ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Απόζπαζκα
από ην πξαθηηθό ηεο 11εο ζπλεδξίαζεο

ΔΗΜΟ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ

ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ζιηνύπνιεο
ήκεξα 17 Ηνπιίνπ 2014, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 16:00 ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζπλεδξίαζε ην
Γεκνηηθό πκβνύιην κεηά από ηελ 30032/11.7.2014 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 είθνζη δύν, δει. νη θ.θ. 1. Ησάλλεο Νηθεθόξνο, Πξνέδξνο, 2. εξέηε Υξηζηίλα, Γξακκαηέαο,
3. εθηειήο Κσλ/λνο, 4. Εαλληά Δπθεκία, 5. Γάζπαξε – Λνύβαξε Πελειόπε, 6. Παπαδόπνπινο Κσλ/λνο, 7.
Μαξθνπιάθε Αηθαηεξίλε, 8. Κσλζηαληηλόπνπινο Οδπζζέαο, 9. Υαηδεδάθεο Γεώξγηνο, 10. Γηαλλάθεο
Υξήζηνο, 11. Καιιαξύηεο Υξήζηνο, 12. Αληδηλάο Ησάλλεο, 13. Κπξηαθνπιέαο Παύινο, 14. Κνληνλίθαο
Αιέμαλδξνο, 15. Βαζηιαθόπνπινο Βαζίιεηνο, 16. Βαζηιείνπ Αλδξέαο, 17. Καινύδεο Κσλ/λνο, 18. Καπίξε
Διέλε, 19. Αξακπαηδήο Γαβξηήι, 20. Μαξγαξώλεο Παλαγηώηεο, 21. Λαγθαδηλόο Θενθάλεο θαη 22.
Κνθνηίλεο Υξήζηνο, όηη νη Γεκνηηθνί ύκβνπινη θ.θ. 1. Κνιηνθώηεο Υαξάιακπνο, Αληηπξόεδξνο, 2.
Γεσξγάθεο Δπάγγεινο, 3. Αλησλίνπ Δπαγγειία, 4. Βηδάιεο Παλαγηώηεο, 5. Φξαγθηνπδάθεο Αξηζηείδεο, 6.
Γεκεηξόπνπινο Άγγεινο, 7. Γηαλλόπνπινο Γεώξγηνο, 8. Αλδξνπιάθε – Ληάπε Μαξία, 9. Αλαγλώζηνπ
Ησάλλεο, 10. Γηαλλόπνπινο Παξαζθεπάο, 11. Κσλζηαληέαο Αλαζηάζηνο, 12. Πίζζαο Γεκήηξηνο, 13.
Σζαηζνύιε Αλαζηαζία, 14. Παληαδόπνπινο Γεκήηξηνο, 15. Μπελάο Γεώξγηνο, 16. Πνύινο Ησάλλεο, 17.
Παηζαβόο Παλαγηώηεο, 18. Πίθνπια Αξγπξώ θαη 19. όθεο Γεώξγηνο, 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 ε Γηεπζύληξηα Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ θ. Κνηηάθε.
Σα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ηεξεί ε κόληκε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ, Καιπνπδάλε Ακαιία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 200/2014
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πξόζθιεζε ελδηαθέξνληνο γηα ηελ πινπνίεζε πξάμεσλ ζην πιαίζην ηεο δξάζεο
«ΔΝΑΡΜΟΝΖΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΕΩΖ» από ηελ ΔΔΣΑΑ – Έγθξηζε
ππνβνιήο πξόηαζεο γηα ΚΓΑΠ ΑκΔΑ

(Από ηε ζπλεδξίαζε έρεη απνρσξήζεη ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο θ. Αξακπαηδήο)
Ο αληηδήκαξρνο θ. Γηαλλάθεο, πνπ εηζεγήζεθε ην 3ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ηνπ
ώκαηνο ηελ ππ’ αξηζ. πξση. νηθ.30012/2014 έγγξαθό ηνπ πνπ έρεη σο εμήο: Παξαθαινύκε όπσο εηζάγεηε
ζην Γεκνηηθό πκβνύιην γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο αλαθνξηθά κε «Πξόζθιεζε ελδηαθέξνληνο γηα ηελ
πινπνίεζε πξάμεσλ ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο «ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ
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ΕΩΖ» από ηελ ΔΔΣΑΑ - Έγθξηζε ππνβνιήο πξόηαζεο γηα ην ΚΓΑΠ-ΜΔΑ. κε δεδνκέλν όηη αθνξά
ζπγρξεκαηνδνηνύκελν έξγν.
Γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε Πξόζθιεζε ελδηαθέξνληνο ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα:
1. Με ηελ ελ ιόγσ πξόζθιεζε ελδηαθέξνληνο θαινύληαη νη Φνξείο/Γνκέο παξνρήο ππεξεζηώλ θξνληίδαο θαη
θηινμελίαο βξεθώλ, λεπίσλ, παηδηώλ θαη αηόκσλ ΜΔΑ λα ππνβάιινπλ Αίηεζε ζπκκεηνρήο-ΓήισζεΠξνζθνξά ώζηε λα ζπκπεξηιεθζνύλ ζηηο ρξεκαηνδνηνύκελεο δνκέο από ηνλ ελ ιόγσ Πξόγξακκα.
2. Ο Γήκνο καο έρεη δεκηνπξγήζεη ηελ απαξαίηεηε θηεξηαθή ππνδνκή ζην θηήξην επί ησλ νδώλ Ζξώο
Κσλζηαληνπνύινπ θαη Λνπθίδνπ θαη κε ηελ 141/2013 Απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ εγθξίζεθε ν
Καλνληζκόο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ Γεκηνπξγηθήο Απαζρόιεζεο Παηδηώλ κε Αλαπεξίεο (ΚΓΑΠ-ΜΔΑ)
ζύκθσλα κε ηα όζα νξίδνληαη ζηελ ππ. αξηζ. Αξ. Πξ. Π2β/Γ.Π.νηθ.14957/9-10-2001 Απόθαζε Τπνπξγνύ
Τγείαο θαη Πξόλνηαο.
3. Με ηελ αλσηέξσ ζρεηηθή Πξόζθιεζε ελδηαθέξνληνο είλαη δπλαηή ε ρξεκαηνδόηεζε ηεο Γνκήο ΚΓΑΠ –
ΜΔΑ κέρξη ην 100% ηεο δπλακηθόηεηάο ηεο, θαιύπηνληαο όια ηα έμνδα γηα ηε θξνληίδα ησλ Παηδηώλ
θαζώο θαη γηα ηε ζίηηζε θαη ηελ κεηαθνξά ηνπο κέρξη ην πνζό ησλ 5.500€ γηα θάζε παηδί.
4. Ζκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο ησλ πξνηάζεσλ νξίδεηαη ε 21/7/2014 θαη ώξα 14:00
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν. 3852/2010 όπσο
ηξνπνπνηήζεθε από ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 4257/14 (ΦΔΚ 93/14.04.2014 ηεύρνο Α’) ζύκθσλα κε ην
νπνίν «έλα (1) κήλα πξηλ από ηε δηελέξγεηα ησλ εθινγώλ θαη κέρξη ηελ εγθαηάζηαζε ησλ λέσλ δεκνηηθώλ
αξρώλ, ην δεκνηηθό ζπκβνύιην απνθαζίδεη κόλν γηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζε έθηαθηεο πεξηπηώζεηο
εμαηξεηηθά επείγνπζαο θαη απξόβιεπηεο αλάγθεο, θαζώο θαη γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ πινπνίεζε
ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ»
δεηείηαη ε ιήςε απόθαζεο γηα:
1) Σελ απνδνρή ησλ όξσλ ηεο Πξόζθιεζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ πινπνίεζε πξάμεσλ ζην πιαίζην ηεο
Γξάζεο «ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΕΩΖ» από ηελ ΔΔΣΑΑ Α.Δ.
κε Αξ. Πξση. 1551/2-7-201440 θαη ηελ ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ κε ππνβνιή πξόηαζεο-πξνζθνξάο γηα 25
ζέζεηο ζην ΚΓΑΠ-ΜΔΑ ηνπ Γήκνπ, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο ελ ιόγσ
πξόζθιεζεο θαζώο θαη ηελ έγθξηζε ηνπ ζρεηηθνύ Φύιινπ θνπηκόηεηαο ηνπ Γήκνπ.
2) Σελ εμνπζηνδόηεζε ηνπ λόκηκνπ εθπξνζώπνπ ηνπ Γήκνπ Ζιηνύπνιεο θ. Βαζίιε Βαιαζόπνπινπ θαη ηνπ
αλαπιεξσηή ηνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο έγγξαθεο αίηεζεο-πξνζθνξάο, ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο
δεζκεύνληαο ηνλ θνξέα καο κε κόλε ηελ ππνγξαθή ηνπ έλαληη ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ. θαζώο θαη θάζε άιιν
ζρεηηθνύ απαξαίηεηνπ εγγξάθνπ.
Μεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε πνπ αλαθέξεηαη ζηα πξαθηηθά,
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην
αθνύ είδε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 65, 67 θαη 69 ηνπ Ν. 3852/2010, ηνπ Ν. 3463/2006,
Οκόθσλα Απνθαζίδεη
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1. Σελ απνδνρή ησλ όξσλ ηεο Πξόζθιεζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ πινπνίεζε πξάμεσλ ζην πιαίζην ηεο
Γξάζεο «ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΕΩΖ» από ηελ ΔΔΣΑΑ
Α.Δ. κε Αξ. Πξση. 1551/2-7-201440 θαη ηελ ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ κε ππνβνιή πξόηαζεο – πξνζθνξάο
γηα 25 ζέζεηο ζην ΚΓΑΠ-ΜΔΑ ηνπ Γήκνπ, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο ελ ιόγσ
πξόζθιεζεο θαζώο θαη ηελ έγθξηζε ηνπ ζρεηηθνύ Φύιινπ θνπηκόηεηαο ηνπ Γήκνπ.
2. Σελ εμνπζηνδόηεζε ηνπ λόκηκνπ εθπξνζώπνπ ηνπ Γήκνπ Ζιηνύπνιεο θ. Βαζίιε Βαιαζόπνπινπ θαη
ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο έγγξαθεο αίηεζεο – πξνζθνξάο, ηελ ππνγξαθή ηεο
ζύκβαζεο δεζκεύνληαο ηνλ θνξέα καο κε κόλε ηελ ππνγξαθή ηνπ έλαληη ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ. θαζώο θαη
θάζε άιιν ζρεηηθνύ απαξαίηεηνπ εγγξάθνπ.

Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 200/2014 και είναι αναρηηηέα ζηο διαδίκηυο.
Μεηά ηε ζύληαμή ηνπ ην πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο εμήο:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ

ΗΩΑΝΝΖ ΝΗΚΖΦΟΡΟ

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

ΠΗΣΟ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

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

ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ 18.7.2014

Ο.Κσλζηαληηλόπνπινο, Α.Φξαγθηνπδάθεο, Γ.Υαηδεδάθεο

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

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

ΗΩΑΝΝΖ ΝΗΚΖΦΟΡΟ

Β.Βαζηιαθόπνπινο,Α.Βαζηιείνπ,Κ.Καινύδεο, Δ.Καπίξε, Η.Αλαγλώζηνπ,
Υ. Κνιηνθώηεο, Π.Γηαλλόπνπινο, ΑΚσλζηαληέαο, 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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