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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 1/2016 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 7/2016
Περίληψη
Έγκριση α) σύναψης συμφωνητικού μεταξύ Δ.Βέροιας και
«Α.Σ.Ε.Ε. Αμυκλών Σπάρτης «ΛΑΚΩΝΙΑ» ή μεμονωμένων μελών
αυτής ή μη μελών, β) ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του
για την παρακολούθηση των όρων του συμφωνητικού και της
υλοποίησης του αντικειμένου του και γ) εξουσιοδότησης του
Δημάρχου για υπογραφή του συμφωνητικού
Σήμερα 18 Ιανουαρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με
ημερομηνία 14-1-2016 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους,
τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού
επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 37 μέλη:
Παρόντες
Απόντες
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Τ. Γ. Κάκαρης, Ι.Χειμώνας,
Χατζηαθανασίου,
5)
Β.
Παπαδόπουλος,
6)Α.Σιδηρόπουλος, Σ.Στουγιάννος, Η.Τσιφλίδης,
7)Δ.Κουλουριώτης, 8)Δ.Τραπεζανλής, 9) Θ. Κορωνάς, 10)Σ.Διαμάντης,
11)Γ.Σοφιανίδης, 12) Ν. Μωυσιάδης, 13)Π.Τσαπαρόπουλος, 14)
Β.Λυκοστράτης,
15)Μ.
Παπαϊωάννου,
16)Λ.Ακριβόπουλος,
17)Σ.Ασλάνογλου, 18)Γ.Ορφανίδης, 19)Ε.Ιακωβίδου, 20) Χ. Γαϊτάνου,
21)
Ν.
Μαυροκεφαλίδης,
22)Α.Σιακαβάρας,
23)Θ.Τέτος,
24)Κ.Καραπαναγιωτίδης, 25)Ι.Κυρατλίδης, 26) Μ. Σουμελίδης, 27) Ν.
Τσιαμήτρος, 28)Ζ.Πατσίκας, 29) Α. Καγκελίδης, 30)Γ.Γουλτίδης,
31)Ι.Παπαγιάννης, 32)Σ.Ελευθεριάδου, 33)Ν.Μπέκης, 34)Π.Παπαδίνα,
35)Α.Αποστολόπουλος, 36)Α.Μαρκούλης, 37)Γ.Μελιόπουλος.

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Ε.Γκόγκα, Χ.Κεχαΐδης, Γ.Λιλιόπουλος, Κ.Πιστοφίδης, Ι.Σιδηρόπουλος

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Σ.Κωτσιαντής, Ν.Γερούκης, Δ.Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η.Σοφιανίδης, Σ. Μισοκέφαλος,
Α. Βοργιαζίδου, Α. Πέτρου, Χ.Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσαράς, Α.Γκεκόπουλος, Σ.Λυκοστράτης,
Ι.Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Ν. Αγγέλου, Ε.Μοτσιόπουλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ.
Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Ι.Παπαγιάννης, Ζ.Πατσίκας και προσήλθε ο
κ.Γ.Ορφανίδης
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 2/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α.Αποστολόπουλος
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 3/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Σ.Ασλάνογλου, Β.Λυκοστράτης, Λ.Ακριβόπουλος,
Ν.Μωυσιάδης, Μ.Παπαϊωάννου, Δ.Κουλουριώτης, Χ.Κούτρας, Γ.Γουλτίδης
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 4/2016 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Α.Αποστολόπουλος, Χ.Κούτρας, Λ.Ακριβόπουλος,
Σ.Ασλάνογλου, Δ.Κουλουριώτης, Β.Λυκοστράτης κι αποχώρησε ο κ.Γ.Ορφανίδης
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 5/2016 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Γ.Γουλτίδης, Ν.Μωυσιάδης κι αποχώρησαν οι κ.κ.
Κ.Καραπαναγιωτίδης, Α.Αποστολόπουλος
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 6/2016 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Κ.Καραπαναγιωτίδης, Γ.Ορφανίδης, Μ.Παπαϊωάννου
και αποχώρησαν οι κ.κ. Τ.Χατζηαθανασίου, Ν.Μαυροκεφαλίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 9/2016 απόφασης προσήλθε ο κ.Ν.Μαυροκεφαλίδης κι αποχώρησε ο κ.
Κ.Καραπαναγιωτίδης
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 11/2016 απόφασης προσήλθε ο κ.Α.Αποστολόπουλος κι αποχώρησε ο κ.Γ.Μελιόπουλος
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 14/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.Μπέκης, Α.Καγκελίδης
10) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 17/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ.Α.Αποστολόπουλος
11) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 18/2016 απόφασης προσήλθε η κ.Χ.Γαϊτάνου.
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
του συμβουλίου το από 13-1-2016 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου Κωνσταντίνου
Βοργιαζίδη, που έχει ως εξής:
Ο Δήμος Βέροιας, έχει θέση ως πρωταρχικό στόχο για τη συγκεκριμένη θητεία την μείωση
των κοινωνικών ανισοτήτων, τη στήριξη του αδύναμου πολίτη του Δήμου και τη στήριξη των
δομών κοινωνικής αλληλεγγύης.
Στο πλαίσιο αυτό και αξιοποιώντας ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις έχει την πρόθεση να
προχωρήσει στην υλοποίηση του έργου δωρεάν παροχής νωπών φρούτων-(μήλα ,αχλάδια,
ακτινίδια, δαμάσκηνα, πορτοκάλια) , στους μαθητές πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας
βαθμίδας εκπαίδευσης και σε άλλους δικαιούχους, σε συνεργασία με συνεταιριστικούς φορείς.
Με το πιο πάνω σχετικό η ΑΣΕΕ Αμυκλών Σπάρτης «ΛΑΚΩΝΙΑ» εκφράζει την
επιθυμία της να παραχωρήσει νωπά πορτοκάλια στο Δήμο μας, ο οποίος στη συνέχεια και με την
συνδρομή της ΚΑΠΑ ,θα διανείμει σε σχολεία και άλλους δικαιούχους.
Από την ισχύουσα νομοθεσία, παρέχεται η δυνατότητα σύναψης σύμβασης και με
μεμονωμένους παραγωγούς , μη μέλη της οργάνωσης παραγωγών, για τη διάθεση ποσοτήτων
νωπών φρούτων. Στην περίπτωση αυτή ο συντονισμός θα γίνει πάλι από την ΑΣΕΕ Αμυκλών
Σπάρτης «ΛΑΚΩΝΙΑ».
Άρθρο 5 της απόφασης με Αριθ. 3320/89565 «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του
κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 1369/2015 της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’
εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 1031/2014 σχετικά με τη θέσπιση συμπληρωματικών προσωρινών
έκτακτων μέτρων στήριξης στους παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών» φεκ Αρ. Φύλλου
1701/Β /14 Αυγούστου 2015
«Κατανομή Ποσοτήτων ανάμεσα σε Οργανώσεις Παραγωγών και Παραγωγούς μη μέλη
Οργανώσεων Παραγωγών»
1. Η κατανομή των ποσοτήτων του Παραρτήματος Ιβ του Καν (ΕΕ) 1031/2014 όπως ισχύει,
καθορίζεται με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η αρχική κατανομή γίνεται αναλογικά στις ΠΕ με βάση τις
καλλιεργούμενες εκτάσεις των αναφερομένων στο Παράρτημα Ιβ προϊόντων, σύμφωνα με τα
στοιχεία της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης.
Η κατανομή των ποσοτήτων δύναται να αναπροσαρμόζεται σε εβδομαδιαία βάση
συνεκτιμώντας τις ποσότητες που αποσύρθηκαν και τις αιτούμενες ποσότητες προς απόσυρση.
2. Οι Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της αρμόδιας Περιφερειακής
Ενότητας αποστέλλουν τα στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Καν. (ΕΕ) 1031/2014
όπως ισχύει στο Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας το οποίο
παρακολουθεί το σύστημα. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ κοινοποιεί στην Επιτροπή τα στοιχεία του άρθρου 10 του
Καν. (ΕΕ) 1031/2014 όπως ισχύει κατά τις προβλεπόμενες στο ίδιο άρθρο ημερομηνίες.»
Η όλη διαδικασία θα γίνει όπως προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία,
περί δωρεάν διανομής αποσυρομένων προϊόντων- κανονισμός (ΕΚ)543/11, 1308/13,1031/14 και
1369/15, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της 3320/89565 (ΦΕΚ 1701/Β/14-08-2015) Υπουργικής
Απόφασης “Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ)
1369/2015 της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ)
1031/2014 σχετικά με τη θέσπιση συμπληρωματικών προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης
στους παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών»” Στο άρθρο 10 της πιο πάνω απόφασης αναφέρεται ότι:
«Άρθρο 10
Δικαιούχοι ωφελούμενοι
Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 8 της υπ’ αριθμ. 286886/08.05.2009 (ΦΕΚ Β΄
867) υπουργικής απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τροποποιείται ως
εξής: «2.1 Προϊόντα, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΕ) 1308/2013 και
1031/2014, δύνανται να διατεθούν με δωρεάν διανομή σε φορείς, οι οποίοι αναπτύσσουν
κοινωφελείς δράσεις, ώστε να χρησιμοποιηθούν υπέρ προσώπων που στερούνται επαρκείς πόρους
για τη διαβίωσή τους, δημόσιων σχολείων και παιδικών κατασκηνώσεων.
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2.2 Για τη δράση της δωρεάν διανομής αποσυρόμενων οπωροκηπευτικών συμμετέχουν
φορείς, όπως: α) Κοινωνικές Συμπράξεις, που έχουν οριστεί για την εφαρμογή του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Ι «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής
Βοήθειας (ΤΕΒΑ/FEAD)», όπως διαλαμβάνεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 223/2014, β) κοινωνικές
υπηρεσίες Δήμων και γ) κοινωνικές υπηρεσίες Περιφερειών.
2.3 Ωφελούμενοι – τελικοί αποδέκτες του προγράμματος της δωρεάν διανομής
αποσυρόμενων οπωροκηπευτικών είναι, κατά προτεραιότητα, α) οι δικαιούχοι της κάρτας σίτισης
της ανθρωπιστικής κρίσης, β) τα κοινωνικά παντοπωλεία, γ) οι ωφελούμενοι του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Ι «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής
για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας (ΤΕΒΑ/FEAD)», δ) τα δημόσια σχολεία και ε) οι
παιδικές κατασκηνώσεις
2.4 Σε περίπτωση που οι ωφελούμενοι της παραπάνω παραγράφου δεν παραλαμβάνουν τα
προϊόντα που τους αναλογούν εντός των καθοριζόμενων από τους φορείς της δωρεάν διανομής
ημερομηνιών, τα αδιάθετα οπωροκηπευτικά θα διατίθενται στα συσσίτια των Κοινωνικών
Συμπράξεων.
2.5 Οι ΟΠ συνάπτουν σύμβαση με τις αρχές της παρ.2. οπουδήποτε στην Ελλάδα στην οποία
περιγράφεται ο τόπος, ο τρόπος και ο χρόνος διανομής συγκεκριμένης ποσότητας προϊόντων και ο
αριθμός των ωφελουμένων. Στο τέλος κάθε διανομής οι αρμόδιες αρχές στέλνουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ
λίστα με τους δικαιούχους που παρέλαβαν προϊόντα και τις ποσότητες που παρέλαβαν.»
Για τους σκοπούς αυτούς προτείνεται η σύναψη συμφωνητικού με το Κέντρο Κοινωνικής
Προστασίας , Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας
(ΚΑΠΑ), και ΑΣΕΕ Αμυκλών Σπάρτης «ΛΑΚΩΝΙΑ» ή και μεμονωμένων μελών αυτής ή
και με μη μέλη που εξυπηρετούνται μέσω αυτής , σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην σχετική
υπουργική απόφαση .
Άρθρο 6
Διαδικασία ενεργειών απόσυρσης για δωρεάν διανομή
1. Οι Οργανώσεις Παραγωγών κοινοποιούν στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας την ενέργεια απόσυρσης για δωρεάν
διανομή στην οποία προτίθεται να προβούν σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα περίπτωση 4 του
άρθρου 22 της αρ. 266355/11−02−2009 (ΦΕΚ 594/Β΄/2009) κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
όπως ισχύει
2. Στις Περιφερειακές Ενότητες που δραστηριοποιείται τουλάχιστον μία Οργάνωση
Παραγωγών, οι παραγωγοί μη μέλη Οργανώσεων Παραγωγών υποχρεούνται να συνάψουν σύμβαση
με αυτήν την Οργάνωση όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του Καν. (ΕΕ)
1031/2014, όπως ισχύει. Στην σύμβαση εκτός των άλλων υπάρχει όρος που καταγράφει ότι η
παραληφθείσα ποσότητα συνάδει με την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2015. Οι Οργανώσεις
Παραγωγών αποδέχονται όλα τα εύλογα αιτήματα των παραγωγών μη μελών Οργανώσεων
Παραγωγών. Οι ποσότητες που παραδίδονται από τους ανωτέρω παραγωγούς συνάδουν με τις
περιφερειακές αποδόσεις και την εκάστοτε έκταση καθώς και την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2015.
Στη συνέχεια η Οργάνωση Παραγωγών κοινοποιεί στην ΔΑΟΚ της αρμόδιας Περιφερειακής
Ενότητας κάθε ενέργεια απόσυρσης στην οποία προτίθεται να προβεί σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στην περίπτωση 4 του άρθρου 22 της αρ. 266355/11−02−2009 (ΦΕΚ
594/Β΄/2009) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως ισχύει.
3. Στις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας που δεν δραστηριοποιούνται Οργανώσεις
Παραγωγών, οι παραγωγοί μη μέλη Οργανώσεων Παραγωγών δεν υποχρεούνται να συνάψουν τη
σύμβαση που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του Καν. (ΕΕ) 1031/2014 όπως ισχύει,
αλλά κοινοποιούν στη ΔΑΟΚ της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας κάθε ενέργεια απόσυρσης στην
οποία προτίθενται να προβούν σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα περίπτωση 4 του άρθρου 22 της αρ.
266355/11−02−2009 (ΦΕΚ 594/Β΄/2009) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως ισχύει.
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4. Οι Οργανώσεις Παραγωγών και οι παραγωγοί μη μέλη Οργανώσεων Παραγωγών που
προτίθενται να αποσύρουν ντομάτες για δωρεάν διανομή επισυνάπτουν στην κοινοποίηση της
πρόθεσής τους προς την ΔΑΟΚ της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας και υπεύθυνη δήλωση του
νόμου 1599/1986 ότι οι σχετικές ποικιλίες προορίζονται για να καταναλωθούν νωπές.»
Η διανομή θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη των Σχολικών Επιτροπών, της Δ/νσης
Κοινωνικής Προστασίας –Παιδείας –Πολιτισμού και της ΚΑΠΑ.
Υπεύθυνος του έργου ορίζεται ο Κουλουριώτης Διονύσιος πρόεδρος της Β΄βάθμιας
Επιτροπής Παιδείας που θα έχει και την ευθύνη από πλευράς του Δήμου.
Έχοντας υπόψη:
1.- Τις διατάξεις του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/2014 Α΄) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της
ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις." άρθρο 1,
υποπαράγραφος Γ1.
2.- Τις διατάξεις του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/1995 Α’) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου
των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με τα
άρθ. 21 και 23 του ν. 3871/2010 (ΦΕΚ. 141/2010 Α’) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν.
4038/12 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4089/12.
3.- Την Υπουργική Απόφαση Δ28οικ.23075/1806/7-7-2014 (ΦΕΚ Β΄2005) «Παράταση
της προβλεπόμενης προθεσμίας του κεφαλαίου Α, άρθρου 1 Παράγραφος Α, Υποπαράγραφος Α.2
περ.12 του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α΄) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας
στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις».
4.- Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄/2010), ειδικότερα του άρθρο
100 «Προγραμματικές συμβάσεις».
5.-Τους κανονισμούς (ΕΚ)543/11, 1308/13,1031/14 και 1369/15, της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής
6.- Την αρ. 3320/89565 (ΦΕΚ 1701/Β/14-08-2015) Υπουργική Απόφαση
“Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 1369/2015
της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 1031/2014
σχετικά με τη θέσπιση συμπληρωματικών προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης στους
παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών»”, ως και την Αριθ. 3320/89565 «Συμπληρωματικά
μέτρα για την εφαρμογή του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 1369/2015 της Επιτροπής για
την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 1031/2014 σχετικά με τη θέσπιση
συμπληρωματικών προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης στους παραγωγούς ορισμένων
οπωροκηπευτικών» φεκ Αρ. Φύλλου 1701/Β /14 Αυγούστου 2015όμοια
7.- των άρθρων 236 «Οικονομική διοίκηση» & 240 «Διοίκηση νομικών προσώπων
δημοσίου δικαίου» του Ν. 3463/06 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων)
8- του άρθρου 8 «Αρμοδιότητες δήμων και περιφερειών» του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α
85/11-4-2012),
9.- Τη συναντίληψη των συμβαλλόμενων μερών για την αναγκαιότητα μείωσης των
κοινωνικών ανισοτήτων, τη στήριξη του αδύναμου πολίτη του Δήμου και τη στήριξη των δομών
κοινωνικής αλληλεγγύης που επιβάλλουν τη συνεργασία όλων των δυνάμεων της πολιτείας, με
σκοπό την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος.
Εισηγούμαστε:
1. Την έγκριση της σύναψης ή μη συμφωνητικού μεταξύ Δήμου Βέροιας, του Κέντρου
Κοινωνικής Προστασίας , Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου
Βέροιας (ΚΑΠΑ) και της ΑΣΕΕ Αμυκλών Σπάρτης «ΛΑΚΩΝΙΑ» ή και μεμονωμένων μελών
αυτής ή και μη μελών, με αντικείμενο την υλοποίηση του έργου δωρεάν παραχώρησης νωπών
πορτοκαλιών στους μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας βαθμίδας εκπαίδευσης., ως και
άλλους δικαιούχους.
2. Τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Βέροιας με τον αναπληρωτή του για την
παρακολούθηση των όρων του συμφωνητικού και της υλοποίησης του αντικειμένου του.
3. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Βέροιας για την υπογραφή του.
4.- Την έγκριση του συνημμένου σχεδίου συμφωνητικού.
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Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Μαρκούλης: Έχουμε συνεργαστεί ξανά με αυτόν τον συνεταιρισμό;
Δήμαρχος: Όχι, δεν έχουμε συνεργαστεί ούτε με αυτόν τον συνεταιρισμό, ούτε με τον
συνεταιρισμό που αποφασίσαμε στο έκτακτο θέμα. Άλλωστε μέχρι τώρα δεν έχουμε φέρει
πορτοκάλια στον Δήμο. Έχουμε συνεργαστεί μέχρι τώρα μόνο με συνεταιρισμούς εντός νομού.
Τσαπαρόπουλος: Η συνεργασία αυτή πως προκύπτει; Από πρόταση που κάνει ο
συνεταιρισμός στον Δ.Βέροιας;
Δήμαρχος: Γίνεται μετά από αίτημα του συνεταιρισμού, με την προϋπόθεση ότι ο εν λόγω
συνεταιρισμός μπορεί να κάνει αυτή την διαδικασία, γιατί δεν μπορούν όλοι οι συνεταιρισμοί να
μετέχουν σε αυτή την διαδικασία.
Μαρκούλης: Στο θέμα αυτό θα συνταχθώ με τον κ.Καγκελίδη, επειδή υπάρχει το ζήτημα
του άγνωστου. Μιλάμε για έναν άγνωστο διαθέτη. Έχω μια επιφύλαξη επί αυτού και γι’ αυτό θα
δώσω λευκή ψήφο.
Δήμαρχος: Προτείνω να συμμετέχει ως εκπρόσωπος του Δήμου για την παρακολούθηση
των όρων του συμφωνητικού και της υλοποίησης του αντικειμένου του ο δημοτικός σύμβουλος
Διονύσιος Κουλουριώτης, με αναπληρώτρια την Χριστίνα Γαϊτάνου
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση και την πρόταση του Δημάρχου;
Μέλη: Ναι
Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Α.Μαρκούλης, Α.Καγκελίδης.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 13-1-2016 εισηγητικό σημείωμα και την πρόταση του Δημάρχου.
2.- Το από 13/1/2015 έγγραφο της Α.Σ.Ε.Ε. Αμυκλών Σπάρτης «ΛΑΚΩΝΙΑ»
3.- Την με αρ. πρωτ. 3320/89565/13-8-2015 απόφαση των αναπληρωτών υπουργών Π.Α.Π.Ε.Ν.
& Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
4.- Την με αρ. πρωτ. Δ28οικ.23075/1806/7-7-2014 Υπ.Απόφαση
5.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
6.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), του άρθρου 1 του
Ν.4254/2014, των άρθρων 96, 236 και 240 του Ν.3463/2026, του Ν.2362/1995, όπως
αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 23 του Ν.3871/2010 και τροποποιήθηκε
με το άρθρο 4 του Ν.4038/2012 και το άρθρο 5 του Ν.4089/2012, του άρθρου 8 του Ν.4071/2012
και των κανονισμών (ΕΚ) 543/11, 1308/13, 1031/14 και 1369/15 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία
Α) Εγκρίνει την υπογραφή συμφωνητικού μεταξύ Δήμου Βέροιας, και «Α.Σ.Ε.Ε.
Αμυκλών Σπάρτης «ΛΑΚΩΝΙΑ» ή μεμονωμένων μελών αυτής ή μη μελών, για τη δωρεάν
παραχώρηση νωπών πορτοκαλιών σε δικαιούχους του Δ.Βέροιας.
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού του Δήμου Βέροιας, έτους 2016.
Β) Ορίζει ως εκπρόσωπο του Δήμου Βέροιας για την παρακολούθηση των όρων του
συμφωνητικού και της ορθής υλοποίησης του αντικειμένου του, τους Δημοτικούς Συμβούλους
Διονύσιο Κουλουριώτη, με αναπληρώτριά του την Χριστίνα Γαϊτάνου,.
Γ) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Βέροιας Κωνσταντίνο Βοργιαζίδη για την υπογραφή του
σχετικού συμφωνητικού.
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Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 7 / 2016
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Αθανάσιος Αποστολόπουλος

Α.
Θ.
Χ.
Β.

Λαζαρίδης
Αγγελίνας
Κούτρας
Παπαδόπουλος

Ε.
Χ.

Α.
Δ.
Δ.

Σιδηρόπουλος
Κουλουριώτης
Τραπεζανλής

Γ.
Ι.
Κ.

Θ.

Κορωνάς

Σ.
Γ.
Ν.
Π.
Β.
Μ.
Λ.
Σ.
Γ.
Ε.
Χ.
Ν.
Α.
Θ.
Κ.
Ι.
Μ.
Ν.
Ζ.
Α.
Γ.
Ι.
Σ.
Ν.
Π.
Α.
Γ.

Διαμάντης
Σοφιανίδης
Μωυσιάδης
Τσαπαρόπουλος
Λυκοστράτης
Παπαϊωάννου
Ακριβόπουλος
Ασλάνογλου
Ορφανίδης
Ιακωβίδου
Γαϊτάνου
Μαυροκεφαλίδης
Σιακαβάρας
Τέτος
Καραπαναγιωτίδης
Κυρατλίδης
Σουμελίδης
Τσιαμήτρος
Πατσίκας
Καγκελίδης
Γουλτίδης
Παπαγιάννης
Ελευθεριάδου
Μπέκης
Παπαδίνα
Μαρκούλης
Μελιόπουλος

Γκόγκα
Κεχαΐδης
ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Λιλιόπουλος
Σιδηρόπουλος
Πιστοφίδης

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 22-1-2016
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

