ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Απόζπαζκα
από ην πξαθηηθό ηεο 8εο ζπλεδξίαζεο

ΔΗΜΟ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ

ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ζιηνύπνιεο
ήκεξα 10 Απξηιίνπ 2014, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 18:30 ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζπλεδξίαζε ην
Γεκνηηθό πκβνύιην κεηά από ηελ 14617/4.4.2014 πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, πνπ δόζεθε ζε θάζε
ύκβνπιν, ζύκθσλα κε ηα άξζξα 65 θαη 67 ηνπ Ν. 3852/2010
Μεηά ηε δηαπίζησζε όηη ην πκβνύιην βξίζθεηαη ζε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν κειώλ ζαξάληα ελόο
είλαη παξόληα ηξηάληα έλα, δει. νη θ.θ. 1. Ησάλλεο Νηθεθόξνο, Πξνέδξνο, 2. Κνιηνθώηεο Υαξάιακπνο,
Αληηπξόεδξνο, 3. εξέηε Υξηζηίλα, Γξακκαηέαο, 4. εθηειήο Κσλ/λνο, 5. Εαλληά Δπθεκία, 6.Γάζπαξε –
Λνύβαξε Πελειόπε, 7. Παπαδόπνπινο Κσλ/λνο, 8. Βηδάιεο Παλαγηώηεο, 9. Μαξθνπιάθε Αηθαηεξίλε, 10.
Κσλζηαληηλόπνπινο

Οδπζζέαο,

11.Φξαγθηνπδάθεο

Αξηζηείδεο,

12.Υαηδεδάθεο

Γεώξγηνο,

13.

Γεκεηξόπνπινο Άγγεινο, 14. Γηαλλάθεο Υξήζηνο, 15. Καιιαξύηεο Υξήζηνο, 16. Γηαλλόπνπινο Γεώξγηνο,
17. Αλξδνπιάθε-Ληάπε Μαξίθα, 18.Αληδηλάο Ησάλλεο, 19. Κπξηαθνπιέαο Παύινο, 20. Κνληνλίθαο
Αιέμαλδξνο, 21. Βαζηιαθόπνπινο Βαζίιεηνο, 22. Βαζηιείνπ Αλδξέαο, 23. Καινύδεο Κσλ/λνο, 24. Καπίξε
Διέλε, 25. Αλαγλώζηνπ Ησάλλεο, 26. Σζαηζνύιε Αλαζηαζία, 27.Παληαδόπνπινο Γεκήηξηνο, 28. Μπελάο
Γεώξγηνο, 29. Πνύινο Ησάλλεο,

30. Κνθνηίλεο Υξήζηνο θαη 31. όθεο Γεώξγηνο, όηη νη Γεκνηηθνί

ύκβνπινη θ.θ. 1.Γεσξγάθεο Δπάγγεινο, 2. Αλησλίνπ Δπαγγειία, 3.Γηαλλόπνπινο Παξαζθεπάο, 4.
Κσλζηαληέαο Αλαζηάζηνο, 5. Αξακπαηδήο Γαβξηήι, 6. Πίζζαο Γεκήηξηνο, 7. Μαξγαξώλεο Παλαγηώηεο
8.Λαγθαδηλόο Θενθάλεο, 9.Παηζαβόο Παλαγηώηεο θαη 10. Πίθνπια Αξγπξώ,

δελ πξνζήιζαλ αλ θαη

πξνζθιήζεθαλ λόκηκα, όηη ν Γήκαξρνο, θ. Βαζίιεηνο Βαιαζόπνπινο, είλαη παξώλ, ν θ. Πξόεδξνο θήξπμε
ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
Παξόληεο ζηελ ζπλεδξίαζε είλαη ν Γεληθόο Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ θ. Αλαζηόπνπινο, ν Ννκηθόο
ύκβνπινο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Μαληαδάθεο θαη ν Δηδηθόο ύκβνπινο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Παπαγεσξγίνπ.
Σα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ηεξεί ε κόληκε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ, Καιπνπδάλε Ακαιία
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 146/2014
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Αθύξσζε ηεο 113/2014 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ιήςε λέαο απόθαζεο πνπ
αθνξά ζηελ αλάιεςε Ννκηθήο Γέζκεπζεο, έγθξηζε ηερληθήο έθζεζεο, ςήθηζε πίζησζεο, νξηζκόο επηηξνπήο
γηα ηελ αγνξά ηξνθίκσλ γηα άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε έθηαθηεο αλάγθεο.
(από ηελ ζπλεδξίαζε έρεη απνρσξήζεη ν Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Πνύινο)
Ο Αληηδήκαξρνο θ. Γηαλλάθεο, πνπ εηζεγήζεθε ην 5ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε
ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηελ 113/2014 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ , πνπ αθνξά ζηελ έγθξηζε
ηερληθήο έθζεζεο, αλάιεςε λνκηθήο δέζκεπζεο, ςήθηζε πίζησζεο θαη νξηζκόο επηηξνπήο γηα ηελ αγνξά
ηξνθίκσλ γηα ηηο νηθνγέλεηεο πνπ βξίζθνληαη ζε εμαηξεηηθέο θαη έθηαθηεο αλάγθεο θαη δήηεζε από ην ώκα
ηελ αθύξσζή ηεο θαη ηελ έθδνζε λέαο απόθαζεο , δηόηη εθ παξαδξνκήο ην πνζό ηεο λνκηθήο δέζκεπζεο δελ
ήηαλ νξζό.
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ηελ ζπλέρεηα έζεζε ππόςε ηνπ πκβνπιίνπ ην ππ’ αξηζκ. 13430/2014 έγγξαθό ηνπ , ζην νπνίν
αλαθέξνληαη ηα εμήο :
αο δηαβηβάδνπκε θαηάζηαζε κε νλόκαηα αηόκσλ πνπ ρξήδνπλ βνήζεηαο θαη ζαο παξαθαινύκε λα
εηζεγεζείηε ζην πκβνύιηό ζαο:
1) Αλάιεςε Ννκηθήο Γέζκεπζεο
2) ηελ έγθξηζε ηεο Σερληθήο Έθζεζεο
3) ηελ ςήθηζε πίζησζεο πνζνύ δέθα ρηιηάδσλ εθαηόλ εβδνκήληα επξώ(10.170,00€),
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α 15.6481.0001 ηνπ ηζρύνληνο πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ
Γήκνπ 2014, πνπ αθνξά ηε ρνξήγεζε δηαηαθηηθώλ ζε άηνκα γηα ηελ αγνξά εηδώλ δηαβίσζεο
(ηξνθίκσλ) θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Πάζρα 2014.
4)

Καη λα θαζνξίδεη ηνλ ηξόπν εθηέιεζεο κε απ επζείαο αλάζεζε

Σν Γεκνηηθό πκβνύιην
αθνύ είδε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 65, 67, 69 θαη 72 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη ην Ν. 3463/2006 (Γ.Κ.Κ)
Οκόθσλα απνθαζίδεη
1. Αθπξώλεη ηελ 113/2014 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πνπ αθνξά ζηελ έγθξηζε ηερληθήο
έθζεζεο, αλάιεςε λνκηθήο δέζκεπζεο, ςήθηζε πίζησζεο θαη νξηζκόο επηηξνπήο γηα ηελ αγνξά
ηξνθίκσλ γηα ηηο νηθνγέλεηεο πνπ βξίζθνληαη ζε εμαηξεηηθέο θαη έθηαθηεο αλάγθεο
2. Δγθξίλεη ηελ 6/2014 λόκηκα ζπληαγκέλε θαη ζεσξεκέλε ηερληθή έθζεζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ,
γηα ηελ αγνξά ηξνθίκσλ γηα ηηο νηθνγέλεηεο πνπ βξίζθνληαη ζε έθηαθηεο αλάγθεο, πξνϋπνινγηζκνύ
10.170,00 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ
3. Δγθξίλεη ηελ αλάιεςε ηεο λνκηθήο δέζκεπζεο , πνζνύ 10.170,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ γηα
ηελ αγνξά ηξνθίκσλ γηα ηηο νηθνγέλεηεο πνπ βξίζθνληαη ζε έθηαθηεο αλάγθεο
4. Φεθίδεη πίζησζε πνζνύ 10.170,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 15.6481.0001 ηνπ ηζρύνληνο
πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ αγνξά ηξνθίκσλ γηα ηηο νηθνγέλεηεο πνπ βξίζθνληαη ζε έθηαθηεο
αλάγθεο.
5. Καζνξίδεη ηνλ ηξόπν εθηέιεζεο ησλ αλσηέξσ κε ηελ δηαδηθαζία ηεο απ’ επζείαο αλάζεζεο.
6. Οξίδεη επηηξνπή παξαθνινύζεζεο ηνπ αλσηέξσ απνηεινύκελε από ηνπο παξαθάησ :


Καπίξε Διέλε, Γεκνηηθόο ύκβνπινο, ηαθηηθό κέινο



ηξαηηθε Λακπξηλή, ππάιιεινο, ηαθηηθό κέινο



Κπξηαθνπιέαο Παύινο, Γεκνηηθή ύκβνπινο, αλαπιεξσκαηηθό κέινο



Κνληνγηάλλε Παλσξαία, ππάιιεινο, αλαπιεξσκαηηθό κέινο

2

Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 146/2014 και είναι αναρηηηέα ζηο διαδίκηυο.
Μεηά ηε ζύληαμή ηνπ ην πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο εμήο:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ

ΗΧΑΝΝΖ ΝΗΚΖΦΟΡΟ

Κ.εθηειήο, Δ.Εαλληά, Δ.Γεσξγάθεο, Π.Λνύβαξε-Γάζπαξε,

ΠΗΣΟ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Κ.Παπαδόπνπινο,Δ.Αλησλίνπ,Π.Βηδάιεο, Α.Μαξθνπιάθε,

ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ 11.4.2014

Ο.Κσλζηαληηλόπνπινο, Α.Φξαγθηνπδάθεο, Γ.Υαηδεδάθεο

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Α.Γεκεηξόπνπινο,Υ.Γηαλλάθεο,Υ.Καιιαξύηεο,Γ.Γηαλλόπνπινο,
Η.Αληδηλάο,Π.Κπξηαθνπιέαο, Μ.Αλδξνπιάθε-Ληάπε,

ΗΧΑΝΝΖ ΝΗΚΖΦΟΡΟ

Α.Κνληνλίθαο,Β.Βαζηιαθόπνπινο,Α.Βαζηιείνπ,Κ.Καινύδεο,
Δ.Καπίξε, Η.Αλαγλώζηνπ, Υ. Κνιηνθώηεο,
Π.Γηαλλόπνπινο,Α.Κσλζηαληέαο,Γ.Αξακπαηδήο , Γ. Πίζζαο,
Α.Σζαηζνύιε,Π.Μαξγαξώλεο,Θ.Λαγθαδηλόο, Γ.Παληαδόπνπινο,
Γ.Μπελάο,Η.Πνύινο, Π.Παηζαβόο, Α. Πίθνπια, Υ. Κνθνηίλεο, Γ.
όθεο
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