ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Απφζπαζκα
απφ ην πξαθηηθφ ηεο 7εο ζπλεδξίαζεο

ΔΗΜΟ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ

ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Ζιηνχπνιεο

ήκεξα 13 Μαξηίνπ 2014, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 18:30 ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ζπλεδξίαζε ην
Γεκνηηθφ πκβνχιην κεηά απφ ηελ 10181/7.3.2014 πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, πνπ δφζεθε ζε θάζε χκβνπιν,
ζχκθσλα κε ηα άξζξα 65 θαη 67 ηνπ Ν. 3852/2010
Μεηά ηε δηαπίζησζε φηη ην πκβνχιην βξίζθεηαη ζε απαξηία αθνχ ζε ζχλνιν κειψλ ζαξάληα ελφο είλαη
παξφληα

είθνζη ελλέα,

δει. νη θ.θ. 1. Ησάλλεο Νηθεθφξνο, Πξνέδξνο, 2. Κνιηνθψηεο Υαξάιακπνο,

Αληηπξφεδξνο, 3. εθηειήο Κσλ/λνο, 4. Γάζπαξε – Λνχβαξε Πελειφπε, 5. Παπαδφπνπινο Κσλ/λνο, 6. Βηδάιεο
Παλαγηψηεο, 7. Μαξθνπιάθε Αηθαηεξίλε, 8. Κσλζηαληηλφπνπινο Οδπζζέαο, 9.Φξαγθηνπδάθεο Αξηζηείδεο,
10.Υαηδεδάθεο Γεψξγηνο, 11. Γεκεηξφπνπινο Άγγεινο, 12. Γηαλλάθεο Υξήζηνο, 13. Καιιαξχηεο Υξήζηνο, 14.
Αληδηλάο Ησάλλεο, 15. Κπξηαθνπιέαο Παχινο, 16. Κνληνλίθαο Αιέμαλδξνο, 17. Βαζηιείνπ Αλδξέαο, 18.
Καινχδεο Κσλ/λνο, 19. Καπίξε Διέλε, 20. Αλαγλψζηνπ Ησάλλεο, 21. Γηαλλφπνπινο Παξαζθεπάο, 22.
Σζαηζνχιε Αλαζηαζία, 23. Μαξγαξψλεο Παλαγηψηεο, 24. Λαγθαδηλφο Θενθάλεο, 25.Παληαδφπνπινο
Γεκήηξηνο, 26. Μπελάο Γεψξγηνο, 27. Πνχινο Ησάλλεο, 28. Κνθνηίλεο Υξήζηνο θαη 29. φθεο Γεψξγηνο, φηη νη
Γεκνηηθνί χκβνπινη θ.θ. 1.εξέηε Υξηζηίλα, 2.Εαλληά Δπθεκία, 3.Γεσξγάθεο Δπάγγεινο, 4. Αλησλίνπ
Δπαγγειία, 5.Γηαλλφπνπινο Γηψξγνο, 6.Αλδξνπιάθε-Ληάπε Μαξίθα,

7.Βαζηιαθφπνπινο Βαζίιεηνο, 8.

Κσλζηαληέαο Αλαζηάζηνο, 9. Αξακπαηδήο Γαβξηήι, 10. Πίζζαο Γεκήηξηνο, 11.Παηζαβφο Παλαγηψηεο θαη 12.
Πίθνπια Αξγπξψ, δελ πξνζήιζαλ αλ θαη πξνζθιήζεθαλ λφκηκα, φηη ν Γήκαξρνο, θ. Βαζίιεηνο Βαιαζφπνπινο,
είλαη παξψλ, ν θ. Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
Παξφληεο ζηελ ζπλεδξίαζε είλαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ θ. Αλαζηφπνπινο,

ν Ννκηθφο

χκβνπινο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Μαληαδάθεο θαη ν Δηδηθφο χκβνπινο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Παπαγεσξγίνπ, ν
Αληηπξφεδξνο ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ «ΠΑΟΓΖΛ», θ. Θεκηζηνθιήο Γηαλλφπνπινο, ν Γηεπζπληήο Σερληθψλ
Τπεξεζηψλ θ. Γνπξιήο, ε ππάιιεινο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο θ. Καιαβξπηηλνχ θαη ε Πξφεδξνο ηνπ σκαηείνπ
Δξγαδνκέλσλ Γήκνπ Ζιηνχπνιεο, θ. Καξαγηαλλίδνπ.
Σα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ηεξεί ε κφληκε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ, Καιπνπδάλε Ακαιία
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 97/2014
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δθαξκνγή θνηλσληθνχ πξνγξάκκαηνο δηνξγάλσζεο θαινθαηξηλψλ παηδηθψλ θαηαζθελψζεσλ ζε
ζπλεξγαζία κε ην ψκα Διιεληθνχ Οδεγηζκνχ (ΔΟ)-Απνδνρή πξνζθνξάο δσξεάλ θαηαζθελσηηθνχ ρψξνπΑλάιεςε λνκηθήο δέζκεπζεο θαη ςήθηζε πίζησζεο γηα ηελ έθηαθηε νηθνλνκηθή ελίζρπζε

(απφ ηε ζπλεδξίαζε έρνπλ απνρσξήζεη νη Γεκνηηθνί χκβνπινη θ.θ. Αλαγλψζηνπ, Γηαλλφπνπινο Παξαζθεπάο,
Κνιηνθψηεο , Πνχινο, Μπελάο θαη Παληαδφπνπινο)
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Ο Αληηδήκαξρνο θ. Γηαλλάθεο, πνπ εηζεγήζεθε ην 17ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππφςε ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ην ππ’ αξηζκ. 10866/2014 έγγξαθφ ηνπ ζην νπνίν αλαθέξνληαη ηα εμήο :
Ο Γήκνο Ζιηνχπνιεο, ζπλερίδνληαο κε ζπλέπεηα ηελ πξνζπάζεηά ηνπ θαη ζηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ
θνηλσληθνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζπλερίδεη γηα δεχηεξε ρξνληά θαη ζε ζπλεξγαζία κε ην ψκα Διιεληθνχ
Οδεγηζκνχ (ΔΟ) ηελ δηνξγάλσζε πξνγξάκκαηνο θαινθαηξηλψλ θαηαζθελψζεσλ
Σν πξφγξακκα ζα γίλεη κε ηελ βνήζεηα έκπεηξσλ θαη εθπαηδεπκέλσλ ζηειερψλ ηνπ ΔΟ ζην
Καηαζθελσηηθφ Δθπαηδεπηηθφ Κέληξν ηνπο «Κνλάθη» πνπ βξίζθεηαη ζε κία πεπθφθπηε έθηαζε 57 ζηξεκκάησλ,
θαηάιιεια δηακνξθσκέλε ζηελ Αγία Μαξίλα Νέαο Μάθξεο Αηηηθήο. Με ην 9574/05.03.2014 έγγξαθφ ηνπο καο
πξνζθέξεηαη δσξεάλ ν παξαπάλσ ρψξνο θαη ν Γήκνο Ζιηνχπνιεο ηελ απνδέρεηαη.
Ο Γήκνο Ζιηνχπνιεο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα παξαζεξηζκνχ, ςπραγσγίαο, θνηλσληθνπνίεζεο θαη
αλάπηπμεο ζε 170 παηδηά απφξσλ νηθνγελεηψλ δεκνηψλ ηεο πφιεο καο , ειηθίαο 7 έσο 15 εηψλ ζε δχν
θαηαζθελσηηθέο πεξηφδνπο ησλ δέθα εκεξψλ σο εμήο :
Α΄ Καηαζθελσηηθή πεξίνδνο : 30.06.2014 έσο 09.07.2014 γηα παηδηά ειηθίαο 7-11 εηψλ
Β ΄ Καηαζθελσηηθή πεξίνδνο : 14.07.2014 έσο 23.07.2014 γηα παηδηά ειηθίαο 11-15 εηψλ
Γηθαίσκα αίηεζεο γηα ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα έρνπλ φινη αλεμαηξέησο ελδηαθεξφκελνη.
Θα εμππεξεηεζνχλ θαηά πξνηεξαηφηεηα :


Παηδηά αλέξγσλ γνλέσλ



Παηδηά πνιχηεθλσλ νηθνγελεηψλ



Παηδηά κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ



Παηδηά κε γνλείο ΑκΔΑ



Παηδηά ηξίηεθλσλ νηθνγελεηψλ

Απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο :


Ηαηξηθφ δειηίν κε θσηνγξαθία παηδηνχ (ζα παξαδίδεηαη θαηά ηελ άθημή ηνπ ζηελ θαηαζθήλσζε
εθφζνλ επηιεγεί)



Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο



Βεβαίσζε κνλίκνπ θαηνηθίαο



Φσηνηππία εθθαζαξηζηηθνχ εθνξίαο



Κάξηα αλεξγίαο



Οπνηνδήπνηε άιιν δηθαηνινγεηηθφ πηζηνπνηεί ηελ θαηεγνξία (πνιπηεθλίαο θιπ.)

ηελ ζπλέρεηα ν θ. Αληηδήκαξρνο έζεζε ππφςε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ην ππ’ αξηζκ. 10868/2014 έγγξαθφ
ηνπ, ζην νπνίν αλαθέξνληαη ηα εμήο :
Παξαθαινχκε λα εηζεγεζείηε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην:
1. Αλάιεςε Ννκηθήο δέζκεπζεο
2. Έγθξηζε Έθηαθηεο Οηθνλνκηθήο Δλίζρπζεο 170 απφξσλ δεκνηψλ-θαηνίθσλ ηεο πφιεο καο
πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ δαπάλε

2

θηινμελίαο ησλ παηδηψλ ηνπο ζηελ παηδηθή

θαηαζθήλσζε ζην Καηαζθελσηηθφ Δθπαηδεπηηθφ Κέληξν «Κνλάθηα», ρψξνπ πνπ παξαρψξεζε ην
ψκα Διιεληθνχ Οδεγηζκνχ ( .Δ.Ο) ζην Γήκν Ζιηνχπνιεο.
3. Σελ ςήθηζε πίζησζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 202 παξ. 2 ηνπ Κψδηθα Γήκνπ θαη Κνηλνηήησλ
(3463/2006) ηνπ πνζνχ ησλ πελήληα ελλέα ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ επξψ (59.500,00€) ην νπνίν ζα
αληηζηνηρεί ζε ηξηαθφζηα πελήληα επξψ (350,00€) αλά άηνκν θαη ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 00.6733 ηνπ
ηζρχνληνο πξνυπνινγηζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ δαπάλε θηινμελίαο ζηελ παηδηθή
θαηαζθήλσζε ζην Καηαζθελσηηθφ Δθπαηδεπηηθφ Κέληξν «Κνλάθηα» ρψξν πνπ παξαρψξεζε ην
ψκα Διιεληθνχ Οδεγηζκνχ (.Δ.Ο.) ζην Γήκν Ζιηνχπνιεο
Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην
αθνχ είδε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 65, 67 θαη 69 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη ην Ν. 3463/2006 (Γ.Κ.Κ)
Απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία
(κεηνςεθνχλησλ ησλ θ.θ. Σζαηζνχιε, Μαξγαξψλε , Λαγθαδηλνχ)
1.

Δγθξίλεη ηελ εθαξκνγή θνηλσληθνχ πξνγξάκκαηνο δηνξγάλσζεο θαινθαηξηλψλ παηδηθψλ

θαηαζθελψζεσλ ζε ζπλεξγαζία κε ην ψκα Διιεληθνχ Οδεγηζκνχ (ΔΟ) θαη απνδέρεηαη ηελ πξνζθνξά δσξεάλ
θαηαζθελσηηθνχ ρψξνπ
Σν πξφγξακκα ζα γίλεη κε ηελ βνήζεηα έκπεηξσλ θαη εθπαηδεπκέλσλ ζηειερψλ ηνπ ΔΟ ζην Καηαζθελσηηθφ
Δθπαηδεπηηθφ Κέληξν ηνπο «Κνλάθη» πνπ βξίζθεηαη ζε κία πεπθφθπηε έθηαζε 57 ζηξεκκάησλ, θαηάιιεια
δηακνξθσκέλε ζηελ Αγία Μαξίλα Νέαο Μάθξεο Αηηηθήο. Με ην 9574/05.03.2014 έγγξαθφ ηνπο καο
πξνζθέξεηαη δσξεάλ ν παξαπάλσ ρψξνο θαη ν Γήκνο Ζιηνχπνιεο ηελ απνδέρεηαη.
Ο Γήκνο Ζιηνχπνιεο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα παξαζεξηζκνχ, ςπραγσγίαο, θνηλσληθνπνίεζεο θαη
αλάπηπμεο ζε 170 παηδηά απφξσλ νηθνγελεηψλ δεκνηψλ ηεο πφιεο καο , ειηθίαο 7 έσο 15 εηψλ ζε δχν
θαηαζθελσηηθέο πεξηφδνπο ησλ δέθα εκεξψλ σο εμήο :
Α΄ Καηαζθελσηηθή πεξίνδνο : 30.06.2014 έσο 09.07.2014 γηα παηδηά ειηθίαο 7-11 εηψλ
Β ΄ Καηαζθελσηηθή πεξίνδνο : 14.07.2014 έσο 23.07.2014 γηα παηδηά ειηθίαο 11-15 εηψλ
Γηθαίσκα αίηεζεο γηα ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα έρνπλ φινη αλεμαηξέησο ελδηαθεξφκελνη.
Θα εμππεξεηεζνχλ θαηά πξνηεξαηφηεηα :


Παηδηά αλέξγσλ γνλέσλ



Παηδηά πνιχηεθλσλ νηθνγελεηψλ



Παηδηά κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ



Παηδηά κε γνλείο ΑκΔΑ



Παηδηά ηξίηεθλσλ νηθνγελεηψλ

Απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο :


Ηαηξηθφ δειηίν κε θσηνγξαθία παηδηνχ (ζα παξαδίδεηαη θαηά ηελ άθημή ηνπ ζηελ θαηαζθήλσζε
εθφζνλ επηιεγεί)



Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο



Βεβαίσζε κνλίκνπ θαηνηθίαο
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Φσηνηππία εθθαζαξηζηηθνχ εθνξίαο



Κάξηα αλεξγίαο



Οπνηνδήπνηε άιιν δηθαηνινγεηηθφ πηζηνπνηεί ηελ θαηεγνξία (πνιπηεθλίαο θιπ.)

2, Δγθξίλεη ηελ αλάιεςε ηεο λνκηθήο δέζκεπζεο πνζνχ 59.500,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00.6733 ηνπ
ηζρχνληνο πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ δαπάλε θηινμελίαο ζηελ παηδηθή
θαηαζθήλσζε ζην Καηαζθελσηηθφ Δθπαηδεπηηθφ Κέληξν «Κνλάθηα» ρψξν πνπ παξαρψξεζε ην ψκα Διιεληθνχ
Οδεγηζκνχ (.Δ.Ο.) ζην Γήκν Ζιηνχπνιεο.
3. Δγθξίλεη ηελ έθηαθηε Οηθνλνκηθή Δλίζρπζε 170 απφξσλ δεκνηψλ-θαηνίθσλ ηεο πφιεο καο
πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ δαπάλε θηινμελίαο ησλ παηδηψλ ηνπο ζηελ παηδηθή θαηαζθήλσζε
ζην Καηαζθελσηηθφ Δθπαηδεπηηθφ Κέληξν «Κνλάθηα», ρψξνπ πνπ παξαρψξεζε ην ψκα Διιεληθνχ
Οδεγηζκνχ ( .Δ.Ο) ζην Γήκν Ζιηνχπνιεο.
4. Φεθίδεη ηελ πίζησζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 202 παξ. 2 ηνπ Κψδηθα Γήκνπ θαη Κνηλνηήησλ
(3463/2006) ηνπ πνζνχ ησλ πελήληα ελλέα ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ επξψ

(59.500,00€) ην νπνίν ζα

αληηζηνηρεί ζε ηξηαθφζηα πελήληα επξψ (350,00€) αλά άηνκν θαη ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 00.6733 ηνπ
ηζρχνληνο πξνυπνινγηζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ δαπάλε θηινμελίαο ζηελ παηδηθή
θαηαζθήλσζε ζην Καηαζθελσηηθφ Δθπαηδεπηηθφ Κέληξν «Κνλάθηα» ρψξν πνπ παξαρψξεζε ην ψκα
Διιεληθνχ Οδεγηζκνχ (.Δ.Ο.) ζην Γήκν Ζιηνχπνιεο
Ζ απφθαζε απηή πήξε αξηζκφ 97/2014 και είναι αναρηηηέα ζηο διαδίκηυο.
Μεηά ηε ζχληαμή ηνπ ην πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη σο εμήο:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ

ΗΧΑΝΝΖ ΝΗΚΖΦΟΡΟ

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

ΠΗΣΟ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

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

ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ 27.3.2014

Ο.Κσλζηαληηλφπνπινο, Α.Φξαγθηνπδάθεο, Γ.Υαηδεδάθεο

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Α.Γεκεηξφπνπινο,Υ.Γηαλλάθεο,Υ.Καιιαξχηεο,Γ.Γηαλλφπνπινο,
Η.Αληδηλάο,Π.Κπξηαθνπιέαο, Μ.Αλδξνπιάθε-Ληάπε,

ΗΧΑΝΝΖ ΝΗΚΖΦΟΡΟ

Α.Κνληνλίθαο,Β.Βαζηιαθφπνπινο,Α.Βαζηιείνπ,Κ.Καινχδεο,
Δ.Καπίξε, Η.Αλαγλψζηνπ, Υ. Κνιηνθψηεο,
Π.Γηαλλφπνπινο,Α.Κσλζηαληέαο,Γ.Αξακπαηδήο , Γ. Πίζζαο,
Α.Σζαηζνχιε,Π.Μαξγαξψλεο,Θ.Λαγθαδηλφο, Γ.Παληαδφπνπινο,
Γ.Μπελάο,Η.Πνχινο, Π.Παηζαβφο, Α. Πίθνπια, Υ. Κνθνηίλεο, Γ. φθεο
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