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Θέμα: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Βέροιας στην 2η IMATHIA QUALITY –IQ  

  
Φέτος για δεύτερη χρονιά ο Δήμος Βέροιας διοργανώνει σε συνεργασία με την 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. (ΑΝ.ΗΜΑ.), την Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας και τους 

Δήμους Αλεξάνδρειας και Νάουσας την εκδήλωση-έκθεση «IMATHIA QUALITY –IQ: 

Τουριστικές, Πολιτιστικές και Γαστρονομικές Διαδρομές της Ημαθίας» η οποία θα λάβει 

χώρα στο Ζάππειο Μέγαρο στην Αθήνα το διάστημα 19-21 Οκτωβρίου 2018.  

Σκοπός της έκθεσης-εκδήλωσης IMATHIA QUALITY –IQ είναι να προωθήσει και να 

διαφημίσει στην Ελλάδα το πολιτιστικό περιβάλλον της Ημαθίας, τα προϊόντα και τη 

γαστρονομία του νομού έτσι ώστε να ενισχυθεί η τουριστική κίνηση της περιοχής και να 

επιτευχθεί η ποιοτική ανάπτυξή τους.  

Με το σκεπτικό ότι τουριστική κίνηση σε κάθε περιοχή βοήθησε στην ανάπτυξη των 

τοπικών προϊόντων και αυτά με τη σειρά τους βοήθησαν στην ποιοτική αναβάθμιση του 

τουριστικού προϊόντος διοργανώνεται φέτος η 2η IMATHIA QUALITY –IQ, με στόχο να 

παρουσιάσει με τον καλύτερο τρόπο το τουριστικό και πολιτιστικό απόθεμα της Ημαθίας 

καθώς επίσης και την τοπική γαστρονομία και τους καλύτερους πρεσβευτές του 

αγροδιατροφικού τομέα της περιοχής όπως μεταξύ άλλων το ροδάκινο, το μοσχαρίσιο 

κρέας και το κρασί που συνδέονται άρρηκτα με την ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού 

προϊόντος.  

Η πρωτοβουλία και ο συντονισμός της εκδήλωσης IMATHIA QUALITY –IQ  ανήκουν στην 

Αναπτυξιακή Ημαθίας (ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.), της οποίας ένας εκ των βασικών μετόχων είναι ο 

Δήμος Βέροιας.  

Στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνοντας υπόψη ότι μέσω της εκδήλωσης θα προβληθεί ο πολιτισμός, 

το τουριστικό προϊόν και τα τοπικά προϊόντα, κρίνεται αναγκαία η υποστήριξη της 

συγκεκριμένης δράσης που μπορούν να συμβάλλει τα μέγιστα στην προαγωγή και τη 

διάδοση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς αλλά και στην οικονομική ανάπτυξη της 

περιοχής.  
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Η συνολική δαπάνη για τη συμμετοχή του Δήμου Βέροιας στη διοργάνωση IMATHIA-

QUALITY-IQ ανέρχεται στο ποσό των 6.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα 

καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας, οικονομικού έτους 2018, σε βάρος 

του Κ.Α.Ε. 02.00.6434.001 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων». 

A) Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του αρθ. 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07-06-

2010) «Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός 

από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του 

δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του».  

B) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από 

το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι») (ΦΕΚ 133/τ. Α΄) περί 

Διατάκτη στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού.  

 
Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο: 

 
Να εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Βέροιας στην 2η IMATHIA QUALITY –IQ η οποία θα 
λάβει χώρα στο Ζάππειο Μέγαρο στην Αθήνα το διάστημα 19-21 Οκτωβρίου 2018 
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