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Προς: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ: Υπογραφή ή μη σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Βέροιας και της
Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Μπορούμε Saving Food – Saving Lives” στα
πλαίσια του προγράμματος «Είμαστε Οικογένεια – Covid 19” μέσω του Κοινωνικού
Παντοπωλείου του Δήμου Βέροιας και εξουσιοδότηση του Δημάρχου.
Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Μπορούμε Saving Food – Saving Lives” μας
ενημερώνει για επικείμενη συνεργασία στα πλαίσια του προγράμματος «Είμαστε
Οικογένεια – Covid 19” , το οποίο εντάσσεται στη Διεθνή Πρωτοβουλία Δράσης Covid
19 του ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, που αποτελεί και δωρητή του προγράμματος .
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί τους μήνες Σεπτέμβριο – Δεκέμβριο 2020 και αφορά
την προμήθεια διατακτικών σούπερ μάρκετ για την κάλυψη έκτακτων επισιτιστικών
αναγκών επιλεγμένων ωφελούμενων Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου όλης της Ελλάδας .
Πρωταρχικός στόχος του προγράμματος είναι η στήριξη ωφελούμενων που έχουν
πληγεί από την οικονομική κρίση που προκάλεσε η πανδημία, και εν συνεχεία άλλων
καταγεγραμμένων ωφελούμενων της υπηρεσίας , η οποία θα τους επιλέξει σύμφωνα με τα
δικά της οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια. Η παράδοση των διατακτικών θα γίνεται
μηνιαίως από Σεπτέμβριο έως και Δεκέμβριο 2020 από τους ωφελούμενους , οι οποίοι
επιτρέπεται να λάβουν μόνο μία διατακτική στο πλαίσιο του προγράμματος .
Βάσει της πληθυσμιακής κατάταξης του Δήμου μας, η Κοινωνική υπηρεσία έχει
επιλεχθεί να λάβει μηνιαίως για τους μήνες Σεπτέμβριο – Δεκέμβριο 2020 17 διατακτικές.
Προκειμένου να υλοποιηθεί η εν λόγω συνεργασία απαιτείται η υπογραφή σχετικής
σύμβασης .
Το σώμα της σύμβασης αποτελεί αναπόσπαστο κείμενο του παρόντος εισηγητικού.
Οι υποχρεώσεις του Δήμου απορρέουν από τη σύμβαση .
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την υπογραφή ή μη της
σύμβασης συνεργασίας και να εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο Βέροιας για την υπογραφή
αυτής .
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