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Προς: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ: Υπογραφή ή μη σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Βέροιας και της
εταιρείας ΑΒ Βασιλόπουλος σχετικά με την παραλαβή προϊόντων και τη διάθεση τους
μέσω του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Βέροιας και εξουσιοδότηση του
Δημάρχου.
Η εταιρεία ΑΒ Βασιλόπουλος με την από 8-11-2017 επιστολή της μας
γνώρισε
ότι αποφάσισε να αξιοποιήσει τα υγιή προϊόντα που μένουν αδιάθετα. Τα είδη
αυτά θα δίνονται σε τοπικούς φορείς , προκειμένου εκείνοι με τη σειρά τους να τα
διαθέσουν σε συνανθρώπους μας , που έχουν ανάγκη.
Με την αρ. 797/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας
εγκρίθηκε η σύναψη σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βέροιας και της εταιρείας «ΑΛΦΑ –
ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε». Η χρονική διάρκεια της σύμβασης είναι μέχρι 1-12-2019.
Η εν λόγω εταιρεία μας ενημέρωσε ότι προκειμένου να συνεχιστεί η εν λόγω
συνεργασία απαιτείται η ανανέωση σχετικής σύμβασης και η υπογραφή της μέχρι
4/10/2019.
Το σώμα της σύμβασης αποτελεί αναπόσπαστο κείμενο του παρόντος
εισηγητικού. Οι υποχρεώσεις του Δήμου απορρέουν από τη σύμβαση και αφορούν κυρίως
εργασίες μεταφοράς των τροφίμων με δαπάνες δικές του.
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης είναι διετής και ορίζεται από 1-12-2019
μέχρι 1-12-2021.
Ο Δήμος Βέροιας θα διαθέτει τα εν λόγω προϊόντα , μέσω του Κοινωνικού
του Παντοπωλείου σε οικονομικά ασθενείς , άπορους κλπ.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την υπογραφή ή μη της
ανανέωσης της σύμβασης συνεργασίας και να εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο Βέροιας για την
υπογραφή αυτής .
Ο Αντιδήμαρχος
Κοινωνικής Προστασίας – Υγείας – Εθελοντισμού
Ευστάθιος Κελεσίδης

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
Στην Αθήνα σήμερα την …….../……./2019, οι συμβαλλόμενοι:
Ι. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» και τον
διακριτικό τίτλο «ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ... και του πουλιού το γάλα», που εδρεύει στο Γέρακα
Αττικής (Λ. Σπάτων αρ. 81, ΑΦΜ 094 025 817 ΔΟY ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ) και εκπροσωπείται
νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τον κο Χατζηαγγελάκη Αλέξανδρο του
Ευαγγέλου και την κα Σουτζή-Κουτσογιάννου Κυριακή του Γεωργίου και της Χριστίνας,
καλούμενη εφεξής AB και
ΙΙ. O Δήμος Βέροιας με τη δομή του «Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Βέροιας» (ΑΦΜ
997973841
ΔΟΥ
Βέροιας)
, που εδρεύει στην οδό Σταδίου 51, νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον Δήμαρχο Βέροιας ,
καλούμενο εφεξής δωρεοδόχο
Συμφωνήσαν και αμοιβαία αποδέχθηκαν τα ακόλουθα:
1. Το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Βέροιας το οποίο αποτελεί Δομή Παροχής Βασικών
Αγαθών του Δήμου Βέροιας , έχει σαν καταστατικό σκοπό την εφαρμογή προγραμμάτων και
δράσεων για την προώθηση της κοινωνικής συνοχής , την καταπολέμηση της φτώχειας και
του κοινωνικού αποκλεισμού, την ευαισθητοποίησης ατόμων και ομάδων πληθυσμού, καθώς
και επιχειρήσεων με στόχο τη συμμετοχή τους σε προγράμματα στήριξης των οικονομικά
αδύναμων κατοίκων (διανομή ειδών πρώτης ανάγκης) και στο πλαίσιο του σκοπού της έχει
ανάγκη από είδη διατροφής προκειμένου αυτά να χορηγηθούν σε οικονομικά ασθενείς,
άπορους κλπ.
2. Η ΑΒ διατηρεί, στην Ελληνική επικράτεια, καταστήματα σούπερ μάρκετ εντός των οποίων
λειτουργούν τμήματα έτοιμων τροφίμων, στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
επιθυμεί να παρέχει προς την Εταιρεία είδη διατροφής βάσει των όρων του παρόντος.
3. Η ΑΒ πρόκειται να διαθέσει προς την Εταιρία τα είδη που μένουν αδιάθετα από τους
πελάτες του καταστήματος της στην περιοχή αρμοδιότητας του Δήμου, προκειμένου αυτά
(τα τρόφιμα) να διατεθούν μέσω του Κοινωνικού Παντοπωλείου σε άτομα που τα έχουν
ανάγκη.
4. Οι παραλαβές των τροφίμων θα πραγματοποιούνται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των εδώ
συμβαλλομένων από το κατάστημα της ΑΒ ΒΕΡΟΙΑ 1ο χλμ. Νέας Περιφερειακής
Δημοτικής οδού Βέροιας, Τ.Κ. 59100. Οι παραλαβές αυτές θα πραγματοποιούνται με
δαπάνες και ευθύνη του Δήμου Βέροιας .
5. Η ΑΒ δηλώνει ότι θα παραδίδει τα τρόφιμα συντηρημένα και διατηρημένα με όλους τους
κανόνες της υγιεινής τροφίμων. Η ΑΒ δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε για την
περαιτέρω διαχείριση (ορθή και σύμφωνη με τις κείμενες διατάξεις), συντήρηση και
διατήρηση των τροφίμων από την Εταιρία μέχρι την τελική διάθεσή τους από το Κοινωνικό
Παντοπωλείο του Δήμου Βέροιας .
6. Το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Βέροιας κατά την παραλαβή των τροφίμων από το

κατάστημα της ΑΒ ΒΕΡΟΙΑ 1ο χλμ. Νέας Περιφερειακής Δημοτικής οδού Βέροιας,
Τ.Κ. 59100 θα πρέπει να υπογράφει κατάσταση που αναφέρονται αναλυτικά τα
παραλαμβανόμενα τρόφιμα (είδος, ποσότητες κλπ), τα οποία θα ανήκουν στις κατηγορίες
των τροφίμων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Α του παρόντος. Επίσης κατά την
παραλαβή θα πρέπει να υπογράφεται δήλωση με την οποία θα βεβαιώνει ότι τα τρόφιμα
παρελήφθησαν σε αρίστη κατάσταση καθώς και ότι έλαβαν γνώση του Εντύπου Οδηγιών
Διαχείρισης που επισυνάπτεται στο παρόν ως παράρτημα Α. Σε αντίθετη περίπτωση η ΑΒ δεν
θα παραδίδει κανένα τρόφιμο.
7. Η ΑΒ δεν θα λαμβάνει οποιοδήποτε αντάλλαγμα για τη διάθεση των προϊόντων στο
Κοινωνικό Παντοπωλείο .
8. Η ΑΒ δύναται να χρησιμοποιεί τα στοιχεία και άλλα δεδομένα από τη διάθεση των
τροφίμων, ενδεικτικά όπως , ποσότητες που χορηγήθηκαν, αποδέκτες, φωτογραφίες κλπ,
για την προβολή της συμβολής της στις ετήσιες εκθέσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης καθώς
και σε κάθε άλλη εκδήλωση για την προβολή του κοινωνικού της έργου.
9. Η χρονική διάρκεια του παρόντος ορίζεται από 2/12/2019 έως 2/12/2021.
10. Η ΑΒ δύναται να προβεί άμεσα και αζημίως για την ίδια στην καταγγελία του παρόντος
και στη μη περαιτέρω διάθεση των προϊόντων σε περίπτωση που το Κοινωνικό Παντοπωλείο
Δήμου Βέροιας δεν παραλαμβάνει έγκαιρα τα προϊόντα ή δεν συντηρεί αυτά σύμφωνα με τις
οικείες διατάξεις ή γενικά παραβαίνει οποιοδήποτε όρο του παρόντος.
Αυτά αφού συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα μέρη συντάχθηκε για πιστοποίησή
τους το παρόν εις διπλούν, το οποίο αφού διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως
ακολούθως :
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

