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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της 4
ης

/ 24-4-2015 

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Θέμα 13
ο
:  Έγκριση Πρωτοκόλλου Συνεργασίας στα πλαίσια της Προγραμματικής Σύμβασης για την 

εκτέλεση του έργου «Παροχή τροφίμων σε άστεγους και άτομα που διαβιούν σε συνθήκες 

στέγης που δεν εξασφαλίζουν δυνατότητα καθημερινής σίτισης και διατροφής».  

 

Στην Αγιά, σήμερα 24 Απριλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 7:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων 

«Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με 

αριθμό πρωτοκόλλου 3467/20-4-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κου Ιωάννη Αργυρούλη, που 

δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 και στον 

ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους 

Προέδρους – Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 

3852/2010 και την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν.4172/2013. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 
1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος  

2. Αγγελακόπουλος Ρίζος 3. Αναστασίου Ιωάννης 

4. Αράπης Χρήστος 5. Βατζιάς Αντίγονος 

6. Γιάνναρος Γεώργιος 7. Γιαννουλέα Χριστίνα 

8. Ζιούλη Αναστασία 9. Καλαγιάς Γρηγόριος 

10. Κασίδας Ιωάννης 11. Κούκας Γεώργιος 

12. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 13. Μάρκου Σωτήριος 

14. Μασούρας Γεώργιος 15. Μπάτσικας Βασίλειος 

16. Μπεϊνάς Αντώνιος
1
 17. Λέτσιος Βασίλειος 

18. Ολύμπιος Αθανάσιος 19. Ριζούλης Στέφανος 

20. Σκαρκάλης Χρήστος 21. Σμυρλής Βασίλειος 

22. Σουλιώτης Θεόδωρος
2
 23. Τσιώνης Αστέριος 

24. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
3
 25. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 

Απόντες 

26. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 27. Σιμούλης Θωμάς 

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκε νόμιμα. 

Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και  

                                                 
1
 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 10

ου
 θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

2
 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 10

ου
 θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

3
 Απουσίαζε στη συζήτηση και την ψήφιση του θέματος. 

http://www.dimosagias.gr/
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Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι κ.κ.: Έξαρχος Αστέριος (Μαρμαρίνης), 

Κολοβός Κων/νος (Καστρίου), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς) και 

Μπελιάς Αθανάσιος (Μελιβοίας). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας Αντώνης.  

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Διευθυντής του Κέντρου Υγείας Αγιάς κ. Βασίλειος 

Χάμος και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Σπανός Ιωάννης.  

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Ιωάννης. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων: 

 

Θέμα 13
ο
:  Έγκριση Πρωτοκόλλου Συνεργασίας στα πλαίσια της Προγραμματικής Σύμβασης για την 

εκτέλεση του έργου «Παροχή τροφίμων σε άστεγους και άτομα που διαβιούν σε συνθήκες 

στέγης που δεν εξασφαλίζουν δυνατότητα καθημερινής σίτισης και διατροφής».  

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Αγιάς κα Χριστίνα Γιαννουλέα, που έθεσε 

υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

 

«Με το υπ’ αριθμ.πρωτ. οικ.207/1-4-2015 έγγραφο της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας ζητείται από το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου μας η έγκριση του πρωτοκόλλου συνεργασίας 

μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου μας, στα πλαίσια της υλοποίησης της προγραμματικής 

σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας για την εκτέλεση του έργου «Παροχή τροφίμων σε άστεγους και άτομα που διαβιούν σε συνθήκες 

στέγης που δεν εξασφαλίζουν δυνατότητα καθημερινής σίτισης και διατροφής». 

 

Επιπλέον θα πρέπει να συσταθεί τριμελής επιτροπή από υπαλλήλους του Δήμου και υπεύθυνο τον αρμόδιο 

αντιδήμαρχο, που θα έχει την ευθύνη για τη διαχείριση του προγράμματος και τη διανομή των τροφίμων στους 

ωφελούμενους. 

 

Σας υποβάλλουμε για έγκριση το συνημμένο στην εισήγηση πρωτόκολλο συνεργασίας». 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

- την εισήγηση της Αντιδημάρχου κας Γιαννουλέα Χριστίνας, 

- το υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 207/1-4-2015 έγγραφο της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας, 

- το σχέδιο πρωτοκόλλου συνεργασίας, 

- τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, 

και μετά από συζήτηση  

 

Αποφασίζει ομόφωνα  

 

 
Α. Εγκρίνει την υπογραφή πρωτόκολλου συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου 

Αγιάς,  στα πλαίσια της υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την εκτέλεση του έργου 

«Παροχή τροφίμων σε άστεγους και άτομα που διαβιούν σε συνθήκες στέγης που δεν εξασφαλίζουν 

δυνατότητα καθημερινής σίτισης και διατροφής». 
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Β. Εγκρίνει το παρακάτω σχέδιο πρωτόκολλου συνεργασίας: 

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Στη Λάρισα σήμερα,        Απριλίου 2015 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι φορείς: 

1. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας που εδρεύει στη Λάρισα, οδός Παπαναστασίου & Κουμουνδούρου και 

εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, κ. Κωνσταντίνο Αγοραστό και 

2. Ο Δήμος …………… που εδρεύει στ...  ………………………….., και εκπροσωπείται νόμιμα από τον 

Δήμαρχο κ. ……………….  …………………….., σύμφωνα με την υπ’ αριθμό ……………. απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου …………………………..  

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει. 

2. Το Π.Δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας», όπως ισχύει. 

3. Το άρθρο 225 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει. 

4. Το Ν.4254/2014 για τη διάθεση από το πρωτογενές πλεόνασμα Γενικής Κυβέρνησης έτους 2013 

χρηματοδότησης, μεταξύ άλλων για την υλοποίηση προγραμμάτων ή δράσεων σίτισης και παροχής 

τροφίμων, με διαπιστωμένη την αναγνώριση αναγκαιότητας ανάληψης δράσης προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν επειγόντως τα οξυμένα προβλήματα φτώχειας. 

5. Την από 7/11/2014 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Πρόνοιας και της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

6. Την ανάγκη και το ενδιαφέρον της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Υπουργείου Εργασίας 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για την εκτέλεση του έργου παροχής τροφίμων σε αστέγους και 

άτομα που διαβιούν σε συνθήκες στέγης που δεν εξασφαλίζουν δυνατότητα καθημερινής σίτισης και 

διατροφής. 

 

Συμφωνούν και συναποδέχονται τα παρακάτω: 

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

1. Δεδομένης της θεσμικής αναγνώρισης των αστέγων με το Ν.4052/2012 ως ευπαθούς κοινωνικής ομάδας, 

στην οποία παρέχεται κοινωνική προστασία, δεδομένων των συνθηκών φτώχειας και κοινωνικού 

αποκλεισμού με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπο ολοένα και μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, με 

αποτέλεσμα την ένταση του προβλήματος σίτισης. 

2. Σε εφαρμογή του Ν.4254/2014 για τη διάθεση από το πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης 

έτους 2013, χρηματοδότησης, μεταξύ άλλων για την υλοποίηση προγραμμάτων ή δράσεων σίτισης και 

παροχής τροφίμων. 

3. Δεδομένης της αναγκαιότητας αντιμετώπισης των αναγκών των αστέγων, καθώς και των ατόμων που 

διαβιούν σε συνθήκες στέγης, οι οποίες δεν εξασφαλίζουν δυνατότητα καθημερινής σίτισης και διατροφής 

και των οποίων το κοινωνικό πρόβλημα επιβάλλει αντιμετώπιση με τη συνεργασία όλων των δυνάμεων της 

Πολιτείας και της κοινωνίας, καθώς και των Φορέων που έχουν ως σκοπό τους την ανάπτυξη 

πρωτοβουλιών Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

4. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα ανάληψης δράσης, με το παρόν πρωτόκολλο 

συνεργασίας, καθορίζουν τις αμοιβαίες υποχρεώσεις, τις δικαιούμενες ποσότητες ανά Δήμο καθώς και τις 

διαδικασίες για την αποτελεσματική υλοποίηση του έργου. Η διανομή των τροφίμων θα γίνει μέσω των 

Κοινωνικών Παντοπωλείων του Εθνικού Δικτύου Κοινωνικής Παρέμβασης, των Κοινωνικών 

Παντοπωλείων των Δήμων, καθώς και των Επιτροπών που θα οριστούν από τους Δήμους σε συνεργασία με 

την Κοινωνική Υπηρεσία και τις υπάρχουσες Δομές των Δήμων. 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

 

Το παρόν πρωτόκολλο υπογράφεται με στόχο την εκτέλεση του έργου «Παροχή τροφίμων σε αστέγους και 

άτομα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας που διαβιούν σε συνθήκες στέγης οι οποίες δεν εξασφαλίζουν 
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δυνατότητα καθημερινής σίτισης και διατροφής» και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας μέσω της Περιφέρειας Θεσσαλίας με το ποσό των διακοσίων πενήντα 

χιλιάδων ευρώ (250.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Η παράδοση των τροφίμων που θα διατεθούν στους δικαιούχους, θα γίνει απευθείας από τους προμηθευτές 

στο κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου ή σε χώρο που θα οριστεί από το Δήμο (σε περίπτωση μη 

λειτουργίας κοινωνικού παντοπωλείου). Τα τρόφιμα που θα διατεθούν είναι τα ακόλουθα: 

 

ΟΜΑΔΑ Α/Α ΕΙΔΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Α 
1. Μακαρόνια Νο 6 (συσκ. 500γρ) ΤΕΜΑΧΙΟ 

2. Ρύζι τύπου Καρολίνα (συσκ. 500 γρ) ΤΕΜΑΧΙΟ 

Β 3. Φέτα Π.Ο.Π. (συσκ. 400γρ) ΤΕΜΑΧΙΟ 

Γ 4. Γραβιέρα Κρήτης Π.Ο.Π. (συσκευασμένη) ΤΕΜΑΧΙΟ 

Δ 5. 
Νωπό κοτόπουλο συσκευασμένο ειδικής πτηνοτροφικής 

εκτροφής(με βάρος από 1,5 – 1,8 Kg) 
ΤΕΜΑΧΙΟ 

Ε 6. Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο (συσκ. 1 λίτρο) ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΣΤ 7. Γάλα εβαπορέ ΤΕΜΑΧΙΟ 

Ζ 
8. Ελιές (συσκευασμένες) ΤΕΜΑΧΙΟ 

9. Χαλβάς με ταχίνι (συσκ. 400γρ) ΤΕΜΑΧΙΟ 

 

Η παράδοση του συνόλου των τροφίμων από τον προμηθευτή στο Δήμο, θα γίνει εφάπαξ εκτός από τα 

ευπαθή προϊόντα τα οποία περιγράφονται στις ομάδες Β, Γ και Δ και τα οποία θα παραδοθούν ισόποσα και 

σε τρεις φάσεις. 

Η ποσότητα τροφίμων που θα παραδοθεί στο Δήμο έχει υπολογιστεί σύμφωνα με τον αριθμό των 

ωφελουμένων που περιλαμβάνονται στους πίνακες δικαιούχων που έστειλε ο Δήμος στη Δ/νση Κοινωνικής 

Μέριμνας Περιφέρειας Θεσσαλίας και η οποία έχει υπολογιστεί αναλογικά με τον συνολικό αριθμό 

ωφελουμένων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Το διατιθέμενο ποσό για την προμήθεια τροφίμων καθορίζεται 

από την Προγραμματική Σύμβαση και κατανέμεται αναλογικά κατά ομάδα ως εξής: Α:10%, B:20%, Γ:15%, 

Δ:15%, E:15%, ΣΤ:10%, Z:15%. Για τις ποσότητες θα υπάρξει σχετική έγγραφη ενημέρωση του Δήμου από 

τη Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Θεσσαλίας βάσει των τιμών κατακύρωσης του 

διαγωνισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Η χρονική διάρκεια του πρωτοκόλλου συνεργασίας ορίζεται από την υπογραφή του και μέχρι: 

- τη διάθεση των τροφίμων στους δικαιούχους, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε χρονικό 

διάστημα πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους από το Δήμο και λαμβανομένου υπόψη 

της υποχρέωσης της σωστής φύλαξης σε κατάλληλους χώρους συντήρησης, διατήρησης (π.χ. ψυκτικών 

θαλάμων κ.λ.π.), καθώς και της διάθεσης στους δικαιούχους, όπως απαιτείται, σύμφωνα με τις υγειονομικές 

διατάξεις και ιδιαιτέρως των ευπαθών προϊόντων σε περίπτωση που χρειαστεί και 

- τη σύνταξη και αποστολή των απαραίτητων εγγράφων (πρωτοκόλλων παράδοσης-παραλαβής, εκθέσεων 

και απολογισμών) στη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, όπως ορίζονται στο 

άρθρο 3 του παρόντος πρωτοκόλλου. 

Παράταση της διάρκειας του πρωτοκόλλου, τμηματικής ή συνολικής, μπορεί να χορηγηθεί μετά από 

αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερόμενου συμβαλλόμενου. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

 

Για την εκπλήρωση του αντικειμένου του πρωτοκόλλου, κάθε συμβαλλόμενο μέρος αναλαμβάνει τις 

ακόλουθες υποχρεώσεις: 
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1. Ο πρώτος συμβαλλόμενος, η Περιφέρεια Θεσσαλίας αναλαμβάνει: 

- Την προμήθεια των τροφίμων και την παράδοσή τους στο κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου ή σε χώρο 

που θα οριστεί από το Δήμο, με τα κατάλληλα μεταφορικά μέσα από πλευράς προμηθευτή. 

 

- Την ενημέρωση του Δήμου, πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν την αποστολή των ειδών στο Δήμο. 

 

- Την έναρξη της παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών εντός ενός μηνός από την υπογραφή της σύμβασης 

με τον προμηθευτή, παρουσία της τριμελούς Επιτροπής που θα συσταθεί ανά Περιφερειακή Ενότητα της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας (με υπαλλήλους από τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας-επόπτη 

δημόσιας υγείας κατά προτεραιότητα, τη Δ/νση Ανάπτυξης-τεχνολόγο τροφίμων κατά προτεραιότητα και τη 

Διεύθυνση Κτηνιατρικής-κτηνίατρο κατά προτεραιότητα) και κατόπιν να διανεμηθούν με ευθύνη του 

Δήμου στους τελικούς δικαιούχους. 

 

- Τη διενέργεια ελέγχου από την τριμελή Επιτροπή της Περιφερειακής Ενότητας, με την άφιξη του 

μεταφορικού μέσου στο Δήμο, της ύπαρξης της προβλεπόμενης ποσότητας, της ορθής συσκευασίας και 

σήμανσης, της αναγραφής εντύπως και ευκρινώς της φράσης «Πρόγραμμα Παροχής Τροφίμων. 

Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Γενική Γραμματεία Πρόνοιας – 

Περιφέρεια Θεσσαλίας», αλλά και ενδεικτικού μακροσκοπικού - ποιοτικού ελέγχου του προς διανομή 

προϊόντος και συνυπογραφή του σχετικού πρωτόκολλου παράδοσης - παραλαβής. 

 

2. Ο δεύτερος συμβαλλόμενος, ο Δήμος Αγιάς αναλαμβάνει: 

- Τη διανομή-παράδοση των τροφίμων μέσω των υπευθύνων του Δήμου στους τελικούς δικαιούχους, σε 

χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων. 

 

- Συστήνει, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 3μελή επιτροπή με υπεύθυνο τον αρμόδιο 

αντιδήμαρχο που θα έχει και την ευθύνη από πλευράς Δήμου για τη διαχείριση του προγράμματος, σε 

συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία και τις αντίστοιχες δομές του Δήμου για τη διαχείριση του 

προγράμματος και τη διανομή των τροφίμων στους δικαιούχους που έχουν συμπεριληφθεί στον πίνακα 

δικαιούχων που έχει αποσταλεί από το Δήμο στη Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

 

- Να οριστεί επίσης εγγράφως και συγκεκριμένα ο χώρος που θα διατεθούν από τον προμηθευτή τα 

προϊόντα, είτε αυτός είναι το κοινωνικό παντοπωλείο, είτε άλλος χώρος του Δήμου (σε περίπτωση μη 

λειτουργίας κοινωνικού παντοπωλείου) πληρώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις. 

 

- Αναλαμβάνει, επίσης, την υποχρέωση σύνταξης και υπογραφής πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής των 

προϊόντων που παρέλαβε ο Δήμος από τον προμηθευτή, παρουσία της Επιτροπής της Περιφερειακής 

Ενότητας η οποία συνυπογράφει και πιστοποιεί προκειμένου να διατεθούν τα προϊόντα. Τα πρωτόκολλα 

παράδοσης – παραλαβής, μεταξύ του Δήμου και του προμηθευτή συντάσσονται σε τέσσερα αντίγραφα. Ένα 

πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής παραμένει στο Δήμο, δύο αποστέλλονται στη Διεύθυνση Κοινωνικής 

Μέριμνας Περιφέρειας Θεσσαλίας και ένα παραδίδεται στον προμηθευτή. 

 

- Η αρμόδια επιτροπή του Δήμου, που διανέμει τα προϊόντα στα άστεγα μέλη του, σε χρονικό διάστημα 

δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα παραλαβής των τροφίμων υποβάλλει στη Διεύθυνση Κοινωνικής 

Μέριμνας Περιφέρειας Θεσσαλίας, σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, αλφαβητική κατάσταση με πλήρη 

στοιχεία (ονοματεπώνυμο-πατρώνυμο, Α.Φ.Μ., αριθμό δελτίου ταυτότητας, δ/νση κατοικίας, ημερομηνία 

γέννησης, τηλέφωνο, αριθμός προστατευόμενων-δικαιούχων μελών, ημερομηνία παραλαβής, 

παραληφθείσα ποσότητα και υπογραφή) των ωφελουμένων που παρέλαβαν τα προϊόντα. Αντίγραφο της 

κατάστασης φυλάσσει στα αρχεία του ο Δήμος. 

 

- Αποδέχεται το διοικητικό έλεγχο προκειμένου να διαπιστωθεί η καλή εκτέλεση του έργου της δωρεάν 

διανομής των τροφίμων του προγράμματος και η παράδοση προϊόντων, εντός των ποιοτικών 

προδιαγραφών, στους τελικούς δικαιούχους. 
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- Αναλαμβάνει, ακόμη, την υποχρέωση του απολογισμού και της σύνταξης έκθεσης που θα περιλαμβάνει 

πίνακα με το φυσικό αντικείμενο της περιόδου (ποσότητες που παραδόθηκαν), όπου θα αναγράφεται και ο 

συνολικός αριθμός και τα στοιχεία των ωφελουμένων. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Καμία ουσιώδης τροποποίηση του πρωτοκόλλου αυτού δεν αναγνωρίζεται χωρίς έγγραφο που θα 

υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. 

Σε περίπτωση που μέρος ή διάταξη του πρωτοκόλλου ακυρωθεί με απόφαση αρμόδιου δικαστηρίου ως μη 

νόμιμη, έγκυρη και εκτελεστή, το γεγονός αυτό δεν θα επηρεάζει την ισχύ των υπολοίπων διατάξεων της, οι 

οποίες θα παραμένουν ισχυρές και θα εφαρμόζονται. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

 

Το παρόν πρωτόκολλο λύεται αυτοδικαίως, με τη λήξη του χρόνου διάρκειάς του, εκτός εάν προταθεί η 

παράτασή του. 

Πριν από το χρόνο αυτό το πρωτόκολλο καταγγέλλεται εγγράφως και κατά τα λοιπά σύμφωνα με το νόμο, 

για σπουδαίο λόγο. Ως σπουδαίος λόγος θεωρείται η ύπαρξη γεγονότων ή συμπεριφορά εκ μέρους 

συμβαλλομένου που καθιστά αδύνατη την υλοποίηση των συγκεκριμένων δράσεων και γενικά σπουδαίος 

λόγος θεωρείται η ύπαρξη γεγονότων στη διάρκεια του πρωτοκόλλου, εξαιτίας των οποίων είναι αδύνατη η 

συνέχισή του, σύμφωνα με την καλή πίστη και τα χρηστά συναλλακτικά ήθη. Σύμφωνα με τα παραπάνω, 

ειδικότερα σε περίπτωση τεκμηριωμένης διαπίστωσης παραβίασης οιουδήποτε εκ των συμβατικών όρων 

του παρόντος πρωτοκόλλου από κάποιον από τους συμβαλλομένους, αυτή πιστοποιείται από το αρμόδιο 

ελεγκτικό εξουσιοδοτημένο όργανο. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

 

Κανένας από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν θα ευθύνεται για καθυστέρηση εκπλήρωσης των υποχρεώσεών 

τους λόγω ανωτέρας βίας και σ’ αυτή την περίπτωση θα χορηγείται μία εύλογη προθεσμία εκπλήρωσης των 

υποχρεώσεων αυτών. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΡΗΤΡΕΣ 

 

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να χειρίζονται τα θέματα με απόλυτη εχεμύθεια και έκαστος των 

συμβαλλομένων υποχρεούται να μην τα ανακοινώνει σε τρίτους, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του 

ετέρου των συμβαλλομένων. 

Το όλο έργο του παρόντος πρωτοκόλλου χαρακτηρίζεται απόρρητο γιατί αφορά στην προστασία και 

ασφάλεια προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 και ως τούτο το 

διαχειρίζονται τα εμπλεκόμενα μέρη. 

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους του πρωτοκόλλου συνεργασίας 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 μέρος να ζητήσει κάθε θετική και αποθετική ζημία. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Καμία τροποποίηση ή παράταση αυτού του πρωτοκόλλου συνεργασίας δεν αναγνωρίζεται χωρίς έγγραφο 

που θα υπογράφεται από τους εκπροσώπους των συμβαλλομένων μερών, εξουσιοδοτημένων κατά το νόμο. 

Η παραίτηση από οποιοδήποτε δικαίωμα που απορρέει από το παρόν πρωτόκολλο ισχύει μόνον όταν έχει 

υποβληθεί γραπτά, η δε επίδειξη επιείκειας ή ανοχής από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος δεν δημιουργεί 
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προηγούμενο, ούτε εμποδίζει την επίκληση επί σκοπώ πλήρους ικανοποιήσεως επί δικαστηρίου ή εξωδίκως 

οποιουδήποτε δικαιώματος που απορρέει από το παρόν πρωτόκολλο. 

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή 

καταστάσεων αντίθετων προς το πρωτόκολλο συνεργασίας ή η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που 

προβλέπει το πρωτόκολλο αυτό από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως 

παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαιώματα ή απαλλαγή από τις υποχρεώσεις τους ή 

αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από το πρωτόκολλο. 

Οι συμβαλλόμενοι θα προσπαθήσουν με καλή πίστη να επιλύσουν φιλικά, με αμοιβαία συμφωνία, κάθε 

διαφορά που τυχόν θα προκύψει μεταξύ τους, σε σχέση με το πρωτόκολλο, με οποιοδήποτε τεχνικό, νομικό 

ή άλλο μέσο θεωρούν κατάλληλο. 

Το πρωτόκολλο αυτό διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία. Κάθε διαφορά, διαφωνία ή διένεξη σχετικά με 

την εκτέλεση, εφαρμογή ή ερμηνεία του συμφωνητικού αυτού ή γενικά ότι αφορά τις σχέσεις που θα 

δημιουργηθούν απ’ αυτό, θα λύεται από τα δικαστήρια της Λάρισας, που καθίστανται με το παρόν 

αποκλειστικά αρμόδια. 

 

Το παρόν πρωτόκολλο, που αποτελείται από έξι (6) σελίδες, συντάχθηκε σε τέσσερα (4) όμοια αντίτυπα και 

υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 

Οι Συμβαλλόμενοι 

 

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας         Ο Δήμαρχος 

 

 

          Κωνσταντίνος Αγοραστός             Αντώνης Ν. Γκουντάρας 

 

 

 

Γ. Συστήνει τριμελή επιτροπή από υπαλλήλους του Δήμου και υπεύθυνο την αρμόδια αντιδήμαρχο κα 

Γιαννουλέα Χριστίνα, που θα έχει την ευθύνη για τη διαχείριση του προγράμματος και τη διανομή των 

τροφίμων στους ωφελούμενους, σε συνεργασία με τη δομή του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου 

Αγιάς. Καθορίζει το χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Αγιάς για την τοποθέτηση των 

προϊόντων που διατεθούν. 

Την παραπάνω Επιτροπή θα αποτελέσουν οι εξής: 1. Γκασδράνης Θεόδωρος, Προϊστάμενος του Τμήματος 

Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Αγιάς. 2. Γουγουροπούλου Στέλλα, Κοινωνική 

Λειτουργός του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» Δήμου Αγιάς και 3. Κακαλιάγκα Ευθυμία, Κοινωνική 

Λειτουργός του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» Δήμου Αγιάς. 

 

 

Δ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Αγιάς κ. Αντώνη Γκουντάρα για την υπογραφή του πρωτοκόλλου 

συνεργασίας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 83/2015. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Αργυρούλης Ιωάννης 
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