται, όσον αφορά στους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, η 
πραγματοποίηση της δαπάνης (δημοσιονομική δέσμευση). β. Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής 
Κυβέρνησης η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης διενεργείται σε συνέχεια της απόφασης 
έγκρισης πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης από το αρμόδιο όργανο του φορέα. 3.Κατ' εξαίρεση 
για δαπάνες που πραγματοποιούνται εκτάκτως, καθώς και για τις λοιπές δαπάνες του άρθρου 9 του 
παρόντος, η δέσμευση των σχετικών πιστώσεων διενεργείται κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού. 
4.Ειδικά, όσον αφορά στις δαπάνες για την πραγματοποίηση προμηθειών, παροχή υπηρεσιών 
και εκτέλεση δημόσιων έργων, η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται πριν από την 
υπογραφή της σχετικής διακήρυξης όπου απαιτείται, από το αρμόδιο όργανο του οικείου 
φορέα.».
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Η εν λόγω υπηρεσία αφορά επιλεκτικές καταχωρήσεις σε ηλεκτρονικά ή έντυπα μέσα 
πανελλαδικής εμβέλειας με απώτερο σκοπό την τουριστική προβολή της περιοχής μας.

Αναλυτικότερα:
- Για τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ θα δημιουργηθούν δελτία τύπου τα οποία θα δημοσιευτούν σε 

τουλάχιστον 30 Περιφερειακά ΜΜΕ, σε τουλάχιστον 2 Πανελλαδικά ΜΜΕ, ενώ θα γίνει έμμεση 
διαφήμιση μέσω life style ρεπορτάζ σε site με gossip κοινό. Ανάρτηση ηλεκτρονικών Banner σε 
ιστοσελίδες. 

-  Δημοσίευση αφιερώματος σε καθημερινή εφημερίδα της περιφέρειας
- Προώθηση σε Περιφερειακό ραδιοφωνικό σταθμό για ένα μήνα με καθημερινές 

ραδιοφωνικές μεταδόσεις διαφημιστικού περιεχομένου
- Χορηγούμενη δημοσίευση βίντεο στα Social Media σε σελίδα άνω των 450.000 ακολούθων
- Χορηγούμενη δημοσίευση βίντεο στα Social Media σε σελίδα άνω των 100.000 ακολούθων
- Αναφορά σε τηλεοπτικές εκπομπές/δελτία ειδήσεων Πανελλαδικής εμβέλειας για κάθε 

δράση.

Ο προϋπολογισμός της μελέτης είναι 9.300,00€ (με τον Φ.Π.Α 24%), για την κάλυψη της 
ζητούμενης δαπάνης υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Κ.Α. 00.6431.02 «Οργάνωση και 
υλοποίηση ενεργειών τουριστικής προβολής Δήμου Δράμας» του προϋπολογισμού του Δήμου μας 
οικ. έτους 2021, η δε έγκριση διενέργειας προμήθειας πραγματοποιήθηκε με την 180/2021 
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6Ε0ΗΩ9Μ-ΚΤΕ) και η εξειδίκευση πίστωσης με την 
346/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Το σχετικό CPV είναι το 75125000-8 (Διοικητικές 
Υπηρεσίες σχετιζόμενες με θέματα τουρισμού).

Προτείνουμε την έκδοση απόφασης απ’ ευθείας ανάθεσης της προμήθειας αυτής με την 
ανωτέρω Κ.Α, για ποσό 9.300,00€ με το Φ.Π.Α. (7.500,00€ χωρίς Φ.Π.Α).

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την σχετική έγκριση δαπάνης και 
την διάθεση πίστωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2021 με Κ.Α 00.6431.02
«Οργάνωση και υλοποίηση ενεργειών τουριστικής προβολής Δήμου Δράμας», ποσού 9.300,00 €.

Ο Προϊστάμενος
του Αυτοτελούς Τμήματος

Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Ευστράτιος Αρβανιτίδης

 Συνημμένα:
1) Μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος ΤΟΑ
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