
Βέροια, 1 Νοεμβρίου 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θέμα: Έγκριση συνδιοργάνωσης χριστουγεννιάτικων δράσεων-εκδηλώσεων με τον
Πολιτιστικό-Τουριστικό Όμιλο Σελίου

Ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού-Τουριστικού Ομίλου Σελίου, Δημήτρης Καντζίκης, με αίτημά του

(αρ. πρωτ. 29922/30-10-2018) ζητά τη συνδιοργάνωση χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων-

δράσεων με το Δήμο Βεροιας που έχουν ως στόχο την ανάδειξη του ορεινού οικισμού Κάτω

Βερμίου (Σελίου) και θα περιλαμβάνουν στολισμό των κεντρικών πλατειών και δρόμων του

οικισμού καθώς και εκδηλώσεις για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν από το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018 με την εκδήλωση

φωταγώγησης του Χριστουγεννιάτικου δένδρου στην κεντρική πλατεία του χωριού και θα

ολοκληρωθούν τα Θεοφάνεια.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συγκεκριμένες εκδηλώσεις-δράσεις πρόκειται να βοηθήσουν στην

ανάδειξη και την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής, προσφέροντας στους

χειμερινούς επισκέπτες του χωριού μια μοναδική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα και εμπειρία,

κρίνεται αναγκαία η υποστήριξη των εκδηλώσεων.

Η συνολική δαπάνη για τη συμμετοχή του Δήμου Βέροιας ως συνδιοργανωτή στις

χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις-δράσεις του Πολιτιστικού-Τουριστικού Ομίλου Σελίου ανέρχεται

στο ποσό των 1.500,00€ 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
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Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο:

Να εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Βέροιας ως συνδιοργανωτή σε Χριστουγεννιάτικων

εκδηλώσεων-δράσεων με τον Πολιτιστικό-Τουριστικό Όμιλο Σελίου οι οποίες θα λάβουν χώρα

στην Τοπική Κοινότητα Κάτω Βερμίου (Σέλι) από το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018 μέχρι τα

Θεοφάνεια.
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