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Email: presver@otenet.gr
Τηλέφωνο: 2331350617

www.veria.gr

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θέμα: Έγκριση διοργάνωσης χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων και εγκατάστασης

θεματικού πάρκου

Στο πλαίσιο της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων ο Δήμος Βέροιας πρόκειται να

διοργανώσει χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις καθώς και να εγκαταστήσει θεματικό

χριστουγεννιάτικο πάρκο στην πλατεία Εληάς με σκοπό να δημιουργήσει εορταστικό κλίμα στο

κέντρο της πόλης, να ψυχαγωγήσει μικρούς και μεγάλους αλλά και να προσελκύσει επισκέπτες

από γειτονικές δήμους και νομούς προκειμένου να ενισχύσει την εμπορική κίνηση στην τοπική

αγορά.

Το θεματικό πάρκο θα περιλαμβάνει ένα τεράστιο καράβι 16μ., σύμβολο των Χριστουγέννων στη

χώρα μας, όπου οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να βιώσουν μια μοναδική εμπειρία, ένα

ταξίδι στο χώρο και το χρόνο, σε μιαν άλλη εποχή, στην εποχή των μεγάλων ανακαλύψεων. Το

καράβι ουσιαστικά θα αποτελέσει ένα πρωτότυπο «σπίτι του Άγιου Βασίλη» και θα λειτουργήσει

ως ένα μοναδικό σκηνικό για παράλληλες εκδηλώσεις (μουσικά πάρτι, παιδικές εκδηλώσεις,

βιβλιοπαρουσιάσεις κτλ).

Επιπλέον, στο πάρκο θα εγκατασταθεί και ένα δεύτερο σκηνικό το «ταχυδρομείο των ξωτικών»

χώρος όπου παραλαμβάνονται τα γράμματα των παιδιών και προωθούνται στον Άγιο Βασίλη.

Τα παιδιά θα γράφουν το γράμμα τους και θα το τοποθετούν στο ειδικά διαμορφωμένο

γραμματοκιβώτιο για να φτάσει στον Άγιο Βασίλη.

Στην καρδιά της φιλοσοφίας του θεματικού πάρκου είναι η αλληλεπίδραση με τα παιδιά,

φιλοσοφία που εκδηλώνεται μέσα από μια σειρά παραστάσεων οι οποίες περιλαμβάνουν

διαδραστικά παιχνίδια και είναι ειδικά σχεδιασμένες για παιδικό κοινό.

Συνολικά, οι χριστουγεννιάτικες δράσεις θα αρχίσουν στις 1/12/2018 και θα ολοκληρωθούν στις

9/1/2018, περιλαμβάνοντας καθημερινές δραστηριότητες και 8 διαδραστικές παραστάσεις σε
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σύνολο 40 ημερών.

Η συνολική δαπάνη για τη διοργάνωση των παραπάνω εκδηλώσεων ανέρχεται στο ποσό των

74.400,00 € 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 διοργάνωση χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων και την εγκατάσταση θεματικού

πάρκου στην πλατεία Εληάς από 1/12/2018 έως 9/1/2018.
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