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ΑΠΟΦΑΣΗ 69/2014
Θέμα: Διοργάνωση εκδήλωσης στο Δήμο Αγιάς στα πλαίσια του προγράμματος με τίτλο
«TOWARDS EXCELLENCE IN CULTURAL TOURISM”(Για έναν ιδανικό

πολιτιστικό τουρισμό)

Ο Δήμαρχος Αγιάς
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του N. 3852/2010
2) Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 23 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του
Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)
3) Την υπ’ αριθμ. 261/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς περί «Έγκριση
Συμμετοχής του Δήμου Αγιάς στην πρόταση «TOWARDS EXCELLENCE in CULTURAL
TOURISM_549587-EFC-1-2013-2-BG-EFC-NT του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
Europe for Citizens/Action:1, Measure 1-2.» όπου στόχος του έργου είναι η

συνεργασία Ευρωπαϊκών Δήμων για την προστασία και διατήρηση της άυλης
πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της ενδυνάμωσης του πολιτιστικού τουρισμού και
η ανάπτυξη συνεργασιών και συνεργειών προς αυτή την κατεύθυνση. Για την
επίτευξη του στόχου αυτού θα επιδιωχθεί και η ενεργής συμμετοχή ηλικιωμένων
ατόμων ως θεματοφύλακες των παραδόσεων, ηθών και εθίμων.
Το Εταιρικό σχήμα αποτελείται:
• Δήμος Σαντάνσκι (Βουλγαρία)-Επικεφαλής εταίρος
• Δήμος Χάριντα (Σουηδία)
• Δήμος Αγιάς (Ελλάδα)
• Δήμος Σεπίνο (Ιταλία)
• Ένωση Τοπικών Συμβουλίων Μπαλζάν (Μάλτα)
• Δήμος Σάντα Κρουζ Τενερίφης (Ισπανία)
Κάθε εταίρος θα φιλοξενήσει και θα οργανώσει μια εκδήλωση . Η διάρκεια του
έργου είναι 12 μήνες 1-1-2014/31-12-2014.
4) Το συμφωνητικό για το Πρόγραμμα TOWARDS EXCELLENCE in CULTURAL (TECT)

TOURISM_549587-EFC-1-2013-2-BG-EFC-NT
5) Τη διοργάνωση εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί από το Δήμο Αγιάς από 4 έως

6 Ιουνίου 2014, με αντικείμενο «Πολιτιστικός Τουρισμός και Ενεργός Γήρανση».
Στη συνάντηση θα συμμετέχουν συνολικά 30 εκπρόσωποι των εταίρων, οι οποίοι θα
φιλοξενηθούν στον Αγιόκαμπο και, κατά την παραμονή τους, πρόκειται να επισκεφθούν
ιστορικούς χώρους όπως η Ιερά Μονή Παντελεήμονος και το Κάστρο της Βελίκας, αλλά
και την πόλη της Αγιάς, να γευθούν την τοπική κουζίνα και να παρασκευάσουν γλυκό
κεράσι.
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Την πρώτη μέρα η συνάντηση πραγματοποιείται στο Πολιτιστικό Κέντρο «Χρυσαλλίδα»
στην Αγιά, από 09:45΄ έως 14:30΄, ενώ τις επόμενες δύο ημέρες πραγματοποιείται
στον Αγιόκαμπο στο ξενοδοχείο Golden Beach.
6) Την υπ’ αριθ. 31/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση πίστωσης
συνολικού ποσού 22.186,00€ σε βάρος του Κ.Α.:02.00.6736.07 του προϋπολογισμού
του Δήμου έτους 2014.
Αποφασίζουμε
Την ανάθεση προμήθειας διαφόρων ειδών διατροφής απαραίτητα για την κάλυψη των αναγκών
της εκδήλωσης, στο Σούπερ Μάρκετ «ΠΕΝΤΕ ΑΕ – ΓΑΛΑΞΙΑΣ» με έδρα Λαρίσης 46 Αγιά, &
Α.Φ.Μ.: 094116278, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, αντί του συνολικού ποσού των 157,82€ σε βάρος
του Κ.Α.: 02.00.6736.07 «Δαπάνες για συμμετοχή στο πρόγραμμα TOWARDS
EXCELLENCE IN CULTURAL TOURISM».

Ύστερα από τα ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα, η οποία υπογράφεται, αναρτάται στο
διαδίκτυο, δημοσιοποιείται από την ιστοσελίδα του Δήμου Αγιάς και κοινοποιείται
αρμοδίως.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αντώνης Ν. Γκουντάρας
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