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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θέμα: Έγκριση μετακίνησης αντιπροσωπείας σε Διεθνείς Τουριστικές
Εκθέσεις και Φεστιβάλ

Σύμφωνα με το πρόγραμμα τουριστικής προβολής του Δήμου Βέροιας, η
συμμετοχή του δήμου σε τουριστικές εκθέσεις του εξωτερικού θεωρείται
ιδιαίτερα κρίσιμη στην προσπάθεια του Τμήματος Τουρισμού να προβάλλει και
προωθήσει τα πλεονεκτήματα της περιοχής και το τοπικό τουριστικό προϊόν σε
συγκεκριμένες διεθνείς ταξιδιωτικές αγορές.

Ως εκ τούτου ο Δήμος Βέροιας είναι προγραμματισμένο να συμμετάσχει στις
παρακάτω εκθέσεις:

1. ITB Berlin, Βερολίνο, Γερμανία, 6-10 Φεβρουαρίου 2019. Πρόκειται για
μια από τις μεγαλύτερες τουριστικές εκθέσεις παγκοσμίως. Εκεί, θα
υπάρξει η δυνατότητα, εκτός της διάθεσης ενημερωτικού-τουριστικού
υλικού, να πραγματοποιηθούν κατ’ ιδίαν επαφές με τουριστικούς
πράκτορες από όλο τον κόσμο. Επιπλέον, θα υπάρξει μέσω της συμμετοχής
σε παράλληλες εκδηλώσεις στο πλαίσιο της έκθεσης ενημέρωσης για τις
τελευταίες εξελίξεις στο χώρο του τουρισμού παγκοσμίως.

2. 2η Ελληνο - Ολλανδική Έκθεση / Φεστιβάλ «Feel, Taste, Live Greece!»,
Ουτρέχτη, Ολλανδία, 14-17 Μαρτίου 2019. Στην έκθεση συμμετέχουν
εξωστρεφείς επιχειρήσεις, θεσμικοί φορείς και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης
από όλη την Ελλάδα, που αναζητούν δίαυλους δικτύωσης, προώθησης και
διαφήμισης στην Ολλανδία, για την προβολή της άυλης Πολιτιστικής
Κληρονομιάς της Ελλάδας, των τοπικών προϊόντων και του θεματικού και
γενικού τουρισμού σε Ολλανδούς και Έλληνες της Ολλανδίας.

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».
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Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο:

Να εγκρίνει τη μετακίνηση αντιπροσωπείας του Δήμου Βέροιας σε Βερολίνο
και Ουτρέχτη για τη συμμετοχή στις Διεθνείς Εκθέσεις ITB Berlin και 2η
Ελληνο - Ολλανδική Έκθεση / Φεστιβάλ «Feel, Taste, Live Greece!» αντίστοιχα,
η οποία θα αποτελείται κάθε φορά από τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού, Βασίλη
Λυκοστράτη, αιρετούς, υπηρεσιακούς ή/και ειδικούς συνεργάτες, με δαπάνη
ύψους 2.500,00€.
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