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ΠΡΑΚΣΗΚΟ
ηεο 12/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
ηνλ Πνιύγπξν, ζήκεξα είθνζη ηέζζεξηο (24) ηνπ κελόο Μαΐνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα
Γεπηέξα θαη ώξα 19:00 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή
δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πξώελ Ννκαξρηαθνύ πκβνπιίνπ
Πνιπγύξνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζ. 12/18.5.2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ
Γ.. θ. Γεκεηξίνπ Εαγγίια ηνπ Λεωλίδα, ε νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα,
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87).
Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξόεδξνο δηαπίζησζε όηη δελ
παξίζηαηαη ν Γήκαξρνο θ. Αζηέξηνο Εωγξάθνο θαη όηη ζε ζύλνιν 27 δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ
ήηαλ:
ΠΑΡΟΝΣΔ
Α/Α
Ολνκαηεπώλπκν
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Εαγγίιαο Γεκήηξηνο
Βνξδόο Υξήζηνο
Υιηνύκεο Αλδξέαο
Αβέξεο Αζαλάζηνο
Ληόληαο Γεώξγηνο
αξάληε Μαξία
Ενύλε ηέιια
Πύξξνο Ηωάλλεο
Κνληνγηώξγεο Γεκήηξηνο
Λαθξόο Αιέμαλδξνο
νθνηάζηνο Υξήζηνο
Βνπιγαξάθεο Υξπζόζηνκνο
Γεκεηξηάδεο Υξήζηνο

14

Δπαγγειηλόο Γεκήηξηνο

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Μπνγδάλνο Κωλ/λνο
Λαθαδάλεο Βαζίιεηνο
ηακνύδεο Διεπζέξηνο
Καπιάλεο Θωκάο
Γθνιόεο Γεώξγηνο
Μπάηζηνο Αζηέξηνο
Βνξδόο Υξήζηνο
Βαγηωλάο Αζαλάζηνο
Παξζεληώηεο Νηθόιανο

1
Γθιάβαο Γεώξγηνο
2
Κπξηάθνπ Ηθηγέλεηα
3
Γήκεηζαο Γεκήηξηνο
4
ηκώλεο Ηωάλλεο
ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Πξαβίηα Γ. Μαξία, γηα ηελ
ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.
ηε ζπλεδξίαζε θιήζεθαλ όινη νη Πξόεδξνη ησλ Γεκνηηθώλ θαη Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ θαη
παξαβξέζεθε ν Πξόεδξνο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Οιύλζνπ θ. Βαγηωλάο Κωλζηαληίλνο, ν
Πξόεδξνο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Μεηακόξθσζεο θ. Μαραίξαο Αλδξέαο θαη ν Πξόεδξνο
Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Οξκύιηαο θ. αξαθίδεο Αλαζηάζηνο.
ΑΠΟΝΣΔ

Αξηζκόο ζέκαηνο: 22ν

Έθδνζε Δγγπεηηθώλ επηζηνιώλ από ηνλ Γήκν Πνιπγύξνπ γηα
ηε ζπκκεηνρή ηωλ Ν.Π.ΓΓ Κ.Δ.ΓΖ.ΠΟ. θαη «ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ»
ζηελ πξόζθιεζε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο
«ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΗ
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΕΩΖ ΣΖ ΔΔΣΑΑ Α.Δ.

Αξηζκόο Απόθαζεο : 263
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Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Εαγγίιαο Γεκήηξηνο, εηζεγνύκελνο ην 22ν
ζέκα, αλέθεξε ηα εμήο: «ύκθσλα κε ηελ ππ. αξηζκ. 757/24-05-2011 πξόζθιεζε εθδήισζεο
ελδηαθέξνληνο γηα ηελ πινπνίεζε πξάμεσλ ζην πιαίζην ηεο δξάζεο «ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ
ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΕΩΖ» ηεο ΔΔΣΑΑ Α.Δ. θαινύληαη νη
Βξεθηθνί θαη Βξεθνλεπηαθνί ηαζκνί, νη Βξεθνλεπηαθνί ηαζκνί Οινθιεξσκέλεο
Φξνληίδαο, νη Παηδηθνί ηαζκνί, ηα Κέληξα Γεκηνπξγηθήο Απαζρόιεζεο Παηδηώλ (Κ.Γ.Α.Π.)
θαη ηα Κέληξα Γεκηνπξγηθήο Απαζρόιεζεο Παηδηώλ κε Αλαπεξία (Κ.Γ.Α.Π.-Μ.Δ.Α ), λα
ζπκκεηάζρνπλ κέζσ αίηεζεο ησλ Φνξέσλ ηνπο ζηηο ελ ιόγσ πξάμεηο, νη νπνίεο είλαη δηεηνύο
δηάξθεηαο θαη ζα πινπνηεζνύλ κέζα από δύν (2) εηήζηνπο θύθινπο κέρξη ηελ 31/08/2013.
Οη σο άλσ Γνκέο, θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, δύλαληαη λα είλαη ή λα αλήθνπλ ζε:
Α. Γήκνπο θαη Ννκηθά Πξόζσπα Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθνύ Γηθαίνπ απηώλ,
Β. Δπηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνύ δηθαίνπ ή Δηαηξίεο κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα ηνπ άξζξνπ
741 ηνπ αζηηθνύ θώδηθα, πνπ λνκίκσο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα παξνρήο απηώλ ησλ ππεξεζηώλ.
Όπσο γλσξίδεηε κε ην ππ. αξηζκ. 869Β΄/17-05-2011 ΦΔΚ έρνπλ ζπζηαζεί κία
Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε κε ηελ Δπσλπκία Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Γήκνπ Πνιπγύξνπ κε ην
δηαθξηηηθό ηίηιν "Κ.Δ.ΓΖ.ΠΟ." θαη έλα Ν.Π.Γ.Γ. κε ηελ επσλπκία Μνξθσηηθό – Πνιηηηζηηθό
– Αζιεηηθό θαη Κνηλσληθό Ννκηθό Πξόζσπν Γήκνπ Πνιπγύξνπ κε δηαθξηηηθό ηίηιν
"ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ".
ηνπο θαηαζηαηηθνύο ζθνπνύο ησλ αλσηέξσ λνκηθώλ πξνζώπσλ είλαη θαη ε
δξαζηεξηνπνίεζε ζε δξάζεηο αλάινγνπ ραξαθηήξα κε ηνπο όξνπο ηεο ππ. αξηζκ. 757/24-052011 πξόζθιεζεο ηεο ΔΔΣΑΑ Α.Δ. θαζώο θαη ε ζπκκεηνρή ζε επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα
αληίζηνηρνπ ραξαθηήξα.
ύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.4.2 Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο, θάζε Αίηεζε,
ζπλνδεύεηαη ππνρξεσηηθά θαη κε πνηλή απνθιεηζκνύ από εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο
ύςνπο 2% επί ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ ηεο πξνζθνξάο, πξηλ από νπνηαδήπνηε έθπησζε, ηνπ
ππνςεθίνπ αλαδόρνπ γηα όιεο ηηο πξνζθεξόκελεο ζέζεηο.
ηελ αλσηέξσ πξόζθιεζε πξνηίζεληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ηα λνκηθά καο πξόζσπα,
αιιά επεηδή ηα λέα λνκηθά πξόζσπα:
Α. Γελ έρνπλ νινθιεξώζεη ηεο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη από ην λόκν γηα ηε ζύζηαζή
ηνπο
Β. Γελ έρνπλ ζπληάμεη αθόκα πξνϋπνινγηζκό όπωο πξνβιέπεηαη από ηνλ Γεκνηηθό
Κώδηθα
Γ. Γελ έρνπλ νξηζηεί ηακίεο θαη λόκηκνη εθπξόζωπνη
Γ. Γελ έρνπλ αλνηρζεί ηξαπεδηθνί ινγαξηαζκνί ζην λέν όλνκα ηωλ εηαηξεηώλ
Δ. Γελ ππάξρνπλ ηακεηαθά ππόινηπα,
πξνηείλσ ν Γήκνο Πνιπγύξνπ λα εθδώζεη ηηο αληίζηνηρεο εγγπεηηθέο επηζηνιέο
ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό, ζην όλνκα ησλ λνκηθώλ ηνπ πξνζώπσλ»
ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ην ώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Σν πκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε, έιαβε ππόςε ηελ ππ. αξηζκ. 757/24-05-2011
πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ πινπνίεζε πξάμεσλ ζην πιαίζην ηεο δξάζεο
«ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΕΩΖ» ηεο ΔΔΣΑΑ Α.Δ.
θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε
Απνθαζίδεη

Οκόθωλα

Ο Γήκνο Πνιπγύξνπ λα εθδώζεη Δγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο από ηνλ ππ.
Αξηζκ. 2330300209467 Σξαπεδηθό ινγαξηαζκό ηεο Αγξνηηθήο Σξάπεδαο Διιάδνο
ππνθαηάζηεκα Πνιπγύξνπ, γηα ηελ πινπνίεζε πξάμεωλ ζην πιαίζην ηεο δξάζεο
«ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΕΩΖ» ηεο ΔΔΣΑΑ
Α.Δ. γηα:
2
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Α. Σε ζπκκεηνρή ηεο Κνηλωθεινύο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Πνιπγύξνπ «Κ.Δ.ΓΖ.ΠΟ.» ζηελ
ππ. αξηζκ. 757/24-05-2011 πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηεο δξάζεο
«ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΕΩΖ» ηεο ΔΔΣΑΑ Α.Δ.
πνζνύ δεθαπέληε ρηιηάδωλ ηεηξαθνζίωλ πελήληα έμη επξώ (15.456,00 €).
Β. Σε ζπκκεηνρή ηνπ Μνξθωηηθνύ – Πνιηηηζηηθνύ – Αζιεηηθνύ θαη Κνηλωληθνύ Ννκηθνύ
Πξνζώπνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ «ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ» ζηελ ππ. αξηζκ. 757/24-05-2011
πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηεο δξάζεο «ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΗ
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΕΩΖ» ηεο ΔΔΣΑΑ Α.Δ. πνζνύ είθνζη δύν ρηιηάδωλ νρηαθνζίωλ
επξώ (22.800,00 €).
Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 263/2011.
Αθνύ ηειείωζαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε.
Έηζη ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη όπωο παξαθάηω:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ Μ Δ Λ Ζ
Τπνγξαθή
Τπνγξαθέο
Αθξηβέο απόζπαζκα
Πνιύγπξνο 6-6-2011
Ο ΓΖΜΑΡΥΟ
θ.α.α.
Ο ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ

ΥΡΖΣΟ ΒΟΡΓΟ
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