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Περίληψη
Έγκριση α) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ
Δ.Βέροιας, Σχολικής Επιτροπής Α΄/θμιας Εκπ/σης, Σχολικής
Επιτροπής Β΄/θμιας Εκπ/σης, Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π & Π.Α.» και
Α.Σ. Μέσης, β) ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του
στην Επιτροπή Παρακολούθησης και γ) εξουσιοδότησης του
Δημάρχου για υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.
Σήμερα 21 Νοεμβρίου 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 17-11-2016 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 30 μέλη:
Παρόντες
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Β.
Παπαδόπουλος,
5)Α.Σιδηρόπουλος,
6)Δ.Κουλουριώτης,
7)Δ.Τραπεζανλής,
8)
Θ.
Κορωνάς,
9)Σ.Διαμάντης,
10)Γ.Σοφιανίδης, 11) Ν. Μωυσιάδης, 12)Π.Τσαπαρόπουλος, 13)
Β.Λυκοστράτης, 14)Μ. Παπαϊωάννου, 15)Λ.Ακριβόπουλος,
16)Σ.Ασλάνογλου, 17)Ε.Ιακωβίδου, 18) Χ. Γαϊτάνου, 19) Ν.
Μαυροκεφαλίδης, 20)Α.Σιακαβάρας, 21)Θ.Τέτος, 22) Μ.
Σουμελίδης,
23)
Ν.
Τσιαμήτρος,
24)Ζ.Πατσίκας,
25)Η.Τσιφλίδης,
26)Σ.Ελευθεριάδου,
27)Ν.Μπέκης,
28)Α.Αποστολόπουλος, 29)Α.Μαρκούλης, 30)Γ.Μελιόπουλος.

Απόντες
Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Κάκαρης,
Ι.Χειμώνας,
Γ.Ορφανίδης,
Κ.Καραπαναγιωτίδης, Ι.Κυρατλίδης,
Α.
Καγκελίδης,
Γ.Γουλτίδης,
Ι.Παπαγιάννης,
Π.Παπαδίνα,
Σ.Στουγιάννος

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Ε.Γκόγκα, Χ.Κεχαΐδης, Σ.Κωτσιαντής, Γ.Λιλιόπουλος, Ι.Σιδηρόπουλος, Ι.Καραγιάννης, Ν. Αγγέλου

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Ν.Γερούκης, Δ.Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η.Σοφιανίδης,
Σ. Μισοκέφαλος, Α.
Βοργιαζίδου, Α. Πέτρου, Χ.Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, 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 την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησε ο κ. Ν.Μωυσιάδης
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 627/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ.Ζ.Πατσίκας
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 628/2016 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ζ.Πατσίκας, Η.Τσιφλίδης
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 629/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ.Ν.Μπέκης και προσήλθε ο κ.Ν.Μωυσιάδης
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 630/2016 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ν.Μπέκης, Χ.Γαϊτάνου
6) Κατά της συζήτηση του πρακτικού επί του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.Μελιόπουλος,
Ζ.Πατσίκας
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 635/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Λ.Ακριβόπουλος, Ν.Μωυσιάδης, Ν.Τσιαμήτρος,
Π.Τσαπαρόπουλος
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 636/2016 απόφασης προσήλθε ο κ.Ζ.Πατσίκας
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 638/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Π.Τσαπαρόπουλος
10) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 643/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Δ.Τραπεζανλής, Β.Λυκοστράτης,
Δ.Κουλουριώτης και προσήλθαν οι κ.κ. Λ.Ακριβόπουλος, Ν.Μωυσιάδης.
11) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 644/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Δ.Κουλουριώτης
12) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 661/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Δ.Τραπεζανλής
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Στη συνέχεια ο προεδρεύων αντιπρόεδρος, εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 11-11-2016 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου
Κωνσταντίνου Βοργιαζίδη, που έχει ως εξής:
Ο Δήμος Βέροιας, έχει πραγματοποιήσει με επιτυχία συνεργασίες με ομάδες παραγωγών
ανά την επικράτεια, με σκοπό την δωρεάν διάθεση αποσυρομένων προϊόντων είτε με την μορφή
νωπών προϊόντων είτε τυποποιημένων χυμών σε δικαιούχους, με προτεραιότητα στον μαθητικό
πληθυσμό και τις ευπαθείς ομάδες, με την μεσολάβηση του ΚΑΠΑ και των κοινωνικών δομών
που διαθέτει.
Mε τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν.(ΕΕ) 2016/921 της Επιτροπής θεσπίστηκαν
συμπληρωματικά προσωρινά έκτακτα μέτρα στήριξης παραγωγών ορισμένων οπωροκηπευτικών,
εξαιτίας της συνέχισης της απρόβλεπτης κρίσης που προκλήθηκε από την απαγόρευση της
ρωσικής κυβέρνησης στις εισαγωγές ορισμένων οπωροκηπευτικών προϊόντων. Ο νέος
Κανονισμός προβλέπει συμπληρωματικά προσωρινά έκτακτα μέτρα στήριξης μέχρι εξάντλησης
της νέας κατανομής των ποσοτήτων για κάθε κράτος μέλος ή μέχρι την 30η Ιουνίου 2017
(ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι προγενέστερη).
Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο περιλαμβάνει επιπλέον τους Κανονισμούς (ΕΕ) 1308/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και 543/2011 της Επιτροπής όπως ισχύουν, την αρ.
266355/11-02-2009 (ΦΕΚ 594/Β’/2009) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως ισχύει, και την αρ. 3630/87095/2807-2016 (ΦΕΚ 2413/Β) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων .
O Α.Σ. ΜΕΣΗΣ κοινοποίησε στο Δήμο Βέροιας αίτημα για δωρεάν παραχώρηση νωπών
φρούτων που θα διατεθούν δωρεάν σε ευπαθείς ομάδες και σχολεία, στα πλαίσια της ενωσιακής
νομοθεσίας ,ως και της απόφασης με αριθμ. 3630/87095 «Καθορισμός των αναγκαίων
συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ)
2016/921 της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση συμπληρωματικών προσωρινών εκτάκτων μέτρων
στήριξης για τους παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών (ΕΕ L 154, 11-6-2016, σελ. 3) και
τροποποίηση της αριθ. 266355/11.02.2009 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 594/01.04.2009), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει), του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Στην συγκεκριμένη απόφαση στο άρθρο 10 αυτής αναφέρεται:
Άρθρο 10
« Αποδέκτες αποσυρόμενων προϊόντων τα οποία διατίθενται με δωρεάν διανομή»
1. Τα προϊόντα διατίθενται με δωρεάν διανομή: α. κατ’ εφαρμογή της περίπτωσης α της
παραγράφου 4 του άρθρου 34 του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, όπως ισχύει στους κάτωθι αποδέκτες:
i) Κοινωνικές Συμπράξεις, που έχουν οριστεί για την εφαρμογή του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Ι «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής
Βοήθειας (TEBA/FEAD)», όπως διαλαμβάνεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 223/2014,
ii) Κοινωνικές υπηρεσίες Δήμων
iii) Κοινωνικές υπηρεσίες Περιφερειών και β. κατ’ εφαρμογή της περίπτωσης β της
παραγράφου 4 του άρθρου 34 του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, όπως ισχύει στους κάτωθι αποδέκτες:
i) δημόσια σχολεία και ii) παιδικές κατασκηνώσεις.
2. Οι αποδέκτες των περιπτώσεων α και β της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου πληρούν
τους όρους που περιγράφονται στο άρθρο 83 του Καν. (ΕΕ) 543/2011, όπως ισχύει. Επιπλέον, οι
αποδέκτες της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αποδεικνύουν ότι οι
ποσότητες που διανέμονται στο πλαίσιο αυτό συμπληρώνουν εκείνες που αγοράζουν κανονικά.
3. Οι αποδέκτες της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου διανέμουν τα
προϊόντα στους κάτωθι τελικούς δικαιούχους-ωφελούμενους της δωρεάν διανομής:
α. οι δικαιούχοι της κάρτας σίτισης της ανθρωπιστικής κρίσης, οι ωφελούμενες
μονάδες του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, όπως ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου
235 του N. 4389/2016 (A’/94),
β. τα κοινωνικά παντοπωλεία,
γ. οι ωφελούμενοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής
Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας (TEBA/FEAD)»,
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δ. οι πολύτεκνοι γονείς με προστατευόμενα τέκνα, των οποίων το ετήσιο φορολογητέο
εισόδημα δεν ξεπερνά τις δεκαεπτά χιλιάδες διακόσια ογδόντα (17.280) ευρώ. Για κάθε ένα
προστατευόμενο τέκνο, πέραν των τεσσάρων (4), το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 2.880 ευρώ και
ε. οι γονείς τριών (3) προστατευόμενων τέκνων, των οποίων το ετήσιο φορολογητέο
εισόδημα δεν ξεπερνά τις δεκατέσσερις χιλιάδες τετρακόσια (14.400) ευρώ.
4. Σε περίπτωση που οι τελικοί δικαιούχοι της ανωτέρω παραγράφου δεν παραλαμβάνουν τα
προϊόντα που τους αναλογούν εντός των καθοριζόμενων από τους αποδέκτες της δωρεάν διανομής
ημερομηνιών, τα αδιάθετα προϊόντα διατίθενται στα συσσίτια των Κοινωνικών Συμπράξεων.
5. Οι Οργανώσεις Παραγωγών και οι παραγωγοί μη μέλη Οργανώσεων Παραγωγών
συνάπτουν σύμβαση με τους αποδέκτες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου στην οποία
περιγράφεται ο τόπος, ο τρόπος και ο χρόνος διανομής συγκεκριμένης ποσότητας προϊόντων. Στην
περίπτωση των Κοινωνικών Συμπράξεων, αντισυμβαλλόμενος της ως άνω σύμβασης είναι ο
Επικεφαλής Εταίρος της αντίστοιχης Κοινωνικής Σύμπραξης. Στις λοιπές περιπτώσεις
αντισυμβαλλόμενος της ως άνω σύμβασης είναι ο κατά το νόμο αρμόδιος.
6. Οι αποδέκτες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου τηρούν όλα τα σχετικά στοιχεία για
τον τρόπο διανομής των αποσυρόμενων προϊόντων στους τελικούς δικαιούχους-ωφελούμενους
προκειμένου να είναι διαθέσιμα σε κάθε έλεγχο από τις αρμόδιες εθνικές και ενωσιακές αρχές. Με
την ολοκλήρωση της δράσης αποστέλλουν σχετική επιστολή τόσο στις ΔΑΟΚ - έδρα των
Οργανώσεων Παραγωγών ή των παραγωγών μη μελών Οργανώσεων Παραγωγών όσο και στις
ΔΑΟΚ -έδρα τους στην οποία αναφέρονται απαραίτητα:
α. η Οργάνωση Παραγωγών ή ο παραγωγός μη μέλος Οργάνωσης Παραγωγών,
β. το προϊόν που παρέλαβαν,
γ. ο αριθμός των τελικών δικαιούχων των προϊόντων και
δ. οι διανεμηθείσες ποσότητες.
7. Οι συνολικές ποσότητες των προϊόντων που παραδίδονται ανά τελικό δικαιούχοωφελούμενο-φυσικό πρόσωπο- αντιστοιχούν κατ’ ανώτατο όριο σε κατανάλωση 3.500 γραμμαρίων
ανά εβδομάδα. Επιπλέον, οι ποσότητες που παραδίδονται σε κάθε διανομή ανά τελικό δικαιούχοωφελούμενο-φυσικό πρόσωπο- δεν ξεπερνούν τα 3.500 γραμμάρια κάθε εβδομάδα.
Ωστόσο με το άρθρο 9 της Αριθμ. 4148/99295 (4) «Δυνατότητα μεταποίησης των
αποσυρόμενων προϊόντων τα οποία διατίθενται με δωρεάν διανομή από τους αποδέκτες τους στο
πλαίσιο εφαρμογής του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/921 σχετικά με τη θέσπιση
συμπληρωματικών προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης για τους παραγωγούς ορισμένων
οπωροκηπευτικών (ΕΕ L 154,11-6-2016, σελ. 3 και τροποποίηση της αρ..3630/87095/28-07-2016
(ΦΕΚ 2413 Β΄) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»
απόφασης του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι
μέγιστες ποσότητες ανά τελικό δικαιούχο-ωφελούμενο όπως αναφέρονται πιο πάνω,
τροποποιήθηκαν.
Η παράγραφος 7 του άρθρου 10 της αρ. 3630/87095/28-07-2016 (ΦΕΚ 2413 Β') απόφασης
του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αντικαταστάθηκε ως εξής: «Οι
συνολικές ποσότητες των προϊόντων που παραδίδονται ανά τελικό δικαιούχο-ωφελούμενο-φυσικό
πρόσωπο-αντιστοιχούν κατ' ανώτατο όριο σε κατανάλωση 5.000 γραμμαρίων ανά εβδομάδα.
Επιπλέον, οι ποσότητες που παραδίδονται σε κάθε διανομή ανά τελικό δικαιούχο-ωφελούμενοφυσικό πρόσωπο- δεν ξεπερνούν τα 5.000 γραμμάρια κάθε εβδομάδα».
Με το άρθρο 100 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει, ορίζονται τα εξής:
«1.α. Για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής, καθώς
και για την παροχή υπηρεσιών κάθε είδους, οι δήμοι, οι περιφέρειες, οι σύνδεσμοι δήμων, οι
Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων, η Κεντρική 'Ενωση Δήμων Ελλάδας και η 'Ενωση Περιφερειών, τα
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία συνιστούν ή στα οποία συμμετέχουν οι
προαναφερόμενοι φορείς, καθώς και Ν.Π.Ι.Δ. στα οποία συμμετέχουν ή συνιστούν η Κεντρική
Ενωση Δήμων Ελλάδας και η Ενωση Περιφερειών, οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και
αποχέτευσης, οι επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τα δημοτικά και
περιφερειακά ιδρύματα, καθώς και κοινωφελή ιδρύματα και κληροδοτήματα και τα ιδρύματα
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στα οποία περιλαμβάνονται και τα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα,
μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το Δημόσιο, μεταξύ τους ή και με φορείς του
δημόσιου τομέα της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, μεμονωμένα ή από κοινού. Στις
προγραμματικές συμβάσεις, που μετέχει το Δημόσιο, μπορεί να εκπροσωπείται και από τον Γενικό
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Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην οποία εκτελείται η προγραμματική σύμβαση. Οι
ανωτέρω συμβάσεις υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
β. Στις προγραμματικές συμβάσεις επιτρέπεται και η συμμετοχή επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α.,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) με οποιαδήποτε
νομική μορφή και αν λειτουργούν, των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης, επιμελητηρίων,
επιστημονικών φορέων δημοσίου δικαίου, Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων (Ε.Π.Ι.),
συνεταιρισμών, ενώσεων συνεταιρισμών και εργοδοτικών και εργατοϋπαλληλικών ενώσεων. Με
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί να επιτρέπεται και η συμμετοχή τραπεζών και
πιστωτικών ιδρυμάτων.
γ. Είναι επιτρεπτή η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ των φορέων της
περίπτωσης α΄ και κοινωφελών ιδρυμάτων, καθώς και κληροδοτημάτων που επιδιώκουν
κοινωφελείς σκοπούς. Κατά την εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτουν,
θεωρούνται φορείς κατασκευής του έργου κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23
Α΄), όπως ισχύει, και εκτελούν τις συμβάσεις αυτές με τα προβλεπόμενα στις περιπτώσεις ε΄, στ΄ και
ζ΄ του ίδιου άρθρου όργανα και υπηρεσίες που συνιστούν με αποφάσεις των διοικητικών τους
συμβουλίων.
δ. Σε νησιωτικούς δήμους είναι δυνατή η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με
αντικείμενο δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος και πολιτικής προστασίας μεταξύ των φορέων
της περίπτωσης α' της παρ. 1 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α' 87) και αστικών μη
κερδοσκοπικών εταιρειών, εφόσον το μεγαλύτερο ποσοστό του εταιρικού κεφαλαίου τους κατέχει
ένας από τους φορείς της περίπτωσης α' και, εάν πρόκειται για δράσεις πολιτικής προστασίας και
δασοπυρόσβεσης, κατόπιν σχετικής πιστοποίησής τους από την Πυροσβεστική Ακαδημία. Κατά την
εκτέλεση των ως άνω προγραμματικών συμβάσεων οι ανωτέρω εταιρείες θεωρούνται φορείς
κατασκευής του έργου, κατά την έννοια της παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 3669/2008 (A' 116) και
εκτελούν τις συμβάσεις αυτές με τα προβλεπόμενα στις περιπτώσεις γ', δ' και ε' του ιδίου άρθρου
όργανα και υπηρεσίες που συνιστούν με αποφάσεις των διοικητικών τους συμβουλίων. Με την
παρούσα δεν θίγονται οι διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 3013/2002 για τις εθελοντικές οργανώσεις
πολιτικής προστασίας, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 118 του ν. 4249/2014 (Α' 73), καθώς και
οι διατάξεις του ν. 4029/2011 (Α' 245). Στο πλαίσιο των ως άνω προγραμματικών συμβάσεων δεν
επιτρέπεται η πιστοποίηση ή εκπαίδευση εθελοντικών ή άλλων οργανώσεων για δραστηριοποίηση
στον τομέα της πολιτικής προστασίας. Επιμέρους ζητήματα εφαρμογής της παρούσας δύνανται να
ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη.
2.α. Στις προγραμματικές συμβάσεις απαραίτητα ορίζονται το αντικείμενο της
σύμβασης, ο σκοπός και το περιεχόμενο των μελετών, των έργων, των προγραμμάτων ή των
υπηρεσιών, ο προϋπολογισμός τους, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων,
το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης, οι πόροι από τους οποίους θα καλυφθούν οι
αναλαμβανόμενες οικονομικές υποχρεώσεις και η διάρκεια της σύμβασης.
Επίσης ορίζεται το όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής της και οι αρμοδιότητές
του, καθώς και ρήτρες σε βάρος του συμβαλλομένου που παραβαίνει τους όρους της
προγραμματικής σύμβασης.
β. Με την προγραμματική σύμβαση επίσης ορίζεται ο συμβαλλόμενος, στον οποίο μπορεί να
ανατεθεί η διαχείριση, εκμετάλλευση και συντήρηση των έργων του προγράμματος μετά την
ολοκλήρωσή του, εφόσον προβλέπεται αντίστοιχο στάδιο.
γ. Αν ο συμβαλλόμενος σε προγραμματική σύμβαση αναθέσει σε τρίτον τη διαχείριση,
εκμετάλλευση και συντήρηση των έργων αυτών, η ανάθεση γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία που
διέπει τον κατά τη σύμβαση υπόχρεο συμβαλλόμενο.
3.Οι συμβαλλόμενοι φορείς για την εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων μπορεί να
χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μέσω προγραμμάτων
συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται
αμιγώς από εθνικούς πόρους, τον Τακτικό Προϋπολογισμό ή άλλα εθνικά ή περιφερειακά
προγράμματα, καθώς και από τους προϋπολογισμούς των συμβαλλόμενων φορέων. Είναι δυνατή η
χρηματοδότηση των συμβαλλομένων και από φορείς του δημόσιου τομέα που δεν μετέχουν στην
προγραμματική σύμβαση.
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4.Για την εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων και στο πλαίσιο των συμφωνούμενων
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων οργανισμών και φορέων, επιτρέπεται η
απασχόληση προσωπικού του ενός συμβαλλομένου στον άλλον, καθώς και η παραχώρηση της
χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και μέσων.
5. Εφόσον τα προβλεπόμενα στην προγραμματική σύμβαση έργα, προγράμματα και
υπηρεσίες είναι πολιτιστικού χαρακτήρα, όπως η ανάδειξη, προστασία και συντήρηση μνημείων, οι
παρεμβάσεις σε διατηρητέα ή παραδοσιακά κτίρια και οικισμούς, η διάσωση και διάδοση στοιχείων
του πολιτισμού, η ανέγερση και λειτουργία χώρων πολιτισμικών λειτουργιών, η υποστήριξη
δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων που αφορούν την επιστήμη, τα γράμματα και τις τέχνες,
συμμετέχει, ως συμβαλλόμενος η οικεία Περιφέρεια και το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού. Η
προγραμματική σύμβαση καλείται «προγραμματική σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης». Το τέλος
ανταποδοτικού χαρακτήρα που μπορεί να επιβληθεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για τη
χρηματοδότηση έργων, εργασιών, προγραμμάτων και υπηρεσιών της προγραμματικής σύμβασης,
καλείται «Πολιτιστικό Τέλος».
6.Δήμοι, σύνδεσμοι, περιφέρειες και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού μπορούν να συμβάλλονται μεταξύ τους για την παροχή
υπηρεσιών με αντικείμενο τη βεβαίωση και είσπραξη τελών, δικαιωμάτων, εισφορών και
προστίμων. Στις περιπτώσεις αυτές, οι αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλόμενων
φορέων για τη συμμετοχή τους σε συγκεκριμένη σύμβαση, λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία
του συνόλου των μελών τους. Οι συμβαλλόμενοι φορείς μπορεί να χρηματοδοτούνται για την
εκτέλεση των συμβάσεων της παραγράφου αυτής και από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή το
πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων ή τους προϋπολογισμούς άλλων φορέων του δημόσιου τομέα.»
Αντικείμενο της σύμβασης θα είναι η παραλαβή νωπών φρούτων- ακτινιδίων-, και η
δωρεάν διανομή τους στους μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας βαθμίδας εκπαίδευσης ή
σε άλλους δικαιούχους.
Η διανομή θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη της Σχολικής Επιτροπής Α Βάθμιας
Εκπαίδευσης, της Σχολικής Επιτροπής Β Βάθμιας Εκπαίδευσης , της Δ/νσης Κοινωνικής
Προστασίας –Παιδείας –Πολιτισμού και του ΚΑΠΑ.
Υπεύθυνος του έργου ορίζεται ο κ. Αγγελίνας Θωμάς, που θα έχει και την ευθύνη από
πλευράς του Δήμου.
Για τους σκοπούς της συγκεκριμένης Προγραμματικής συστήνεται Επιτροπή
Παρακολούθησης, στην οποία συμμετέχει και ο Δήμος Βέροιας, ορίζοντας ένα μέλος.
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 Αριθ. 3630/87095 «Καθορισμός των αναγκαίων
συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ)
2016/921 της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση συμπληρωματικών προσωρινών εκτάκτων μέτρων
στήριξης για τους παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών (ΕΕ L 154, 11-6-2016, σελ. 3) και
τροποποίηση της αριθ. 266355/11.02.2009 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 594/01.04.2009), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει), του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως
και την εφαρμοστική εγκύκλιο 3868/92491/18-08-2016 που αφορά στο θέμα αυτής.
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.- Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης αγορών των αγορών
γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/1972, (ΕΟΚ) αριθ.
234/1979 (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L.347,
20/12/2013, σελ. 671).
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6.-Την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 4148/99295 (4) «Δυνατότητα μεταποίησης των
αποσυρόμενων προϊόντων τα οποία διατίθενται με δωρεάν διανομή από τους αποδέκτες τους στο
πλαίσιο εφαρμογής του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/921 σχετικά με τη θέσπιση
συμπληρωματικών προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης γιατους παραγωγούς ορισμένων
οπωροκηπευτικών (ΕΕ L 154,11-6-2016, σελ. 3 και τροποποίηση της αρ..3630/87095/28-07-2016
(ΦΕΚ 2413 Β΄) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» και
ιδιαίτερα το άρθρο 9 «Μέγιστες ποσότητες ανά τελικό δικαιούχο-ωφελούμενο»
7.- Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/921 της Επιτροπής της 10ης Ιουνίου
2016, σχετικά με τη θέσπιση συμπληρωματικών προσωρινών εκτάκτων μέτρων στήριξης για τους
παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών (ΕΕ L 154, 11/06/2016,Μ σελ. 3).
8. Την υπ’ αριθμ 266355/11-02-2009 (ΦΕΚ 594/Β’/2009) κοινή υπουργική απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως ισχύει.
9.- των άρθρων 236 «Οικονομική διοίκηση» & 240 «Διοίκηση νομικών προσώπων
δημοσίου δικαίου» του Ν. 3463/06 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων)
10- του άρθρο 100 του Νόμου 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/ 7-6-2010) (Πρόγραμμα
«Καλλικράτης»).
11- του άρθρου 8 «Αρμοδιότητες δήμων και περιφερειών» του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α
85/11-4-2012),
12.-το από 10-11ου 2016 αίτημα του Α/Σ ΜΕΣΗΣ,
13.- 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 ή μη της σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Βέροιας,
Σχολικής Επιτροπής Α’ Βάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολικής Επιτροπής Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης,
του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας , Αλληλεγγύης , Αθλητισμού, Παιδείας & Προσχολικής
Αγωγής Δήμου Βέροιας (ΚΑΠΑ) και Α.Σ. ΜΕΣΗΣ για δωρεάν παραχώρηση νωπών ακτινιδίων,
προκειμένου να διανεμηθούν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και σε σχολεία.
2. Τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Βέροιας με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή
Παρακολούθησης των όρων της σύμβασης και της υλοποίησης του αντικειμένου της.
3. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Βέροιας για την υπογραφή της Προγραμματικής
Σύμβασης,
4.- Την έγκριση του συνημμένου σχεδίου προγραμματικής σύμβασης.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Δήμαρχος: Προτείνω να συμμετέχει ως εκπρόσωπος του Δήμου στην Επιτροπή
Παρακολούθησης ο δημοτικός σύμβουλος Θωμάς Αγγελίνας, με αναπληρωτή τον Θεόδωρο Τέτο
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 11-11-2016 εισηγητικό σημείωμα και την πρόταση του Δημάρχου.
2.- Το με αρ. πρωτ. 42773/10-11-2016 έγγραφο του Α.Σ. Μέσης
3.- Την υπ’ αριθ.3630/87095 απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων
4.- Την με αρ. πρωτ. 266355/11-2-229 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
5.- Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 100 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), 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, 1031/14 και 1369/15 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
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Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Βέροιας, Ν.Π.
«Κ.Κ.Π.Α.Α.Π & Π.Α.», Σχολικής Επιτροπής Α΄/θμιας Εκπ/σης, Σχολικής Επιτροπής Β΄/θμιας
Εκπ/σης, και Α.Σ. Μέσης, η οποία έχει ως εξής:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Για την δωρεάν παραχώρηση νωπών φρούτων βάσει των Κανονισμών της Ε.Ε. 1308/13,
2016/921 της Επιτροπής της 10ης Ιουνίου 2016, όπως και των εφαρμοστικών Υπουργικών
αποφάσεων και εγκυκλίων, τα οποία μπορεί ο Δήμος να διανείμει σε δικαιούχους.
Στην Βέροια σήμερα …. ημέρα …….., στο Δημαρχείο Βέροιας, οι παρακάτω
συμβαλλόμενοι:
1.-Ο Δήμος Βέροιας που εκπροσωπείται κατά το Νόμο από τον Δήμαρχο κ. Βοργιαζίδη
Κων/νο, ο οποίος ενεργεί με βάσει την …./2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
2.-Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας , Αλληλεγγύης, Αθλητισμού , Παιδείας
& Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας», που εκπροσωπείται κατά το Νόμο από τον Πρόεδρο
του Δ.Σ. κ. Κορωνά Θεόφιλο και ο οποίος ενεργεί με βάσει την …../2016 απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου.
3.- Η Σχολική Επιτροπή Α Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας, που εκπροσωπείται
νόμιμα από τον Πρόεδρό της κ. Κουλουριώτη Διονύσιο και ο οποίος ενεργεί με βάσει την
…../2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου
4.- Η Σχολική Επιτροπή Β Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας, που εκπροσωπείται
νόμιμα από την Πρόεδρό της κ. Γαϊτάνου Χριστίνα και η οποία ενεργεί με βάσει την …../2016
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου
5.- Η Οργάνωση Παραγωγών Α.Σ. ΜΕΣΗΣ που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο
της κ. Κυρατλίδη Ιορδάνη και ο οποίος ενεργεί με βάσει την απόφαση … & ../2016 του
Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού
Άρθρο 1
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση περιέχει:
1.Το περιεχόμενο της Σύμβασης
2.Προοίμιο
3.Το αντικείμενο της Σύμβασης
4.Το σχετικό με τη Σύμβαση Νομικό Πλαίσιο
5.Σκοπός Προγραμματικής Σύμβασης
6.Τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμβαλλομένων
7.Τους πόρους τα έσοδα και τον τρόπο χρηματοδότησης των εργασιών της Σύμβασης
8.Τη χρονική διάρκεια της Σύμβασης και το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της
9.Κοινή Επιτροπή
10.Τα σχετικά με τη διαιτησία σε περίπτωση παράβασης των όρων της Σύμβασης
11.Τροποποίηση – Παράταση Διακοπή της Σύμβασης
12.Αντισυμβατική Συμπεριφορά
13.Τελικές Διατάξεις
I. Αποφάσεις
Άρθρο 2
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Ο Δήμος Βέροιας , το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας , Αλληλεγγύης,
Αθλητισμού , Παιδείας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας», η Σχολική Επιτροπή Α
Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας, η Σχολική Επιτροπή Β Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Βέροιας, η Οργάνωση Παραγωγών
Αγροτικό Συνεταιρισμός Μέσης, προβαίνουν στη
διαμόρφωση πλαισίου συνεργασίας μέσω της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης με σκοπό
την δωρεάν παραχώρηση νωπών ακτινιδίων.
Η παρούσα Σύμβαση υπογράφεται μεταξύ των Συμβαλλομένων σύμφωνα με τις διατάξεις:
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.
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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 Αριθ.
3630/87095 «Καθορισμός των αναγκαίων
συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ)
2016/921 της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση συμπληρωματικών προσωρινών εκτάκτων μέτρων
στήριξης για τους παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών (ΕΕ L 154, 11-6-2016, σελ. 3) και
τροποποίηση της αριθ. 266355/11.02.2009 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 594/01.04.2009), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει), του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4.-Την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 4148/99295 (4) «Δυνατότητα μεταποίησης των
αποσυρόμενων προϊόντων τα οποία διατίθενται με δωρεάν διανομή από τους αποδέκτες τους στο
πλαίσιο εφαρμογής του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/921 σχετικά με τη θέσπιση
συμπληρωματικών προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης για τους παραγωγούς ορισμένων
οπωροκηπευτικών (ΕΕ L 154,11-6-2016, σελ. 3 και τροποποίηση της αρ..3630/87095/28-07-2016
(ΦΕΚ 2413 Β΄) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» και
ιδιαίτερα το άρθρο 9 «Μέγιστες ποσότητες ανά τελικό δικαιούχο-ωφελούμενο»
5.- 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».
6.- Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
7.- Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/921της Επιτροπής της 10ης Ιουνίου
2016, σχετικά με τη θέσπιση συμπληρωματικών προσωρινών εκτάκτων μέτρων στήριξης για τους
παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών (ΕΕ L 154, 11/06/2016,Μ σελ. 3).
8. Την υπ’ αριθμ 266355/11-02-2009 (ΦΕΚ 594/Β’/2009) κοινή υπουργική απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως ισχύει.
9.- των άρθρων 236 «Οικονομική διοίκηση» & 240 «Διοίκηση νομικών προσώπων
δημοσίου δικαίου» του Ν. 3463/06 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων)
11- του άρθρο 100 του Νόμου 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/ 7-6-2010) (Πρόγραμμα
«Καλλικράτης»).
12- του άρθρου 8 «Αρμοδιότητες δήμων και περιφερειών» του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α
85/11-4-2012),
13.- την απόφαση …./2016 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας,
14.- την απόφαση …./2016 του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Α
Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας
15.- την απόφαση …./2016 του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Α
Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας
16.- την απόφαση …./2016 του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο
Κοινωνικής Προστασίας , Αλληλεγγύης, Αθλητισμού , Παιδείας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου
Βέροιας»
17.- το απόσπασμα πρακτικού
27/04-11-2016 του Διοικητικού Συμβουλίου της
Οργάνωσης Παραγωγών Α.Σ. ΜΕΣΗΣ.
18.- 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.
Άρθρο 3
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση αφορά στην περιγραφή των όρων συνεργασίας των
συμβαλλομένων μερών με στόχο τη δωρεάν παραχώρηση και παραλαβή νωπών φρούτων,
(ακτινίδια), και την παροχή τους από τον Δήμο Βέροιας σε δικαιούχους .
Άρθρο 4
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η παρούσα Σύμβαση υπογράφεται σύμφωνα με τις διατάξεις:
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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 Αριθ.
3630/87095 «Καθορισμός των αναγκαίων
συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ)
2016/921 της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση συμπληρωματικών προσωρινών εκτάκτων μέτρων
στήριξης για τους παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών (ΕΕ L 154, 11-6-2016, σελ. 3) και
τροποποίηση της αριθ. 266355/11.02.2009 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 594/01.04.2009), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει), του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4.-Την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 4148/99295 (4) «Δυνατότητα μεταποίησης των
αποσυρόμενων προϊόντων τα οποία διατίθενται με δωρεάν διανομή από τους αποδέκτες τους στο
πλαίσιο εφαρμογής του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/921 σχετικά με τη θέσπιση
συμπληρωματικών προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης για τους παραγωγούς ορισμένων
οπωροκηπευτικών (ΕΕ L 154,11-6-2016, σελ. 3 και τροποποίηση της αρ..3630/87095/28-07-2016
(ΦΕΚ 2413 Β΄) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» και
ιδιαίτερα το άρθρο 9 «Μέγιστες ποσότητες ανά τελικό δικαιούχο-ωφελούμενο»
5.- 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».
6.- Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κα
7.- Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/921της Επιτροπής της 10ης Ιουνίου
2016, σχετικά με τη θέσπιση συμπληρωματικών προσωρινών εκτάκτων μέτρων στήριξης για τους
παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών (ΕΕ L 154, 11/06/2016,Μ σελ. 3).
8. Την υπ’ αριθμ 266355/11-02-2009 (ΦΕΚ 594/Β’/2009) κοινή υπουργική απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως ισχύει.
9.- των άρθρων 236 «Οικονομική διοίκηση» & 240 «Διοίκηση νομικών προσώπων
δημοσίου δικαίου» του Ν. 3463/06 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων)
11- του άρθρο 100 του Νόμου 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/ 7-6-2010) (Πρόγραμμα
«Καλλικράτης»).
12- του άρθρου 8 «Αρμοδιότητες δήμων και περιφερειών» του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α
85/11-4-2012),
13.- την απόφαση …./2016 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας,
14.- την απόφαση …./2016 του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Α
Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας
15.- την απόφαση …./2016 του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Α
Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας
16.- την απόφαση …./2016 του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο
Κοινωνικής Προστασίας , Αλληλεγγύης, Αθλητισμού , Παιδείας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου
Βέροιας»
17.- το απόσπασμα πρακτικού
27/04-11-2016 του Διοικητικού Συμβουλίου της
Οργάνωσης Παραγωγών Α.Σ. ΜΕΣΗΣ.
Άρθρο 5
ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σκοπός της παρούσας προγραμματικής Σύμβασης είναι η διαμόρφωση των βέλτιστων
προϋποθέσεων για την δωρεάν παραχώρηση νωπών φρούτων, (ακτινίδια), στον Δήμο, τα οποία
θα μπορούν να διατεθούν σε δικαιούχους αποσυρομένων προϊόντων, όπως ορίζεται από τις
οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του αντιστοίχως και κατ΄ εφαρμογή του εκδοθέντος
εθνικού νομοθετικού πλαισίου.
Άρθρο 6
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
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Για την υλοποίηση των στόχων της παρούσας προγραμματικής Σύμβασης, έκαστο των
συμβαλλομένων μερών αναλαμβάνει τις παρακάτω υποχρεώσεις:
Α) ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
6.1 Ο Δήμος Βέροιας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και αξιοποιώντας τα εργαλεία
που του δίδουν οι κείμενες διατάξεις, με δεδομένη την παρούσα οικονομική και κοινωνική
συγκυρία, οργανώνει και υποστηρίζει δράσεις κοινωνικής πρόνοιας, εκφράζοντας την αλληλεγγύη
του σε τοπικό επίπεδο, με την κάλυψη βασικών αναγκών ευπαθών κατηγοριών πολιτών.
Έχοντας το ενδιαφέρον για την υποστήριξη όποιων δράσεων κοινωνικής πρόνοιας,
αξιοποιεί τις δυνατότητές του και αναλαμβάνει :
Την παραλαβή των διαθέσιμων ποσοτήτων νωπών φρούτων –ακτινιδίων- από την:
i.- Οργάνωση Παραγωγών Α.Σ. ΜΕΣΗΣ
6.1.1. Ο Δήμος Βέροιας δεσμεύεται ότι θα διαθέσει δωρεάν τις ποσότητες νωπών φρούτων
που θα παραλάβει , δέχεται κάθε προβλεπόμενο κοινοτικό και εθνικό έλεγχο καθώς και ότι θα
τηρεί τις σχετικές Εθνικές και Κοινοτικές διατάξεις.
6.2 Ο Δήμος Βέροιας αναλαμβάνει να διανείμει σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, σε
συνεργασία με το ΚΑΠΑ όπου απαιτηθεί και τις Σχολικές Επιτροπές Αβάθμιας και Ββάθμιας
Εκπαίδευσης , την ποσότητα φρούτων που θα του παρασχεθεί, αποδεχόμενος ότι θα τηρεί τις
σχετικές Εθνικές και Κοινοτικές διατάξεις.
Β) ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας και
Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας»
6.3 Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας
και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας», ορίζει τα καθήκοντα του προσωπικού που θα
απασχοληθεί και έχει την ευθύνη σε συνεργασία με τον Δήμο Βέροιας της διανομής των νωπών
φρούτων, σε ευπαθείς ομάδες, αποδεχόμενο ότι θα τηρεί τις σχετικές Εθνικές και Κοινοτικές
διατάξεις.
Γ) Η Σχολική Επιτροπή Α Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας
6.4 Η Σχολική Επιτροπή Α Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας αναλαμβάνει σε
συνεργασία με τον Δήμο Βέροιας τη διανομή των νωπών φρούτων, στους μαθητές της Αβάθμιας
βαθμίδας εκπαίδευσης του Δήμου Βέροιας, αποδεχόμενη ότι θα τηρεί τις σχετικές Εθνικές και
Κοινοτικές διατάξεις.
Δ) Η Σχολική Επιτροπή Β Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας
6.5 Η Σχολική Επιτροπή Β Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας αναλαμβάνει σε
συνεργασία με τον Δήμο Βέροιας τη διανομή των νωπών φρούτων, στους μαθητές της Ββάθμιας
βαθμίδας εκπαίδευσης του Δήμου Βέροιας, αποδεχόμενη ότι θα τηρεί τις σχετικές Εθνικές και
Κοινοτικές διατάξεις.
Ε) Η Οργάνωση Παραγωγών Α.Σ. ΜΕΣΗΣ
6.12 Ο Α.Σ. Μέσης αποσύρει από την αγορά νωπά φρούτα , (ακτινίδια περίπου 300 τόνους
αναλόγως της διαθεσιμότητας των προϊόντων), κατά τη χρονική περίοδο από 01-09-2016 έως
30-06-2017 στα πλαίσια του Καν. 1308/13, καθώς και άλλων ισχυόντων κανονισμών, της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως και των εφαρμοστικών Υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων., τα
οποία προτίθεται να παρέχει δωρεάν στο Δήμο Βέροιας, προς διανομή αποκλειστικά σε
δικαιούχους.
Η παραλαβή τους θα γίνει στις εγκαταστάσεις της από την επιτροπή παρακολούθησης της
σύμβασης, παράλληλα με τους όποιους ελέγχους απαιτούνται τόσο από τις εθνικές όσο και
ευρωπαϊκές οδηγίες, για την εξασφάλιση των περαιτέρω διαδικασιών, που προβλέπονται για τις
οργανώσεις παραγωγών που δραστηριοποιούνται στο προϊόντα του Καν. Ε.Ε. 1371/2014 και
υλοποιούν επιχειρησιακό πρόγραμμα.
Ο ρυθμός παράδοσης θα συμφωνείται ,λόγω φθαρτότητας του προϊόντος , κάθε φορά προ
της αποστολής.
Οι ποσότητες που θα παραληφθούν πρέπει να πληρούν τις ποιοτικές προδιαγραφές
εμπορίας, όπως αυτές περιγράφονται στα σχετικά παραρτήματα του Καν. (ΕΕ)543/2011της Ε.Ε..
Η συσκευασία θα είναι μέχρι 25 κιλά και πρέπει να φέρει ευκρινώς την ένδειξη :
«ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ», καθώς και το έμβλημα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6.13 Ο Α.Σ. Μέσης αναλαμβάνει την ευθύνη της μεταφοράς των προϊόντων για τη Δωρεάν
Διανομή μέχρι τον χώρο που θα υποδείξει ο Δικαιούχος φορέας .Επίσης αναλαμβάνει την
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προσωρινή αποθήκευση σε κατάλληλους ψυκτικούς χώρους για λογαριασμό του δικαιούχου
φορέα, εφόσον συμφωνηθεί , χωρίς καμία επιβάρυνση οικονομική, μέχρι την οριστική διανομή
που θα πραγματοποιήσει ο Δήμος Βέροιας ή άλλος υπόχρεος συμβαλλόμενος, στους τελικούς
δικαιούχους.
Άρθρο 7
ΠΟΡΟΙ, ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Το κόστος εφαρμογής των σκοπών της Σύμβασης δεν έχει οικονομικό αντίκρισμα στον
προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας , των Σχολικών Επιτροπών και του ΚΑΠΑ.
Άρθρο 8
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η συνολική διάρκεια της Σύμβασης καθορίζεται, αρχής γενομένης από σήμερα …..-2016
ημερομηνία υπογραφής της μέχρι την 30-06-2017, ημερομηνία λήξης της Σύμβασης
Άρθρο 9
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
9.1 Για την παρακολούθηση των εργασιών της Σύμβασης συγκροτείται Κοινή Επιτροπή
των συμβαλλομένων μερών, αποτελούμενη από εκπροσώπους τους, δηλαδή:
 Τον κ. ……………………., εκπρόσωπο του Δήμου Βέροιας με αναπληρωτή τον κ
…………………….
 Τον κ. ……………………., εκπρόσωπο της Σχολικής Επιτροπής Α Βάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας
 Τον κ. ……………………., εκπρόσωπο της Σχολικής Επιτροπής Β Βάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας
 τον κ. Κορωνά Θεόφιλο εκπρόσωπο του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας ,
Αλληλεγγύης, Αθλητισμού , Παιδείας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας , Πρόεδρο του
Δ.Σ του ή τον αναπληρωτή του
 Τον κ. Κυρατλίδη Ιορδάνη εκπρόσωπο του ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ως
Πρόεδρο του Δ.Σ. του ή τον αναπληρωτή του .
Κάθε συμβαλλόμενο μέλος έχει δικαίωμα αλλαγής των εκπροσώπων του στην Κοινή
Επιτροπή, μετά από σχετική έγγραφη γνωστοποίηση προς τη Γραμματεία της Επιτροπής.
9.2 Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί υπάλληλος του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής
Προστασίας Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας»
9.3 Έργο της Κοινής Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της τήρησης των όρων της
Σύμβασης.
Ειδικότερα η Κοινή Επιτροπή:
• Θα παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης
• Θα εισηγείται στα συμβαλλόμενα μέρη τρόπους για την υποβοήθηση της αρτιότερης
υλοποίησης και συντονισμού των απαραίτητων εργασιών στο πλαίσιο του αντίστοιχου
χρονοδιαγράμματος της Σύμβασης αυτής.
9.4 Η θητεία των μελών της Επιτροπής διαρκεί όσο και η παρούσα Σύμβαση και η
πρωτοβουλία για την Σύγκλισή της ανήκει στο ΝΠΔΔ – «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας
Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας»
9.5 Η Κοινή Επιτροπή συνέρχεται τακτικά μια φορά κάθε 1 μήνα και έκτακτα
οποτεδήποτε προκύψει ανάγκη ή το ζητήσει ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη.
9.6 Η Κοινή Επιτροπή αποφασίζει ομόφωνα για τα θέματα που εξετάζει και οι αποφάσεις
της δεσμεύουν τα συμβαλλόμενα μέρη. Στην πρώτη συνεδρίασή της η Επιτροπή αποφασίζει για
τα λοιπά θέματα λειτουργίας της και ορίζει την/τον Γραμματέα της.
9.7 Στα μέλη του εν λόγω συλλογικού οργάνου δεν χορηγείται αμοιβή/αποζημίωση,
σύμφωνα προς τις διατάξεις του άρθρ. 7 του Ν. 3833/2010.
Άρθρο 10
ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων, θα διευθετείται από την Κοινή Επιτροπή κατά
το άρθρο 9 αυτής της Σύμβασης
Άρθρο 11
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ – ΔΙΑΚΟΠΗ
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Η παράταση ή τροποποίηση της Προγραμματικής αυτής Σύμβασης γίνεται εγγράφως και
μόνο κοινή συναινέσει των Συμβαλλομένων. Σε αντίθετη περίπτωση εκπνέει αυτόματα μετά τη
λήξη της ήτοι την 30η -6ου 2017.
Άρθρο 12
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
12.1 Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της Προγραμματικής αυτής Σύμβασης,
που θεωρούνται όλοι σημαντικοί, ή η παράβαση των διατάξεων του Νόμου της καλής πίστης και
των συναλλακτικών ηθών από τα συμβαλλόμενα μέρη, δίνει το δικαίωμα στο άλλο να ζητήσει
κάθε θετική και αποθετική ζημία σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση άρνησης ή αδυναμίας ή
αμέλειας προς αποκατάσταση, ο αντισυμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη
Σύμβαση, σύμφωνα προς την κείμενη νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική η αποθετική ζημιά.
12.2 Προβλήματα ή παραβλέψεις ως προς την εφαρμογή της Προγραμματικής Σύμβασης,
επιλύονται ή διευθετούνται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.
Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν μπορεί να προβαίνει σε ενέργειες ή εκδηλώσεις
που είναι αντίθετες προς το περιεχόμενο της πράξης και των όρων της παρούσας Σύμβασης.
Άρθρο 13
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση είναι πλαίσιο συμφωνίας και το περιεχόμενο της
μπορεί να εξειδικεύεται κάθε φορά με ειδικότερες συμφωνίες μεταξύ των συμβαλλομένων.
Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο
μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την Προγραμματική Σύμβαση, καθώς και η
καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η Σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο
μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή
απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν
αναγνωρίζονται από αυτή τη Σύμβαση.
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και
προς απόδειξη αυτών, συντάχθηκε η Σύμβαση αυτή, η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε
από αυτά, υπογράφτηκε σε επτά (7) αντίτυπα και κάθε μέρος έλαβε από ένα.
Βέροια …..-2016
Οι συμβαλλόμενοι
(ακολουθούν υπογραφές)
Ακροτελεύτια διάταξη
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 στην Επιτροπή Παρακολούθησης του
άρθρου 9 της παραπάνω σύμβασης τους Δημοτικούς Συμβούλους Θωμά Αγγελίνα, με
αναπληρωτή του τον Θεόδωρο Τέτο.
Γ) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Βέροιας Κωνσταντίνο Βοργιαζίδη για την υπογραφή της
παραπάνω σύμβασης.
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Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 634 / 2016
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μιχαήλ Σουμελίδης
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Αθανάσιος Αποστολόπουλος

Α.
Θ.
Χ.
Β.

Λαζαρίδης
Αγγελίνας
Κούτρας
Παπαδόπουλος

Ε.
Χ.

Α.
Δ.
Δ.
Θ.
Σ.
Γ.
Ν.
Π.
Β.
Μ.
Λ.
Σ.
Ε.
Χ.
Ν.
Α.
Θ.
Ν.
Ζ.
Σ.
Η.
Ν.
Α.
Γ.

Σιδηρόπουλος
Κουλουριώτης
Τραπεζανλής
Κορωνάς
Διαμάντης
Σοφιανίδης
Μωυσιάδης
Τσαπαρόπουλος
Λυκοστράτης
Παπαϊωάννου
Ακριβόπουλος
Ασλάνογλου
Ιακωβίδου
Γαϊτάνου
Μαυροκεφαλίδης
Σιακαβάρας
Τέτος
Τσιαμήτρος
Πατσίκας
Ελευθεριάδου
Τσιφλίδης
Μπέκης
Μαρκούλης
Μελιόπουλος

Σ.
Γ.
Ι.
Ι.
Ν.

Γκόγκα
Κεχαΐδης
ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Κωτσιαντής
Λιλιόπουλος
Σιδηρόπουλος
Καραγιάννης
Αγγέλου

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 23-11-2016
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

