ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό αριθμός: 26/2013
Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου
Αριθμός Απόφασης: 392 /2013

Περίληψη

Έγκριση έκδοσης εγγυητικής επιστολής καλής
εκτέλεσης ποσού 33.530,00 € για λογαριασμό του
Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω , από την Τράπεζα Πειραιώς προς την
Ε.Ε.Τ.Α.Α , προκειμένου να προχωρήσει στην
υπογραφή σύμβασης με την Ε.Ε.Τ.Α.Α, για το
Πρόγραμμα
«Εναρμόνιση
Οικογενειακής
και
Επαγγελματικής Ζωής περιόδου 2013-2014» , που
αφορά τους Παιδικούς Σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. και
εξουσιοδότηση του Δημάρχου, για την υπογραφή της
συγκεκριμένης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.
Στο Ωραιόκαστρο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 3η
του
μήνα
Δεκεμβρίου έτους 2013, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 4 μ.μ το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου Ωραιοκάστρου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από
την αριθμ. 39035/29- 11 - 2013 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε
σε κάθε ένα από τα μέλη , και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων σύμφωνα με
το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι
επτά (27 ) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22 ) μέλη .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Δεληπάλα Δάφνη Πρόεδρος Δ.Σ
2) Λαζαρίδης Γεώργιος
3) Δούμπαλας Κυριάκος
4) Τερζής Χρήστος του Αθανασίου
5) Μαρμαρίδης Σταύρος

1)
Γαβότση-Σπυριδωνίδου
Όλγα
Αντιπρόεδρος Δ.Σ
2) Τερζής Χρήστος του Δημητρίου
Γραμματέας Δ.Σ
3) Ζάϊκος Λεωνίδας
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6) Παρισόπουλος Γεώργιος
7) Τσιτσικλής Γεώργιος
8) Χατζηπαραδείσης Χρήστος
9) Πολυχρονίδης Αναστάσιος
10) Παπαχρήστος Νικόλαος
11) Ματσουκατίδης Θεόδωρος
12) Παπακώστας Χαράλαμπος
13) Τσακαλίδου Δέσποινα
14) Κέπετζη-Τσιταμπάνη Ειρήνη
15) Παρπόρης Φώτιος
16) Αταμιάν Μπεδρός-Εσαή (Πέτρος)
17) Ιωσηφίδης Κυριάκος
18) Γαβότσης Αστέριος
19) Καρασαββίδης Δημήτριος
20) Καρύδης Αθανάσιος
21) Καραστερίου Ευάγγελος
22) Θεμελής Άγγελος

4) Αντωνιάδης Σάββας
5) Ντότση Πασχαλίνα
Οι οποίοι δεν προσήλθαν
κλήθηκαν νόμιμα.

αν

και

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67,
80 και 81 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
του Δήμου:
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΔΡΥΜΟΥ
Πουλέκας Γεώργιος
ΛΗΤΗΣ
Παπαγεωργίου Καλλιόπη
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Τσακαλίδης Θεόδωρος

απών
παρούσα
απών

ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ
ΜΕΣΑΙΟΥ
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ

παρών
απών
παρών
παρών
παρών

Μοσχόπουλος Αθανάσιος
Φωτιάδης Σάββας
Τσαλίδης Γεώργιος
Ζέγος Χρήστος
Καρκάρης Στέλιος

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος Σαραμάντος Δημήτριος,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, ο οποίος και παρέστη.
Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δημοτικός Υπάλληλος Αποστολίδης
Χαράλαμπος για την τήρηση των πρακτικών.
(Ο Δ.Σ Δούμπαλας Κυριάκος προσήλθε στο 13ο θέμα Ε.Η.Δ, , η Πρόεδρος της Δ.Κ Λητής κα
Παπαγεωργίου Καλλιόπη προσήλθε στο 8ο θέμα Ε.Η.Δ, ο Πρόεδρος της Τ.Κ Μελισσοχωρίου κ.
Μοσχόπουλος Αθανάσιος προσήλθε στο 5ο θέμα της Η.Δ και ο Πρόεδρος της Τ.Κ Πενταλόφου κ.
Καρκάρης Στέλιος προσήλθε στο 23ο θέμα).
(Αποχώρησαν κατά την διάρκεια της συνεδρίασης οι εξής Δ.Σ: Χατζηπαραδείσης Χρήστος
μετά το 2ο θέμα Ε.Η.Δ, Παρπόρης Φώτιος μετά το 2 ο θέμα Ε.Η.Δ, Αταμιάν Μπεδρός Εσσαή μετά το 4ο
θέμα της Η.Δ, Τερζής Χρήστος μετά το 23ο θέμα, Τσιτσικλής Γεώργιος μετά το 23ο θέμα,
Καρασαββίδης Δημήτριος μετά το 23ο θέμα, Γαβότσης Αστέριος μετά το 23ο θέμα, Ιωσηφίδης
Κυριάκος μετά το 23ο θέμα, ενώ αποχώρησαν: ο Πρόεδρος της Τ.Κ Νέας Φιλαδέλφειας Τσαλίδης
Γεώργιος μετά το 2ο θέμα Ε.Η.Δ και ο Πρόεδρος της Τ.Κ Νεοχωρούδας Ζέγος Χρήστος μετά το 23 ο
θέμα).
Πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ετέθησαν δέκα έξι (16) θέματα
εκτός ημερήσιας διάταξης και με πλειοψηφία (μειοψήφησαν οι Δ.Σ Γαβότσης Αστέριος, Καραστερίου
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Ευάγγελος και Καρύδης Αθανάσιος) το συμβούλιο αποφάσισε ότι τα θέματα αυτά είναι κατεπείγοντα
και ότι πρέπει να συζητηθούν.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης και εισηγούμενη το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα
εξής:
Ο Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου
Ωραιοκάστρου (Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω) μας έστειλε την υπ’ αριθμ. 15/2013 απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία εξουσιοδοτεί τον Δήμο
Ωραιοκάστρου να προβεί:
1. Στην έγκριση της επιλογής του Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος που θα
εκδώσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης (αορίστου διάρκειας)
προκειμένου να προχωρήσει η υπογραφή σύμβασης με την Ε.Ε.Τ.Α.Α .
2. Του Νομίμου εκπροσώπου αυτού (του Δήμου Ωραιοκάστρου) που θα
υπογράψει το σώμα αυτής και κάθε άλλου νομιμοποιητικού της εγγράφου,
στα πλαίσια της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την υλοποίηση
πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής Ζωής», σύμφωνα με την με την υπ’αρ.Πρωτ.1360/19-6-2013
διακήρυξή της.
3. Το ύψος του ποσού της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με
τον αριθμό των ωφελούμενων μητέρων ανέρχεται στις 33.530,00€.
Στην συνέχεια έδωσε τον λόγο στον Πρόεδρο του ΔΟΠΠΑΩ κ. Παπακώστα
Χαράλαμπο , ο οποίος ανέφερε τα εξής:
Ως Νόμιμος Εκπρόσωπος του Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. έναντι της Εταιρείας Ε.Ε.Τ.Α.Α.
που διαχειρίζεται το Πρόγραμμα Ε.Σ.Π.Α.: «Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής Ζωής», για το σχολικό έτος 2013-2014,τονίζω την αναγκαιότητα
λήψης απόφασης για την έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης
προκειμένου να προχωρήσει η υπογραφή σύμβασης του Ν.Π.Δ.Δ. με την Ε.Ε.Τ.Α.Α.
Θα πρέπει λοιπόν όπως ορίζεται, σύμφωνα με το αναλυτικό τεύχος της
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με αριθμό Πρωτοκόλλου αυτής 1360 /
19.06.2013, για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση
Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής" για φορείς / δομές & ωφελούμενες
μητέρες, να υποβάλει μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και εγγυητική επιστολή
Καλής Εκτέλεσης, η οποία θα προκύψει από τον Ετήσιο Προϋπολογισμό της
Σύμβασης. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα ανέρχεται στο 5% επί του
ετήσιου προϋπολογισμού της Σύμβασης και θα πρέπει να έχει ισχύ μέχρι την
επιστροφή της (αορίστου διάρκειας) από την Ε.Ε.Τ.Α.Α.
Ο προϋπολογισμός της Σύμβασης θα προκύπτει από το εγκεκριμένο ανά έτος
κόστος παροχής ανά κατηγορία θέσης, πολλαπλασιαζόμενο επί του αριθμού των
θέσεων που θα καλυφθούν.
Σύμφωνα με την Πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α ,τα ετήσια ανώτατα όρια
δαπάνης σε Ευρώ, που θα καταβάλλονται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α., ανά θέση που θα
καλυφθεί και ανά κατηγορία για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών (κατηγορία
θέσης), είναι:
Α. Βρεφικοί - Βρεφονηπιακοί – Παιδικοί Σταθμοί:
Α1.1 Βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών: 2.800 € χωρίς σίτιση και 3.500 € με σίτιση
Α1.2. Βρέφη από 8 μηνών έως 2,5 ετών: 2.800 € χωρίς σίτιση και 3.500 € με σίτιση
Α1.3. Βρέφη από 18 μηνών έως 2,5 ετών: 2.800 € χωρίς σίτιση και 3.500 € με σίτιση
Α2. Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική
εκπαίδευση: 2.100€ χωρίς σίτιση και 2.800 € με σίτιση.
3

Ο Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. σε όλες τις θέσεις πρόσφερε ολοκληρωμένη σίτιση(πρωϊνομεσημεριανό)
Οι θέσεις που καλύφθηκαν στους παιδικούς Σταθμούς του Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. αναλυτικά
και ανά Κατηγορία θέσης είναι:
Α ΄Βρεφονηπιακός Σταθμός Ωραιοκάστρου(Ο.Α.Ε.Δ.)
Α1.2. Βρέφη από 8 μηνών έως 2,5 ετών: 30
Α2. Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική
εκπαίδευση:49
Β΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός Ωραιοκάστρου (Παιδόπολη)
Α1.3. Βρέφη από 18 μηνών έως 2,5 ετών:20
Α2. Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική
εκπαίδευση:67
Γ΄ Παιδικός Σταθμός Νεοχωρούδας
Α2. Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική
εκπαίδευση:15
Δ΄ Παιδικός Σταθμός Πενταλόφου
Α2. Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική
εκπαίδευση:22
Ε΄ Παιδικός Σταθμός Μεσαίου.
Α2. Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική
εκπαίδευση:16
ΣΤ΄ Παιδικός Σταθμός Κρυονερίου
Α2. Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική
εκπαίδευση: 8
Σύνολο επιδοτούμενων θέσεων Α1.1+Α1.3=50*3.500 =
175.000€
Σύνολο επιδοτούμενων θέσεων Α2
= 177*2800 = 495.600€
Σύνολο
επιδοτούμενων θέσεων Α1.1 +Α1.3+Α2=227 Βρέφη κ νήπια
Σύνολο ετήσιου Προϋπολογισμού :670.600,00€ Χ 5%
:
33.530,00€ που είναι το συνολικό ποσό εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.
Σύμφωνα λοιπόν με την παραπάνω απόφαση του Δ.Σ του ΔΟΠΠΑΩ καλείται
το Δημοτικό Συμβούλιο Ωραιοκάστρου να αποφασίσει για την έγκριση:
1. Της επιλογής του Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος που θα εκδώσει την
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης (αορίστου διάρκειας) προκειμένου να
προχωρήσει η υπογραφή σύμβασης με την Ε.Ε.Τ.Α.Α .
2. Του Νομίμου εκπροσώπου αυτού (του Δήμου Ωραιοκάστρου) που θα
υπογράψει το σώμα αυτής και κάθε άλλου νομιμοποιητικού της εγγράφου,
στα πλαίσια της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την υλοποίηση
πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής Ζωής», σύμφωνα με την με την υπ’αρ.Πρωτ.1360/19-6-2013
διακήρυξή της.
3. Του ύψους του ποσού της εγγυητικής επιστολής, σύμφωνα με τον αριθμό των
ωφελούμενων μητέρων, ανέρχεται στις 33.530,00€.
Η έκδοση της συγκεκριμένης επιστολής από τον ίδιο (Δήμο Ωραιοκάστρου), θα
βοηθήσει το Ν.Π.Δ.Δ. «Δ.Ο.Π.ΠΑ.Ω.» στην αντιμετώπιση άλλων οικονομικών
αναγκών του.
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Στην συνέχεια η Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου την υπ’
αριθμ. 685/21-11-2013 εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και
Προμηθειών του Δήμου , η οποία έχει ως εξής:
Θέμα: α)Έκδοση εγγυητικής επιστολής 33.530,00€ για τον Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω, από την
Τράπεζα Πειραιώς προς την Ε.Ε.Τ.Α.Α, προκειμένου να προχωρήσει στην υπογραφή
σύμβασης.
β) Εξουσιοδότηση του Δημάρχου όπως υπογράψει οποιοδήποτε έγγραφο χρειαστεί.
Παρακαλούμε όπως εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο το ανωτέρω θέμα
του οποίου η αναγκαιότητα κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να προχωρήσει Ο
Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω στην υπογραφή της σύμβασης με την Ε.Ε.Τ.Α.Α., θα πρέπει όπως
ορίζεται, σύμφωνα με το αναλυτικό τεύχος της πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, με αριθμό Πρωτοκόλλου αυτής 1360/ 19.06.2013, για την υλοποίηση
πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής
ζωής» για φορείς /δομές & ωφελούμενες μητέρες, να υποβάλει μαζί με τα απαραίτητα
δικαιολογητικά και εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης, η οποία θα προκύψει από
τον ετήσιο Προϋπολογισμό της Σύμβασης.
Στην συνέχεια η Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου τα
ανωτέρω και κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση , η οποία έχει
καταγραφεί (και με τεχνικά μέσα) και η οποία θα καταχωρηθεί στα πρακτικά μετά
την απομαγνητοφώνηση , αφού άκουσε όσα είπε ο παραπάνω εισηγητής και έλαβε
υπόψη του:
1. Την παραπάνω εισήγηση
2. Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων
3. Την υπ’ αριθμ. 61/2013 απόφαση του Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω
4. Την υπ’ αριθμ. 685/21-11-2013 εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού,
Λογιστηρίου και προμηθειών
5. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010.

Αποφασίζει ομόφωνα

1) Εγκρίνει την επικύρωση της υπ’ αριθμ. 61/2013 απόφασης Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω για την
έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ποσού 33.530,00 € για λογαριασμό
του Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω , από την Τράπεζα Πειραιώς προς την Ε.Ε.Τ.Α.Α , προκειμένου να
προχωρήσει στην υπογραφή σύμβασης με την Ε.Ε.Τ.Α.Α για να συμμετάσχει στο
Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής περιόδου 20132014» , που αφορά τους Παιδικούς Σταθμούς για τους λόγους που αναφέρονται στην
εισήγηση της απόφασης.
2) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Ωραιοκάστρου κ. Σαραμάντο Δημήτριο να υπογράψει
την σύμβαση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης (αορίστου διάρκειας) ποσού
33.530,00 € και την σύμβαση ενεχύρας κατάθεσης αυτής από τον λογαριασμό της
Τράπεζας Πειραιώς με αριθμό: 5265-053856-090 του Δήμου Ωραιοκάστρου, ποσού
33.530,00 € υπέρ του Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω και κάθε άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου στα
πλαίσια της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο
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πλαίσιο δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», σύμφωνα
με την υπ’ αριθμ. 1360/19-6-2013 διακήρυξη της Ε.Ε.Τ.Α.Α.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 392 /2013
Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Πρόεδρος
κήρυξε την λήξη της συνεδρίασης.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
κατωτέρω.Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ
υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα
Η Πρόεδρος του Δ. Σ

Δεληπάλα Δάφνη
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