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ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ
ηεο 15/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
Σηνλ Πνιύγπξν, ζήκεξα νθηώ (8) ηνπ κελόο Ινπιίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα Παξαζθεπή θαη
ώξα 19:00 ην Δεκνηηθό Σπκβνύιην ηνπ Δήκνπ Πνιπγύξνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή δεκόζηα ζπλεδξίαζε
ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πξώελ Ννκαξρηαθνύ Σπκβνπιίνπ Πνιπγύξνπ, ύζηεξα από ηελ κε
αξηζ. 15/1.8.2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Δ.Σ. θ. Γεκεηξίνπ Εαγγίια ηνπ Λεσλίδα, ε
νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010
(ΦΕΚ Α' 87).
Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξόεδξνο δηαπίζησζε όηη παξίζηαηαη ν
Γήκαξρνο θ. Αζηέξηνο Εσγξάθνο θαη όηη ζε ζύλνιν 27 δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ ήηαλ:
ΠΑΡΟΝΣΔ
Α/Α
Ολνκαηεπώλπκν
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Εαγγίιαο Γεκήηξηνο
Γθιάβαο Γεώξγηνο
Βνξδόο Υξήζηνο
Κπξηάθνπ Ηθηγέλεηα
Ληόληαο Γεώξγηνο
αξάληε Μαξία
Ενύλε ηέιια
Πύξξνο Ησάλλεο
Λαθξόο Αιέμαλδξνο
νθνηάζηνο Υξήζηνο
Βνπιγαξάθεο Υξπζόζηνκνο
Κνληνγηώξγεο Γεκήηξηνο
Γεκεηξηάδεο Υξήζηνο

14
15
16
17
18
19
20
21
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25

Υιηνύκεο Αλδξέαο
Μπνγδάλνο Κσλ/λνο
Δπαγγειηλόο Γεκήηξηνο
ηκώλεο Ησάλλεο
Λαθαδάλεο Βαζίιεηνο
Καπιάλεο Θσκάο
Γθνιόεο Γεώξγηνο
Αβέξεο Αζαλάζηνο
Παξζεληώηεο Νηθόιανο
Μπάηζηνο Αζηέξηνο

1
Γήκεηζαο Γεκήηξηνο
2
Βαγησλάο Αζαλάζηνο
3
Πιηάθνο Αζηέξηνο
4
ηακνύδεο Διεπζέξηνο
Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Δήκνπ θ. Πξαβίηα Γ. Μαξία, γηα ηελ ηήξεζε
ησλ πξαθηηθώλ.
Σηε ζπλεδξίαζε θιήζεθαλ όινη νη Πξόεδξνη ησλ Δεκνηηθώλ θαη Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ θαη
παξαβξέζεθε νη Πξόεδξνη ησλ θάησζη Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ, θ.θ.: α) Ρόθνπ Άλλα, Πνιπγύξνπ, β)
άξξεο Νηθόιανο, Σαμηάξρε, γ) Βαγησλάο Κσλζηαληίλνο, Οιύλζνπ.
ηελ ζπγθεθξηκέλε ζπλεδξίαζε ζπδεηήζεθαλ ηα πξώηα 5 ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο.
Ζ ζπλεδξίαζεο δηεθόπε, κε ηελ ζπκθσλία όισλ ησλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ λα ζπλερηζηεί ζε
ζπλεδξίαζε ηεο Γεπηέξαο 11 Ινπιίνπ ηνπ έηνπο 2011 θαη ώξα 20:00, θαζώο ιόγσ ηεο ζνβαξόηεηαο
θαη ηεο θύζεο ησλ ζεκάησλ παξαηάζεθε ε ζπδήηεζε θαηά πνιύ.
Σηελ πεξίπησζε απηή ζεσξείηαη όηη ε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ απηώλ άξρηζε θαη ηειείσζε θαηά ηελ
ηειεπηαία απηή ζπλεδξίαζε, αθνύ πξώηα ν Πξόεδξνο ελεκεξώζεη ην ζώκα γηα ηα όζα ζπδεηήζεθαλ
ζηελ πξνεγνύκελε ζπλεδξίαζε. Οξκύιηαο θ. αξαθίδεο Αλαζηάζηνο.
ΑΠΟΝΣΔ

Αξηζκόο ζέκαηνο: 21ν

Έγθξηζε αγνξάο θαξκαθεπηηθνύ πιηθνύ γηα ελίζρπζε
άπνξσλ δεκνηώλ

Αξηζκόο Απόθαζεο : 317
Ο Πξόεδξνο ηνπ Σώκαηνο εηζεγνύκελνο ην 21ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, αλέθεξε: «Με
έγγξαθό ηνπο νη ππάιιεινη ηεο Δηνηθεηηθήο Υπεξεζίαο, πνπ αζρνινύληαη κε ηελ θνηλσληθή
κέξηκλα ησλ απόξσλ δεκνηώλ ηνπ Δήκνπ, δεηνύλ έγθξηζε 2.000,00€ πξνθεηκέλνπ λα
πξνκεζεπηνύλ θαξκαθεπηηθό πιηθό γηα λα επηηειέζνπλ ην έξγν ηνπο.
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Σύκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 202 ηνπ Ν. 3463/2006 κεηαμύ ησλ άιισλ νξίδεηαη
όηη, ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο θαζώο θαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε έθηαθηεο θαη ζνβαξήο
αλάγθεο, επηηξέπεηαη λα ρνξεγνύληαη ζηνπο νηθνλνκηθά αδύλαηνπο θαηνίθνπο θαη
πνιύηεθλνπο, είδε δηαβίσζεο ή πεξηζάιςεσο, -θπξίσο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο θαη
λνζνθνκεηαθήο-, κε απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ θαη θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ .
Επίζεο ζύκθσλα κε ηελ παξ. 2α ηνπ Ν. 3801/2009 κεηαμύ ησλ άιισλ νξίδεηαη όηη,
θαηά ηνλ πξνιεπηηθό έιεγρν ησλ δαπαλώλ ησλ ΟΤΑ Α’ βαζκνύ από ηα αξκόδηα όξγαλα ηνπ
Ειεγθηηθνύ Σπλεδξίνπ, ζεσξείηαη γηα πιεξσκή ρξεκαηηθό έληαικα, όηαλ απηό αθνξά ζε
δαπάλε πνπ δελ πξνβιέπεηαη κελ από ην λόκν, αιιά είλαη ιεηηνπξγηθή γηα ηνλ νηθείν ΟΤΑ,
ζρεηίδεηαη δε, κε ηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ εθ κέξνπο ηνπ ΟΤΑ, νη νπνίεο πξνάγνπλ ηα
θνηλσληθά θ.α ζπκθέξνληα ησλ δεκνηώλ, εθόζνλ αληαπνθξίλεηαη ζην αλάινγν ή πξνζήθνλ
κέηξν, ρσξίο λα ππεξβαίλεη ηα εύινγα όξηα πνπ δηαγξάθνληαη κε ηελ ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο
νηθνλνκηθόηεηαο, ελ όςεη ησλ ζπλζεθώλ πξαγκαηνπνίεζεο ηεο.
Λεηηνπξγηθέο δαπάλεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο πξνεγνύκελεο πεξίπησζεο είλαη ηδίσο: Η
πεξηνδηθή ελίζρπζε άπνξσλ δεκνηώλ κε είδε έλδπζεο, παξνρή θαξκάθσλ θαη δηαηαθηηθώλ
πξνκήζεηαο αλαγθαίσλ γηα ηε δηαηξνθή ηνπο εηδώλ θαηά ηηο ενξηέο Φξηζηνπγέλλσλ, λένπ έηνπο
θαη Πάζρα. θ.α.
Καιείηαη ινηπόλ ην Δεκνηηθό Σπκβνύιην, εθόζνλ θξίλεη όηη ζπληξέρνπλ νη
πξνϋπνζέζεηο ησλ πξναλαθεξζέλησλ άξζξσλ, λα απνθαζίζεη γηα ηελ δηάζεζε πίζησζεο
2.000,00 € γηα ηελ αγνξά θαξκαθεπηηθώλ εηδώλ.
Επίζεο ην Δ.Σ. πξέπεη λα εγθξίλεη ηελ αλσηέξσ πίζησζε ησλ 2.000,00€ ζε βάξνο ηνπ
ΚΑΕ 02.10.6631 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνύ θαη θαξκαθεπηηθνύ πιηθνύ» ηνπ
πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Δήκνπ νηθ. έηνπο 2011 θαη ζηα νλόκαηα ησλ δηθαηνύρσλ».
Σηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ην Σώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Τν Σπκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε, έιαβε ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.2 ηνπ
άξζξνπ 202 ηνπ Δ. Κ. Κ. Ν. 3463/2006 (Κ. Δ. Κ. – ΦΕΚ 114 η. Α) & ηεο παξ. 2α ηνπ άξζξνπ
37 ηνπ Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163 η. Α), θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε

Αποφασίζει Oμόφωνα
Σελ δηάζεζε πίζησζεο 2.000,00€ γηα ηελ αγνξά θαξκαθεπηηθώλ εηδώλ από ηελ
Γηνηθεηηθήο Τπεξεζίαο, πνπ αζρνινύληαη κε ηελ θνηλσληθή κέξηκλα ησλ απόξσλ
δεκνηώλ ηνπ Γήκν.
Δγθξίλεη θαη ςεθίδεη ηελ αλσηέξσ πίζησζε ησλ 2.000,00 € ζε βάξνο ηνπ ΚΑΔ
02.10.6631 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνύ θαη θαξκαθεπηηθνύ πιηθνύ» ηνπ
πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2011 θαη ζηα νλόκαηα ησλ δηθαηνύρσλ.
Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 317/2011.
Αθνύ ηειείσζαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε.
Έηζη ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη όπσο παξαθάησ:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ Μ Δ Λ Ζ
Υπνγξαθή
Υπνγξαθέο
Αθξηβέο απόζπαζκα
Πνιύγπξνο 28 -7-2011
Ο ΓΖΜΑΡΥΟ
θ.α.α.
Ο ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ

ΥΡΖΣΟ ΒΟΡΓΟ
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