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Θέμα:  Έγκριση αίτησης των Εκδόσεων «Ευρωπαϊκού Οργανισμού Στρατηγικού 
Σχεδιασμού- Αυτοδιοίκηση και Αειφόρος Ανάπτυξη» για παραχώρηση τμήματος 
της Πλατείας Εληάς και του Πάρκου Αγίων Αναργύρων  
 

Ο Γενικός Διευθυντής των Εκδόσεων «Ευρωπαϊκού Οργανισμού Στρατηγικού Σχεδιασμού- 
Αυτοδιοίκηση και Αειφόρος Ανάπτυξη», Γιάννης Κάκκος, με αίτησή του (10848/17-04-
2018), ζητά την παραχώρηση τμήματος της Πλατείας Εληάς και του Πάρκου Αγίων 
Αναργύρων, το διάστημα από την Κυριακή 27 Μαΐου 2018 έως και την Τετάρτη 6 Ιουνίου 
2018, για την προετοιμασία και την πραγματοποίηση Φεστιβάλ με τίτλο «ΚΕΡΝΑΜΕ 
ΕΛΛΑΔΑ» που αναμένεται να λάβει χώρα 1-3 Ιουνίου 2018.  
 
Το Φεστιβάλ πραγματοποιείται με σκοπό την προώθηση της τοπικής κουζίνας και των 
τοπικών προϊόντων από διάφορες περιοχές της χώρας, με παράλληλες ενότητες, μεταξύ 
άλλων, τη Γαστρονομία της Κεντρικής Μακεδονίας, την Ημαθιώτικη Κουζίνα, τον 
Αγροτουρισμού, την Καινοτομία και τις Νέες Καλλιέργειες. Για την υποστήριξη του 
Φεστιβάλ έχει προγραμματιστεί μεγάλη προβολή σε πανελλαδικά και τοπικά μέσα μαζικής 
επικοινωνίας.   
 
Επίσης, με την ίδια αίτηση ζητά να τεθεί το Φεστιβάλ υπό τη αιγίδα του Δήμου Βέροιας.  
 
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 

 
1. Να αποφασίσει για την παραχώρηση ή μη τμήματος της Πλατείας Εληάς και του 

Πάρκου Αγίων Αναργύρων, το διάστημα από την Κυριακή 27 Μαΐου 2018 έως και την 
Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018, για τον παραπάνω.  

 

  
Βέροια, 26 Απριλίου 2018 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ    
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ    

Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων            Προς: Το Δημοτικό Συμβούλιο 
Email: presver@otenet.gr    
Τηλέφωνο: 2331350617    

www.veria.gr     

mailto:presver@otenet.gr
http://www.veria.gr/


2. Να εγκρίνει ή μη την παροχή αιγίδας του Δήμου Βέροιας στο Φεστιβάλ.   
 

 
 

Ο Δήμαρχος 
 
 

Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης 
 


