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Αρ. απόφ. 385/2016
Περίληψη
Έγκριση α) υποβολής πρότασης του Δ.Βέροιας για τη
χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Δομές παροχής βασικών
αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου,
Κοινωνικό Φαρμακείο», β) τεχνικού δελτίου της πράξης και γ)
εξουσιοδότησης του Δημάρχου.
Σήμερα 11 Ιουλίου 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 7-7-2016
γραπτή πρόσκληση του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. 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 29 μέλη:
Παρόντες
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Τ.
Χατζηαθανασίου, 5) Β. Παπαδόπουλος, 6)Α.Σιδηρόπουλος,
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) Γ. Κάκαρης, 16)Μ.
Παπαϊωάννου, 17)Σ.Ασλάνογλου, 18)Γ.Ορφανίδης, 19) Ν.
Μαυροκεφαλίδης, 20)Θ.Τέτος, 21)Κ.Καραπαναγιωτίδης, 22) Μ.
Σουμελίδης, 23) Α. Καγκελίδης, 24)Γ.Γουλτίδης, 25)Ι.Παπαγιάννης,
26)Η.Τσιφλίδης,
27)Ν.Μπέκης,
28)Α.Αποστολόπουλος,
29)Γ.Μελιόπουλος.

Απόντες
Ι.Χειμώνας, Λ.Ακριβόπουλος,
Ε.Ιακωβίδου, Χ. Γαϊτάνου,
Α.Σιακαβάρας,
Ι.Κυρατλίδης,
Ν.Τσιαμήτρος,
Ζ.Πατσίκας,
Σ.Ελευθεριάδου, Π.Παπαδίνα,
Α.Μαρκούλης, Σ.Στουγιάννος

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Ι.Καραγιάννης, Ν. Αγγέλου

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

Σημείωση: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 381/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Η.Τσιφλίδης, Γ.Σοφιανίδης,
Κ.Καραπαναγιωτίδης, Γ.Κάκαρης, Π.Τσαπαρόπουλος
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 382/2016 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Γ.Σοφιανίδης, Π.Τσαπαρόπουλος
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 383/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ.Ν.Μπέκης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 384/2016 απόφασης προσήλθε ο κ.Ν.Μπέκης και αποχώρησαν οι κ.κ. Ι.Παπαγιάννης,
Γ.Μελιόπουλος, Γ.Ορφανίδης
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 385/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Θ.Αγγελίνας.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 389/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν.Μπέκης και προσήλθε ο κ.Γ.Ορφανίδης
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 392/2016 απόφασης προσήλθε ο κ.Ν.Μπέκης

ΑΔΑ: 7Κ9ΓΩ9Ο-ΡΟΝ
Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
του συμβουλίου το από 6-7-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη
Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:
Στα πλαίσια του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Κεντρική Μακεδονία» στον
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέµηση
της φτώχειας - ΕΚΤ» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ,η
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, εξέδωσε πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων προς
χρηματοδότηση, προς τους φορείς που εµπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών
∆ικαιούχων :
• ∆ήµοι,
• Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ),
• Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου (Ν.Π.Ι.∆.),(Κοινωνικές Συνεταιριστικές
Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ) του νόµου 4019/2011 και Κοινωνικοί Συνεταιρισµοί Περιορισµένης
Ευθύνης (ΚΟΙΣΠΕ) του 2716/1999 αρ.12)
• Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης,(∆ηµοτικά ΝΠ∆∆, Κοινωφελείς Επιχειρήσεις των
∆ήµων, λοιποί δηµοτικοί φορείς) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειµένου να
ενταχθούν και χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω Άξονα Προτεραιότητας του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος.
Η προκηρυσόµενη πράξη αφορά στη χρηµατοδότηση ∆οµών µε την ονοµασία «∆οµή
Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρµακείο
∆ήµου.....» για εκείνο το µέρος του τοπικού πληθυσµού που δεν µπορεί να καλύψει τις ανάγκες
του στα βασικά αγαθά που προσφέρει η εν λόγω ∆οµή.
Δεν χρηματοδοτούνται δαπάνες για τη δημιουργία υποδομών, αλλά καλύπτονται
δαπάνες λειτουργίας υφισταμένων δομών.
Υπό το πρίσµα αυτό, στόχος της προκηρυσσόµενης δράσης είναι η αντιµετώπιση του
φαινοµένου της ακραίας φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού µέσω της υποστήριξης
οµάδων του τοπικού πληθυσµού που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό
αποκλεισµό.
Ειδικότερα, η πρόσκληση αφορά στη λειτουργία των εν λόγω ∆οµών, για χρονικό
διάστηµα 3 ετών.
Η λειτουργία των δοµών υποχρεωτικά θα τηρεί τις προδιαγραφές, όρους και προϋποθέσεις
της πρόσκλησης και του συνηµµένου στην πρόσκληση «Οδηγού Εφαρµογής».
«Οι δυνητικοί δικαιούχοι µπορούν να υποβάλλουν πρόταση η οποία να περιλαµβάνει µία,
δύο ή και τις τρεις από τις παρακάτω περιγραφόµενες δοµές:
Α. ∆οµές Σίτισης και Βασικών Αγαθών Κοινωνικό Παντοπωλείο
Αφορά στη διανοµή σε σταθερή και τακτική βάση τροφίµων, ειδών παντοπωλείου, ειδών
ατοµικής υγιεινής, κατεψυγµένων προϊόντων, ειδών ένδυσης και υπόδησης, βιβλίων, παιχνιδιών,
cd, κλπ, σε ωφελούμενα άτοµα και οικογένειες που τα έχουν ανάγκη. (ελάχιστοι ωφελούμενοι για
λειτουργία μόνο παντοπωλείου 100 νοικοκυριά).»
Στο Δήμο Βέροιας λειτουργεί δομή Κοινωνικού Παντοπωλείου( περιλαμβάνεται στις
δομές που υποστηρίζονται σήμερα από το ΚΑΠΑ). Αυτή θα υποστηριχθεί πλέον από την Δ/νση
Κοινωνικής Προστασίας –Παιδείας- Πολιτισμού του Δήμου σε χώρο που θα μεταφερθεί η Δ/νση,
που ανήκει στο Δήμο Βέροιας.
«∆οµή Παροχής Συσσιτίου
Αφορά στην παροχή συσσιτίων σε σταθερή και τακτική σε ωφελούµενα άτοµα και
οικογένειες που τα έχουν ανάγκη.
Η παρασκευή και παροχή συσσιτίων θα πρέπει να πραγµατοποιείται σε πλήρη συµφωνία
µε τις κείµενες υγειονοµικές διατάξεις.»
Ο Δήμος Βέροιας δεν διαθέτει υποδομές παροχής συσσιτίου και επόμενα δεν θα κατατεθεί
πρόταση για χρηματοδότηση τέτοιας δομής, εκτός εάν άλλος δυνητικός δικαιούχος που πληροί τις
προϋποθέσεις που ορίζονται στην πρόσκληση, υποβάλει τέτοια σε συνεργασία με τον αυτόν.
Β. Κοινωνικό Φαρµακείο
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Αφορά στην παροχή σε σταθερή και τακτική βάση δωρεάν φαρµάκων, υγειονοµικού
υλικού και παραφαρµακευτικών προϊόντων σε ωφελούµενα άτοµα που τα έχουν ανάγκη. Το
σχετικό φαρµακευτικό υλικό θα πρέπει να εξασφαλίζεται µέσω συγκεκριµένων συνεργασιών µε
φαρµακοβιοµηχανίες και τοπικούς φαρµακευτικούς συλλόγους, καθώς και από τη συµµετοχή και
κινητοποίηση συλλογικών φορέων και πολιτών.
Ωφελούµενοι των υπηρεσιών που παρέχει η δοµή είναι άτοµα/νοικοκυριά τα οποία
βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια (π.χ. ωφελούµενοι του ΤΕΒΑ,
ανασφάλιστα άτοµα µε πολύ χαµηλό ετήσιο εισόδηµα, άτοµα που διαθέτουν βιβλιάριο απορίας,
κλπ.).
Ήδη και αυτή η δομή υπάρχει και όπως και το κοινωνικό παντοπωλείο θα υποστηριχθεί
πλέον από την αρμόδια Δ/νση του Δήμου.
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο ,όπως προαναφέρεται ,θα φιλοξενηθεί σε κτίριο όπου θα
μεταστεγαστεί από την Τοπική Κοινότητα Μακροχωρίου η Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας, μαζί με
το Κοινωνικό Φαρµακείο αυτό όμως σε διακριτό χώρο .
Ο ∆ικαιούχος, θα πρέπει να αιτιολογήσει την αναγκαιότητα χρηµατοδότησης µίας, δύο ή
και των τριών προαναφερθεισών δοµών, παρέχοντας στοιχεία για τον τρόπο δραστηριοποίησης
(π.χ. συλλειτουργία) και να τεκµηριώσει τη σύνθεση των ωφελουµένων της περιοχής παρέµβασης
και την κάλυψη των αναγκών αυτών, σύµφωνα µε τα όσα περιγράφονται στον «Οδηγό
Εφαρμογής».
Οι ∆οµές θα πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές λειτουργίας που
περιγράφονται στον Οδηγό Εφαρμογής, που συνοδεύει την πρόσκληση.
Ο κάθε ∆ικαιούχος θα πρέπει να µεριµνήσει για την τήρηση των όρων προσβασιµότητας
για ΑΜΕΑ (τόσο σε όρους φυσικής πρόσβασης όσο και σε όρους πληροφόρησης), σύµφωνα µε
το ισχύον θεσµικό εθνικό και κοινοτικό πλαίσιο.
Στο πλαίσιο αυτό, θα υποβληθεί συνηµµένα στην πρόταση :
α) Περιγραφή της κτιριακής υποδοµής και του εξοπλισµού (τεκµηρίωση της επάρκειας
τους και της συµβατότητά τους µε τις προδιαγραφές του Οδηγού και τις προδιαγραφές που
αναφέρονται στο Παράρτηµα για την προσβασιµότητα/ διευκολύνσεις για ΑΜΕΑ).
β)Περιγραφή της στελέχωσης της δοµής/δοµών και της διαδικασίας πρόσληψης είτε για το
σύνολο του προσωπικού είτε για περιπτώσεις που ένα µέρος του προσωπικού υπάρχει (π.χ. σε
περιπτώσεις ΜΚΟ που υλοποιούσαν αντίστοιχη δράση την ΠΠ 2007-2013) και απαιτείται
πρόσθετη στελέχωση.
γ) Ανάλυση του προϋπολογισµού και της αιτούµενης στελέχωσης σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο αντίστοιχο Παράρτηµα της πρόσκλησης.
Σηµειώνεται ότι για τη στελέχωση, ο ∆ικαιούχος ακολουθεί τα κριτήρια και µοριοδότηση
που περιλαµβάνονται στα συνηµµένα ανάλογα Παράρτηµατα της Πρόσκλησης.
Ο Δήμος Βέροιας προτίθεται να λειτουργήσει τις δομές-κοινωνικό παντοπωλείο και
κοινωνικό φαρμακείο- με ίδια μέσα. Προβλέπεται να προσληφθούν άτομα όπως εμφανίζονται
στους πιο κάτω πίνακες (στοιχεία από το αντίστοιχο παράρτημα της πρόσκλησης, με την
εκτιμώμενη ετήσια δαπάνη).
ΔΟΜΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

Α. Για λειτουργία μόνο παντοπωλείου (ελάχιστοι ωφελούμενοι 100 νοικοκυριά)
Προσωπικό
Άτομα
Μήνες
Μισθός
Σύνολο
(2)
1
12
Κοινωνικός λειτουργός ή
διοικητικό προσωπικό
1.300,00
15.600,00
ανάλογα με τις ανάγκες
€
€
(συντονιστής)
1
12
1.200,00
14.400,00
Βοηθητικό προσωπικό
€
€
Σύνολο Δαπανών προσωπικού
30.000,00
€

ΑΔΑ: 7Κ9ΓΩ9Ο-ΡΟΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ (ελάχιστοι ωφελούμενοι 100 άτομα)

Προσωπικό

Άτομα
(2)

Μήνες

Μισθός

1

12

1.400,00 €

Σύνολο

Φαρμακοποιός
Κοινωνικός
λειτουργός

16.800,00 €

1
12
1.300,00 €
15.600,00 €
Σύνολο Δαπανών προσωπικού
32.400,00 €
Για την υποβολή της πρότασης απαραίτητο είναι να εγκριθεί και το τεχνικό δελτίο
πράξης, που επισυνάπτεται στο παρόν σημείωμα.
Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω, όπως και τις διατάξεις
1.Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010) για τη σύσταση και συγκρότηση των
περιφερειών,
2.Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010)
3.Το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρµογή αναπτυξιακών
παρεµβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014),
4.Την Υπουργική Απόφαση µε αριθ. ΥΑ 32677/ΕΥΘΥ 332/23.03.2015 (ΦΕΚ
716/Β/24.04.2015) µε την οποία συστάθηκε/αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του
Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
5.Την "Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης" (ΕΣΚΕ) και την Περιφερειακή
Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης (ΠΕΣΚΕ) Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονιας,
6.Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 17ης ∆εκεµβρίου 2013,
7.Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 17ης ∆εκεµβρίου 2013, για το Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταµείο,
8.Το µε αρ. απόφασης C(2014) 3542 final/23.5.2014 εγκεκριµένο από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή «Σύµφωνο Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό Σύµφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 20142020»,
9.Την µε αριθµό C(2014) 10167 final/18-12-2014 Εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την έγκριση ορισµένων στοιχείων του Περιφερειακού Επιχειρησιακού
Προγράµµατος «Κεντρικής Μακεδονίας» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις για την
ανάπτυξη και την απασχόληση» στην Ελλάδα (CCI 2014GR16M2OP002),
10.Την υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822Β/24-8-2015) Υπουργική
Απόφαση µε θέµα «Εθνικοί κανόνες επιλεξιµότητας για τα προγράµµατα ΕΣΠΑ 2014-2020 –
Έλεγχοι νοµιµότητας δηµοσίων συµβάσεων συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020
από Αρχές ∆ιαχείρισης και Ενδιάµεσους Φορείς – ∆ιαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσµάτων
αξιολόγησης πράξεων»,
11.Την υπ’ αριθµ. 134453/23.12.15 (ΦΕΚ Β’ 2857) Κοινή Υπουργική Απόφαση µε τίτλο
«Ρυθµίσεις για τις πληρωµές των δαπανών του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων – Π∆Ε
(Τροποποίηση και αντικατάσταση της ΚΥΑ 46274.26.09.2014 – ΦΕΚ 2573Β’)» (Α∆Α:
ΒΖΚ54653Ο7-Υ∆6),
12.Την υπ. αρ. πρ. 2341/12-5-2016 απόφαση της Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π.
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, βάσει γραπτής διαδικασίας, µε την οποία εγκρίθηκε η
µμεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο της εξειδίκευσης του ΕΠ, καθώς και ο
προγραµµατισµός των προσκλήσεων και των εντάξεων και οι τεθέντες κατ’ έτος στόχοι,
13.Την υπ. αρ. πρ. 2341/12-5-2016 απόφαση της Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π.
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, βάσει γραπτής διαδικασίας, µε την οποία εγκρίθηκαν η
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µεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων του/ων Άξονα/ων Προτεραιότητας, όπως
περιγράφονται και εξειδικεύονται στο συνηµµένο στην πρόσκληση έγγραφο.
14.Την αρ. 024.9iv-Α/Α ΟΠΣ1524/Έκδοση 1/0 πρόσκληση της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας για την χρηματοδότηση πράξης με τίτλο «∆οµές Παροχής Βασικών Αγαθών:
Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο»,
15.Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Βέροιας, όπως ισχύει σήμερα
Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την:
 έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της λειτουργίας δομών με την
ονομασία «∆οµή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρµακείο
∆ήµου Βέροιας»
 την έγκριση του συνημμένου Τεχνικού Δελτίου Πράξης
 την υπογραφή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τον Δήμαρχο Βέροιας
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Αποστολόπουλος: Υπάρχει πρόβλεψη για να δημιουργήσουμε δομές σίτισης για τους
πολίτες; Γιατί το ζήτημα είναι φλέγον, υπάρχουν άνθρωποι που πεινούν, που ζουν σε συνθήκες
αποκλεισμού και ακραίας φτώχειας
Δήμαρχος: Το πρόγραμμα δεν χρηματοδοτεί τη δημιουργία δομών, αλλά αφορά Δήμους
που έχουν δομές.
Ακόμη όμως και στην περίπτωση που υπήρχε κάποια δομή, δεν υπάρχει χρηματοδότηση
των τροφίμων. Θα έπρεπε να υπάρχει ένα πλάνο πως θα χρηματοδοτηθούν τα τρόφιμα, οι πρώτες
ύλες.
Εμείς δεν μπαίνουμε καν σε αυτό το σκεπτικό από την στιγμή που δεν υπάρχει η δομή.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 5-7-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη.
2.- Την υπ’ αριθ. 024.9iv-Α/Α ΟΠΣ 1524/Έκδοση 1/0 πρόσκληση της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας.
3.- Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014, των άρθρων 3 και 65 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 96
του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει την υποβολή πρότασης από το Δήμο Βέροιας, για χρηματοδότηση της Πράξης
με τίτλο «Δομές παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου,
Κοινωνικό Φαρμακείο».
Β) Εγκρίνει το τεχνικό δελτίο της παραπάνω υποβαλλόμενης προς χρηματοδότηση
Πράξης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία», όπως αυτό έχει συνταχθεί
από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.
Γ) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Βέροιας Κωνσταντίνο Βοργιαζίδη για την υπογραφή όλων
των σχετικών εγγράφων και τις παραπέρα ενέργειες.
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Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 385 / 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

Α.
Θ.
Χ.
Β.

Λαζαρίδης
Αγγελίνας
Κούτρας
Παπαδόπουλος

Α.
Δ.
Δ.

Σιδηρόπουλος
Κουλουριώτης
Τραπεζανλής

Θ.

Κορωνάς

Σ.
Γ.
Ν.
Π.
Β.
Γ.
Μ.
Σ.
Γ.
Ν.
Θ.
Κ.
Μ.
Α.
Γ.
Ι.
Η.
Ν.
Γ.

Διαμάντης
Σοφιανίδης
Μωυσιάδης
Τσαπαρόπουλος
Λυκοστράτης
Κάκαρης
Παπαϊωάννου
Ασλάνογλου
Ορφανίδης
Μαυροκεφαλίδης
Τέτος
Καραπαναγιωτίδης
Σουμελίδης
Καγκελίδης
Γουλτίδης
Παπαγιάννης
Τσιφλίδης
Μπέκης
Μελιόπουλος

Αθανάσιος Αποστολόπουλος

ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Ι.
Ν.

Καραγιάννης
Αγγέλου

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 12-7-2016
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

