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Προς: Το Δημοτικό Συμβούλιο

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Θέμα: Εγκριση αίτησης Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Συκιάς Ν. Ημαθίας
«ΒΑΝΤΑ» για παραχώρηση της πλατείας της Τ.Κ. Συκιάς
Ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Συκιάς Ν. Ημαθίας «ΒΑΝΤΑ»,
Κωνσταντίνος Ζιάκας, με αίτησή του (αρ. πρωτ. 15319/25-06-2019), ζητά την
παραχώρηση της κεντρικής πλατείας της Τ.Κ. Συκιάς, το Σάββατο 3 Αυγούστου 2019,
προκειμένου να διοργανωθεί το 10ο Αντάμωμα Συκιωτών Ημαθίας.
Με την ίδια αίτηση επίσης ζητά την υποστήριξη του Δήμου Βέροιας μέσω της παροχής
προστατευτικών κιγκλιδωμάτων για την ασφαλέστερη περιφρούρηση του χώρου της
πλατείας κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.
Α) 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».
Β) Σύμφωνα με το Πρακτικό της αριθ. 05/28-06-2018 συνεδρίασης του Συμβουλίου
Τοπικής Κοινότητας Βεργίνας, το Τοπικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι:
«Διατυπώνει θετική γνώμη για την παραχώρηση της κεντρικής πλατείας της Τοπικής
Κοινότητας Βεργίνας για την διενέργεια συλλαλητηρίου για τη Μακεδονία στη Βεργίνα την
9/7/2018 και ώρα 19:30 μ.μ. και στηρίζουν τις ανάγκες της, με κάθε δυνατό τρόπο. Οι όροι και
οι προϋποθέσεις θα καθοριστούν από το αρμόδιο όργανο του Δήμου έχοντας υπόψη ότι δεν θα
βλάπτεται η αισθητική εικόνα και η λειτουργικότητα της πλατείας καθώς και η ασφάλεια και

προστασία της κίνησης των πεζών και ΑΜΕΑ».
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει
1. Για την παραχώρηση ή μη της κεντρικής πλατείας της Τ.Κ. Συκιάς, το Σάββατο 3
Αυγούστου 2019, για την πραγματοποίηση του 10ου Ανταμώματος Συκιωτών Ημαθίας.
2. Για την παροχή ή μη προστατευτικών κιγκλιδωμάτων για την ασφαλέστερη
περιφρούρηση του χώρου της πλατείας κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.
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