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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης χρήσης ακινήτου της εταιρείας
«ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.» στο Δήμο Βέροιας για τις ανάγκες του
προγράμματος ΤΕΒΑ/FEAD 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 υλοποίηση
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστική και βασική υλική συνδρομή για το
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)».

Με την αριθμ. 97/2019 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή αποδέχθηκε την δωρεάν
παραχώρηση χρήσης ακινήτου (αποθήκης) της εταιρείας «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.» για
την υλοποίηση του προγράμματος ΤΕΒΑ μέχρι 31-12-2019.

Η εταιρεία «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.» με το από 19-11-2019 έγγραφό της μας γνωρίζει
ότι μας παραχωρεί άνευ ανταλλάγματος, τη χρήση αποθήκης για τις ανάγκες του
προγράμματος ΤΕΒΑ (αποθήκευση ξηρών τροφίμων και ειδών βασικής ανάγκης) και
υποβάλλει σχέδιο τροποποίησης του συμφωνητικού λόγω αλλαγής αποθήκης.

Το εν λόγω ακίνητο (αποθήκη) βρίσκεται στο 3ο χλμ της Π.Ε.Ο. Βέροιας-Θεσσαλονίκης.
Αποτελείται από έναν ισόγειο αποθηκευτικό χώρο εμβαδού 225 τ.μ. περίπου, με πατάρι
εμβαδού 100 τ.μ., ευρισκόμενο στο εμπρόσθιο και άκρο αριστερό τμήμα του υφιστάμενου
κτιρίου.

Την ως άνω αποθήκη την έχει μισθώσει η εταιρεία «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε» με
ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης (αρ. δηλ. 27473165/30-10-2019 στην ΑΑΔΕ), το οποίο
επισυνάπτεται, με ρητά προβλεπόμενη-επιτρεπόμενη την παραχώρηση χρήσης αυτής στον
Εταίρο της Κοινωνικής Σύμπραξης, Δήμο Βέροιας.

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι έξι (6) μήνες, αρχόμενη από την 1η Σεπτεμβρίου 2019
και με λήξη την 29η Φεβρουαρίου 2020, με δυνατότητα παράτασης επιπλέον τριών (3)
μηνών.

Η αποθήκη θα χρησιμοποιείται από τον Δήμο Βέροιας αποκλειστικά και μόνο για την
υλοποίηση της Επισιτιστικής Βοήθειας.

Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή:
1. Να αποδεχθεί τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του παραπάνω ακινήτου (Αποθήκης)

της εταιρείας «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.» προς το Δήμο Βέροιας, αποκλειστικά και
μόνο για την υλοποίηση από τη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας-Παιδείας & Πολιτισμού
Δήμου Βέροιας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστική και βασική υλική
συνδρομή για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)» μέχρι
και την 29η Φεβρουαρίου 2020, με δυνατότητα παράτασης επιπλέον τριών (3) μηνών.

2. Να εγκρίνει τη μετεγκατάσταση και τη χρήση της νέας αποθήκης για τις ανάγκες του
προγράμματος ΤΕΒΑ/FEAD.

3. Να εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την
αποδοχή-ολοκλήρωση της παραπάνω δωρεάς και την υπογραφή του σχετικού
συμφωνητικού.

Ο Αντιδήμαρχος

Ευστάθιος Κελεσίδης


