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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην ππ‟ αξηζ. 15/2020 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
Αξ. απόθ. 228/2020
Πεξίιεςε
Έγθξηζε α) ζύλαςεο ζύκβαζεο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ
Γ.Βέξνηαο θαη ηεο αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο
εηαηξίαο «Μπνξνύκε Saving Foods-Covid 19» ζηα
πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δίκαζηε ΟηθνγέλεηαCovid 19» θαη β) εμνπζηνδόηεζεο ηνπ Γεκάξρνπ
ήκεξα 24 Ασγούζηοσ ηνπ έηνπο 2020 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεσηέρα θαη ώξα 18:00
ζπλήιζε δηά ηειεδηάζθεςεο ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην, ύζηεξα από ηελ κε
εκεξνκελία 20-8-2020 γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πνπ δόζεθε ζ‟ όινπο ηνπο πκβνύινπο,
ηνπο Πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ θαη ζηνλ Γήκαξρν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ
λ.3852/2010, όπσο απηό αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 74 ηνπ λ.4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε
από ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019.
Γηαπηζηώζεθε όηη παξαβξίζθεηαη ν Γήκαξρνο θαη όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, αθνύ επί
ζπλόινπ 41 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 36 κέιε:
Παρόνηες
Απόνηες
1) Ζ. Σζηθιίδεο, 2) Β. Παπαδόπνπινο, 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.Αθξηβόπνπινο, 10) Θ. Κνξσλάο, 11) Α. Α.πκεσλίδνπ
Λαδαξίδεο, 12) Α.ηδεξόπνπινο, 13)Α.Γέιιαο, 14)Λ.Αζιαλίδεο,
15)Γ.Μπαηζαξά, 16) . Σδήκα, 17) Δ.Κειεζίδεο, 18)
Κ.Παινπθίδεο,
19)
Γ.Ππξηλόο,
20)Υ.Σζηνύληαο,
21)Ν.Λαδόπνπινο, 22) Π.Παπιίδεο, 23) Μ. νπκειίδεο, 24)
Γ.Γνπιηίδεο, 25) Γ.Μηραειίδεο, 26) Ν.Αγγέινπ, 27)
Β.ηεθαλόπνπινο, 28) Α.Μαξθνύιεο, 29) Κ.Σξνρόπνπινο,
30)Κ.Θενδσξίδεο, 31) Π.Μνπρηάξε, 32)Γ.Σζαλαθηζίδεο, 33)
Γ.Ράιιε, 34) Γ.Γεκεξηδίδεο, 35) Γ.Μειηόπνπινο, 36)
Η.Σζαλαμίδεο.

Παρόνηες πρόεδροι και εκπρόζωποι Κοινοηήηων

Απόνηες πρόεδροι & εκπρόζωποι Κοινοηήηων
Γ.Σζηινγηάλλεο, .Κσηζηαληήο, .Παπά, Μ.Παπαδνπνύινπ, Δ.Υεηκσλόπνπινο, Α.Εεζηόπνπινο, Ζ.νθηαλίδεο,
Η.Βνξγηαηδίδεο, Γ.Ληιηόπνπινο, Κ. Σδήκαο, Α. Σζηθιίδεο, Υ.Κεραΐδεο, Γ.Δπηεξηάδεο, Α. Σζαπξάλεο,
Η.ηδεξόπνπινο, Υ.Βελεηηθίδεο, Α.Καξαβαζίιεο, Η.Υεηκώλαο, Η.Καξαγηάλλεο, Υ. Σζαλαζίδεο, Κ.Βύδαο, Γ.ίηαο,
Δ.Παγνύξαο, Π. Πνηακόπνπινο, Α.Πηηνύιηαο, Μ. Λακπξηαλίδεο, Υ.Κεθηέο, Ζ.Καξακήηζνο

εμείωζε: 1) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ‟ αξηζ. 225/2020 απόθαζεο απνρώξεζε ν θ. Γ.Μειηόπνπινο
2) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ‟ αξηζ. 252/2020 απόθαζεο απνρώξεζε ε θ. .Σδήκα
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ηε ζπλέρεηα ν πξόεδξνο, εηζεγνύκελνο ην 7ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε
ηνπ ζπκβνπιίνπ ην από 22-7-2020 εηζεγεηηθό ζεκείσκα ηνπ αληηδεκάξρνπ θνηλσληθήο
πξνζηαζίαο Δπζηαζίνπ Κειεζίδε, πνπ έρεη σο εμήο:
Ζ αζηηθή κε θεξδνζθνπηθή εηαηξεία «Μπνξνύκε Saving Food – Saving Lives” καο
ελεκεξώλεη γηα επηθείκελε ζπλεξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δίκαζηε Οηθνγέλεηα –
Covid 19”, ην νπνίν εληάζζεηαη ζηε Γηεζλή Πξσηνβνπιία Γξάζεο Covid 19 ηνπ ηδξύκαηνο
ηαύξνο Νηάξρνο, πνπ απνηειεί θαη δσξεηή ηνπ πξνγξάκκαηνο .
Σν πξόγξακκα ζα πινπνηεζεί ηνπο κήλεο επηέκβξην – Γεθέκβξην 2020 θαη αθνξά ηελ
πξνκήζεηα δηαηαθηηθώλ ζνύπεξ κάξθεη γηα ηελ θάιπςε έθηαθησλ επηζηηηζηηθώλ αλαγθώλ
επηιεγκέλσλ σθεινύκελσλ Κνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ Γήκνπ όιεο ηεο Διιάδαο.
Πξσηαξρηθόο ζηόρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε ζηήξημε σθεινύκελσλ πνπ έρνπλ πιεγεί
από ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ πξνθάιεζε ε παλδεκία, θαη ελ ζπλερεία άιισλ θαηαγεγξακκέλσλ
σθεινύκελσλ ηεο ππεξεζίαο, ε νπνία ζα ηνπο επηιέμεη ζύκθσλα κε ηα δηθά ηεο νηθνλνκηθά θαη
θνηλσληθά θξηηήξηα. Ζ παξάδνζε ησλ δηαηαθηηθώλ ζα γίλεηαη κεληαίσο από επηέκβξην έσο θαη
Γεθέκβξην 2020 από ηνπο σθεινύκελνπο, νη νπνίνη επηηξέπεηαη λα ιάβνπλ κόλν κία δηαηαθηηθή
ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Βάζεη ηεο πιεζπζκηαθήο θαηάηαμεο ηνπ Γήκνπ καο, ε Κνηλσληθή ππεξεζία έρεη επηιερζεί
λα ιάβεη κεληαίσο γηα ηνπο κήλεο επηέκβξην – Γεθέκβξην 2020 17 δηαηαθηηθέο.
Πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ε ελ ιόγσ ζπλεξγαζία απαηηείηαη ε ππνγξαθή ζρεηηθήο
ζύκβαζεο .
Σν ζώκα ηεο ζύκβαζεο απνηειεί αλαπόζπαζην θείκελν ηνπ παξόληνο εηζεγεηηθνύ. Οη
ππνρξεώζεηο ηνπ Γήκνπ απνξξένπλ από ηε ζύκβαζε.
Καιείηαη ην Γεκνηηθό πκβνύιην λα εγθξίλεη ηελ ππνγξαθή ή κε ηεο ζύκβαζεο
ζπλεξγαζίαο θαη λα εμνπζηνδνηήζεη ην Γήκαξρν Βέξνηαο γηα ηελ ππνγξαθή απηήο.
Καη θάιεζε ην ζπκβνύιην λ‟ απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Πξόεδξνο: πκθσλείηε κε ηελ εηζήγεζε ηνπ αληηδεκάξρνπ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο
Δπζηαζίνπ Κειεζίδε;
Τπέξ ηεο εηζήγεζεο ηνπ αληηδεκάξρνπ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο Δπζηαζίνπ Κειεζίδε
ςήθηζαλ ηξηάληα ηέζζεξηο (34) δεκνηηθνί ζύκβνπινη, νη: Ζ. Σζηθιίδεο, Β. Παπαδόπνπινο,
.Αζιάλνγινπ, Κ. Ρίδνο, Θ.Θενδσξίδεο, Α.Σζαρνπξίδεο, .Γηακάληεο, Κ.Γξεγνξηάδεο,
Λ.Αθξηβόπνπινο, Θ. Κνξσλάο, Α. Λαδαξίδεο, Α.ηδεξόπνπινο, Α.Γέιιαο, Λ.Αζιαλίδεο,
Γ.Μπαηζαξά, . Σδήκα, Δ.Κειεζίδεο, Κ.Παινπθίδεο, Γ.Ππξηλόο, Υ.Σζηνύληαο, Ν.Λαδόπνπινο,
Π.Παπιίδεο, Μ. νπκειίδεο, Γ.Γνπιηίδεο, Γ.Μηραειίδεο, Ν.Αγγέινπ, Β.ηεθαλόπνπινο,
Α.Μαξθνύιεο, Κ.Σξνρόπνπινο, Κ.Θενδσξίδεο, Π.Μνπρηάξε, Γ.Σζαλαθηζίδεο, Γ.Ράιιε,
Γ.Γεκεξηδίδεο.
Αξλεηηθή ςήθν έδσζε ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο Η.Σζαλαμίδεο
Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνύ έιαβε ππόςε:
1.- Σν από 22-7-2020 εηζεγεηηθό ζεκείσκα ηνπ αληηδεκάξρνπ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο Δπζηαζίνπ
Κειεζίδε.
2.- Σν απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο
3.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ.3852/2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν 72 ηνπ
λ.4555/2018 θαη ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ. 3852/2010, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 74 ηνπ λ.
4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε από ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019.
Απνθαζίδεη θαηά Πιεηνςεθία
Α) Δγθξίλεη ηελ ζύλαςε ζύκβαζεο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ Γ.Βέξνηαο θαη ηεο αζηηθήο κε
θεξδνζθνπηθήο εηαηξίαο «Μπνξνύκε Saving Foods-Covid 19» ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο
«Δίκαζηε Οηθνγέλεηα-Covid 19» ηνπ ηδξύκαηνο «ηαύξνο Νηάξρνο», κέζσ ηνπ Κνηλσληθνύ
Παληνπσιείνπ Γήκνπ Βέξνηαο, ε νπνία έρεη σο εμήο:
ηελ Αζήλα, ζήκεξα ηελ ……………… 2020 κεηαμύ ησλ:

ΑΔΑ: 618ΑΩ9Ο-ΝΛΩ
(1) Σεο αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία “Μπνξνύκε Saving Food –
Saving Lives” (ΑΦΜ 997890887, ΓΟΤ ΗΒ‟ Αζελώλ, ηει. 210-3237805, email:
info@boroume.gr), πνπ εδξεύεη ζηελ Αζήλα, επί ηεο νδνύ Γίθεο αξ. 10, θαη εθπξνζσπείηαη
λόκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ παξόληνο από ηνλ Γηαρεηξηζηή θ. Αιέμαλδξν Θενδσξίδε,
θαινύκελεο εθεμήο “ην Μπνξνύκε”, θαη
(2) Σεο Κνηλσληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ …………………………… (ΑΦΜ:
….………….., ΓΟY:………………………………., ηει. ………………………, email:
…………………………………………….),
πνπ
εδξεύεη
ζηελ
……………………………….………………,
επί
ηεο
νδνύ
………………..………………….…….…, θαη εθπξνζσπείηαη λόκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ
παξόληνο από ηνλ/ηελ θ. ……………………………………………………., θαινπκέλεο εθεμήο
“ε ΚΤΓ”.
Καινύκελα από θνηλνύ „ηα Μέξε‟.
ΠΡΟΟΗΜΗΟ
Η. Σν „Μπνξνύκε‟ έρεη σο θαηαζηαηηθό ζθνπό ηνλ πεξηνξηζκό ηεο ζπαηάιεο ηξνθίκσλ θαη
ηνπ θαγεηνύ, ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ππνζηηηζκνύ, θαζώο θαη ηελ πξνβνιή ησλ δεηεκάησλ απηώλ
γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο.
ΗΗ. Ζ ΚΤΓ έρεη σο ζθνπό ηελ παξνρή βνεζείαο θαη ζηήξημεο ζε θνηλσληθά εππαζείο
νκάδεο, όπσο γηα παξάδεηγκα αλέξγνπο, αζηέγνπο, αλαπήξνπο.
ΗΗΗ. Σν „Μπνξνύκε‟ θαη ε ΚΤΓ επηζπκνύλ λα ζπλεξγαζηνύλ ζην θνηλσληθό πξόγξακκα
„Δίκαζηε Οηθνγέλεηα – Covid-19‟, ην νπνίν εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο Γηεζλνύο Πξσηνβνπιίαο
Γξάζεο ηνπ Ηδξύκαηνο ηαύξνο Νηάξρνο („ν Γσξεηήο‟) γηα ηνλ Covid-19. Σν θνηλσληθό απηό
πξόγξακκα ζα αθνξά ζηελ πξνζθνξά δηαηαθηηθώλ πξνο δηθαηνύρνπο γηα ηελ αγνξά ηξνθίκσλ
πξώηεο αλάγθεο.
IV. Με ην παξόλ ζπκθσλεηηθό ηα Μέξε επηζπκνύλ λα ξπζκίζνπλ θαη ζπκθσλήζνπλ ηνπο
εηδηθόηεξνπο όξνπο ηνπ Κνηλσληθνύ Πξνγξάκκαηνο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο.
ΣΟΤΣΧΝ ΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΧΝ ΤΠΟΦΖ
ΣΑ ΜΔΡΖ ΤΜΦΧΝΟΤΝ ΚΑΗ ΤΝΟΜΟΛΟΓΟΤΝ ΣΑ ΔΞΖ:
1. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΤΝΔΡΓΑΗΑ
Σα Μέξε ζα ζπλεξγαζηνύλ ζην θνηλσληθό πξόγξακκα „Δίκαζηε Οηθνγέλεηα – Covid 19‟
(εθεμήο „ην Κνηλσληθό Πξόγξακκα‟). Σν Κνηλσληθό Πξόγξακκα αθνξά ζηελ πξνζθνξά
δηαηαθηηθώλ πξνο δηθαηνύρνπο γηα ηελ αγνξά ηξνθίκσλ πξώηεο αλάγθεο ζηα θαηαζηήκαηα
ππεξαγνξάο (super market) πνπ ζα νξηζηεί. Οη δηθαηνύρνη αθνξνύλ θαηά πξνηεξαηόηεηα ζε
πιεγέληεο από ηηο θνηλσληθνηθνλνκηθέο επηπηώζεηο ηεο παλδεκίαο ηνπ Covid-19 θαη δεύηεξε
πξνηεξαηόηεηα άιινπο σθεινύκελνπο ηεο ΚΤΓ. Ζ δηαλνκή δηαηαθηηθώλ πξνο ηηο ΚΤΓ θαη ηνπο
δηθαηνύρνπο απηώλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε ηέζζεξηο ηζόπνζεο δόζεηο θαηά ηνπο κήλεο
επηέκβξηνο – Γεθέκβξηνο 2020.
2. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΣΟΤ „ΜΠΟΡΟΤΜΔ‟
Ο ξόινο ηνπ „Μπνξνύκε‟ πεξηνξίδεηαη ζηνλ ζπληνληζκό ηνπ Κνηλσληθνύ Πξνγξάκκαηνο
θαη ζηε δηακεζνιάβεζε κεηαμύ ηνπ δσξεηή θαη ησλ ΚΤΓ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπ
πξνγξάκκαηνο. Δηδηθόηεξα, ην „Μπνξνύκε‟, ζπληνλίδεη ηελ ελεκέξσζε ησλ ΚΤΓ γηα ηηο
πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο απηώλ ζην Κνηλσληθό Πξόγξακκα, ηνλ αξηζκό δηαηαθηηθώλ πνπ ηηο
αλαινγνύλ θαζώο θαη γηα ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο πινπνίεζεο ηνπ.
Δθόζνλ ε ΚΤΓ ηεξεί ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ Κνηλσληθνύ Πξνγξάκκαηνο, ην „Μπνξνύκε‟
ελεκεξώλεη ηνλ Γσξεηή ζρεηηθώο ώζηε λα πξνρσξήζεη ζηελ θαηάζεζε ηνπ πνζνύ ηεο δσξεάο
ζηελ επηιεγκέλε ππεξαγνξά, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο εθδίδεη θαη απνζηέιιεη ζηελ ΚΤΓ ηηο
δηαηαθηηθέο.
Σέινο, ην „Μπνξνύκε‟ ζπγθεληξώλεη ηηο αλαθνξέο ειέγρνπ ησλ ΚΤΓ θαη δηαηεξεί καδί κε
ηνλ δσξεηή ην δηθαίσκα επηηόπηνπ ειέγρνπ ζε ΚΤΓ πνπ ζα επηιερζνύλ ηπραία.
3. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΚΤΓ
Ζ ΚΤΓ ζα ζπλεξγάδεηαη κε ην „Μπνξνύκε‟ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπ Κνηλσληθνύ
Πξνγξάκκαηνο. Ζ ΚΤΓ επηιέγεη ηνπο δηθαηνύρνο ηνπ Κνηλσληθνύ Πξνγξάκκαηνο αλά κήλα
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ζύκθσλα κε ηνλ αξηζκό δηαηαθηηθώλ γηα ηνλ νπνίν ζα ελεκεξσζεί από ην „Μπνξνύκε‟. Δπηπιένλ,
βεβαηώλεη όηη έρεη δηελεξγεζεί ν απαξαίηεηνο έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη ησλ
πξνϋπνζέζεσλ γηα λα εληαρζνύλ νη δηθαηνύρνη ζην Κνηλσληθό Πξόγξακκα, θαη ελεκεξώλεη
γξαπηώο -ειεθηξνληθά- ην „Μπνξνύκε‟ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κεληαίαο
επηινγήο δηθαηνύρσλ, πξνθεηκέλνπ κε ηε ζεηξά ηνπ ην „Μπνξνύκε‟ λα ελεκεξώζεη ηνλ „Γσξεηή‟
όηη δύλαηαη λα πξνρσξήζεη ζηελ θαηάζεζε ηνπ πνζνύ ηεο δσξεάο.
Γηα θάζε έλαλ από ηνπο ηέζζεξηο κήλεο δηαλνκήο δηαηαθηηθώλ ε ΚΤΓ επηιέγεη
δηαθνξεηηθνύο δηθαηνύρνπο ώζηε λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε δπλαηή δηαζπνξά πξνζθνξάο.
Ζ ΚΤΓ ζα εμαζθαιίδεη όηη νη δηθαηνύρνη ππνγξάθνπλ ηελ παξαιαβή ησλ δηαηαθηηθώλ
ζηελ αλαθνξά ειέγρνπ, ε νπνία πεξηιακβάλεη, επίζεο ηα αξρηθά ηνπ νλνκαηεπώλπκνύ ηνπ
δηθαηνύρνπ, ηνλ αξηζκό κεηξώνπ ηνπ δηθαηνύρνπ ζηελ ΚΤΓ, ηνλ αξηζκό ηεο δηαηαθηηθήο, θαη ηελ
εκεξνκελία ππνγξαθήο. Ζ αλαθνξά ειέγρνπ δηαηεξείηαη ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή. Ζ
ΚΤΓ αλαιακβάλεη λα παξαδίδεη ζην „Μπνξνύκε‟ κεληαία θαη ειεθηξνληθά ην ζαξσκέλν αξρείν
αλαθνξάο ειέγρνπ ησλ δηθαηνύρσλ ηνπ Κνηλσληθνύ Πξνγξάκκαηνο.
Ζ ΚΤΓ είλαη ππεύζπλε γηα ηελ νξζή θαη δηαθαλή ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο δηαλνκήο ησλ
δηαηαθηηθώλ ζηνπο δηθαηνύρνπο, κε ηηο νπνίεο ζα δηθαηνύληαη νη ηειεπηαίνη λα αγνξάζνπλ
απνθιεηζηηθά θαη κόλν ηξόθηκα, γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ βηνηηθώλ αλαγθώλ ηνπο. Σέινο, ε
ΚΤΓ παξέρεη ζην „Μπνξνύκε‟ θαη ηνλ „Γσξεηή‟, νπνηεδήπνηε ηεο δεηεζεί, θάζε πιεξνθνξία
ζρεηηθά κε ηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία.
4. ΣΖΡΖΖ ΠΡΟΧΠΗΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ
Χο «Πξνζσπηθό Γεδνκέλν» ζα λνείηαη θάζε πιεξνθνξία ή ζύλνιν πιεξνθνξηώλ ζε
νπνηαδήπνηε κνξθή πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε γηα λα πξνζδηνξίζεη ηελ
ηαπηόηεηα νξηζκέλνπ θπζηθνύ πξνζώπνπ. Σα κέξε δεζκεύνληαη δηα ηνπ παξόληνο λα
ζπκκνξθώλνληαη πξνο όινπο ηνπο εθαξκνζηένπο λόκνπο, θαλόλεο θαη θαλνληζκνύο πεξί
πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα, σο εθάζηνηε ζα ηζρύνπλ, αλαθνξηθά κε ηε
ζπιινγή, ρξήζε, επεμεξγαζία, απνζήθεπζε, κεηαβίβαζε, ηξνπνπνίεζε, δηαγξαθή ή/θαη
απνθάιπςε νπνηνπδήπνηε πξνζσπηθνύ δεδνκέλνπ βάζεη ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο.
πγθεθξηκέλα ηα κέξε δηαβεβαηώλνπλ όηη ζα πξνβνύλ πξνο όιεο ηηο αλαγθαίεο
γλσζηνπνηήζεηο ή/θαη αηηήζεηο πξνο ηελ Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ γηα ηελ παξνρή άδεηαο σο
πξνο ηα αξρεία πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ηα νπνία ηεξνύλ σο Τπεύζπλνη Δπεμεξγαζίαο θαηά ηνπο
νξηζκνύο ηνπ Ν. 4624/2019 θαη όηη ζα ιάβνπλ όιεο ηηο αλαγθαίεο ζπλαηλέζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ
ησλ δεδνκέλσλ γηα ηε ζπιινγή θη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηνπο, όπνηε απηό απαηηείηαη από ηε
ζρεηηθή λνκνζεζία. Σα κέξε ζπκθσλνύλ επίζεο λα ιακβάλνπλ όια ηα εύινγα ηερληθά θαη
νξγαλσηηθά κέηξα πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ πνπ δηαηεξνύλ έλαληη ηνπ θηλδύλνπ
απώιεηάο ηνπο, θαηάρξεζήο ηνπο, κε εμνπζηνδνηεκέλεο πξόζβαζεο ζε απηά, απνθάιπςεο,
αιινίσζεο ή θαηαζηξνθήο ηνπο.
5. ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΚΑΗ ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ
Σν παξόλ ζπκθσλεηηθό ζπλεξγαζίαο ηίζεηαη ζε ηζρύ από ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηνπ θαη ε
δηάξθεηά ηνπ ζπκθσλείηαη σο θαη ηνλ Ηαλνπάξην 2021 κε ηελ απνζηνιή ηεο ηειεπηαίαο αλαθνξάο
ειέγρνπ.
ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ή πιεκκεινύο ηήξεζεο ησλ αλσηέξσ “Τπνρξεώζεσλ ΚΤΓ” ην
„Μπνξνύκε‟ ηεξεί ην δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη πξηλ ηε ιήμε ηνπ κνλνκεξώο ην παξόλ
ζπκθσλεηηθό ζπλεξγαζίαο.
Σν παξόλ δύλαηαη λα θαηαγγειζεί από νηνδήπνηε εθ ησλ Μεξώλ γηα νηνδήπνηε ιόγν θαη
νηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή αδεκίσο θαηόπηλ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο θνηλνπνηνύκελεο πξν δέθα
(10) εκεξώλ πξνο ηνλ αληηζπκβαιιόκελν.
6. ΑΠΟΡΡΖΣΟ
Σα Μέξε νθείινπλ λα ηεξνύλ απόιπηε ερεκύζεηα θαη λα κελ απνθαιύπηνπλ ή λα κελ
θαζηζηνύλ πξνζβάζηκα, είηε άκεζα, είηε έκκεζα, πξνο νηνλδήπνηε ηξίην ή ηξίηνπο νηαδήπνηε
δεδνκέλα ή πιεξνθνξίεο πεξηέξρνληαη ζε γλώζε ηνπο εμ αθνξκήο ηεο παξνύζαο ζπλεξγαζίαο
ηνπο θαη ζηα πιαίζηα ηνπ Κνηλσληθνύ Πξνγξάκκαηνο, εθηόο εάλ άιισο έρεη ζπκθσλεζεί
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εγγξάθσο από ηα Μέξε. Ζ παξνύζα δηάηαμε ζα δηαηεξεζεί ζε ηζρύ θαη κεηά ηε ιήμε ηνπ
παξόληνο.
7. ΔΚΥΧΡΖΖ
Σν παξόλ ζπκθσλεηηθό ζπλεξγαζίαο, θαζώο θαη όια ηα δηθαηώκαηα πνπ παξέρνληαη δη‟
απηνύ δελ δύλαληαη λα εθρσξεζνύλ ή λα κεηαβηβαζηνύλ από νηνδήπνηε από ηα Μέξε, εθηόο εάλ
ην έηεξν Μέξνο παξάζρεη εγγξάθσο ηελ έγθξηζή ηνπ γηα κηα ηέηνηα εθρώξεζε.
8. ΠΑΡΑΗΣΖΔΗ
Σα Μέξε παξαηηνύληαη από νηνδήπνηε δηθαίσκα λα πξνζβάιινπλ ή λα θαηαγγείινπλ ην
παξόλ ζπκθσλεηηθό ή νηνλδήπνηε από ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ γηα νηνλδήπνηε ιόγν
–ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ιόγσλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηα Άξζξα 178, 179 θαη 388 ηνπ
Διιεληθνύ Αζηηθνύ Κώδηθα, όινη εθ ησλ νπνίσλ έρνπλ γίλεη απνδεθηνί σο εύινγνη, δεζκεπηηθνί
θαη ππνρξεσηηθνί.
9. ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔΗ
Οηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε, αλαζεώξεζε, αιιαγή ή απόθιηζε από ην παξόλ ζπκθσλεηηθό
ζπλεξγαζίαο, ζα ζεσξείηαη έγθπξε θαη δεζκεπηηθή εθόζνλ θαηαξηηζζεί εγγξάθσο θαη ππνγξαθεί
από ακθόηεξα ηα Μέξε ή από ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεζέληεο εθπξνζώπνπο ηνπο. Οη
πξνθνξηθέο ζπκθσλίεο δελ είλαη έγθπξεο.
10. ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΗΚΑΗΟ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΓΟΗΑ
Σν παξόλ ζπκθσλεηηθό ζπλεξγαζίαο ζα εξκελεύεηαη θαη δηέπεηαη θαη ηα δηθαηώκαηα θαη
νη ππνρξεώζεηο ησλ Μεξώλ ζα θαζνξίδνληαη ζύκθσλα κε ην Διιεληθό Γίθαην.
Γηα ηελ επίιπζε νηαζδήπνηε δηαθνξάο, δηαθσλίαο ή αμίσζεο από ην παξόλ ζπκθσλεηηθό
ζπλεξγαζίαο, αξκόδηα είλαη ηα Γηθαζηήξηα ησλ Αζελώλ.
11. ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΔΗ
Οηαδήπνηε γλσζηνπνίεζε ή άιιε επηθνηλσλία απαηηείηαη ή επηηξέπεηαη λα δνζεί ζύκθσλα
κε ην παξόλ ζπκθσλεηηθό ζπλεξγαζίαο πξέπεη λα γίλεηαη εγγξάθσο θαη λα απνζηέιιεηαη δηα
κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζηηο δηεπζύλζεηο ησλ Μεξώλ πνπ αλαγξάθνληαη αλσηέξσ,
εθηόο εάλ ε αιιαγή δηεύζπλζεο έθαζηνπ Μέξνπο έρεη θνηλνπνηεζεί εγγξάθσο ζηνλ
αληηζπκβαιιόκελν.
Δ ΠΗΣΧΖ ΣΧΝ ΑΝΧΣΔΡΧ, ην παξόλ ζπκθσλεηηθό ζπλεξγαζίαο αλαγλώζζεθε,
βεβαηώζεθε, εγθξίζεθε από ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεζέληεο εθπξνζώπνπο ησλ Μεξώλ θαη
ζπλεηάγε ζε δύν (2) όκνηα πξσηόηππα, από ηα νπνία θάζε Μέξνο έιαβε από έλα.
ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ
(αθνινπζνύλ ππνγξαθέο)
Αθξνηειεύηηα δηάηαμε
Από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνύζαο απόθαζεο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ
πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο.
Β) Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν Βέξνηαο Κσλζηαληίλν Βνξγηαδίδε γηα ηελ ππνγξαθή ηεο
παξαπάλσ ζύκβαζεο.
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