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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 8ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της 11ης Απριλίου 2012

Αριθ. απόφασης 134

Περίληψη
Έγκριση των Τεχνικών προδιαγραφών του έργου:
«Προμήθεια ειδών υγιεινής, σίτισης και λειτουργίας του
Κέντρου Φροντίδας Φτωχών Οικογενειών με παιδιά –
Δροσερού Δήμου Ξάνθης»

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 11 Απριλίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00
συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της, Μπένη Δημητρίου (Αντιδημάρχου Ξάνθης), αριθ. πρωτ. 25643/11-04-12,
όπου επιδόθηκε κανονικά στο ν καθένα από τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 7 5 του Ν.
3852/10, προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν
σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα εννέα (9) μέλη
δηλαδή:
Παρόντες
Απόντες
1. Μπένης Δημήτριος (Πρόεδρος)
2. Βασιλούδης Ηλίας
3. Πούλιος Χρίστος
4. Παπασταματίου Γεώργιος
5. Δρεμσίζης Ιωάννης
6. Κυριακίδης Αλέξανδρος
7. Μπεκτές Σαμπρή
8. Καλογερής Κρίτων
9. Τσεγγελίδης Ιωάννης
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το ()
θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αριθ. πρωτ 24788/05-03-2012 εισήγηση του
γραφείου προμηθειών Δήμου Ξάνθης, με την οποία ζητά την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών του
έργου: «Προμήθεια ειδών υγιεινής, σίτισης και λειτουργίας του Κέντρου Φροντίδας Φτωχών Οικογενειών
με παιδιά – Δροσερού Δήμου Ξάνθης»
Προϋπολογισμού: 47.967,48€ + Φ.Π.Α. 23% 11.032,52€ (Σύνολο συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
59.000,00€).
Με συγχρηματοδότηση 50% από τον χρηματοδοτικό μηχανισμό του ΕΟΧ και 50% από Εθνικού πόρους
Αφορά τις ανάγκες λειτουργίας του Κέντρο Υπ/ξης Δροσερού σχετικά με την παροχή ολοκληρωμένων
τοπικών υπηρεσιών υποστήριξης & φροντίδας φτωχών οικογενειών με παιδιά.
Έχοντας υπόψη
1.
Τις διατάξεις του άρθρου 2 0 9 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α) « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων» όπως ισχύει.
2.
Τις διατάξεις της με αριθμ. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β' – Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β) Απόφασης του
Υπουργού Εσωτερικών «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», όπως ισχύει
3.
Τις διατάξεις του Ν. 2362/95: «Κώδικας περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν.3871/10(ΦΕΚ 141/Α)
«Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη».
4.
Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 11 2 Α)
/ «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
ο

5.

Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α) Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο
μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015.
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6.

Τις διατάξεις της με αρ. Αριθμ. Π1/3305/10 (ΦΕΚ 1789 Β/12-11-2010) Απόφασης του Υπουργού
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ. 5 , 1 2 , 1 3 και 1 6 ) του Ν.
2286/95

7.

Τις διατάξεις της με αριθμό 41504/ΕΥΘΥ1904/3-9-2009 (ΦΕΚ 1859/Β) απόφασης του Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Χρηματοδοτικού
Μηχανισμού (ΧΜ) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2004-2009».
Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως ισχύει.
Το θεσμικό πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (20042009).
Τις διατάξεις του Π.Δ. 186/1992 «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων», όπως ισχύει.

8.
9.
10.

Την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και ιδίως το νομότυπο των φορολογικών στοιχείων και
παραστατικών σύμφωνα με τον ΚΒΣ.
12. Την από 2 7-11-2009 Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ της ΕΥΣΕΚΤ, των Δήμων Γαστούνης,
Κερατσινίου, Άνω Λιοσίων και Ξάνθης, του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου –
Ιδρύματος Θεμιστοκλή και Δημητρίου Τσάτσου (Κ.Ε.Σ.Δ.), του Κέντρου Συμπαράστασης Παιδιών
& Οικογένειας – Κοινωνική & Εκπαιδευτική Δράση (Κ.Σ.Π.Ο. – Κ.Ε.Δ.) και της Εθνικής Υπηρεσίας
για την οικογένεια και την προστασία και τα δικαιώματα των παιδιών της Ρουμανίας, για την
υλοποίηση του έργου «Παροχή ολοκληρωμένων τοπικών υπηρεσιών υποστήριξης και φροντίδας
φτωχών οικογενειών με παιδιά (Δήμοι Άνω Λιοσίων, Κερατσινίου, Γαστούνης και Ξάνθης)».
13. Τη με αριθμό 4391/ΕΥΔ&ΠΤΣ875/1-4-2010 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για «Χρηματοδότηση/Επιχορήγηση του Υπουργείου
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας – Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και
άλλων πόρων – Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ), ως
Φο ρέα Υλοποίησης για το Έργο (κωδ. ΧΜ ΕΟΧ: EL0016): “Παροχή ολοκληρωμένων τοπικών
υπηρεσιών υποστήριξης και φροντίδας φτωχών οικογενειών με παιδιά (Δήμοι Άνω Λιοσίων,
Κερατσινίου, Γαστούνης και Ξάνθης)” από πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2004-2009 και του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων, καθώς και τα Παραρτήματα αυτής.
14. Τη με αρ. πρωτ.:2149/ΔΕ-172 / 20-1-2011 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2011 στη ΣΑΕ – 034/2, με Κωδικό Έργου 2011ΣΕ03420000. Τη με αρ.
58899/ΔΕ-7155/23-12-2010 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας για την ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2010 στη ΣΑΕ034/2, με Κωδικό Έργου 2010ΣΕ03420003.
15. Την 4 62/ 0 1 απόφαση
2
της Οικο νομικής Επιτροπής με την οποία διατέθηκε η πίστωση και
δεσμεύθηκε με την 154 πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης.
Σας αναφέρω ότι συντάχθηκε και υπογράφηκε η μελέτη προμήθειας του παραπάνω έργου. Παρακαλώ να
εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή : Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών.
11.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη την σχετική μελέτη
προμήθειας του έργου, τις διατάξεις του άρθρου 209 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α) « Κύρωση του
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως ισχύει, τις διατάξεις της με αριθμ. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β' – Διόρθ.
Σφάλμ. στο ΦΕΚ 5 5 0Β) Απόφασης του Υπο υργού Εσωτερικών «Ενιαίος κανονισμός προ μηθειών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης», όπως ισχύει, τις διατάξεις του Ν. 2362/95: “Κώδικας περί Δημόσιου
Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις”, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον
Ν.3871/10(ΦΕΚ 141/Α) ‘‘Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη’’, τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ
112/Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, τις
διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α) Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο −
βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου
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δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015, τ ις διατάξεις της με αρ. Αριθμ. Π1/3305/10 (ΦΕΚ 1789 Β/1211-2010) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Σύναψη, εκτέλεση
και διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ. 5,
12, 13 και 16) του Ν. 2286/95, τις διατάξεις της με αριθμό 41504/ΕΥΘΥ1904/3-9-2009 (ΦΕΚ 1859/Β)
απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του
Χρηματοδοτικού Μηχανισμού (ΧΜ) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2004-2009»,
τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως ισχύει, το θεσμικό πλαίσιο του
Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (2004-2009), τις διατάξεις του Π.Δ.
186/1992 «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων», όπως ισχύει, την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και ιδίως
το νομότυπο των φορολογικών στοιχείων και παραστατικών σύμφωνα με τον ΚΒΣ, την από 27-11-2009
Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ της ΕΥΣΕΚΤ, των Δήμων Γαστούνης, Κερατσινίου, Άνω Λιοσίων και
Ξάνθης, του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ιδρύματος Θεμιστοκλή και Δημητρίου
Τσάτσου (Κ.Ε.Σ.Δ.), του Κέντρου Συμπαράστασης Παιδιών & Οικογένειας – Κοινωνική & Εκπαιδευτική
Δράση (Κ.Σ.Π.Ο. – Κ.Ε.Δ.) και της Εθνικής Υπηρεσίας για την οικογένεια και την προστασία και τα
δικαιώματα των παιδιών της Ρουμανίας, για την υλοποίηση του έργου «Παροχή ολοκληρωμένων τοπικών
υπηρεσιών υποστήριξης και φροντίδας φτωχών οικογενειών με παιδιά (Δήμοι Άνω Λιοσίων, Κερατσινίου,
Γαστούνης και Ξάνθης)», τη με αριθμό 4391/ΕΥΔ&ΠΤΣ875/1-4-2010 απόφαση του Υφυπουργού
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για «Χρηματοδότηση/Επιχορήγηση του Υπουργείου
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας – Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων
πόρων – Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ), ως Φορέα
Υλοποίησης για το Έργο (κωδ. ΧΜ ΕΟΧ: EL0016): “Παροχή ολοκληρωμένων τοπικών υπηρεσιών
υποστήριξης και φροντίδας φτωχών οικογενειών με παιδιά (Δήμοι Άνω Λιοσίων, Κερατσινίου, Γαστούνης
και Ξάνθης)” από πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ
ΕΟΧ) περιόδου 2004-2009 και του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς και τα
Παραρτήματα αυτής, τη με αρ. πρωτ.:2149/ΔΕ-172 / 20-1-2011 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
(ΠΔΕ) 2011 στη ΣΑΕ – 034/2, με Κωδικό Έργου 2011ΣΕ03420000. Τη με αρ. 58899/ΔΕ-7155/23-122010 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την ένταξη του
έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2010 στη ΣΑΕ-034/2, με Κωδικό Έργου
2010ΣΕ03420003, την 46/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία διατέθηκε η πίστωση
και δεσμεύθηκε με την 154 πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών του έργου: «Προμήθεια ειδών υγιεινής, σίτισης και λειτουργίας
του Κέντρου Φροντίδας Φτωχών Οικογενειών με παιδιά – Δροσερού Δήμου Ξάνθης»
Προϋπολογισμού: 47.967,48€ + Φ.Π.Α. 23% 11.032,52€ (Σύνολο συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
59.000,00€).
Με συγχρηματοδότηση 50% από τον χρηματοδοτικό μηχανισμό του ΕΟΧ και 50% από Εθνικούς Πόρους,
που αφορά τις ανάγκες λειτουργίας του Κέντρο Υπ/ξης Δροσερού σχετικά με την παροχή ολοκληρωμένων
τοπικών υπηρεσιών υποστήριξης & φροντίδας φτωχών οικογενειών με παιδιά.
………………………………………………………………………………………….......................................................................

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 134/2012.
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Μπένης Δημήτριος

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 12-04-12
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Κακίση Κ. Μαρία

