
 
 

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Ο  Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α  
 

Θέμα: Έγκριση α) διοργάνωσης εκδηλώσεων και β) προγράμματος εορτασμού 

της επετείου απελευθέρωσης της Βέροιας από τους Τούρκους 

 

Στο πλαίσιο εορτασμού της επετείου απελευθέρωσης της Βέροιας από τους Τούρκους, τη 

μεγαλύτερη τοπική εορτή της περιοχής, ο Δήμος Βέροιας διοργανώνει κάθε χρόνο σειρά 

εκδηλώσεων και εθιμοτυπικών τελετών οι οποίες κορυφώνονται ανήμερα της επετείου στις 

16 Οκτωβρίου.  

Κατά τη διάρκεια των εορταστικών εκδηλώσεων ο Δήμος Βέροιας είθισται να φιλοξενεί 

ξένες και ελληνικές αντιπροσωπείες αδελφοποιημένων ή συνεργαζόμενων πόλεων με σκοπό 

την ανάπτυξη πολιτιστικών, οικονομικών και κοινωνικών σχέσεων με άλλες περιοχές της 

χώρας ή του εξωτερικού. 

Τη φετινή χρονιά στις εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της Βέροιας αναμένεται να 

συμμετέχουν ύστερα από σχετική πρόσκληση του Δημάρχου Βέροιας αντιπροσωπείες από 

την πόλη Πούσκιν της Αγίας Πετρούπολης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, την πόλη Κουρσκ της 

Ρωσικής Ομοσπονδίας, την πόλη Ούζιτσε της Δημοκρατίας της Σερβίας, του Δήμου 

Στροβόλου της Κυπριακής Δημοκρατίας καθώς και του Δήμου Άργους – Μυκηνών.  

Οι επισκέψεις των παραπάνω αντιπροσωπειών πρόκειται να συμβάλλουν τα μέγιστα στην 

κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης και της ευρύτερης περιοχής 

καθώς και στην τουριστική προβολή του Δήμου Βέροιας τόσο στο εξωτερικό όσο και 

εγχώρια.  

Κατά συνέπεια, για την άρτια και επιτυχή υποδοχή και φιλοξενία των παραπάνω 

αντιπροσωπειών, κρίνεται απαραίτητη, σύμφωνα με το εθιμοτυπικό, η κάλυψη των εξόδων 

διαμονής, η προσφορά εδεσμάτων-γευμάτων, η προσφορά αναμνηστικών δώρων και η 

μίσθωση λεωφορείου για τις μετακινήσεις των αντιπροσωπειών και τη ξενάγηση τους στα 

σπουδαιότερα ιστορικά μνημεία και αξιοθέατα της περιοχής.  

Επιπλέον, στο πλαίσιο διοργάνωσης της κεντρικής εκδήλωσης του εορταστικού 

προγράμματος εκδηλώσεων η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Χώρο Τεχνών την παραμονή 

του εορτασμού των Ελευθερίων απατούνται μια σειρά πρόσθετων δαπανών.  
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Τέλος, για την ομαλή διεξαγωγή της μαθητικής και στρατιωτικής παρέλασης ανήμερα της 

επετείου της 16ης Οκτωβρίου, απαιτείται ηχητική εγκατάσταση και κάλυψη της σχετικής 

δαπάνης.  

Η συνολική δαπάνη για τη διοργάνωση των προγραμματισμένων εκδηλώσεων ανέρχεται 

στο ποσό των 13.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από τον 

προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας, οικονομικού έτους 2018, σε βάρος των κάτωθι ΚΑ: 

 Κ.Α.Ε. 02.00.6443.001 με τίτλο «Δαπάνες Δεξιώσεων και Εθνικών και Τοπικών 

Εορτών», ποσό 6.640€ 

 Κ.Α.Ε. 02.006444.001 με τίτλο «Έξοδα Αδελφοποιήσεων», ποσό 4.560€ 

 Κ.Α.Ε. 02.006433.001 με τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα 

φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών», ποσό 1.800€ 

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: 

 

1) Να εγκρίνει τη διοργάνωση των εκδηλώσεων στο πλαίσιο εορτασμού της 
Απελευθέρωσης της πόλης στις 16 Οκτωβρίου 2018. 

2) Να εγκρίνει το συνημμένο αναλυτικό Πρόγραμμα Εορτασμού της 

Απελευθέρωσης της Βέροιας.  

 
 
 

 

Ο Δήμαρχος 

 

Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης 

 

 

 

 



                                         ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 

 

Κυριακή 14-10-2018: 

Ώρα  19:00:    Χώρος Τεχνών Δήμου Βέροιας 

 Απονομή τιμητικών διακρίσεων σε φορείς και πρόσωπα που προσέφεραν 
εξαιρετικές υπηρεσίες στην πόλη της Βέροιας.  

 Απονομή βραβείων σε μαθητές που αρίστευσαν στις εισαγωγικές 

εξετάσεις των Α.Ε.Ι., ή διακρίθηκαν σε μαθητικούς και καλλιτεχνικούς 

διαγωνισμούς.  

 Απονομή βραβείων σε αθλητές που διακρίθηκαν σε διεθνείς ή 

πανελλήνιους αγώνες.  

Δευτέρα 15-10-2018: 

                                  Γενικός σημαιοστολισμός όλων των Δημοσίων και Δημοτικών καταστημάτων, 

Ν.Π.Δ.Δ. και Τραπεζών ως και των οικιών από την ανατολή του ηλίου της 15ης 

Οκτωβρίου μέχρι τη δύση της 16ης Οκτωβρίου 

Φωταγώγηση των Δημοσίων και Δημοτικών καταστημάτων καθώς και των 

καταστημάτων των Ν.Π.Δ.Δ. και των Τραπεζών τις βραδινές ώρες της 15ης 

και 16ης Οκτωβρίου. 

Ώρα  20:30:    Χώρος Τεχνών Δήμου Βέροιας 

 Κεντρική εκδήλωση της απελευθέρωσης 

 

Τρίτη 16-10-2018: 

Ώρα  07.30:  Θα σημάνουν χαρμόσυνα οι καμπάνες των εκκλησιών. 

Ώρα  08.00:  Επίσημη έπαρση της Σημαίας.  

Ώρα 10.00:  Παράταξη μπάντας Φιλαρμονικής Δήμου Βέροιας. 

Ώρα 10.20:  Πέρας προσέλευσης στον Παλαιό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Αποστόλων 

Παύλου και Πέτρου Βεροίας των Αρχών και του Λαού.  

Ώρα 10.25: Πέρας προσέλευσης επισήμων στον Παλαιό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων 

Αποστόλων Παύλου και Πέτρου Βεροίας.  

Ώρα 10.30: Επίσημη Δοξολογία στον Παλαιό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Αποστόλων 

Παύλου και Πέτρου Βεροίας  



 

Ώρα 11.30:  Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο Πεσόντων στην 

Πλατεία Ρακτιβάν (Ωρολογίου) από τους κ.κ.: 

 Εκπρόσωπο της Κυβέρνησης  

 Εκπρόσωπο της Βουλής των Ελλήνων  

 Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ημαθίας 

 Στρατηγό – Διοικητή 1ης Μεραρχίας Πεζικού   

 Δήμαρχο Βέροιας  

 Διευθυντή Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας  

 Διοικητή Σχολής Μετεκπαίδευσης & Επιμόρφωσης Ελλ. Αστυνομίας Β. 
Ελλάδος  

 Διοικητή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βέροιας  

 Προέδρους Παραρτημάτων Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών  

 Προέδρους Αναπηρικών & Εφεδροπολεμικών Οργανώσεων  

 Εκπροσώπους Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης  

 Οργανώσεις, Συλλόγους, Σωματεία & λοιπούς φορείς 
 
Εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από εκπρόσωπο-καθηγήτρια της Διεύθυνσης 

Β/μιας Εκπαίδευσης Ημαθίας. 

 
Σιγή ενός λεπτού - Εθνικός Ύμνος. 

 
 
Ώρα 12.00:   Παρέλαση προ του Λαού και των Επισήμων, των αναπήρων πολέμου, μαθητών 
και μαθητριών των  σχολείων, προσκόπων, οδηγών κ.λ.π. με τις σημαίες τους, καθώς και 
τμημάτων Στρατού. 
 

Ώρα 12:45:  Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο  δέχονται ευχές στο Δημαρχείο μετά το    
πέρας της  παρέλασης. 
 

Η σειρά της παρέλασης θα ρυθμιστεί από τον Προϊστάμενο του Γραφείου Φυσικής Αγωγής που 

θα έχει το γενικό πρόσταγμα, σε συνεργασία με αρμόδιο αξιωματικό της 1ης Μεραρχίας Πεζικού. 

 

Στις ανωτέρω εκδηλώσεις παρακαλούνται, να παραστούν οι αρχές, ο λαός της πόλης 
και των Συνοικισμών, καθώς και οι Αναπηρικές, Αντιστασιακές, Εφεδροπολεμικές, Εργατικές, 
Επιμελητηριακές, Αγροτικές, Εμπορικές, Συνεταιριστικές, Επιστημονικές, Επαγγελματικές, 
Λογοτεχνικές Ενώσεις και Οργανώσεις, τα πολιτιστικά Σωματεία και οι Σύλλογοι, τα τοπικά  
Μ.Μ.Ε. 
 

Τα όσα αφορούν:  

      α) την ιεροτελεστία, θα ρυθμισθούν από την Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης 

και Καμπανίας,   



      β)  τη μικροφωνική εγκατάσταση στο χώρο κατάθεσης στεφάνων, από την 1η 

Μεραρχία Πεζικού και  

      γ) τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την τήρηση της τάξης σ' όλες τις εκδηλώσεις, 

από την Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας.  

 

 

 Τελετάρχες ορίζονται οι υπάλληλοι του Δήμου Βέροιας:  

Η Ασημίνα Λέκκα σε όλες τις εκδηλώσεις στο Χώρο Τεχνών του Δήμου Βέροιας 

στις 14 Οκτωβρίου 2018 καθώς και στο χώρο κατάθεσης στεφάνων στις 16 

Οκτωβρίου 2018. 

 

Ο Στράτος Τάκης στον Παλαιό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Αποστόλων Παύλου και 

Πέτρου Βεροίας καθώς και στην εξέδρα της παρέλασης στις 16 Οκτωβρίου 2018. 

 

Οι Δηλώσεις κατάθεσης στεφάνων θα πραγματοποιούνται έως την Παρασκευή 

12-10-2018 και ώρα 14:00 στο Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου Βέροιας, τηλ. 

2331350617.  

 

 


