
 
 
 

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Ο  Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α  
 

Θέμα:  Έγκριση αίτησης του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου «Κοπανός» για 
παραχώρηση της Πλατείας Δημαρχείου και παροχή ηλεκτρικού ρεύματος   
 

Ο Πρόεδρος του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου «Κοπανός», Βασίλης Χαβιαρόπουλος, με 
αίτησή του (αρ. πρωτ. 10516/13-04-2018) ζητά, εκ μέρους του συλλόγου, την παραχώρηση 
τμήματος της Πλατείας Δημαρχείου Βέροιας, από την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018 έως το 
Σάββατο 16 Ιουνίου 2018, προκειμένου να διοργανωθεί το 4ο Τουρνουά Ποδοτένις.  
 
Επίσης, με την ίδια αίτηση ζητά την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για την αρτιότερη 
οργάνωση του τουρνουά.  
 
Η συγκεκριμένη διοργάνωση αποτελεί μια πρωτοπόρος ιδέα σε πανελλήνιο επίπεδο και 
σαφώς καινοτόμα καθώς δεν έχει διεξαχθεί κάτι ανάλογο στο παρελθόν.  
 
Οι τρεις πρώτες διοργανώσεις είχαν μεγάλη επιτυχία με τη συμμετοχή περίπου 700 
αθλητών από όλη την Κεντρική Μακεδονία, ενώ μεγάλος αριθμός φίλων του αθλήματος 
παρακολούθησαν τις διοργανώσεις από κοντά.  
 
Μάλιστα τη φετινή χρονιά δίνεται η ευκαιρία στις Ακαδημίες Ποδοσφαίρου του Νομού να 
λάβουν μέρος, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με το άθλημα ακόμη 
μικρότεροι αθλητές.   
 
Σημειώνεται ότι ο χώρος διεξαγωγής του τουρνουά, δηλαδή η πλατεία Δημαρχείου, 
πρόκειται να διαμορφωθεί από το σύλλογο σε συνεργασία με μεγάλη αθλητική εταιρία η 
οποία θα συμβάλει στο στήσιμο του γηπέδου (διαστάσεων 8Χ4=32 τ.μ.) ενώ όλα τα υλικά 
που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι μεταφερόμενα και δεν πρόκειται να προκαλέσουν φθορές 
στις υποδομές.  

 
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 
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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 την παραχώρηση ή μη τμήματος της Πλατείας Δημαρχείου Βέροιας και 
την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος από την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018 έως το Σάββατο 16 
Ιουνίου 2018 για τον παραπάνω σκοπό.                                                                    

 
                                                              

Ο Δήμαρχος 
 
 
 

           Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης 
 


