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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
19 Μαΐου 2016

Αριθ. Απoφ.: 251
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο Ντίνο,
Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα 3)Βασιλική ΨυχράµηΣταυροπούλου,4) Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
6)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 7) Βασίλειο Γεωρ. Χριστόπουλο,
Αντιδηµάρχους, 8) Μαρία Τσουκαλά, 9) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 10)
∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 11) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 12)
Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 13) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 14)
Γεώργιο Γιοβά, 15 Ευστράτιο Βαρδάκη, 16) Βασίλειο Τοµαρά,
17)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 18) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και
19) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα εννέα (19) Μαΐου
2016, ηµέρα Πέµτπη και ώρα 14:00΄ σε Έκτακτη-Κατεπείγουσα
δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου
Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ. πρωτ. 14088/17-052016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστο-ποιήθηκε νόµιµα
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87
/τ.Α/ 07. 06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας , στα Μέλη του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, στον κ. Γενικό Γραµµατέα ∆ήµου, στους κ.κ.
Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους
Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του
∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της
Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα
κρίνει ως κατεπείγοντα.
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∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του
Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, 2) ∆ηµήτριος Kαλαµίδας, Αντιδήµαρχος, 3)∆ηµήτριος
Μπούνιας, 4) Βασίλειος Θ.Χριστόπουλος, 5)Γεώργιος Μεντζελόπουλος,
6) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 7)Νικόλαος Θανασούλιας, 8) Ευστάθιος
Θεοδωρακόπουλος, 9) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 10) Θεοφάνης
Σπηλιόπουλος, 11) Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 12) Χρήστος Γούτος, 13)
Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος και 14) Κων/νος Παπακωνσταντίνου,
κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την
ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα δέκα εννέα (19) από τα
τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ.249 έως και 254 )
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση του επικαιροποιηµένου Εγχειριδίου
∆ιαδικασιών του ∆ήµου Αιγιαλείας για την τεκµηρίωση της διοικητικής
ικανότητας του ∆ήµου Αιγιαλείας για το σύστηµα διαχείρισης και υλοποίησης των συγχρηµατοδοτούµενων έργων της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, καλεί το Σώµα να αποφασίσει για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα
της συνεδρίασης, διότι απαιτείται η έγκριση του επικαιροποιηµένου Εγχειριδίου ∆ιαδικασιών του ∆ήµου Αιγιαλείας για την τεκµηρίωση της
διοικητικής ικανότητας του ∆ήµου Αιγιαλείας για το σύστηµα διαχείρισης και υλοποίησης των συγχρηµατοδοτούµενων έργων της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020, το οποίο είναι προαπαιτούµενο για την υποβολή πρότασης για την χρηµατοδότηση, το οποίο απεφάνθηκε οµόφωνα
για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του θέµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις
της παρ.5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Στη συνέχεια ανακοινώνει το τέταρτο (4ο) θέµα της Ηµερήσιας
∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του αρµοδίου Αντιδηµάρχου κ. Βασιλείου Χριστόπουλου, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη:
Α)Την µε Α.Π.:81986/ΕΥΘΥ712-31-07-2015 Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού (ΥΠΑΣΥ∆)
σχετικά µε τους Εθνικούς κανόνες επιλεξιµότητας δαπανών για τα προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τους ελέγχους νοµιµότητας δηµοσίων συµβάσεων συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές ∆ιαχείρισης και Ενδιάµεσους Φορείς.
Β)Το άρθρο 50 περί διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας δικαιούχων του Ν.4314/23-12-2014 (Φ.Ε.Κ.265Α) σχετικά µε την α)διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την
προγραµµατική περίοδο 2014-2020, β)ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου
2012 (ΕΕ L 156/16-06-2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν.
3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις.
Με βάση τις νέες απαιτήσεις του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου των ΕΠ ΕΣΠΑ 2014-2020, ο δυνητικός δικαιούχος καλείται κάθε
φορά που υποβάλλει αίτηση χρηµατοδότησης να τεκµηριώσει τη διοικητική, επιχειρησιακή και χρηµατοοικονοµική του ικανότητα. Εποµένως είναι σκόπιµο ο δήµος ως δυνητικός δικαιούχος να προετοιµάσει την τεκµηρίωση της διοικητικής του ικανότητας σε προηγούµενο χρόνο, ώστε να
συµπληρώνει για την κάθε αίτηση του, τα πρόσθετα στοιχεία επιχειρησιακής και χρηµατοοικονοµικής ικανότητας.
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Οι προϋποθέσεις εξασφάλισης διαχειριστικής ικανότητας των δυνητικών δικαιούχων για την Προγραµµατική Περίοδο 2014-2020 παρουσιάζουν πολλά κοινά σηµεία µε τις αντίστοιχες της περιόδου 2007-2013.
Ως εκ τούτου οι εµπλεκόµενοι φορείς (∆Α, δικαιούχοι) καλούνται να αξιοποιήσουν την τεκµηρίωση της Προγραµµατικής Περιόδου 2007-2013
και την υπάρχουσα εµπειρία.
Γ)Την µε αρ.371/1-9-2009 απόφαση ∆ηµάρχου σχετικά µε την έγκριση της εφαρµογής και τον ορισµό λειτουργιών µονάδων Συστήµατος
∆ιαχείρισης Ποιότητας για την υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων κατά την µεταβατική περίοδο. Το εγχειρίδιο διαδικασιών περιελάµβανε τυποποιηµένα έντυπα µε όλες απαραίτητες διαδικασίες που πρέπει
να πραγµατοποιούνται για τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα, τα οποία υποστηρίζουν διοικητικά όλες τις εµπλεκόµενες διευθύνσεις και τµήµατα του
∆ήµου. Η προσεκτική και µεθοδική διαµόρφωση των τυποποιηµένων εντύπων ωφελεί σηµαντικά το έργο των στελεχών που τα χρησιµοποιούν
και των εµπλεκόµενων υπηρεσιών του ∆ήµου και αποτελεί κρίσιµο παράγοντα επιτυχίας του όλου εγχειρήµατος και αποδοχής από τους χρήστες.
∆)Το υπόδειγµα εγχειριδίου διαδικασιών το οποίο έχει παραχθεί από τη ΜΟ∆ ΑΕ κατόπιν εντολής της ΕΑΣ/Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ, δύναται να χρησιµοποιηθεί από τους δήµους
της χώρας, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων για τη διοικητική, επιχειρησιακή και χρηµατοοικονοµική ικανότητά τους ως δικαιούχων την περίοδο
2014-2020. Για την παραγωγή του η ΜΟ∆ ΑΕ αξιοποίησε το αντίστοιχο
υπόδειγµα εγχειριδίου για τις Περιφέρειες καθώς και παλιότερη έκδοση
υποδείγµατος της ΕΕΤΑΑ για τους δήµους για την περίοδο 2007-2013
και συνεργάστηκε µαζί της, προκειµένου να διασφαλίσει τη µέγιστη δυνατή προσαρµογή στις ιδιαιτερότητες των δήµων της χώρας. Το υπόδειγµα έχει διαµορφωθεί ώστε να µπορεί να αποτελέσει τη βάση για την κατάρτιση του εγχειριδίου διαδικασιών που απαιτείται για την κάλυψη του
κριτηρίου της ∆ιοικητικής Ικανότητας για τους δήµους και ειδικότερα για
τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα τους. Έχει λάβει υπ’ όψη του και εποµένως καλύπτει τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί στις σχετικές οδηγίες του
Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού (βάσει του άρθρου
50 του Ν.4314/2014) καθώς και το ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 1429 και
τους οδηγούς εφαρµογής του ΕΠ ΕΛΟΤ 1431 - 1, 2, 3.
Ε)Το επικαιροποιηµένο Εγχειρίδιο ∆ιαδικασιών του ∆ήµου Αιγιαλείας για το σύστηµα διαχείρισης των συγχρηµατοδοτούµενων έργων της
προγραµµατικής περιόδου 2014-2020, το οποίο θεωρείται προαπαιτούµενο δικαιολογητικό για κάθε υποβολή πρότασης στη νέα προγραµµατική
περίοδο 2014-2020 και τίθεται υπόψη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Η παρούσα επικαιροποίηση αφορά σε αλλαγές που έχουν πραγµατοποιηθεί στην διοικητική διάρθρωση του ∆ήµου (∆ιευθύνσεις και Τµήµατα του ∆ήµου), τη νοµοθεσία που διέπει τις δηµόσιες συµβάσεις και τη
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διεξαγωγή των διαγωνισµών του δηµοσίου καθώς και την επικαιροποίηση των διαδικασιών σε σχέση µε το παλαιότερο εγκεκριµένο εγχειρίδιο
του ∆ήµου.
Στο παρόν εγχειρίδιο, ως «έργο» ή «πράξη» νοείται κάθε πράξη ή
δράση ενταγµένη στο Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης του ∆ήµου Αιγιαλείας,
του οποίου το αποτέλεσµα καλύπτει αναπτυξιακές ή και κοινωνικές ή και
περιβαλλοντικές ανάγκες και η οποία υλοποιείται είτε ως «παροχή υπηρεσιών ή εκπόνηση µελέτης» είτε ως «απόκτηση εξοπλισµού» (προµήθειες) είτε ως «υλοποίηση υποδοµών» (σχεδιασµός και εκτέλεση τεχνικών έργων) ή και µε συνδυασµό αυτών των τρόπων (υποέργα). Τέλος, το
έργο (πράξη) δύναται να υλοποιείται µε ίδια µέσα ή να περιλαµβάνει υποέργα που υλοποιούνται µε αυτό τον τρόπο. Εφαρµόζεται υποχρεωτικά
για όλα τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα του ∆ήµου Αιγιαλείας, ενώ µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου µπορεί να βρει εφαρµογή και σε άλλα
που χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους.
Κατόπιν των ανωτέρω,
Εισηγούµαι
Την έγκριση του επικαιροποιηµένου Εγχειριδίου ∆ιαδικασιών του
∆ήµου Αιγιαλείας για την τεκµηρίωση της διοικητικής ικανότητας του
∆ήµου Αιγιαλείας για το σύστηµα διαχείρισης και υλοποίησης των συγχρηµατοδοτούµενων έργων της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020.
Τον ορισµό του Τµήµατος Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Τοπικής Ανάπτυξης ως αρµόδιας
υπηρεσίας για την παρακολούθηση/εφαρµογή του συστήµατος ∆ιαχείρισης Έργων, σύµφωνα µε το άρθρο 9 του ΟΕΥ του ∆ήµου Αιγιαλείας
(ΦΕΚ 2714Β/17-11-2011)».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του αρµοδίου Αντιδηµάρχου Αιγιαλείας κ. Βασιλείου Χριστόπουλου και
έλαβε υπόψη του την υπ’αριθ.πρωτ.81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 Απόφαση Υπουργού Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού
(ΥΠΑΣΥ∆), την ανάγκη προετοιµασίας εκ µέρους του ∆ήµου Αιγιαλείας
ως δυνητικού δικαιούχου, της τεκµηρίωσης της διοικητικής του ικανότητας σε προηγούµενο χρόνο, ώστε να συµπληρώνει για την κάθε αίτηση
του, τα πρόσθετα στοιχεία επιχειρησιακής και χρηµατοοικονοµικής ικανότητας, την υπ’αριθ.371/01.09.2009 απόφαση ∆ηµάρχου, το επικαιροποιηµένο Εγχειρίδιο ∆ιαδικασιών του ∆ήµου Αιγιαλείας για το σύστηµα
διαχείρισης των συγχρηµατοδοτούµενων έργων της προγραµµατικής
περιόδου 2014-2020, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 50 του
Ν.4314/2014 (Φ.Ε.Κ.265/τ.Α/23.12.2014) «Α)Για τη διαχείριση, τον
έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012
(ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/
2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις», του άρθρου 9 του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) ∆ήµου Αιγιαλείας (Φ.Ε.Κ.2714/τ.Β/17.11.
2011) «Αριθ.89233/18473 Έγκριση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας
∆ήµου Αιγιαλείας» και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/ τ.Α/
07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ δεν είχαν
προσέλθει ακόµη οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) Βασιλική Ψυχράµη
και 2) Χρήστος Λαϊνάς και µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
1)Την έγκριση του επικαιροποιηµένου Εγχειριδίου ∆ιαδικασιών
του ∆ήµου Αιγιαλείας, για την τεκµηρίωση της διοικητικής ικανότητας
του ∆ήµου Αιγιαλείας για το σύστηµα διαχείρισης και υλοποίησης των
συγχρηµατοδοτούµενων έργων της προγραµµατικής περιόδου 20142020.
2)Τον ορισµό του Τµήµατος Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής Ανάπτυξης ∆ήµου Αιγιαλείας, ως αρµόδιας Υπηρεσίας για την παρακολούθηση/εφαρµογή του
συστήµατος ∆ιαχείρισης Έργων.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 251/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
19 Μαΐου 2016

Αριθ. Απoφ.: 252
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο Ντίνο,
Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα 3)Βασιλική ΨυχράµηΣταυροπούλου,4) Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
6)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 7) Βασίλειο Γεωρ. Χριστόπουλο,
Αντιδηµάρχους, 8) Μαρία Τσουκαλά, 9) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 10)
∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 11) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 12)
Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 13) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 14)
Γεώργιο Γιοβά, 15 Ευστράτιο Βαρδάκη, 16) Βασίλειο Τοµαρά,
17)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 18) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και
19) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα εννέα (19) Μαΐου
2016, ηµέρα Πέµτπη και ώρα 14:00΄ σε Έκτακτη-Κατεπείγουσα
δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου
Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ. πρωτ. 14088/17-052016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστο-ποιήθηκε νόµιµα
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87
/τ.Α/ 07. 06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας , στα Μέλη του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, στον κ. Γενικό Γραµµατέα ∆ήµου, στους κ.κ.
Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους
Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του
∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της
Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα
κρίνει ως κατεπείγοντα.
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∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του
Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, 2) ∆ηµήτριος Kαλαµίδας, Αντιδήµαρχος, 3)∆ηµήτριος
Μπούνιας, 4) Βασίλειος Θ.Χριστόπουλος, 5)Γεώργιος Μεντζελόπουλος,
6) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 7)Νικόλαος Θανασούλιας, 8) Ευστάθιος
Θεοδωρακόπουλος, 9) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 10) Θεοφάνης
Σπηλιόπουλος, 11) Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 12) Χρήστος Γούτος, 13)
Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος και 14) Κων/νος Παπακωνσταντίνου,
κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την
ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα δέκα εννέα (19) από τα
τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ.249 έως και 254 )
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Για το αντικείµενο:«Υποβολή πρότασης προς χρηµατοδότηση στο
πλαίσιο της ∆ράσης 6.b.1.1-b «∆ράσεις εκσυγχρονισµού της λειτουργίας
των δικτύων ύδρευσης» (Κωδικός πρόσκλησης 6.b.1.1-b , Α.Π. 463/1602-2016) της επενδυτικής προτεραιότητας 6.b του Θεµατικού Στόχου 6
«∆ιατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της
αποδοτικής χρήσης των πόρων» του Άξονα Προτεραιότητας 2
«Προστασία του Περιβάλλοντος - Μετάβαση σε µια οικονοµία φιλική
στο περιβάλλον» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «∆υτική Ελλάδα»
2014-2020 για την υλοποίηση του έργου (πράξης) µε τίτλο «Βελτίωση
δικτύου ύδρευσης Ελαιώνα, Ροδιάς, Νικολαιίκων, Κάτω Ριζόµυλου &
∆ερβενακίου».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, καλεί το Σώµα να αποφασίσει για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα
της συνεδρίασης, διότι απαιτείται άµεσα να κατατεθεί πρόταση στο
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «∆υτική Ελλάδα» άξονας προτεραιότητας 2
«Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε µια οικονοµία φιλική
στο Περιβάλλον», ο οποίος συγχρηµατοδοτείται από ΕΤΠΑ, µε τίτλο
∆ράση 6.b.1.1-b: «∆ράσεις εκσυγχρονισµού της λειτουργίας των δικτύων
ύδρευσης», ώστε να γίνει υποβολή της πρότασης έως 23-05-2016
(καταληκτική ηµεροµηνία) στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020, το οποίο
απεφάνθηκε οµόφωνα για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του θέµατος,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07. 06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Στη συνέχεια ανακοινώνει το πέµπτο (5ο) θέµα της Ηµερήσιας
∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του αρµοδίου Αντιδηµάρχου κ.
Βασιλείου Χριστόπουλου, η οποία έχει ως εξής:
«Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 463/16-2-2016 (Α∆Α: Ψ73Β7Λ6-ΑΗ∆)
πρόσκληση (Κωδικός πρόσκλησης 26b11b_1) για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της ∆ράσης 6.b.1.1-b «∆ράσεις εκσυγχρονισµού της
λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης» της επενδυτικής προτεραιότητας 6b
του Θεµατικού Στόχου 6 «∆ιατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος
και προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων» του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε µία οικονοµία φιλική στο περιβάλλον» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «∆υτική
Ελλάδα» 2014 – 2020, µπορούν να ενταχθούν και να χρηµατοδοτηθούν
πράξεις που πληρούν τα κριτήρια της πρόσκλησης και των παραρτηµάτων της και περιλαµβάνουν δράσεις εκσυγχρονισµού της λειτουργίας των
δικτύων ύδρευσης, αντικατάστασης υφιστάµενων παλαιών υποδοµών
ύδρευσης, ανάπτυξης συστηµάτων ελέγχου διαρροών στα δίκτυα
µεταφοράς και διανοµής ύδατος, προµήθειας εξοπλισµού διαχείρισης
ύδατος, κ.α.
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Βασική προϋπόθεση για την ένταξη και υλοποίηση έργου (πράξης)
που εντάσσεται στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης είναι η
τεκµηρίωση της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας του
δικαιούχου και η ύπαρξη ωριµότητας η οποία τεκµηριώνεται, µεταξύ
άλλων, από την σχετική οριστική µελέτη του έργου.
Για τις ανωτέρω παρεµβάσεις, ο προϋπολογισµός του
προτεινόµενου έργου (πράξης) δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των
3.000.000€. Ο συνολικός διαθέσιµος προϋπολογισµός (ενδεικτική
κατανοµή συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης) που διατίθεται
συνολικά για τη χρηµατοδότηση των ανωτέρω παρεµβάσεων στη ∆υτική
Ελλάδα είναι 10.500.000€.
Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά µέσω ΟΠΣ – ΕΣΠΑ και
µόνο η αίτηση χρηµατοδότησης υποβάλλεται υπογεγραµµένη στην
Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας έως τις 23/5/2016 (ηµεροµηνία λήξης υποβολής
προτάσεων).
Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο
µέρος της αίτησης χρηµατοδότησης περιλαµβάνει το Τεχνικό ∆ελτίο
Πράξης και όλα τα συνοδευτικά δικαιολογητικά και συµπληρωµατικά
έγγραφα όπως περιγράφονται στις σελίδες 4 και 5 της ανωτέρω
πρόσκλησης και στα παραρτήµατα αυτής (Στοιχεία που τεκµηριώνουν
την αρµοδιότητα του δικαιούχου, Κανονιστικό πλαίσιο ορισµού του
φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης, Μελέτη σκοπιµότητας ή
σχετική τεκµηρίωση για εξέταση της αναγκαιότητας υλοποίησης της
Πράξης, κ.λπ.).
∆εδοµένης της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας του
∆ήµου Αιγιαλείας αλλά και της πρωτεύουσας ανάγκης για ολοκληρωµένο και σύγχρονο δίκτυο ύδρευσης εντός των ορίων του ∆ήµου (Ν.3463/
2006 ∆.Κ.∆ και του άρθρου 65 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/ Α/87/7-6-10) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης»), η υποβολή πρότασης προς χρηµατοδότηση στο
πλαίσιο της ∆ράσης 6.b.1.1-b «∆ράσεις εκσυγχρονισµού της λειτουργίας
των δικτύων ύδρευσης» του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προστασία του
Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε µία οικονοµία φιλική στο περιβάλλον»
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «∆υτική Ελλάδα» 2014 – 2020 για
την υλοποίηση του έργου (πράξης) µε τίτλο «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Ελαιώνα, Ροδιάς, Νικολαιϊκων, Κάτω Ριζόµυλου & ∆ερβενακίου»
κρίνεται πολύ σηµαντική.
Το προτεινόµενο έργο (πράξη) θα συµβάλει στην εξυπηρέτηση
των κατοίκων στους οικισµούς Ελαιώνα, Ροδιάς, Νικολαιϊκων, Κάτω
Ριζόµυλου και ∆ερβενακίου (2.077 κάτοικοι σύµφωνα µε τα στοιχεία της
γενικής απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ για το 2011) της ∆ηµοτικής Ενότητας
∆ιακοπτού του ∆ήµου Αιγιαλείας, µε στόχο την αύξηση της αποδοτικής
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χρήσης των υδατικών πόρων. Περιλαµβάνει τη βελτίωση του υφιστάµενου και κατασκευές νέων αγωγών εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου
καθώς και νέων δεξαµενών ύδρευσης των ΤΚ. Σε πιο ειδικό επίπεδο, το
προτεινόµενο έργο περιλαµβάνει: χωµατουργικές εργασίες και εκσκαφές,
κατασκευές από σκυρόδεµα, στεγανοποιήσεις – αρµούς, οικοδοµικές και
λοιπές εργασίες, σωληνώσεις και δίκτυα, ηλεκτροµηχανολογικές
εργασίες, κ.λπ.
Η Τεχνική Περιγραφή του έργου, οι επιµέρους εργασίες και οι
επιµέρους προδιαγραφές αναλύονται στην υπ. αριθµ. 63/17-5-2016
Μελέτη µε τίτλο «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Ελαιώνα, Ροδιάς,
Νικολαιϊκων, Κάτω Ριζόµυλου & ∆ερβενακίου».
Ο συνολικός προϋπολογισµός του προτεινόµενου έργου (πράξης)
διαµορφώνεται σε 2.177.100,00 € (συµπ. του ΦΠΑ), όπως αναλυτικά
περιγράφεται στον αναλυτικό προϋπολογισµό της υπ. αριθµ. 63/17-52016 µελέτης µε τίτλο «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Ελαιώνα, Ροδιάς,
Νικολαιϊκων, Κάτω Ριζόµυλου & ∆ερβενακίου». Καθαρή αξία:
1.770.000,00 €. Η κοστολόγηση αξιολογείται εύλογη δεδοµένων των
απαιτούµενων εργασιών, ενώ η κατανοµή στις επιµέρους εργασίες/ είδη
δαπανών ορθή σύµφωνα µε το φυσικό αντικείµενο και τα παραδοτέα του
προτεινόµενου έργου (πράξης).
Βάση της πρόσκλησης, ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας
επιλεξιµότητας των δαπανών του προτεινόµενου έργου (πράξης) ορίζεται
η 31/12/2023. Η ολοκλήρωση της προτεινόµενης πράξης θα πρέπει να
συντελεστεί έως την άνω ηµεροµηνία (βλ. σχετικά παρ. 4.1 – σελ. 3 της
ανωτέρω πρόσκλησης).
Στο πλαίσιο των απαιτήσεων για την διαδικασία αξιολόγησης του
έργου, απαιτείται απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής για διαθεσιµότητα/
επάρκεια προσωπικού – σύσταση οµάδας έργου (ειδικότητα, εµπειρία)
για την οικονοµική, τεχνική και διοικητική διαχείριση του ανωτέρω
έργου. Η Οµάδα έργου περιγράφεται στο σηµείο «62. Επιχειρησιακή
Ικανότητα/ Επάρκεια οµάδας έργου» του φακέλου της πρότασης/
αίτησης χρηµατοδότησης για την οικονοµική, τεχνική και διοικητική
διαχείριση του ανωτέρου έργου (πράξης) - στη βάση των πινάκων των
υποδειγµάτων 6 και 6Α του Παραρτήµατος Ι της ανωτέρω πρόσκλησης).
Κατόπιν των ανωτέρω,
Εισηγούµαι
- Την υποβολή πρότασης του ∆ήµου Αιγιαλείας προς χρηµατοδότηση στο πλαίσιο της ∆ράσης 6.b.1.1-b «∆ράσεις εκσυγχρονισµού
της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης» (Κωδικός πρόσκλησης
26b11b_1, Α.Π. 463/16-2-2016) της επενδυτικής προτεραιότητας
6b του Θεµατικού Στόχου 6 «∆ιατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων» του
Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε µία οικονοµία φιλική στο περιβάλλον» του Επιχειρη5

- σιακού Προγράµµατος «∆υτική Ελλάδα» 2014 – 2020 για την υλοποίηση του έργου (πράξης) µε τίτλο «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης
Ελαιώνα, Ροδιάς, Νικολαιϊκων, Κάτω Ριζόµυλου & ∆ερβενακίου
και προϋπολογισµό 2.177.100,00 € (συµπ. του ΦΠΑ).
- Την αποδοχή των όρων της ανωτέρω πρόσκλησης (Κωδικός
πρόσκλησης 26b11b_1, Α.Π. 463/16-2-2016) και των
παρατηµάτων αυτής.
- Την Επιχειρησιακή Ικανότητα του ∆ήµου Αιγιαλείας για την διαχείριση και υλοποίηση του ανωτέρου έργου (πράξης) όπως αυτή
τεκµηριώνεται στα σηµεία «62. Επιχειρησιακή Ικανότητα/ Επάρκεια οµάδας έργου» και «63. Επιχειρησιακή ικανότητα/ Εµπειρία
στην υλοποίηση συναφών έργων» του φακέλου της πρότασης -στη
βάση των πινάκων των υποδειγµάτων 6, 6Α και 8 του Παραρτήµατος Ι της πρόσκλησης)-.
- Τη σύσταση, τη διαθεσιµότητα και την επάρκεια της Οµάδας Έργου όπως περιγράφεται στο σηµείο «62. Επιχειρησιακή Ικανότητα/
Επάρκεια οµάδας έργου» του φακέλου της πρότασης για την οικονοµική, τεχνική και διοικητική διαχείριση του ανωτέρου έργου
(πράξης) - στη βάση των πινάκων των υποδειγµάτων 6 και 6Α του
Παραρτήµατος Ι της πρόσκλησης)- και συγκεκριµένα αποτελείται
από τους παρακάτω υπαλλήλους του ∆ήµου µας:
Στοιχεία Συγχρηµατοδοτούµενης Πράξης
Τίτλος πράξης

Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Ελαιώνα, Ροδιάς, Νικολαιϊκων, Κάτω Ριζόµυλου & ∆ερβενακίου

Υποέργο 1

Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Ελαιώνα, Ροδιάς, Νικολαιϊκων, Κάτω Ριζόµυλου & ∆ερβενακίου

Οργανωτικό σχήµα οµάδας έργου

Ρόλος / Αρµοδιότητα

Υποέργο/α
στο/α
οποίο/α
συµµετέχει

Προβλεπόµενη
απασχόληση
σε
ανθρωποµήνες
για τη
συνολική
διάρκεια της
πράξης²

Μόνιµος
υπάλληλος
του ∆ήµου

∆ιευθυντής/ Μέλος
επιτροπής παραλαβής
για την παραλαβή του
φυσικού εδάφους των
εκτελούµενων
δηµοτικών έργων για
το έτος 2016 (υπ.
αριθµ. 19/2016
απόφαση ∆Σ)

ΥΕ1

1,5

Μόνιµος
υπάλληλος
του ∆ήµου

Προϊσταµένη Τµήµατος
Ηλεκτροµηχανολογικών
έργων και
εγκαταστάσεων/
Υπεύθυνη Πράξης/
Μέλος επιτροπής
διαγωνισµού έργων
σύµφωνα µε το άρθρο
29 του Ν. 3669/2008
(υπ. αριθµ. 21/2016

ΥΕ1

4,5

Σχέση
εργασίας
Α/Α

1

2

Στέλεχος¹

ΤΣΙΓΚΡΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ

∆ΑΦΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
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Ειδικότητα

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
(ΕΡΓΩΝ
ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ∆ΟΜΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ)

Υπηρεσιακή µονάδα

∆ιεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών

∆ιεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών - Τµήµα
Ηλεκτροµηχανολογικών
έργων και
εγκαταστάσεων

(περιλαµβάνει
και στελέχη
µε συµβάσεις
µίσθωσης
έργου)

Στοιχεία Συγχρηµατοδοτούµενης Πράξης
Τίτλος πράξης

Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Ελαιώνα, Ροδιάς, Νικολαιϊκων, Κάτω Ριζόµυλου & ∆ερβενακίου

Υποέργο 1

Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Ελαιώνα, Ροδιάς, Νικολαιϊκων, Κάτω Ριζόµυλου & ∆ερβενακίου

Οργανωτικό σχήµα οµάδας έργου

Υποέργο/α
στο/α
οποίο/α
συµµετέχει

Προβλεπόµενη
απασχόληση
σε
ανθρωποµήνες
για τη
συνολική
διάρκεια της
πράξης²

Μόνιµος
υπάλληλος
του ∆ήµου

Επιβλέπων ΥΕ1/ Μέλος
επιτροπής παραλαβής
για την παραλαβή του
φυσικού εδάφους των
εκτελούµενων
δηµοτικών έργων για
το έτος 2016 (υπ.
αριθµ. 19/2016
απόφαση ∆Σ)/ Μέλος
επιτροπής διαγωνισµού
έργων σύµφωνα µε το
άρθρο 29 του Ν.
3669/2008 (υπ. αριθµ.
21/2016 απόφαση ΟΕ)

ΥΕ1

4,0

Μόνιµος
υπάλληλος
του ∆ήµου

Επιβλέπων ΥΕ1/ Μέλος
επιτροπής παραλαβής
για την παραλαβή του
φυσικού εδάφους των
εκτελούµενων
δηµοτικών έργων για
το έτος 2016 (υπ.
αριθµ. 19/2016
απόφαση ∆Σ)

ΥΕ1

4,0

Μόνιµος
υπάλληλος
του ∆ήµου

Επιβλέπων ΥΕ1/ Μέλος
επιτροπής παραλαβής
για την παραλαβή του
φυσικού εδάφους των
εκτελούµενων
δηµοτικών έργων για
το έτος 2016 (υπ.
αριθµ. 19/2016
απόφαση ∆Σ)

ΥΕ1

4,0

Μόνιµος
υπάλληλος
του ∆ήµου

Μέλος επιτροπής
παραλαβής για την
παραλαβή του φυσικού
εδάφους των
εκτελούµενων
δηµοτικών έργων για
το έτος 2016 (υπ.
αριθµ. 19/2016
απόφαση ∆Σ)/ Μέλος
επιτροπής ∆ιαγωνισµού
για έργα που θα
δηµοπρατηθούν το
έτος 2016 συνολικού
προϋπολογισµού µέχρι
το ανώτατο όριο της
δεύτερης τάξης του
Μ.Ε.ΕΠ.
(1.500.000,00€) χωρίς
να συνυπολογίζονται
τα κονδύλια της
αναθεώρησης και του
Φ.Π.Α (υπ. αριθµ.
20/2016 απόφαση ΟΕ)

ΥΕ1

1,5

Σχέση
εργασίας
Α/Α

Στέλεχος¹

Ειδικότητα

Υπηρεσιακή µονάδα

(περιλαµβάνει
και στελέχη
µε συµβάσεις
µίσθωσης
έργου)

Ρόλος / Αρµοδιότητα

απόφαση ΟΕ)

3

4

5

6

ΛΑΛΙΩΤΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
(ΕΡΓΩΝ
ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ∆ΟΜΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ)

ΛΙΟΦΑΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
(ΕΡΓΩΝ
ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ∆ΟΜΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ)

ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ

ΝΤΟΚΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΤΕ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

∆ιεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών - Τµήµα
Συγκοινωνιών –
Συγκοινωνιακών,
Κτιριακών, Υδραυλικών
και Εγγειοβελτιωτικών
Έργων

∆ιεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών - Τµήµα
Ηλεκτροµηχανολογικών
έργων και
εγκαταστάσεων

∆ιεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών - Τµήµα
Τροχαίου Υλικού –
Καυσίµων, Λιπαντικών,
Αποθήκης

∆ιεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών - Τµήµα
Συγκοινωνιών –
Συγκοινωνιακών,
Κτιριακών, Υδραυλικών
και Εγγειοβελτιωτικών
Έργων
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Στοιχεία Συγχρηµατοδοτούµενης Πράξης
Τίτλος πράξης

Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Ελαιώνα, Ροδιάς, Νικολαιϊκων, Κάτω Ριζόµυλου & ∆ερβενακίου

Υποέργο 1

Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Ελαιώνα, Ροδιάς, Νικολαιϊκων, Κάτω Ριζόµυλου & ∆ερβενακίου

Οργανωτικό σχήµα οµάδας έργου

Ρόλος / Αρµοδιότητα

Υποέργο/α
στο/α
οποίο/α
συµµετέχει

Προβλεπόµενη
απασχόληση
σε
ανθρωποµήνες
για τη
συνολική
διάρκεια της
πράξης²

Μόνιµος
υπάλληλος
του ∆ήµου

Αναπληρώτρια
προϊσταµένη Τµήµατος
Προϋπολογισµού,
Λογιστηρίου,
Μισθοδοσίας/
Υποστήριξη στην
οικονοµική διαχείριση
του έργου και την
ενταλµατοποίηση

ΥΕ1

2,0

ΥΕ1

2,0

ΥΕ1

2,0

Σχέση
εργασίας
Α/Α

7

8

9

Στέλεχος¹

ΛΕΥΚΕΛΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟ∆ΟΣΙΑ

ΝΤΑΒΑΝΤΖΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

(περιλαµβάνει
και στελέχη
µε συµβάσεις
µίσθωσης
έργου)

Ειδικότητα

Υπηρεσιακή µονάδα

∆Ε
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

∆ιεύθυνση
Οικονοµικών
Υπηρεσιών/ Τµήµα
Προϋπολογισµού,
Λογιστηρίου,
Μισθοδοσίας

∆Ε
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

∆ιεύθυνση
Οικονοµικών
Υπηρεσιών/ Τµήµα
Ταµείου

Μόνιµος
υπάλληλος
του ∆ήµου

Προϊσταµένη Τµήµατος
Ταµείου/ Υπεύθυνη
λογαριασµού και
πληρωµών/
Υποστήριξη ταµειακών
θεµάτων

∆Ε
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

∆ιεύθυνση
Προγραµµατισµού,
Οργάνωσης,
Πληροφορικής &
Τοπικής Ανάπτυξης/
Τµήµα
Προγραµµατισµού,
Οργάνωσης,
Τεχνολογιών
Πληροφορικής και
Επικοινωνιών

Μόνιµος
υπάλληλος
του ∆ήµου

Υποστήριξη στην
διοίκηση/ διαχείριση
του έργου

Συνολικοί ανθρωποµήνες απασχόλησης της Οµάδας Έργου

- Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου για την υπογραφή κάθε
σχετικού εγγράφου για την υποβολή της ανωτέρω πρότασης και
την υλοποίηση του έργου (πράξης).
- Την υπ’ αριθµ. 63/17-5-2016 Μελέτη του ανωτέρω έργου (πράξης)
µε τίτλο «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Ελαιώνα, Ροδιάς,
Νικολαικων, Κάτω Ριζόµυλου & ∆ερβενακίου και προϋπολογισµό
2.177.100,00 € (συµπ. του ΦΠΑ)».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του αρµοδίου Αντιδηµάρχου Αιγιαλείας κ. Βασιλείου Χριστόπουλου και
έλαβε υπόψη του την υπ’αριθ.πρωτ.463/16.02.2016 πρόσκληση (Κωδικός πρόσκλησης 26b11b_1) για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της
∆ράσης 6.b.1.1-b «∆ράσεις εκσυγχρονισµού της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης» της επενδυτικής προτεραιότητας 6b του Θεµατικού
Στόχου 6 «∆ιατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση
της αποδοτικής χρήσης των πόρων» του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προ-
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25,5

στασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε µία οικονοµία φιλική στο περιβάλλον» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «∆υτική Ελλάδα» 20142020, το γεγονός ότι στο πλαίσιο των απαιτήσεων για την διαδικασία αξιολόγησης του έργου, απαιτείται απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής για
διαθεσιµότητα/επάρκεια προσωπικού–σύσταση οµάδας έργου (ειδικότητα, εµπειρία) για την οικονοµική, τεχνική και διοικητική διαχείριση του
ανωτέρω έργου, την ανάγκη υποβολής εκ µέρους του ∆ήµου Αιγιαλείας,
πρόταση χρηµατοδότησης για την υλοποίηση του έργου (πράξης) µε
τίτλο «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Ελαιώνα, Ροδιάς, Νικολαιίκων,
Κάτω Ριζόµυλου & ∆ερβενακίου», καθώς επίσης και τις διατάξεις του
άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησηςΠρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ δεν είχαν προσέλθει ακόµη οι ∆ηµοτικοί
Σύµβουλοι κ.κ.: 1) Βασιλική Ψυχράµη και 2) Χρήστος Λαϊνάς και µετά
από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
- Την υποβολή πρότασης του ∆ήµου Αιγιαλείας προς χρηµατοδότηση στο πλαίσιο της ∆ράσης 6.b.1.1-b «∆ράσεις εκσυγχρονισµού
της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης» (Κωδικός πρόσκλησης
26b11b_1, Α.Π. 463/16-2-2016) της επενδυτικής προτεραιότητας
6b του Θεµατικού Στόχου 6 «∆ιατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων» του
Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε µία οικονοµία φιλική στο περιβάλλον» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «∆υτική Ελλάδα» 2014 – 2020 για την υλοποίηση του έργου (πράξης) µε τίτλο «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης
Ελαιώνα, Ροδιάς, Νικολαιϊκων, Κάτω Ριζόµυλου & ∆ερβενακίου
και προϋπολογισµό 2.177.100,00 € (συµπ. του ΦΠΑ).
- Την αποδοχή των όρων της ανωτέρω πρόσκλησης (Κωδικός
πρόσκλησης 26b11b_1, Α.Π. 463/16-2-2016) και των
παρατηµάτων αυτής.
- Την Επιχειρησιακή Ικανότητα του ∆ήµου Αιγιαλείας για την διαχείριση και υλοποίηση του ανωτέρου έργου (πράξης) όπως αυτή
τεκµηριώνεται στα σηµεία «62. Επιχειρησιακή Ικανότητα/ Επάρκεια οµάδας έργου» και «63. Επιχειρησιακή ικανότητα/ Εµπειρία
στην υλοποίηση συναφών έργων» του φακέλου της πρότασης -στη
βάση των πινάκων των υποδειγµάτων 6, 6Α και 8 του Παραρτήµατος Ι της πρόσκλησης)-.
- Τη σύσταση, τη διαθεσιµότητα και την επάρκεια της Οµάδας Έργου όπως περιγράφεται στο σηµείο «62. Επιχειρησιακή Ικανότητα/
Επάρκεια οµάδας έργου» του φακέλου της πρότασης για την οικονοµική, τεχνική και διοικητική διαχείριση του ανωτέρου έργου
(πράξης) - στη βάση των πινάκων των υποδειγµάτων 6 και 6Α του
Παραρτήµατος Ι της πρόσκλησης)- και συγκεκριµένα αποτελείται
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από τους παρακάτω υπαλλήλους του ∆ήµου µας:
Στοιχεία Συγχρηµατοδοτούµενης Πράξης
Τίτλος πράξης

Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Ελαιώνα, Ροδιάς, Νικολαιϊκων, Κάτω Ριζόµυλου & ∆ερβενακίου

Υποέργο 1

Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Ελαιώνα, Ροδιάς, Νικολαιϊκων, Κάτω Ριζόµυλου & ∆ερβενακίου

Οργανωτικό σχήµα οµάδας έργου

Ρόλος / Αρµοδιότητα

Υποέργο/α
στο/α
οποίο/α
συµµετέχει

Προβλεπόµενη
απασχόληση
σε
ανθρωποµήνες
για τη
συνολική
διάρκεια της
πράξης²

Μόνιµος
υπάλληλος
του ∆ήµου

∆ιευθυντής/ Μέλος
επιτροπής παραλαβής
για την παραλαβή του
φυσικού εδάφους των
εκτελούµενων
δηµοτικών έργων για
το έτος 2016 (υπ.
αριθµ. 19/2016
απόφαση ∆Σ)

ΥΕ1

1,5

Μόνιµος
υπάλληλος
του ∆ήµου

Προϊσταµένη Τµήµατος
Ηλεκτροµηχανολογικών
έργων και
εγκαταστάσεων/
Υπεύθυνη Πράξης/
Μέλος επιτροπής
διαγωνισµού έργων
σύµφωνα µε το άρθρο
29 του Ν. 3669/2008
(υπ. αριθµ. 21/2016
απόφαση ΟΕ)

ΥΕ1

4,5

Μόνιµος
υπάλληλος
του ∆ήµου

Επιβλέπων ΥΕ1/ Μέλος
επιτροπής παραλαβής
για την παραλαβή του
φυσικού εδάφους των
εκτελούµενων
δηµοτικών έργων για
το έτος 2016 (υπ.
αριθµ. 19/2016
απόφαση ∆Σ)/ Μέλος
επιτροπής διαγωνισµού
έργων σύµφωνα µε το
άρθρο 29 του Ν.
3669/2008 (υπ. αριθµ.
21/2016 απόφαση ΟΕ)

ΥΕ1

4,0

Μόνιµος
υπάλληλος
του ∆ήµου

Επιβλέπων ΥΕ1/ Μέλος
επιτροπής παραλαβής
για την παραλαβή του
φυσικού εδάφους των
εκτελούµενων
δηµοτικών έργων για
το έτος 2016 (υπ.
αριθµ. 19/2016
απόφαση ∆Σ)

ΥΕ1

4,0

Μόνιµος
υπάλληλος
του ∆ήµου

Επιβλέπων ΥΕ1/ Μέλος
επιτροπής παραλαβής
για την παραλαβή του
φυσικού εδάφους των
εκτελούµενων
δηµοτικών έργων για
το έτος 2016 (υπ.
αριθµ. 19/2016
απόφαση ∆Σ)

ΥΕ1

4,0

Σχέση
εργασίας
Α/Α

1

2

3

4

5

Στέλεχος¹

ΤΣΙΓΚΡΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ

∆ΑΦΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΛΑΛΙΩΤΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΛΙΟΦΑΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
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Ειδικότητα

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
(ΕΡΓΩΝ
ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ∆ΟΜΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ)

ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
(ΕΡΓΩΝ
ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ∆ΟΜΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ)

ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
(ΕΡΓΩΝ
ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ∆ΟΜΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ)

ΤΕ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Υπηρεσιακή µονάδα

∆ιεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών

∆ιεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών - Τµήµα
Ηλεκτροµηχανολογικών
έργων και
εγκαταστάσεων

∆ιεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών - Τµήµα
Συγκοινωνιών –
Συγκοινωνιακών,
Κτιριακών, Υδραυλικών
και Εγγειοβελτιωτικών
Έργων

∆ιεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών - Τµήµα
Ηλεκτροµηχανολογικών
έργων και
εγκαταστάσεων

∆ιεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών - Τµήµα
Τροχαίου Υλικού –
Καυσίµων, Λιπαντικών,
Αποθήκης

(περιλαµβάνει
και στελέχη
µε συµβάσεις
µίσθωσης
έργου)

Στοιχεία Συγχρηµατοδοτούµενης Πράξης
Τίτλος πράξης

Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Ελαιώνα, Ροδιάς, Νικολαιϊκων, Κάτω Ριζόµυλου & ∆ερβενακίου

Υποέργο 1

Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Ελαιώνα, Ροδιάς, Νικολαιϊκων, Κάτω Ριζόµυλου & ∆ερβενακίου

Οργανωτικό σχήµα οµάδας έργου

Ρόλος / Αρµοδιότητα

Υποέργο/α
στο/α
οποίο/α
συµµετέχει

Προβλεπόµενη
απασχόληση
σε
ανθρωποµήνες
για τη
συνολική
διάρκεια της
πράξης²

Μόνιµος
υπάλληλος
του ∆ήµου

Μέλος επιτροπής
παραλαβής για την
παραλαβή του φυσικού
εδάφους των
εκτελούµενων
δηµοτικών έργων για
το έτος 2016 (υπ.
αριθµ. 19/2016
απόφαση ∆Σ)/ Μέλος
επιτροπής ∆ιαγωνισµού
για έργα που θα
δηµοπρατηθούν το
έτος 2016 συνολικού
προϋπολογισµού µέχρι
το ανώτατο όριο της
δεύτερης τάξης του
Μ.Ε.ΕΠ.
(1.500.000,00€) χωρίς
να συνυπολογίζονται
τα κονδύλια της
αναθεώρησης και του
Φ.Π.Α (υπ. αριθµ.
20/2016 απόφαση ΟΕ)

ΥΕ1

1,5

Μόνιµος
υπάλληλος
του ∆ήµου

Αναπληρώτρια
προϊσταµένη Τµήµατος
Προϋπολογισµού,
Λογιστηρίου,
Μισθοδοσίας/
Υποστήριξη στην
οικονοµική διαχείριση
του έργου και την
ενταλµατοποίηση

ΥΕ1

2,0

ΥΕ1

2,0

ΥΕ1

2,0

Σχέση
εργασίας
Α/Α

6

7

8

9

Στέλεχος¹

Ειδικότητα

ΝΤΟΚΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΛΕΥΚΕΛΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟ∆ΟΣΙΑ

ΝΤΑΒΑΝΤΖΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Υπηρεσιακή µονάδα

∆ιεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών - Τµήµα
Συγκοινωνιών –
Συγκοινωνιακών,
Κτιριακών, Υδραυλικών
και Εγγειοβελτιωτικών
Έργων

(περιλαµβάνει
και στελέχη
µε συµβάσεις
µίσθωσης
έργου)

∆Ε
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

∆ιεύθυνση
Οικονοµικών
Υπηρεσιών/ Τµήµα
Προϋπολογισµού,
Λογιστηρίου,
Μισθοδοσίας

∆Ε
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

∆ιεύθυνση
Οικονοµικών
Υπηρεσιών/ Τµήµα
Ταµείου

Μόνιµος
υπάλληλος
του ∆ήµου

Προϊσταµένη Τµήµατος
Ταµείου/ Υπεύθυνη
λογαριασµού και
πληρωµών/
Υποστήριξη ταµειακών
θεµάτων

∆Ε
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

∆ιεύθυνση
Προγραµµατισµού,
Οργάνωσης,
Πληροφορικής &
Τοπικής Ανάπτυξης/
Τµήµα
Προγραµµατισµού,
Οργάνωσης,
Τεχνολογιών
Πληροφορικής και
Επικοινωνιών

Μόνιµος
υπάλληλος
του ∆ήµου

Υποστήριξη στην
διοίκηση/ διαχείριση
του έργου

25,5

Συνολικοί ανθρωποµήνες απασχόλησης της Οµάδας Έργου

- Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου για την υπογραφή κάθε
σχετικού εγγράφου για την υποβολή της ανωτέρω πρότασης και
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την υλοποίηση του έργου (πράξης).
- Την υπ’ αριθµ. 63/17-5-2016 Μελέτη του ανωτέρω έργου (πράξης)
µε τίτλο «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Ελαιώνα, Ροδιάς,
Νικολαικων, Κάτω Ριζόµυλου & ∆ερβενακίου και προϋπολογισµό
2.177.100,00 € (συµπ. του ΦΠΑ)».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 252/2016.
O Γραµµατέας
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Ο Πρόεδρος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
19 Μαΐου 2016

Αριθ. Απoφ.: 254
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο Ντίνο,
Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα 3)Βασιλική ΨυχράµηΣταυροπούλου,4) Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
6)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 7) Βασίλειο Γεωρ. Χριστόπουλο,
Αντιδηµάρχους, 8) Μαρία Τσουκαλά, 9) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 10)
∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 11) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 12)
Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 13) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 14)
Γεώργιο Γιοβά, 15 Ευστράτιο Βαρδάκη, 16) Βασίλειο Τοµαρά,
17)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 18) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και
19) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα εννέα (19) Μαΐου
2016, ηµέρα Πέµτπη και ώρα 14:00΄ σε Έκτακτη-Κατεπείγουσα
δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου
Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ. πρωτ. 14088/17-052016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστο-ποιήθηκε νόµιµα
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87
/τ.Α/ 07. 06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας , στα Μέλη του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, στον κ. Γενικό Γραµµατέα ∆ήµου, στους κ.κ.
Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους
Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του
∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της
Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα
κρίνει ως κατεπείγοντα.
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∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του
Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, 2) ∆ηµήτριος Kαλαµίδας, Αντιδήµαρχος, 3)∆ηµήτριος
Μπούνιας, 4) Βασίλειος Θ.Χριστόπουλος, 5)Γεώργιος Μεντζελόπουλος,
6) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 7)Νικόλαος Θανασούλιας, 8) Ευστάθιος
Θεοδωρακόπουλος, 9) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 10) Θεοφάνης
Σπηλιόπουλος, 11) Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 12) Χρήστος Γούτος, 13)
Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος και 14) Κων/νος Παπακωνσταντίνου,
κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την
ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα δέκα εννέα (19) από τα
τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ.249 έως και 254 )
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Για το αντικείµενο:«Τροποποίηση της υπ’αριθ.217/2016 απόφασης
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας, ως προς τα ονόµατα των δικαιούχων
της οικονοµικής βοήθειας».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, καλεί το Σώµα να αποφασίσει για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα
της συνεδρίασης, διότι απαιτείται η τροποποίηση της αριθ.217/2016 απόφασής του ως προς το όνοµα δικαιούχου οικονοµικής βοήθειας που εκ
παραδροµής αναφέρθηκε στην ανωτέρω απόφαση, προκειµένου να εκταµιευθεί άµεσα το ποσό της οικονοµικής βοήθειας, το οποίο απεφάνθηκε
οµόφωνα για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του θέµατος, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.
06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Στη συνέχεια ανακοινώνει το έβδοµο (7ο) θέµα της Ηµερήσιας
∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση της Προέδρου της ∆ηµοτικής Επιτροπής
Παιδείας (∆.Ε.Π.) Αιγιαλείας, κας Βασιλικής Ψυχράµη-Σταυροπούλου, η
οποία έχει ως εξής:
«Με την υπ’αρ.217/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και
µε την 58833/5996-28-04-2016 Απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιουνίου διατέθηκε το ποσό των
50.000 € σε οικονοµικά αδύναµους συµπολίτες µας.
Επειδή όµως εκ παραδροµής συµπεριελήφθη το όνοµα της κας
Kόρδα Βικτωρίας αλλά υπερβαίνει το συνολικό ποσό της υπ’αρ.A-525/
2016 Π.Α.Υ. και επειδή είναι επείγουσα ανάγκη να εκταµιευτεί το ποσό
των 50.000 ευρώ
Εισηγούµαστε
Την τροποποίηση 217/2016 Απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε
την εξαίρεση του ονόµατος της κας Κόρδα Βικτωρίας που εκ παραδροµής αναφέρθηκε στην παραπάνω απόφαση καθώς είναι επιτακτική ανάγκη για την εκταµίευση του ποσού των 50.000 ευρώ. Το όνοµα Κόρδα
Βικτωρία θα συµπεριληφθεί σε πίνακα που θα ακολουθήσει σε επόµενο
∆ηµοτικό Συµβούλιο».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
της αρµοδίας Αντιδηµάρχου κας Βασιλικής Ψυχράµη-Σταυροπούλου και
έλαβε υπόψη του την ανάγκη τροποποίησης της υπ’αριθ.217/2016 προηγούµενης απόφασής του, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’αριθ.πρωτ.58833/
5996/28.04.2016 όµοια του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου, καθώς επίσης και τις
διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 202 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/
08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα
Καλλικράτης», µετά από διαλογική συζήτηση,
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Οµόφωνα Αποφασίζει
Την τροποποίηση της υπ’αριθ.217/2016 προηγούµενης απόφασής
του, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. πρωτ. 58833/5996/28.04.2016
όµοια του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου, που αφορούσε την οικονοµική ενίσχυση οικονοµικά αδύναµων δηµοτών, ως προς τον δικαιούχο µε αύξοντα
αριθµό -52- και µε το όνοµα Βικτωρία Κόρδα, η οποία διαγράφεται από
τον πίνακα των δικαιούχων, διότι εκ παραδροµής συµπεριλήφθηκε
σ’ αυτόν.
Κατά τα λοιπά η υπ’αριθ.217/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας, ισχύει ως είχε.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 254/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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