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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην ππ’ αξηζ. 15/2020 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
Αξ. απφθ. 227/2020
Πεξίιεςε
Έγθξηζε α) αλαλέσζεο ηεο ζχκβαζεο
ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Γ.Βέξνηαο θαη ηεο εηαηξίαο
«ΑΛΦΑ-ΒΖΣΑ ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.» θαη β)
εμνπζηνδφηεζεο ηνπ Γεκάξρνπ
ήκεξα 24 Ασγούζηοσ ηνπ έηνπο 2020 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεσηέρα θαη ψξα 18:00
ζπλήιζε δηά ηειεδηάζθεςεο ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, χζηεξα απφ ηελ κε
εκεξνκελία 20-8-2020 γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πνπ δφζεθε ζ’ φινπο ηνπο πκβνχινπο,
ηνπο Πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ θαη ζηνλ Γήκαξρν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ
λ.3852/2010, φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ.4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε
απφ ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019.
Γηαπηζηψζεθε φηη παξαβξίζθεηαη ν Γήκαξρνο θαη φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, αθνχ επί
ζπλφινπ 41 κειψλ βξέζεθαλ παξφληα 36 κέιε:
Παρόνηες
Απόνηες
1) Ζ. Σζηθιίδεο, 2) Β. Παπαδφπνπινο, 3) .Αζιάλνγινπ, 4) Κ. Β.Λπθνζηξάηεο, Κ.Βαζηιεηάδεο,
Ρίδνο, 5) Θ.Θενδσξίδεο, 6)Α.Σζαρνπξίδεο, 7) .Γηακάληεο, 8) Κ. Υ.Κειεζίδεο, .ηνπγηάλλνο,
Γξεγνξηάδεο, 9) Λ.Αθξηβφπνπινο, 10) Θ. Κνξσλάο, 11) Α. Α.πκεσλίδνπ
Λαδαξίδεο, 12) Α.ηδεξφπνπινο, 13)Α.Γέιιαο, 14)Λ.Αζιαλίδεο,
15)Γ.Μπαηζαξά, 16) . Σδήκα, 17) Δ.Κειεζίδεο, 18)
Κ.Παινπθίδεο,
19)
Γ.Ππξηλφο,
20)Υ.Σζηνχληαο,
21)Ν.Λαδφπνπινο, 22) Π.Παπιίδεο, 23) Μ. νπκειίδεο, 24)
Γ.Γνπιηίδεο, 25) Γ.Μηραειίδεο, 26) Ν.Αγγέινπ, 27)
Β.ηεθαλφπνπινο, 28) Α.Μαξθνχιεο, 29) Κ.Σξνρφπνπινο,
30)Κ.Θενδσξίδεο, 31) Π.Μνπρηάξε, 32)Γ.Σζαλαθηζίδεο, 33)
Γ.Ράιιε, 34) Γ.Γεκεξηδίδεο, 35) Γ.Μειηφπνπινο, 36)
Η.Σζαλαμίδεο.

Παρόνηες πρόεδροι και εκπρόζωποι Κοινοηήηων

Απόνηες πρόεδροι & εκπρόζωποι Κοινοηήηων
Γ.Σζηινγηάλλεο, .Κσηζηαληήο, .Παπά, Μ.Παπαδνπνχινπ, Δ.Υεηκσλφπνπινο, Α.Εεζηφπνπινο, Ζ.νθηαλίδεο,
Η.Βνξγηαηδίδεο, Γ.Ληιηφπνπινο, Κ. Σδήκαο, Α. Σζηθιίδεο, Υ.Κεραΐδεο, Γ.Δπηεξηάδεο, Α. Σζαπξάλεο,
Η.ηδεξφπνπινο, Υ.Βελεηηθίδεο, Α.Καξαβαζίιεο, Η.Υεηκψλαο, Η.Καξαγηάλλεο, Υ. Σζαλαζίδεο, Κ.Βχδαο, Γ.ίηαο,
Δ.Παγνχξαο, Π. Πνηακφπνπινο, Α.Πηηνχιηαο, Μ. Λακπξηαλίδεο, Υ.Κεθηέο, Ζ.Καξακήηζνο

εμείωζε: 1) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 225/2020 απφθαζεο απνρψξεζε ν θ. Γ.Μειηφπνπινο
2) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 252/2020 απφθαζεο απνρψξεζε ε θ. .Σδήκα
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ηε ζπλέρεηα ν πξφεδξνο, εηζεγνχκελνο ην 6ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππφςε
ηνπ ζπκβνπιίνπ ην απφ 21-7-2020 εηζεγεηηθφ ζεκείσκα ηνπ αληηδεκάξρνπ θνηλσληθήο
πξνζηαζίαο Δπζηαζίνπ Κειεζίδε, πνπ έρεη σο εμήο:
Ζ εηαηξεία ΑΒ Βαζηιφπνπινο καο γλψξηζε φηη πξέπεη λα αλαλεσζεί ε ζχκβαζε γηα ην
πξφγξακκα δσξεάο ηξνθίκσλ ζε ηνπηθνχο θνξείο – ηξφθηκα αγάπεο αιιά θαη ην παξάξηεκα
απηήο .
Σν ζψκα ηεο ζχκβαζεο απνηειεί αλαπφζπαζην θείκελν ηνπ παξφληνο εηζεγεηηθνχ. Οη
ππνρξεψζεηο ηνπ Γήκνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε θαη αθνξνχλ θπξίσο εξγαζίεο κεηαθνξάο
ησλ ηξνθίκσλ κε δαπάλεο δηθέο ηνπ.
Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη απφ 1-9-2020 κέρξη 31-12-2022.
Ο Γήκνο Βέξνηαο ζα δηαζέηεη ηα ελ ιφγσ πξντφληα, κέζσ ηνπ Κνηλσληθνχ ηνπ
Παληνπσιείνπ ζε νηθνλνκηθά αζζελείο, άπνξνπο θιπ.
Καιείηαη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην λα εγθξίλεη ηελ ππνγξαθή ή κε ηεο αλαλέσζεο ηεο
ζχκβαζεο ζπλεξγαζίαο θαη λα εμνπζηνδνηήζεη ην Γήκαξρν Βέξνηαο γηα ηελ ππνγξαθή απηήο.
Καη θάιεζε ην ζπκβνχιην λ’ απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Πξφεδξνο: πκθσλείηε κε ηελ εηζήγεζε ηνπ αληηδεκάξρνπ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο
Δπζηαζίνπ Κειεζίδε;
Τπέξ ηεο εηζήγεζεο ηνπ αληηδεκάξρνπ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο Δπζηαζίνπ Κειεζίδε
ςήθηζαλ ηξηάληα ηέζζεξηο (34) δεκνηηθνί ζχκβνπινη, νη: Ζ. Σζηθιίδεο, Β. Παπαδφπνπινο,
.Αζιάλνγινπ, Κ. Ρίδνο, Θ.Θενδσξίδεο, Α.Σζαρνπξίδεο, .Γηακάληεο, Κ.Γξεγνξηάδεο,
Λ.Αθξηβφπνπινο, Θ. Κνξσλάο, Α. Λαδαξίδεο, Α.ηδεξφπνπινο, Α.Γέιιαο, Λ.Αζιαλίδεο,
Γ.Μπαηζαξά, . Σδήκα, Δ.Κειεζίδεο, Κ.Παινπθίδεο, Γ.Ππξηλφο, Υ.Σζηνχληαο, Ν.Λαδφπνπινο,
Π.Παπιίδεο, Μ. νπκειίδεο, Γ.Γνπιηίδεο, Γ.Μηραειίδεο, Ν.Αγγέινπ, Β.ηεθαλφπνπινο,
Α.Μαξθνχιεο, Κ.Σξνρφπνπινο, Κ.Θενδσξίδεο, Π.Μνπρηάξε, Γ.Σζαλαθηζίδεο, Γ.Ράιιε,
Γ.Γεκεξηδίδεο.
Αξλεηηθή ςήθν έδσζε ν δεκνηηθφο ζχκβνπινο Η.Σζαλαμίδεο
Σν Γ.. κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε:
1.- Σν απφ 21-7-2020 εηζεγεηηθφ ζεκείσκα ηνπ αληηδεκάξρνπ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο Δπζηαζίνπ
Κειεζίδε.
2.- Σελ ππ’ αξηζ. 658/2019 απφθαζε ηνπ Γ..
3.- Σν απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο
4.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ.3852/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 72 ηνπ
λ.4555/2018 θαη ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ. 3852/2010, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ.
4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε απφ ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019.
Απνθαζίδεη θαηά Πιεηνςεθία
Α) Δγθξίλεη ηελ αλαλέσζε ηεο ζχκβαζεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Γ.Βέξνηαο θαη ηεο εηαηξίαο
«ΑΛΦΑ-ΒΖΣΑ ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.», ε νπνία έρεη σο εμήο:
ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ........./......./2020, νη ζπκβαιιφκελνη:
Η. Ζ αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία ΑΛΦΑ-ΒΖΣΑ» ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ
ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΖ ΑΝΩΝΤΜH ΔΣΑΗΡΗΑ θαη ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΑΒ ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ ...
θαη ηνπ πνπιηνχ ην γάια», πνπ εδξεχεη ζην Γέξαθα Αηηηθήο (Λ. πάησλ αξ. 81, ΑΦΜ 094 025
817 ΓΟYΦΑΔ ΑΘΖΝΩΝ ) θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ παξφληνο απφ ηνλ
Ζιία Φιφθα θαη ηελ θα νπηδή-Κνπηζνγηάλλνπ Κπξηαθή, θαινχκελε εθεμήο AB θαη ΗΗ. O Γήκνο
Βέξνηαο (κέζσ ηνπ Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ ηνπ) (ΑΦΜ 997973841 ΓΤΟ Βέξνηαο) πνπ
εδξεχεη ζηε Βέξνηα (νδφο ηαδίνπ 51) λφκηκα εθπξνζσπνχκελε απφ ηνλ Γήκαξρν Βέξνηαο,
θαινχκελε εθεμήο ε «Δηαηξία».
πκθσλήζαλ θαη ακνηβαία απνδέρζεθαλ ηα αθφινπζα:
1. Σν Κνηλσληθφ Παληνπσιείν Γήκνπ Βέξνηαο δηαλέκεη, ζε ηαθηηθή βάζε, ζε σθεινχκελα
άηνκα πνπ ην έρνπλ αλάγθε, είδε πξψηεο αλάγθεο γηα ηελ ζίηηζε θαη ηελ έλδπζε απφξσλ
θαηνίθσλ θαη ζην πιαίζην ηνπ ζθνπνχ ηεο έρεη αλάγθε απφ είδε δηαηξνθήο πξνθεηκέλνπ απηά λα
ρνξεγεζνχλ ζε νηθνλνκηθά αζζελείο, άπνξνπο θιπ
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2. Ζ ΑΒ δηαηεξεί, ζηελ Διιεληθή επηθξάηεηα, θαηαζηήκαηα ζνχπεξ κάξθεη εληφο ησλ
νπνίσλ ιεηηνπξγνχλ ηκήκαηα έηνηκσλ ηξνθίκσλ, ζηα πιαίζηα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο
επηζπκεί λα παξέρεη πξνο ηελ Δηαηξεία είδε δηαηξνθήο βάζεη ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο.
3. Ζ ΑΒ πξφθεηηαη λα δηαζέζεη πξνο ηελ Δηαηξία ηα είδε πνπ κέλνπλ αδηάζεηα απφ ηνπο
πειάηεο ηνπ θαηαζηήκαηνο ηεο ζηελ πεξηνρή ηεο Βέξνηαο, πξνθεηκέλνπ απηά (ηα ηξφθηκα) λα
δηαηεζνχλ κέζσ ηεο Δηαηξίαο ζε άηνκα πνπ ηα έρνπλ αλάγθε.
4. Οη παξαιαβέο ησλ ηξνθίκσλ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη θαηφπηλ ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ
εδψ ζπκβαιινκέλσλ απφ ην θαηάζηεκα ΑΒ Βέξνηαο, 1ν ρικ. Νέαο Πεξηθεξεηαθήο Γεκνηηθήο
νδνχ Βέξνηαο, Σ.Κ. 59100. Οη παξαιαβέο απηέο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη κε δαπάλεο θαη επζχλε ηεο
Δηαηξίαο.
5. Ζ ΑΒ δειψλεη φηη ζα παξαδίδεη ηα ηξφθηκα ζπληεξεκέλα θαη δηαηεξεκέλα κε φινπο
ηνπο θαλφλεο ηεο πγηεηλήο ηξνθίκσλ. Ζ ΑΒ δελ θέξεη θακία επζχλε έλαληη νπνηνπδήπνηε γηα ηελ
πεξαηηέξσ δηαρείξηζε (νξζή θαη ζχκθσλε κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο), ζπληήξεζε θαη δηαηήξεζε
ησλ ηξνθίκσλ απφ ηελ Δηαηξία κέρξη ηελ ηειηθή δηάζεζή ηνπο απφ ηελ Δηαηξία.
6. Ζ Δηαηξία θαηά ηελ παξαιαβή ησλ ηξνθίκσλ απφ ην θαηάζηεκα ηεο ΑΒ ζηελ Βέξνηα
(1ν ρικ. Νέαο Πεξηθεξεηαθήο Γεκνηηθήο νδνχ Βέξνηαο, Σ.Κ. 59100 ζα πξέπεη λα ππνγξάθεη
θαηάζηαζε πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα παξαιακβαλφκελα ηξφθηκα (είδνο, πνζφηεηεο θιπ), ηα
νπνία ζα αλήθνπλ ζηηο θαηεγνξίεο ησλ ηξνθίκσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα Α ηνπ
παξφληνο. Δπίζεο θαηά ηελ παξαιαβή ζα πξέπεη ε Δηαηξία λα ππνγξάθεη δήισζε κε ηελ νπνία ζα
βεβαηψλεη φηη ηα ηξφθηκα παξειήθζεζαλ ζε αξίζηε θαηάζηαζε θαζψο θαη φηη έιαβαλ γλψζε ηνπ
Δληχπνπ Οδεγηψλ Γηαρείξηζεο πνπ επηζπλάπηεηαη ζην παξφλ σο παξάξηεκα Α. ε αληίζεηε
πεξίπησζε ε ΑΒ δελ ζα παξαδίδεη θαλέλα ηξφθηκν.
7. Ζ ΑΒ δελ ζα ιακβάλεη νπνηνδήπνηε αληάιιαγκα γηα ηε δηάζεζε ησλ πξντφλησλ ζηελ
Δηαηξία.
8. Ζ ΑΒ δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεί ηα ζηνηρεία ηεο Δηαηξίαο θαη άιια δεδνκέλα απφ ηε
δηάζεζε ησλ ηξνθίκσλ, φπσο ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά ηα ζηνηρεία ηεο Δηαηξίαο πνζφηεηεο
πνπ ρνξεγήζεθαλ, απνδέθηεο, θσηνγξαθίεο θιπ, γηα ηελ πξνβνιή ηεο ζπκβνιήο ηεο ζηηο εηήζηεο
εθζέζεηο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο θαζψο θαη ζε θάζε άιιε εθδήισζε γηα ηελ πξνβνιή ηνπ
θνηλσληθνχ ηεο έξγνπ, ζα πξέπεη φκσο λα ηεξνχληαη απζηεξά νη φξνη ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία
ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ σθεινχκελσλ.
9. Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ παξφληνο νξίδεηαη απφ 1-9-2020 κέρξη 31-12-2022.
10. Ζ ΑΒ δχλαηαη λα πξνβεί άκεζα θαη αδεκίσο γηα ηελ ίδηα ζηελ θαηαγγειία ηνπ
παξφληνο θαη ζηε κε πεξαηηέξσ δηάζεζε ησλ πξντφλησλ ζε πεξίπησζε πνπ ε Δηαηξεία δελ
παξαιακβάλεη έγθαηξα ηα πξντφληα ή δελ ζπληεξεί απηά ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο ή
γεληθά παξαβαίλεη νπνηνδήπνηε φξν ηνπ παξφληνο.
Απηά αθνχ ζπκθψλεζαλ θαη έθαλαλ ακνηβαία απνδεθηά ηα κέξε ζπληάρζεθε γηα
πηζηνπνίεζή ηνπο ην παξφλ εηο δηπινχλ, ην νπνίν αθνχ δηαβάζζεθε θα ηβεβαηψζεθε
ππνγξάθεηαη σο αθνινχζσο :
ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ
(αθνινπζνχλ ππνγξαθέο)
Αθξνηειεχηηα δηάηαμε
Απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο.
Β) Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν Βέξνηαο Κσλζηαληίλν Βνξγηαδίδε γηα ηελ ππνγξαθή ηεο
παξαπάλσ ζχκβαζεο.
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Ζ απφθαζε έιαβε αχμ. αξηζκφ 227 / 2020
.............................................................................................……….................................
Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχζεθε ε ζπλεδξίαζε
ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθεθε σο εμήο:
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Β.
.
Κ.
Θ.
Α.
.
Κ.
Λ.
Θ.
Α.
Α.
Λ.
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.
Δ.
Κ.
Γ.
Υ.
Ν.
Π.
Γ.
Γ.
Ν.
Β.
Α.
Κ.
Κ.
Π.
Γ.
Γ.
Γ.
Γ.
Η.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

Αριζηομένες Λαδαρίδες
ΣΑ ΜΔΛΖ

ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ

Σζηθιίδεο
Παπαδφπνπινο
Αζιάλνγινπ
Ρίδνο
Θενδσξίδεο
Σζαρνπξίδεο
Γηακάληεο
Γξεγνξηάδεο
Αθξηβφπνπινο
Κνξσλάο
ηδεξφπνπινο
Γέιιαο
Αζιαλίδεο
Μπαηζαξά
Σδήκα
Κειεζίδεο
Παινπθίδεο
Ππξηλφο
Σζηνχληαο
Λαδφπνπινο
Παπιίδεο
Γνπιηίδεο
Μηραειίδεο
Αγγέινπ
ηεθαλφπνπινο
Μαξθνχιεο
Σξνρφπνπινο
Θενδσξίδεο
Μνπρηάξε
Σζαλαθηζίδεο
Ράιιε
Γεκεξηδίδεο
Μειηφπνπινο
Σζαλαμίδεο

Μιταήλ οσμελίδες

Ακριβές απόζπαζμα
Βέροια 11-9-2020
Ο Γήμαρτος

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΒΟΡΓΗΑΕΗΓΖ

