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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΘΕΜΑ: Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης χρήσης ακινήτου στο Δήμο Βέροιας για τις
ανάγκες του προγράμματος ΤΕΒΑ και εξουσιοδότηση του Δήμαρχου για την υπογραφή
σχετικής σύμβασης.
Με την αριθμ. 384/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας εγκρίθηκε το
Πρωτόκολλο Συνεργασίας Κοινωνικής Σύμπραξης με την Π.Ε. Ημαθίας για την υλοποίησης
του Επιχειρησιακού προγράμματος «Επισιτιστική και βασική υλική συνδρομή για το Ταμείο
Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD).
Η εταιρεία «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.» με το από 30-5-2019 έγγραφο της μας γνωρίζει
ότι μας παραχωρεί άνευ ανταλλάγματος, τη χρήση αποθήκης για τις ανάγκες του
προγράμματος ΤΕΒΑ για το έτος 2019 (αποθήκευση ξηρών τροφίμων και ειδών βασικής
ανάγκης).
Το εν λόγω ακίνητο βρίσκεται εντός στεγασμένου χώρου , εμβαδού 300 τ.μ. στις
εγκαταστάσεις της ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
«ΚΟΣΜΟΣ» στη δ/νση Τέρμα Χαλκοκονδύλη, στο Μακροχώρι Ημαθίας. Την ως άνω
αποθήκη την έχουν μισθώσει η «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.» με ιδιωτικό συμφωνητικό
μίσθωσης, το οποία ρητά προβλέπει την παραχώρηση της χρήσης αυτής στον εταίρο της
Κοινωνικής Σύμπραξης, Δήμο Βέροιας.
Η παραχώρηση γίνεται για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι
και την 31/12/2019. Η αποθήκη θα χρησιμοποιείται από το Δήμο Βέροιας αποκλειστικά και
μόνο για την υλοποίηση της Επισιτιστικής Βοήθειας. Η εν λόγω εταιρεία θα μεριμνήσει
πριν την παράδοση της χρήσης της αποθήκης και κατά τακτά χρονικά διαστήματα να
πραγματοποιήσει απεντόμωση και μυοκτονία του χώρου, σύμφωνα με τις κοινά αποδεκτές
πρακτικές. Την ευθύνη για την καταβολή των μισθωμάτων προς τον εκμισθωτή και για την
εξόφληση των λογαριασμών κοινής ωφέλειας (ρεύμα–νερό) την φέρει εξ ολοκλήρου η
εταιρεία «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.».
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή:
1. Να αποδεχθεί τη δωρεά παραχώρησης χρήσης του ανωτέρω ακινήτου αποκλειστικά και
μόνο για την υλοποίηση του προγράμματος ΤΕΒΑ.
2. Να εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο για την υπογραφή του σχετικού Συμφωνητικού.
Ο Αντιδήμαρχος
Θεόφιλος Κορωνάς

