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Από το 10ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της
25ης Ιουνίου 2015
Αριθ. απόφασης

128
Περίληψη
Συγκρότηση
της
Επιτροπής
Παραλαβής
τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής του
Ε.Π. «Επισιτιστική και βασική υλική συνδρομή
από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους
απόρους» Δήμου Ξάνθης, για το έτος 2015.

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 25 Ιουνίου 2015 ημέρα Πέμπτη
και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 27201/22-06-2015 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου της, κ.Χαράλαμπου Δημαρχόπουλου (Δήμαρχος Ξάνθης), η οποία επιδόθηκε
κανονικά στο καθένα από τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.
3852/10 παρ. 6, προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας
διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν
παρόντα έξι (6) μέλη δηλαδή:

Παρόντες
1.Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος (Πρόεδρος)
2.Κων/νος Τριανταφυλλίδης
3.Ερκάν Κίρατζη
4.Απόστολος Αγκόρτζας
5.Ιορδάνης Χατζηευφραιμίδης
6.Αλεξία Γκιρτζίκη

Απόντες
1.Τοπ Ισμέτ
2.Αθανάσιος Ξυνίδης
3.Σιαμπάν Μπαντάκ

Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο σώμα ότι σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75
του Ν.3852/2010 ορίζονται τα εξής: Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη.
Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο
δήμαρχος. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του
συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί
στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι'
αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της
ημερήσιας διάταξης.
O Πρόεδρος κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος πριν από την έναρξη της συζήτησης των
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε τα δύο θέματα της εκτός ημερησίας
διάταξης (έτσι όπως καταρτίστηκε), και είναι το εξής:
1. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής
του Ε.Π. «Επισιτιστική και βασική υλική συνδρομή από το Ταμείο Ευρωπαϊκής
Βοήθειας για τους απόρους» Δήμου Ξάνθης, για το έτος 2015.
2. Προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2015.
Στη συνέχεια και έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του
Ν.3852/2010 ανέφερε ότι λόγω της κατεπείγουσας φύσης τους η οποία προκύπτει από
τα στενά χρονικά περιθώρια επίλυσης τους, τα παραπάνω θέματα πρέπει να τεθούν
προς συζήτηση παρά το ότι δεν συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη:
Την παράγραφο 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Την εισήγηση του προέδρου.
Το περιεχόμενο του θέματος το οποίο αν και δεν συμπεριλαμβάνεται στην
ημερήσια διάταξη πρέπει να συζητηθεί
κατά προτεραιότητα, λόγω της
κατεπείγουσας φύσης του που προκύπτει από τα στενά χρονικά περιθώρια
επίλυσης του ζητήματος

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη συζήτηση του θέματος ¨Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής
τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής του Ε.Π. «Επισιτιστική και βασική υλική
συνδρομή από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους» Δήμου Ξάνθης, για
το έτος 2015.¨
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και
εισηγήθηκε το 1ο θέμα της εκτός ημερήσιας διάταξης με αριθ. πρωτ. 28170/25-062015 σχετικά με συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής τροφίμων και βασικής υλικής
συνδρομής του Ε.Π. «Επισιτιστική και βασική υλική συνδρομή από το Ταμείο
Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους» Δήμου Ξάνθης, για το έτος 2015 και έχει ως
εξής : Προκειμένου να συγκροτηθεί η παρακάτω επιτροπή παραλαβής του Δήμου
Ξάνθης, παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή τον ορισμό
υπαλλήλων του Δήμου, ως μελών στην εν λόγω επιτροπή, κατά σειρά κλήρωσης,
σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό πρακτικό κλήρωσης, το οποίο θα αποτελέσει
αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης που θα ληφθεί :
Επιτροπή παραλαβής τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής του Ε.Π.
«Επισιτιστική και βασική υλική συνδρομή από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
για τους απόρους» Δήμου Ξάνθης, για το έτος 2015.
Να ορισθούν τρεις (3) δημοτικοί υπάλληλοι με τους αναπληρωτές τους. Ο ένας να
ορισθεί ως Πρόεδρος.
Κληρώθηκαν ως ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1. Γκαϊτατζή Ξανθή, ΠΕ Κοινωνικής Κατεύθυνσης, με βαθμό Γ’
2. Τσορμπατζίδης Βασίλειος, ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Γ’
3. Ιακωβίδου Θεοδοσία, ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Γ’
Κληρώθηκαν ως ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Χατζογλίδου Δέσποινα, ΠΕ Οικονομικού
2. Αποστολίδης Ελευθέριος, ΠΕ Διοικητικού, με βαθμό Δ’
3. Μιχαλακίδου Σοφία- Μαρία, ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, με βαθμό Ε’
Επισημαίνεται ότι το έργο της Επιτροπής για λόγους προάσπισης της δημόσιας υγείας
και προστασίας των ωφελουμένων, θα επικουρείται κατά την παραλαβή των τροφίμων
από εξειδικευμένο προσωπικό των εταίρων της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Ξάνθης.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από συζήτηση, έχοντας υπόψη :
1. Οι διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α’/27-10-2011).
2. Η με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19.09.2012 εγκύκλιος του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
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3. Οι διατάξεις της με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04.11.2011 απόφασης του
Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ
2540Β’/07.11.2011)
4. Οι
με
αριθμό
ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23.11.2011
και
ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 εγκύκλιοι του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
5. Την με αριθμό Δ23/οικ.25416/1618/05-06-2015 πρόσκληση του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στο πλαίσιο του Ε.Π.
«Επισιτιστική και βασική υλική συνδρομή από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
για τους απόρους» Δήμου Ξάνθης.
6. Η ανάγκη συγκρότησης της συγκεκριμένης Επιτροπής παραλαβής.
7. Η με αριθμό πρωτ. 27334/22-06-2015 ανακοίνωση σχετικά με τη διεξαγωγή της
κλήρωσης και το αποδεικτικό τοιχοκόλλησης αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων
του Δημαρχιακού καταστήματος Ξάνθης.
8. Το με αριθμό πρωτ. 27907/24-06-2015 πρακτικό κλήρωσης μελών της
συγκεκριμένης Επιτροπής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ορίζει τους παρακάτω υπαλλήλους του Δήμου Ξάνθης, ως μέλη στην επιτροπή
παραλαβής τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Επισιτιστική και βασική υλικής συνδρομή από το Ταμείο Ευρωπαϊκής
Βοήθεια για τους απόρους» Δήμου Ξάνθης, για το έτος 2015 κατά σειρά κλήρωσης
όπως προέκυψαν από το σχετικό πρακτικό και το οποίο θα αποτελέσει αναπόσπαστο
μέρος της απόφασης αυτής.
Κληρώθηκαν ως ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1. Γκαϊτατζή Ξανθή, ΠΕ Κοινωνικής Κατεύθυνσης, με βαθμό Γ’
2. Τσορμπατζίδης Βασίλειος, ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Γ’
3. Ιακωβίδου Θεοδοσία, ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Γ’
Κληρώθηκαν ως ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Χατζογλίδου Δέσποινα, ΠΕ Οικονομικού
2. Αποστολίδης Ελευθέριος, ΠΕ Διοικητικού, με βαθμό Δ’
3. Μιχαλακίδου Σοφία- Μαρία, ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, με βαθμό Ε’
Ορίζεται πρόεδρος της παραπάνω επιτροπής από τα τακτικά μέλη
Ξανθή , ΠΕ Κοινωνικής Κατεύθυνσης , με βαθμό Γ’.

η Γκαϊτατζή

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 128/2015.
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο Πρόεδρος

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Χαράλαμπος Αθ. Δημαρχόπουλος
(υπογραφή)

Τα μέλη

(Ακολουθούν υπογραφές
των παρόντων μελών)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 25 Ιουνίου 2015
Με εντολή
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Στυλιανή Μόσχου

