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Θέμα: Έγκριση αίτησης του Μικτού Κέντρου Διημέρευσης-Ημερήσιας 
Φροντίδας, Απασχόλησης και Κατάρτισης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες «Τα 
παιδιά της Άνοιξης» για παραχώρηση της Πλατείας Δημαρχείου και παράλληλης 
ηλεκτροδότησής της  
 

Η Διοικητική Διευθύντρια του Μικτού Κέντρου Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας, 
Απασχόλησης και Κατάρτισης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες «Τα παιδιά της Άνοιξης» με 
αίτησή της (αρ. πρωτ. 10208/10-04-2018) ζητά την παραχώρηση τμήματος της Πλατείας 
Δημαρχείου Βέροιας, από την Παρασκευή 20 Απριλίου 2018 έως την Τρίτη 24 Απριλίου 
2018, προκειμένου να διοργανωθεί η ανθοκομική έκθεση του κέντρου των «Παιδιών της 
Άνοιξης» με πολύχρωμες και αρωματικές συνθέσεις και περισσότερα από 2.000 φυτά.  
 
Με την ίδια αίτηση ζητά επίσης τη συμβολή του Δήμου Βέροιας μέσω της παροχής νερού και 
ηλεκτρικού ρεύματος για τις ανάγκες της έκθεσης.   

 
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». 
 
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για 
 
1) Την παραχώρηση τμήματος της Πλατείας Δημαρχείου Βέροιας, από την Παρασκευή 20 

Απριλίου 2018 έως την Τρίτη 24 Απριλίου 2018, για τον παραπάνω σκοπό. 
2) Την παροχή νερού και ηλεκτρικού ρεύματος για τις ανάγκες της έκθεσης.  

 
 

Ο Δήμαρχος 
 
 
 

Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης 
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