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Θέμα: Έγκριση αίτησης του Τουριστικού – Πολιτιστικού – Εξωραϊστικού Συλλόγου 

Μετοχίου  «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ’» για τη συνδιοργάνωση  πολιτιστικής εκδήλωσης 

με το Δήμο Βέροιας  

 
Η Πρόεδρος του νεοσύστατου Τουριστικού – Πολιτιστικού – Εξωραϊστικού Συλλόγου Μετοχίου  
«ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ’», Αναστασία Καραγιαννίδου, με αίτησή της (αρ. πρωτ. 23277/31-08-2018) 
ζητά, εκ μέρους του συλλόγου, τη συνδιοργάνωση με το Δήμο Βέροιας πολιτιστικής εκδήλωσης η 
οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου 2018 στην Τοπική Κοινότητα Μετοχίου.   
 
Σημειώνεται ότι πρόκειται για την πρώτη εκδήλωση του νεοσύστατου συλλόγου γεγονός που έχει 
ξεχωριστό χαρακτήρα και συμβολισμό ιδιαίτερα αν αναλογιστούμε ότι πρόκειται για το μοναδικό 
πολιτιστικό σύλλογο με έδρα το Μετόχι και ως εκ τούτου αναμένεται να έχει ιδιαίτερα βαρύτητα για 
την τοπική κοινότητα.  

 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω κρίνεται σκόπιμη η υποστήριξη της εκδήλωσης από το Δήμο 
Βέροιας με το σκεπτικό ότι τέτοιες δράσεις μπορούν να συμβάλλουν στην ανάδειξη των τοπικών 
εθίμων και της πλούσιας και ποικιλόμορφης πολιτιστικής κληρονομιάς των τοπικών κοινοτήτων 
του δήμου.    
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 
87/7.6.2010): «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». 
 

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο: 
 

Να εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Βέροιας ως συνδιοργανωτή σε πολιτιστική εκδήλωση με τον 
Τουριστικό – Πολιτιστικό – Εξωραϊστικό Σύλλοηο Μετοχίου  «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ’» η οποία θα 
πραγματοποιηθεί το Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου 2018 στην Τοπική Κοινότητα Μετοχίου. 

 
 

Ο Δήμαρχος 
 
   
 

Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης 
 

 

  
     Βέροια, 31 Αυγούστου 2018 
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