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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Θέμα: Έγκριση αίτησης του «Φιλανθρωπικού μη κερδοσκοπικού συλλόγου
γονέων και κηδεμόνων Α.με.Α Ν.Ημαθίας» για την παραχώρηση μέρους της
πλατείας Δημαρχείου
Η Πρόεδρος του «Φιλανθρωπικού μη κερδοσκοπικού συλλόγου γονέων και κηδεμόνων
Α.με.Α Ν.Ημαθίας» «τα Παιδιά της Άνοιξης» , Σαρκατζή Ελεονώρα, με αίτησή της
(24850/26-11-2020) ζητά, εκ μέρους του Συλλόγου, την παραχώρηση μικρού τμήματος της
πλατείας Δημαρχείου, την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020 από 10:00 έως 15:00, για την
πραγματοποίηση εκστρατείας με την επωνυμία «ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΣΟΥ», με σκοπό της τη
δημιουργία νέου Κ.Δ.Η.Φ. στην Βέροια.
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».
Έχοντας υπόψη τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, που ισχύουν στο
σύνολο της Επικράτειας, για την ανάγκη περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού covid19,
παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει:
Για την παραχώρηση ή μη μικρού τμήματος της πλατείας Δημαρχείου, την Τρίτη 15
Δεκεμβρίου 2020 από 10:00 έως 15:00, για την πραγματοποίηση εκστρατείας με την
επωνυμία «ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΣΟΥ» του Συλλόγου «Τα παιδιά της Άνοιξης», αν και εφόσον την
ημερομηνία αυτή έχει επέλθει άρση των περιοριστικών μέτρων για την μετάδοση του
κορονοϊού covid-19 .
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