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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θέμα: Έγκριση αίτησης της «Λέσχης Αυτοκινήτων Βέροιας» για παραχώρηση
της πλατείας Δημαρχείου και της οδού Εληάς

Ο Πρόεδρος της Λέσχης Αυτοκινήτων Βέροιας (ΛΑΒ), Δημήτρης Αδαλόγλου, με αίτησή του
(28830/22-10-2018), ζητά την παραχώρηση της πλατείας Δημαρχείου στη Βέροια, από το
Σάββατο 17 Νοεμβρίου 2018 στις 9:00 έως την Κυριακή 18 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 17:30,
για τις ανάγκες διεξαγωγής του 47ου Rally Sprint και του 24ου Rally Sprint Φίλλιπος που
συνδιοργανώνει η ΛΑΒ με τον Αυτοκινητιστικό Όμιλο Θεσσαλονίκης.

Με την ίδια αίτηση ζητά επίσης την παραχώρηση της οδού Εληάς το Σάββατο 17 Νοεμβρίου
2018 από τις 8:00 έως τις 11:30 και το βράδυ της ίδιας ημέρας από 19:00 έως 21:00 για την
πανηγυρική εκκίνηση των αγωνιστικών οχημάτων.

Τέλος, ζητά την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και προστατευτικών κάγκελων για τον
παραπάνω σκοπό.

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:

1. Για την παραχώρηση ή μη της Πλατείας Δημαρχείου στη Βέροια, από το Σάββατο
17 Νοεμβρίου 2018 στις 9:00 έως την Κυριακή 18 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 17:30,
για τον παραπάνω σκοπό.

2. Για την παραχώρηση ή μη της οδού Εληάς στη Βέροια, από το Σάββατο 17
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Νοεμβρίου 2018 από τις 8:00 έως τις 11:30 και το βράδυ της ίδιας ημέρας από 19:00
έως 21:00 για την πανηγυρική εκκίνηση των αγωνιστικών οχημάτων.

3. Για την παροχή ή μη ηλεκτρικού ρεύματος.
4. Για την παροχή ή μη προστατευτικών κάγκελων.

Ο Δήμαρχος

Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης


