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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θέμα: Έγκριση αίτησης του συλλόγου «VESPA CLUB ΒΕΡΟΙΑΣ» για την παραχώρηση

της Πλατείας Ωρολογίου και την παράλληλη ηλεκτροδότησή της

Ο Πρόεδρος του συλλόγου «VESPA CLUB ΒΕΡΟΙΑΣ», Ηλίας Πραπαβέσης, με αίτησή του (αρ.

πρωτ. 10296/24-04-2019), ζητά την παραχώρηση της Πλατείας Ωρολογίου στη Βέροια και την

παράλληλη ηλεκτροδότησή της, την Κυριακή 19 Μαΐου 2019 από 10:00 έως 15:00, για την

πραγματοποίηση εκδήλωσης-συνάντησης με τίτλο «VESPOMAZOX 2019» όπου αναμένεται να

συμμετέχουν μέλη του συλλόγους καθώς και μέλη αντίστοιχων συλλόγων από τη Μακεδονία και

άλλα μέρη της Ελλάδας.

Επίσης, με την ίδια αίτηση ζητά την παροχή κινητών κάγκελων –κιγκλιδωμάτων από το Δήμο

Βέροιας για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης.

Η συγκεκριμένη εκδήλωση θα περιλαμβάνει επίσης και μικρό αφιέρωμα στη Γενοκτονία των

Ποντίων σε συνεργασία με Ποντιακούς Συλλόγους, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από

τη Γενοκτονία των Ποντίων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

Α) Του άρθρου 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010): «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».

Β) 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.
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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 εγκρίνει ή μη την παραχώρηση της Πλατείας Ωρολογίου, την Κυριακή 19 Μαΐου 2019 από

10:00 έως 15:00, για τον παραπάνω σκοπό.

2. Να εγκρίνει ή μη την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

3. Να εγκρίνει ή μη την παροχή κινητών κάγκελων –κιγκλιδωμάτων για την ομαλή και ασφαλή

διεξαγωγή της εκδήλωσης.
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