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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
17 Σεπτεμβρίου 2018
Απόφαση 412
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Δημήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 3)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 4)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 5)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο,
6)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 7)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδημάρχους,
8)Μαρία Τσουκαλά, 9)Δημήτριο Φιλιππάτο, 10)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο,
11)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 12)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 13)Μαρία
Παπαχριστοπούλου, 14)Νικόλαο Θανασούλια, 15)Ευστράτιο Βαρδάκη,
16)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 17)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 18)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 19)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 20)Βασίλειο Τομαρά,
21)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο και 22)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις δέκα επτά (17) Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00΄ σε έκτακτη-κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά
από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ.
Δημητρίου Μπούνια, με αριθ.πρωτ.21274/14.09.2018, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στους κ.κ.
Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου
Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει
ως κατεπείγοντα.

1

ΑΔΑ: Ω8ΝΩΩ6Χ-ΖΔ2

Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ο κ. Ηλίας Κριτάκης της Τ.Κ. Αιγών.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος,
Αντιπρόεδρος, 2)Δημήτριος Μπούρδος, Γραμματέας, 3)Δημήτριος Καλαμίδας, 4)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, 5)Γεώργιος Ντίνος, 6)Ευστάθιος
Θεοδωρακόπουλος, 7)Χρήστος Γούτος, 8)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 9)Χρήστος Λαϊνάς, 10)Γεώργιος Μεντζελόπουλο και 11)Αθανάσιος
Μεντζελόπουλος, Μέλη, κωλυόμενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι δύο (22) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.411 έως και 412)
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Για το αντικείμενο: «Έγκριση της με αριθμό 94/2018 μελέτης με
τίτλο «Διαμόρφωση τμήματος κοινοχρήστων χώρων του οικισμού Αιγών
από την πλατεία Ι.Ν. Αγ. Τριάδας έως δημοτική οδό προς το Ιστορικό
Μουσείο» και υποβολή πρότασης/αίτησης για χρηματοδότηση του έργου
- πράξης, στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, Μέτρο 19:
«Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD/Leader»,
Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την τοπική
στρατηγική ανάπτυξης για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα», Δράση
19.2.4: «Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και
διαβάζει εισήγηση της αρμόδιας Αντιδημάρχου κας Βασιλικής ΨυχράμηΣταυροπούλου, η οποία έχει ως εξής:
«Ο Δήμος Αιγιαλείας έχει εκπονήσει την με αριθμό 94/2018 μελέτη με τίτλο: «Διαμόρφωση τμήματος κοινοχρήστων χώρων του οικισμού
Αιγών από την πλατεία Ι.Ν. Αγ. Τριάδας έως δημοτική οδό προς το Ιστορικό Μουσείο» την οποία θα υποβάλει προς χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, Μέτρο 19: «Τοπική ανάπτυξη
με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD/Leader», Υπομέτρο 19.2:
«Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την τοπική στρατηγική ανάπτυξης για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα», Δράση 19.2.4: «Βασικές
υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές».
Βάσει της πρόσκλησης, ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της πράξης (έργου), όπως περιγράφηκε, στο πρόγραμμα, ορίζεται η
21/09/2018. Επιπλέον, η υπογεγραμμένη αίτηση στήριξης και όλα τα δικαιολογητικά/έγγραφα υποβάλλονται στην ΟΤΔ ΑΧΑΪΑ Α.Ε.-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.), στη
διεύθυνση Πατρέως 16, Τ.Κ.26221, Πάτρα, εντός δέκα ημερολογιακών
ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης
στήριξης.
Ως εκ τούτου κρίνεται σκόπιμη η άμεση λήψη της κατωτέρω απόφασης η οποία πρέπει να προηγείται της υποβολής της πρότασης.
Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν πράξεις δημοσίου χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο
τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής. Οι εν λόγω
παρεμβάσεις παρέχονται δωρεάν στο ευρύ κοινό, ή η όποια χρηματική
συνεισφορά από το κοινό καλύπτει μέρος μόνο του πραγματικού κόστους
της δραστηριότητας, δεν μεταβάλει τον μη οικονομικό της χαρακτήρα
και δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αποζημίωση για την παρεχόμενη υπηρεσία.
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Ο προϋπολογισμός για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση τμήματος κοινοχρήστων χώρων του οικισμού Αιγών από την
πλατεία Ι.Ν. Αγ. Τριάδας έως δημοτική οδό προς το Ιστορικό Μουσείο»,
ανέρχεται σε 143.582,27 ευρώ και διαμορφώνεται συνολικά σε
178.042,01 ευρώ με το ΦΠΑ 24%.
Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση της μορφής και της λειτουργίας των κοινοχρήστων χώρων της βασικής ενότητας του κεντρικού πυρήνα του οικισμού των Αιγών, ώστε να αναβαθμιστεί η περιοχή αισθητικά και λειτουργικά και να υλοποιηθούν οι προτάσεις της μελέτης ανάπλασης, για την ανασυγκρότηση και επιβίωση του οικισμού.
Η μελέτη περιλαμβάνει την διαμόρφωση του συμπληρωματικού οδικού δικτύου του κεντρικού άξονα του οικισμού των Αιγών και ακολουθεί τις κατευθύνσεις της συνολικής μελέτης ανάπλασης της περιοχής εκτελούνται οι ακόλουθες εργασίες:
1.
Διαμορφώνεται και επιστρώνεται ο δημοτικός δρόμος του οικισμού από την πλατεία του Ι.Ν. Αγ. Τριάδας έως τη Δημοτική οδό που οδηγεί προς το πρώην Δημοτικό σχολείο, νυν Ιστορικό Μουσείο Αιγών.
2.
Ανακατασκευάζεται η κρήνη βόρεια της πλατείας και διαμορφώνεται ο χώρος που την περιβάλλει.
3.
Διαμορφώνεται, καθορίζεται και επιστρώνεται το περιπατητικό μονοπάτι που οδηγεί στο δημοτικό δρόμο προς Ιστορικό Μουσείο Αιγών.
4.
Ανακατασκευάζονται ή επισκευάζονται οι παλαιές περιτοιχίσεις
των ιδιοκτησιών, όπου υπάρχουν, στο τμήμα του δρόμου που διαμορφώνεται.
5.
Διαμορφώνονται χώροι σε μικρά πλατώματα του δρόμου και του
μονοπατιού.
Το συνολικό μήκος του τμήματος του δρόμου που διαμορφώνεται
είναι 220,00μ. περίπου και η επιφάνεια του 751,28 μ2 και του περιπατητικού μονοπατιού 71,65 μ. και συνολικής επιφάνειας 147,63 μ2.
Τα προτεινόμενα έργα διαμόρφωσης περιλαμβάνουν τις ακόλουθες
εργασίες:
1.
Επίστρωση του δρόμου που θα χρησιμοποιείται για την κίνηση πεζών και οχημάτων, με χρήση ορθογωνικών φυσικών κυβολίθων. Με την
επίστρωση του δρόμου κατασκευάζονται και οι απαραίτητες λειτουργικές
διαμορφώσεις για την σωστή κίνηση των πεζών και την υποδοχή του εξοπλισμού του δρόμου.
2.
Πλήρη διαμόρφωση τμήματος του δρόμου, ο οποίος δεν είναι βατός από αυτοκίνητα, λόγω κλίσεων, με την μορφή περιπατητικού μονοπατιού, με χρήση φυσικών πλακών ελεύθερα τοποθετημένων σε συμπυκνωμένο φυσικό αμμώδες υλικό και σκαλοπάτια όπου απαιτούνται, σε
συνδυασμό με τοιχεία από αργολιθοδομή μιας και δύο ορατών όψεων
πλάτους 40 εκ., όπου κρίνονται απαραίτητα για την συγκράτηση των
πρανών.
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3.
Διαμόρφωση ενός χώρου στάθμευσης, χωρητικότητας 2 αυτοκινήτων, επί του ασφαλτοστρωμένου δημοτικού δρόμου που οδηγεί στο Ιστορικό Μουσείο Αιγών, τόσο των επισκεπτών, όσο και των κατοίκων της
περιοχής, στο βόρειο τμήμα της περιοχής, πλησίον του χώρου του παλαιού Δημοτικού σχολείου.
4.
Πλήρη κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού του δρόμου και του
περιπατητικού μονοπατιού.
Δεδομένης της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας του Δήμου Αιγιαλείας αλλά και την επιτακτική ανάγκη για την βελτίωση της
μορφής και της λειτουργίας των κοινοχρήστων χώρων της βασικής ενότητας του κεντρικού πυρήνα του οικισμού των Αιγών, η οποία αποτελεί
το βασικό σημείο αναφοράς των κατοίκων και επισκεπτών του, η υποβολή πρότασης προς χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, Μέτρο 19: «Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών
κοινοτήτων CLLD/Leader», Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση
δράσεων υπό την τοπική στρατηγική ανάπτυξης για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα», Δράση 19.2.4: «Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές», Υποδράση 19.2.4.3 «Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι
χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές)», στο
πλαίσιο της Πρόσκλησης 559/CL/ΕΓΤΑΑ/20-4-2018 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Διαμόρφωση τμήματος κοινοχρήστων χώρων του οικισμού Αιγών από την πλατεία Ι.Ν. Αγ. Τριάδας έως δημοτική οδό προς το Ιστορικό
Μουσείο Κατόπιν των ανωτέρω,
Εισηγούμαι
Την έγκριση της με αριθμό 94/2018 μελέτης με τίτλο «Διαμόρφωση τμήματος κοινοχρήστων χώρων του οικισμού Αιγών από την πλατεία
Ι.Ν. Αγ. Τριάδας έως δημοτική οδό προς το Ιστορικό Μουσείο» που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δ. Αιγιαλείας.
Την υποβολή πρότασης/αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Αιγιαλείας στην πρόσκληση με αριθ.πρωτ.559/CL/ΕΓΤΑΑ/20-4-2018 του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, Μέτρο 19: «Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD/Leader», Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη
για την υλοποίηση δράσεων υπό την τοπική στρατηγική ανάπτυξης για
παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα», Δράση 19.2.4: «Βασικές υπηρεσίες
& ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές», Υποδράση 19.2.4.3 «Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και
τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: σημάνσεις, δημόσιοι

5

ΑΔΑ: Ω8ΝΩΩ6Χ-ΖΔ2

κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές)», για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Διαμόρφωση τμήματος
κοινοχρήστων χώρων του οικισμού Αιγών από την πλατεία Ι.Ν. Αγ.
Τριάδας έως δημοτική οδό προς το Ιστορικό Μουσείο» με συνολικό
προϋπολογισμό 178.042,01 €.
Την αποδοχή των όρων της ανωτέρω πρόσκλησης, ως κάτωθι:
α)
Οι προβλεπόμενες δαπάνες της προτεινόμενης πράξης, ή μέρος αυτών, δεν έχουν τύχει ούτε θα τύχουν χρηματοδότησης από άλλο Ταμείο ή
χρηματοδοτικό μέσο ή από άλλο πρόγραμμα ευρωπαϊκό ή εθνικό, στο
πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγούμενης προγραμματικής περιόδου.
β)
Δεν έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης
πράξης (η πράξη δεν έχει περατωθεί φυσικά ούτε έχει εκτελεστεί πλήρως) σύμφωνα με το άρθρο 65, παρ.6 του Καν.1303/2013.
γ)
Η προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε υποδομή ή παραγωγική επένδυση η οποία έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε εκτός
της περιοχής του προγράμματος εντός πέντε ετών από την τελική πληρωμή στο δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που οριζόταν στους κανόνες
περί κρατικών ενισχύσεων (σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν.1303/
2013).
δ)
Από την εν λόγω πράξη, με βάση τις υφιστάμενες κανονιστικές
ρυθμίσεις, δεν δύναται να παραχθούν έσοδα, μετά την ολοκλήρωση της
πράξης ή κατά τη διάρκεια υλοποίησής της, για τους εξής λόγους (συνδυαστικά ή εναλλακτικά):
•
δεν προβλέπεται η επιβολή στους τυχόν χρήστες του έργου τελών
ή προσαύξηση στο τυχόν ήδη υπάρχον τέλος, εξαιτίας της συγκεκριμένης
επένδυσης, τα οποία βαρύνουν άμεσα τους χρήστες για τη χρήση της υποδομής, την πώληση ή τη μίσθωση γης ή κτιρίων, ή πληρωμές για υπηρεσίες (μείον τυχόν λειτουργικά έξοδα και έξοδα αντικατάστασης βραχύβιου εξοπλισμού, τα οποία προκύπτουν κατά την αντίστοιχη περίοδο). Επίσης, η πράξη δεν επιφέρει εξοικονόμηση λειτουργικών δαπανών,
•
η υπόψη επένδυση δεν στοχεύει στην προσέλκυση πρόσθετης ζήτησης,
•
δεν προβλέπεται η οιαδήποτε παροχή υπηρεσιών έναντι πληρωμής,
•
τα έσοδα που δύναται να προκύψουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης
της πράξης, θα δηλωθούν πριν την τελική πληρωμή των δαπανών της
πράξης.
ε)
Έχω λάβει γνώση των υποχρεώσεων που πρέπει να τηρήσω στο
πλαίσιο της υλοποίησης της υποβαλλόμενης πρότασης, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της πρόσκλησης και εφόσον αξιολογηθεί
θετικά και χρηματοδοτηθεί από το ΠΑΑ 2014-2020 θα τηρήσω τις εν λόγω υποχρεώσεις.
στ) Ο φορέας λειτουργίας ή/και συντήρησης της πράξης, που θα αναλάβει τη λειτουργία ή/και συντήρηση του έργου είναι ο Δήμος Αιγιαλείας
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και ο οποίος έχει λάβει γνώση και συμφωνεί με το περιεχόμενο της πρότασης.
ζ)
Ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση έχει σύμφωνα με το ισχύον
θεσμικό πλαίσιο την αρμοδιότητα εκτέλεσης του έργου.
η)
Όλα τα στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβάλλονται στο φάκελο είναι αληθή.
θ)
Το έργο είναι σύμφωνο με το αντίστοιχο εφαρμοστέο ενωσιακό δίκαιο και το σχετικό με την εφαρμογή τους εθνικό δίκαιο.
ι)
Το έργο είναι στοχευμένο και συμβάλλει στην επίτευξη της τοπικής στρατηγικής και στην επίτευξη των επιλεγμένων θεματικών κατευθύνσεων του ΤΠ (Τοπικού Προγράμματος).
ια) Το έργο είναι σε συνάφεια με τις προτεραιότητες που αναφέρονται
στο ΠΑΑ 2014 - 2020 σχετικά με το CLLD/Leader.
ιβ) Το έργο εξυπηρετεί με άμεσο ή έμμεσο τρόπο την τοπική κοινωνία
και συμβάλλει στην ανάπτυξη αυτής.
ιγ)
Η πρόταση δεν έχει ενταχθεί/οριστικά υπαχθεί σε άλλο πρόγραμμα
/καθεστώς της 5ης προγραμματικής περιόδου για το ίδιο φυσικό αντικείμενο.
ιδ) Στον υποψήφιο δικαιούχο μέχρι και το χρόνο υποβολής της πρότασης δεν έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις για παραβίαση Κοινοτικών Κανονισμών ή Εθνικής Νομοθεσίας σε σχέση με την υλοποίηση έργων.
ιε)
Θα διευκολύνω κάθε έλεγχο από την ΟΤΔ ΑΧΑΪΑ Α.Ε.- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.) και
τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς.
ιστ) Κατά την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας για συμμετοχή στο
τοπικό πρόγραμμα CLLD/Leader της ΟΤΔ ΑΧΑΪΑ Α.Ε.- Αναπτυξιακή
Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.) ελήφθησαν
υπόψη και έγιναν αποδεκτοί όλοι οι όροι και προϋποθέσεις που αναφέρονται στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τα παραρτήματα αυτής.
Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου για την υποβολή της αίτησης στήριξης της ανωτέρω πρότασης και την υλοποίηση της Προτεινόμενης Πράξης».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε έλαβε υπόψη
του α)την υπ’ αριθ.411/2018 απόφασή του, περί έγκρισης του κατεπείγοντος χαρακτήρα της πρόσκλησης-συνεδρίασης, δεδομένου ότι το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης δικαιολογεί τον χαρακτήρα αυτόν, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και της
υπ’ αριθ.πρωτ.7079/25.02.2015 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: 73Η8465ΦΘΕ-ΔΥΑ), β)την ει-
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σήγηση της αρμόδιας Αντιδημάρχου κας Βασιλικής Ψυχράμη-Σταυροπούλου, γ)την υπ’ αριθ.94/2018 μελέτη με τίτλο: «Διαμόρφωση τμήματος κοινοχρήστων χώρων του οικισμού Αιγών από την πλατεία Ι.Ν. Αγ.
Τριάδας έως δημοτική οδό προς το Ιστορικό Μουσείο», όπως αυτή συντάχθηκε από τον κ. Ηλία Ντόκο, Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, δ)την ανάγκη εκτέλεσης
του ανωτέρω έργου, ε)την ανάγκη υποβολής πρότασης-αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Αιγιαλείας στην πρόσκληση με αριθ.πρωτ.559/CL/
ΕΓΤΑΑ/20.04.2018 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων,
στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, Μέτρο 19: «Τοπική
Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD/Leader», Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την τοπική στρατηγική ανάπτυξης για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα», Δράση 19.2.4:
«Βασικές υπηρεσίες & ανάπλασης χωριών σε αγροτικές περιοχές», Υποδράση 19.2.4.3 «Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες
και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές
πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών,
ποδηλατικές διαδρομές)», για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Διαμόρφωση τμήματος κοινοχρήστων χώρων του οικισμού Αιγών από την
πλατεία Ι.Ν. Αγ. Τριάδας έως δημοτική οδό προς το Ιστορικό Μουσείο»,
στ)τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ.147/τ.Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ζ)του άρθρου 65 του Ν.3852/
2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», μετά από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Αποφασίζει
1)Την έγκριση της με αριθμό 94/2018 μελέτης με τίτλο «Διαμόρφωση τμήματος κοινοχρήστων χώρων του οικισμού Αιγών από την πλατεία Ι.Ν. Αγ. Τριάδας έως δημοτική οδό προς το Ιστορικό Μουσείο» που
συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας.
2)Την υποβολή πρότασης/αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Αιγιαλείας στην Πρόσκληση με αριθ.πρωτ.559/CL/ΕΓΤΑΑ/20.04.2018 του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, Μέτρο 19: «Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD/Leader», Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη
για την υλοποίηση δράσεων υπό την τοπική στρατηγική ανάπτυξης για
παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα», Δράση 19.2.4: «Βασικές υπηρεσίες
& ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές», Υποδράση 19.2.4.3 «Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και
τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: σημάνσεις, δημόσιοι
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κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές)», για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Διαμόρφωση τμήματος
κοινοχρήστων χώρων του οικισμού Αιγών από την πλατεία Ι.Ν. Αγ.
Τριάδας έως δημοτική οδό προς το Ιστορικό Μουσείο» με συνολικό
προϋπολογισμό 178.042,01 €.
3)Την αποδοχή των όρων της ανωτέρω Πρόσκλησης, ως κάτωθι:
Α)Οι προβλεπόμενες δαπάνες της προτεινόμενης πράξης, ή μέρος
αυτών, δεν έχουν τύχει ούτε θα τύχουν χρηματοδότησης από άλλο Ταμείο ή χρηματοδοτικό μέσο ή από άλλο πρόγραμμα ευρωπαϊκό ή εθνικό,
στο πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγούμενης προγραμματικής περιόδου.
Β)Δεν έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης
πράξης (η πράξη δεν έχει περατωθεί φυσικά ούτε έχει εκτελεστεί πλήρως) σύμφωνα με το άρθρο 65, παρ.6 του Καν.1303/2013.
Γ)Η προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε υποδομή ή παραγωγική επένδυση η οποία έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε εκτός της περιοχής του προγράμματος εντός πέντε ετών από την τελική
πληρωμή στο δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που οριζόταν στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων (σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν.
1303/2013).
Δ)Από την εν λόγω πράξη, με βάση τις υφιστάμενες κανονιστικές
ρυθμίσεις, δεν δύναται να παραχθούν έσοδα, μετά την ολοκλήρωση της
πράξης ή κατά τη διάρκεια υλοποίησής της, για τους εξής λόγους (συνδυαστικά ή εναλλακτικά):
•
δεν προβλέπεται η επιβολή στους τυχόν χρήστες του έργου τελών
ή προσαύξηση στο τυχόν ήδη υπάρχον τέλος, εξαιτίας της συγκεκριμένης
επένδυσης, τα οποία βαρύνουν άμεσα τους χρήστες για τη χρήση της υποδομής, την πώληση ή τη μίσθωση γης ή κτιρίων, ή πληρωμές για υπηρεσίες (μείον τυχόν λειτουργικά έξοδα και έξοδα αντικατάστασης βραχύβιου εξοπλισμού, τα οποία προκύπτουν κατά την αντίστοιχη περίοδο). Επίσης, η πράξη δεν επιφέρει εξοικονόμηση λειτουργικών δαπανών,
•
η υπόψη επένδυση δεν στοχεύει στην προσέλκυση πρόσθετης ζήτησης,
•
δεν προβλέπεται η οιαδήποτε παροχή υπηρεσιών έναντι πληρωμής,
•
τα έσοδα που δύναται να προκύψουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης
της πράξης, θα δηλωθούν πριν την τελική πληρωμή των δαπανών της
πράξης.
Ε)Έχω λάβει γνώση των υποχρεώσεων που πρέπει να τηρήσω στο
πλαίσιο της υλοποίησης της υποβαλλόμενης πρότασης, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της πρόσκλησης και εφόσον αξιολογηθεί
θετικά και χρηματοδοτηθεί από το ΠΑΑ 2014-2020 θα τηρήσω τις εν λόγω υποχρεώσεις.
ΣΤ)Ο φορέας λειτουργίας ή/και συντήρησης της πράξης, που θα αναλάβει τη λειτουργία ή/και συντήρηση του έργου είναι ο Δήμος Αιγια-
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λείας και ο οποίος έχει λάβει γνώση και συμφωνεί με το περιεχόμενο της
πρότασης.
Ζ)Ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση έχει σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο την αρμοδιότητα εκτέλεσης του έργου.
Η)Όλα τα στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβάλλονται στο φάκελο είναι αληθή.
Θ)Το έργο είναι σύμφωνο με το αντίστοιχο εφαρμοστέο ενωσιακό
δίκαιο και το σχετικό με την εφαρμογή τους εθνικό δίκαιο.
Ι)Το έργο είναι στοχευμένο και συμβάλλει στην επίτευξη της τοπικής στρατηγικής και στην επίτευξη των επιλεγμένων θεματικών κατευθύνσεων του ΤΠ (Τοπικού Προγράμματος).
ΙΑ)Το έργο είναι σε συνάφεια με τις προτεραιότητες που αναφέρονται στο ΠΑΑ 2014 - 2020 σχετικά με το CLLD/Leader.
ΙΒ)Το έργο εξυπηρετεί με άμεσο ή έμμεσο τρόπο την τοπική κοινωνία και συμβάλλει στην ανάπτυξη αυτής.
ΙΓ)Η πρόταση δεν έχει ενταχθεί/οριστικά υπαχθεί σε άλλο πρόγραμμα/καθεστώς της 5ης προγραμματικής περιόδου για το ίδιο φυσικό αντικείμενο.
ΙΔ)Στον υποψήφιο δικαιούχο μέχρι και το χρόνο υποβολής της
πρότασης δεν έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις για παραβίαση Κοινοτικών Κανονισμών ή Εθνικής Νομοθεσίας σε σχέση με την υλοποίηση
έργων.
ΙΕ)Θα διευκολύνω κάθε έλεγχο από την ΟΤΔ ΑΧΑΪΑ Α.Ε.- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.)
και τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς.
ΙΣΤ)Κατά την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας για συμμετοχή στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/Leader της ΟΤΔ ΑΧΑΪΑ Α.Ε.-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.) ελήφθησαν υπόψη και έγιναν αποδεκτοί όλοι οι όροι και προϋποθέσεις που
αναφέρονται στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τα
παραρτήματα αυτής.
4)Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου του Μιχαήλ, για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου για
την υποβολή της αίτησης στήριξης της ανωτέρω πρότασης και την υλοποίηση της Προτεινόμενης Πράξης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 412/2018.
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
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