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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θέμα: Έγκριση α) συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με την αστική μη κερδοσκοπική
εταιρία «Campus Bus», β) παραχώρησης πλατείας Δημαρχείου και γ) παροχής
ηλεκτρικού ρεύματος

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία «Campus Bus» με αίτημά της (αρ. πρωτ. 26468/02-10-2018)
ζητά τη συνδρομή και τη συνεργασία του Δήμου Βέροιας στη διεξαγωγή επιμορφωτικών
σεμιναρίων για ανέργους και πρόσφυγες, αιτούμενη κατ’ αρχήν την παραχώρηση της Πλατείας
Δημαρχείου στη Βέροια, από Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018 έως Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018,
προκειμένου να σταθμεύσει ειδικά διαμορφωμένο λεωφορείο το οποίο θα λειτουργήσει ως
εκπαιδευτική αίθουσα.

Οι συμμετέχοντες στα σεμινάρια θα εκπαιδευτούν σε διαδικτυακές πλατφόρμες εύρεσης
εργασίας ενώ μετά το πέρας της εκπαίδευσης θα έχουν διαρκή καθοδήγηση από εξειδικευμένο
σύμβουλο που θα παρέχει τη βοήθεια του εθελοντικά. Σημειώνεται ότι τα σεμινάρια είναι
δωρεάν και αφορούν αποκλειστικά ανέργους και πρόσφυγες.

Α) Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του αρθ. 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07-06-
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) 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».

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει:

1. Τη συμμετοχή του Δήμου Βέροιας και συγκεκριμένα της Αντιδημαρχίας
Παιδείας ως συνδιοργανωτή με την αστική μη κερδοσκοπική εταιρία «Campus
Bus», εκπαιδευτικών σεμιναρίων για ανέργους και πρόσφυγες που θα λάβουν
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χώρα στη Βέροια 29-30 Οκτωβρίου 2018.
2. Την παραχώρηση την πλατείας Δημαρχείου στη Βέροια, από Δευτέρα 29

Οκτωβρίου 2018 έως Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018, για τον παραπάνω σκοπό.
3. Την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για τις ανάγκες διεξαγωγής των

σεμιναρίων.
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