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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Θέμα: Έγκριση συνδιοργάνωσης του εθίμου των Μωμόγερων με την «Εύξεινο
Λέσχη Βέροιας»
Ο Πρόεδρος της «Ευξείνου Λέσχης Βέροιας», Σαρημιχαηλίδης Παύλος, με αίτησή του (αρ. πρωτ.
31427/12-11-2018) ζητά εκ μέρους του Συλλόγου τη συνδιοργάνωση με το Δήμο Βέροιας του
εθίμου των «Μωμόγερων» που πρόκειται να πραγματοποιηθεί, το Σάββατο 29 Δεκεμβρίου 2018
στη Βέροια.
Με την ίδια αίτηση επίσης ζητά την παραχώρηση της Πλατείας Δημαρχείου στη Βέροια, το
Σάββατο 29 Δεκεμβρίου 2018 από 13:00 έως 17:00, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η
εκδήλωση.
Οι «Μωμόγεροι» είναι ένα πανάρχαιο ποντιακό λαϊκό δρώμενο που λαμβάνει χώρα τις ημέρες
των εορτών με ευχετήριο χαρακτήρα. Σκοπός του δρώμενου είναι οι συμμετέχοντες σ’ αυτό να
έρθουν σε επαφή πρώτα με τους κατοίκους της περιοχής, θυμίζοντας τους την παράδοση του
τόπου και δευτερευόντως με τους επισκέπτες και τους τουρίστες της πόλης, προβάλλοντας την
τοπική πολιτιστική κληρονομιά. Η κληρονομιά αυτή διαφημίζεται και σε άλλες πόλεις μέσω των
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης που καλύπτουν και προβάλλουν το γεγονός.
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 Εύξεινο
Λέσχη Βέροιας κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, εξυπηρετώντας παράλληλα τον σκοπό της
τουριστικής προβολής της πόλης και για τους παραπάνω λόγους κρίνεται αναγκαία.
Η συνολική δαπάνη για τη συμμετοχή του Δήμου Βέροιας ως συνδιοργανωτή του εθίμου των
Μωμόγερων με την «Εύξεινο Λέσχη Βέροιας» ανέρχεται στο ποσό των 750,00€
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.
Γ) Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθ. 185 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α’
114/08-06-2006) προβλέπεται ότι:
«1. Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου επιτρέπεται να παραχωρείται
δωρεάν η χρήση δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων στο Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα
δημοσίου δικαίου, για την αντιμετώπιση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης. Η παραχώρηση
ανακαλείται με όμοια απόφαση, εφόσον οι λόγοι που την είχαν υπαγορεύσει έχουν εκλείψει.
2. Ομοίως με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, επιτρέπεται να
παραχωρείται δωρεάν η χρήση ακινήτων σε άλλα νομικά πρόσωπα, που ασκούν
αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητα, η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά
συμφέροντα».
Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο:
1.

2.

Να εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Βέροιας ως συνδιοργανωτή του εθίμου των
Μωμόγερων με την «Εύξεινο Λέσχη Βέροιας» το οποίο θα πραγματοποιηθεί , το Σάββατο 29
Δεκεμβρίου 2018 στη Βέροια, με ποσό συμμετοχής 750€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Να εγκρίνει την παραχώρηση της Πλατείας Δημαρχείου στη Βέροια, το Σάββατο 29
Δεκεμβρίου 2018 από 13:00 έως 17:00, για τον παραπάνω σκοπό.
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