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Προς: Το Δημοτικό Συμβούλιο

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Θέμα: Έγκριση συνδιοργάνωσης του εθίμου της «Βαρβάρας» με τη «Θρακική Εστία
Βέροιας»
Ο Πρόεδρος της «Θρακικής Εστίας Βέροιας», Στάθης Βακάλης, με αίτησή του (αρ. πρωτ.
32485/20-11-2018) ζητά εκ μέρους του Συλλόγου τη συνδιοργάνωση με το Δήμο Βέροιας του
εθίμου της «Βαρβάρας» που πρόκειται να πραγματοποιηθεί, την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2018
στη Βέροια.
Το έθιμο της «Βαρβάρας» αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της λαϊκής λατρευτικής παράδοσης της
Θράκης και τηρείται κάθε χρόνο από τη Θρακική Εστία Βέροιας ενώ τη φετινή χρονιά η
εκδήλωση θα ανοίξει με ομιλία του Θρακιώτη συγγραφέα, Γεωργίου Μάνου, με θέμα «Ο
ξεριζωμός των Ελλήνων της Θράκης».
Ένας από τους βασικούς στόχους του Δήμου Βέροιας είναι η ανάδειξη της πλούσιας και
ποικιλόμορφης τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από τη διοργάνωση μορφωτικών και
πολιτιστικών εκδηλώσεων και η συνδιοργάνωση της παραπάνω εκδήλωσης με την τη Θρακική
Εστία Βέροιας κινείται προς αυτή την κατεύθυνση.
Η συνολική δαπάνη για τη συμμετοχή του Δήμου Βέροιας ως συνδιοργανωτή του εθίμου της
«Βαρβάρας» με την «Θρακική Εστία Βέροιας» ανέρχεται στο ποσό των 250,00€
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’ 87/07-062010) «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 συμμετοχή του Δήμου Βέροιας ως συνδιοργανωτή του εθίμου της
«Βαρβάρας» με τη «Θρακική Εστία Βέροιας» που θα πραγματοποιηθεί , την Κυριακή
2 Δεκεμβρίου 2018 στη Βέροια, με ποσό συμμετοχής 250€ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24%..
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