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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 Ιανουαρίου 2019
Απόφαση 2
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)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 10)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 11)Ευστράτιο Βαρδάκη, 12)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο,
13)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 14)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 15)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 16)Βασίλειο Τομαρά, 17)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου,
18)Χρήστο Λαϊνά, 19)Γεώργιο Μεντζελόπουλο και 20)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις δέκα επτά (17) Ιανουαρίου
2019, ημέρα Πέμπτη 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.1106/17.01.2019, 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 αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει
ως κατεπείγοντα.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος,
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Αντιπρόεδρος, 2)Δημήτριος Μπούρδος, Γραμματέας, 3)Δημήτριος Καλαμίδας, 4)Δημήτριος Φιλιππάτος, 5)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 6)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 7)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 8)Νικόλαος Θανασούλιας, 9)Γεώργιος Ντίνος, 10)Χρήστος Γούτος, 11)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 12)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος και 13)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, κωλυόμενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι (20) από τα
τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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Για το αντικείμενο: «Έγκριση ή μη του κατεπείγοντος χαρακτήρα
του μοναδικού θέματος εκτός Ημερήσιας Διατάξεως».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος
Μπούνιας, πριν από τη συζήτηση του μοναδικού θέματος της Ημερήσιας
Διατάξεως, ζητά από το Σώμα να αποφασίσει για το κατεπείγον ή όχι του
θέματος: «Καθορισμός κωδικού δαπανών δεκτικού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής», προκειμένου στη συνέχεια να συζητηθεί εκτός Ημερήσιας Διατάξεως.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού έλαβε υπόψη του α)τα
όσα εξέθεσε ο κ. Πρόεδρος, β)τις διατάξεις της παρ.7 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» και γ)την υπ’ αριθ.πρωτ.7079/25.02.2015 Εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: 73Η8465ΦΘΕΔΥΑ),
Ομόφωνα Αποφασίζει
Την κήρυξη του θέματος: «Καθορισμός κωδικού δαπανών δεκτικού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής», ως κατεπείγον.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 2/2019.
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
17 Ιανουαρίου 2019
Αριθ. Απoφ.: 3
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) Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 10) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 11) Ευστράτιο Βαρδάκη, 12)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο,
13) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 14) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 15) Βασίλειο
Φιλιππόπουλο, 16)Βασίλειο Τομαρά, 17) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 18) Χρήστο Λαϊνά, 19) Γεώργιο Μεντζελόπουλο και 20) Αθανάσιο
Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις δέκα επτά (17) του μηνός Ιανουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη 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.
1106/17-01-2019, 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
αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί
εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δεν
προσήλθε ουδείς.
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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) Δημήτριος Φιλιππάτος, 5) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 6)
Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 7)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 8)Νικόλαος
Θανασούλιας, 9) Γεώργιος Ντίνος, 10) Χρήστος Γούτος, 11)Βασίλειος
Ανδρουτσόπουλος, 12) Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος,13) Γρηγόριος
Τριανταφυλλόπουλος, κωλυόμενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι (20) από τα
τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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Για το αντικείμενο: «Καθορισμός κωδικού δαπανών δεκτικού
χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το τρίτο (3ο) θέμα ΕΚΤΟΣ της ημερήσιας διάταξης το οποίο ομόφωνα εντάχθηκε σ’ αυτή, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.
2/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, «περί έγκρισης του
κατεπείγοντος χαρακτήρα του μοναδικού θέματος εκτός Ημερήσιας Διατάξεως θεαμάτων» και διαβάζει εισήγηση της Διεύθυνσης των Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, η οποία έχει ως εξής:
«Προκειμένου να μπορεί ο Δήμος μας να προβεί σε έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για την πληρωμή διοδίων κατά την
μεταφορά αλατιού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου μετά την
πρόσκληση της περιφέρειας για τον άμεσο εφοδιασμό του θα πρέπει το
Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του να εγκρίνει τον παρακάτω Κ.Α
του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2019 ως δεκτικό έκδοσης εντάλματος προπληρωμής :
ΠΟΣΑ
(ΑΡΧΙΚΟΥ)
Κ.Α.
30-6411.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κ.λ.π)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

2.000,00

Το παραπάνω ποσό δίνατε να αναμορφώνεται κατόπιν αναμορφώσεων του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
της Διεύθυνσης των Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του Β.Δ. 17/5/15.06. 1959 (Φ.Ε.Κ./ 114/
τ.Α/15.06.1959) «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων», την υπ’ αριθ. 1/2019 απόφαση του Δ.Σ. περί έγκρισης ομόφωνα του κατεπείγοντος χαρακτήρα της συνεδρίασης – πρόσκλησης, την υπ’ αριθ. 2/2019 απόφαση του Δ.Σ. περί έγκρισης ομόφωνα
του κατεπείγοντος χαρακτήρα του μοναδικού θέματος εκτός ημερήσιας
διάταξης, καθώς επίσης και 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,
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Ομόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση τοu παρακάτω Κ.Α. του σκέλους των εξόδων
του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, ως
δεκτικό έκδοσης εντάλματος προπληρωμής :
ΠΟΣΑ
(ΑΡΧΙΚΟΥ)
Κ.Α.
30-6411.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κ.λ.π)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓIΣΜΟΥ

2.000,00

- Το παραπάνω ποσό δίνατε να αναμορφώνεται κατόπιν αναμορφώσεων του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 3 /2019
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
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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 Ιανουαρίου 2019
Απόφαση 4
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)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 10)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 11)Ευστράτιο Βαρδάκη, 12)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο,
13)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 14)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 15)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 16)Βασίλειο Τομαρά, 17)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου,
18)Χρήστο Λαϊνά, 19)Γεώργιο Μεντζελόπουλο και 20)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις δέκα επτά (17) Ιανουαρίου
2019, ημέρα Πέμπτη 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.1106/17.01.2019, 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 αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει
ως κατεπείγοντα.
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 Κα1
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λαμίδας, 4)Δημήτριος Φιλιππάτος, 5)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 6)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 7)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 8)Νικόλαος Θανασούλιας, 9)Γεώργιος Ντίνος, 10)Χρήστος Γούτος, 11)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 12)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος και 13)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, κωλυόμενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι (20) από τα
τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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Για το αντικείμενο: «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Αιγιαλείας, με τη σύσταση νέων οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το πρώτο (1ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και
διαβάζει το αποφασιστικό μέρος της υπ’ αριθ.1/2019 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας, το οποίο έχει ως εξής:
«Ομόφωνα Αποφασίζει
Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας την Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αιγιαλείας
με την σύσταση ενός (1) νέου γραφείου, με τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων του υπό σύσταση γραφείου καθώς και με την σύσταση δέκα τεσσάρων (14) νέων οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού όπως παραπάνω, ως εξής:
«Τροποποιείται το άρθρο 1 του μέρους 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ και στην ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ στο οποίο προστίθεται ένα (1) επιπλέον γραφείο ως εξής:
Δ. Γραφείο Τρίτης Ηλικίας

Τροποποιείται το άρθρο 14 του μέρους 2 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ και στην ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ στο οποίο προστίθενται οι αρμοδιότητες του Γραφείου Τρίτης Ηλικίας, ως εξής:
Δ. Γραφείο Τρίτης Ηλικίας
Αρμοδιότητες Γραφείου Τρίτης Ηλικίας
Το Γραφείο Τρίτης Ηλικίας είναι αρμόδιο για την εφαρμογή του
Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» ο σκοπός του οποίου είναι:

Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων της τρίτης ηλικίας καθώς και ατόμων με κινητικά ή άλλα ειδικά προβλήματα (ΑμεΑ),

Η ανίχνευση, διερεύνηση, καταγραφή και μελέτη των αναγκών
κοινωνικής φροντίδας των ηλικιωμένων και ατόμων με ειδικές ανάγκες
κατά προτεραιότητα στο σπίτι, στο άμεσο τοπικό επίπεδο και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον τους.

Η δημιουργία προϋποθέσεων για την αξιοπρεπή και υγιή διαβίωσή
τους και την κοινωνική τους ευημερία.

Η προάσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων τους και
η προστασία τους από αρνητικές διακρίσεις και συμπεριφορές κοινωνικού στιγματισμού, εκμετάλλευσης, κακοποίησης και παραμέλησης.

Η παραμονή τους στο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον και
αποφυγή της χρήσης ιδρυματικής περίθαλψης.

Διευκόλυνση της μετακίνησης, της επικοινωνίας και της κοινωνικής συμμετοχής τους.
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Η στήριξη και ανακούφιση της οικογένειας τους και των προσώπων που έχουν την ευθύνη φροντίδας τους καθώς και την εκπαίδευση
των μελών.
Οι υπηρεσίες του Προγράμματος παρέχονται από τα στελέχη με περιοδικές επισκέψεις κατ’ οίκον, ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του κάθε ωφελούμενου. Οι επιμέρους υπηρεσίες που προσφέρονται
στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος είναι τρεις: Κοινωνική
Εργασία, Νοσηλευτική Φροντίδα και η Οικογενειακή Βοήθεια.
Η Κοινωνική Εργασία η οποία παρέχεται από τους Κοινωνικούς Λειτουργούς αφορά:

Στην έρευνα για την υγεία, τις συνθήκες διαμονής, διατροφής, την
οικογενειακή, οικονομική, ασφαλιστική και κοινωνική κατάσταση του
χρήζοντος βοήθειας ατόμου, στον προσδιορισμό των αναγκών και της επίλυσης τους.

Στην καταγραφή μετά από σχετική επιτόπια έρευνα των αναγκών
του ατόμου και τον σχεδιασμό του τρόπου παρέμβασης για την παροχή
των υπηρεσιών.

Στην ευθύνη του συντονισμού της δουλειάς και τον προγραμματισμό των επισκέψεων όλων των ειδικοτήτων που εργάζονται στο πρόγραμμα.

Στην παροχή ψυχολογικής βοήθειας του ατόμου, στην στήριξη του
οικογενειακού περιβάλλοντος και στην παροχή συμβουλών στο περιβάλλον του ηλικιωμένου με σκοπό την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ανάγκες του.

Στην φροντίδα για την οικονομική κατάσταση του ηλικιωμένου
και της οικογένειας. Ειδικότερα μεριμνά για τις συντάξεις, τα αναπηρικά
επιδόματα και όλες τις παροχές που έχουν σχέση με τα ηλικιωμένα άτομα
και τις αναπηρίες τους από τα ταμεία και τους οργανισμούς.

Στο κλείσιμο ραντεβού σε Νοσοκομεία και επιτροπές για συντάξεις αναπηρίας.

Στην αξιολόγηση και εκτίμηση των αναγκών των ατόμων της κοινότητας.

Στην υποστηρικτική κοινωνική εργασία (ενδυνάμωση, συναισθηματική στήριξη ατόμου και του περιβάλλοντος του).

Στην συμβουλευτική ατόμου και οικογένειας.

Στην κοινωνική εργασία με τη κοινότητα (ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της κοινότητας σε θέματα υγείας και περιβάλλοντος για τη
βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης).

Στην μέριμνα για κοινωνικό-προνοιακά θέματα (επιδόματα απόρίας-αναπηρίας, συντάξεις).

Στην συνεργασία με διάφορους φορείς (τοπικούς, ιδιωτικούς, δημόσιους).

Στην μεσολάβηση και συνεργασία με υγειονομικές και κοινωνικές
υπηρεσίες (νοσοκομεία, διεύθυνση πρόνοιας, κ.λπ.).
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Η Νοσηλευτική Φροντίδα η οποία προσφέρεται από τους Νοσηλευτές
αφορά:

Στην παροχή κατ’ οίκον των βασικών νοσηλευτικών υπηρεσιών.

Στην φροντίδα για την εφαρμογή της Αγωγής Υγείας και Πρόληψης των χρήζοντα βοήθεια ατόμων, όπως επισκέψεις στο σπίτι του ασθενή.

Στην παροχή οδηγιών στον ασθενή όσον αφορά την βελτίωση της
υγείας του σε σχέση με την διατροφή του και το ανάλογο διαιτολόγιο, σε
συνεργασία με το Γιατρό.

Στην συνοδεία σε υγειονομικές υπηρεσίες των εξυπηρετουμένων
του προγράμματος οι οποίοι είναι απαραίτητο ή προτιμητέο να μετακινούνται συνοδευόμενοι.

Στην ατομική υγιεινή ατόμων που δεν αυτοεξυπηρετούνται.

Στις θεραπευτικές παρεμβάσεις (έλεγχος Α.Π., σακχάρου, χοληστερίνης).

Στην αγωγή υγείας στο άτομο και τη κοινότητα.

Στην φαρμακευτική αγωγή των εξυπηρετουμένων.

Στην συνεργασία με ιδιωτικούς ή δημόσιους υγειονομικούς φορείς.

Στην εκπαίδευση της οικογένειας για θέματα υγείας που την απασχολούν.
Η Οικογενειακή Βοήθεια που προσφέρεται από τους Οικογενειακούς
βοηθούς αφορά:

Στην ευθύνη για την φροντίδα της ατομικής υγιεινής και καθαριότητας του ατόμου που χρήζει βοήθειας.

Στην οικιακή φροντίδα και ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης όπως την προμήθεια φαρμάκων, τροφίμων και λοιπών αναγκών
πρώτης ανάγκης.

Σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο, επιλαμβάνεται της καθαριότητας του σπιτιού, της παρασκευής φαγητού, καθώς και την βοήθεια
στη σίτιση εφόσον κρίνεται αναγκαίο.

Στην καθαριότητα κατοικίας.

Στις εξωτερικές εργασίες (αγορές προϊόντων, πληρωμή λογαριασμών).

Στην σίτιση (μαγείρεμα φαγητού).

Στην συντροφιά.

Στην ατομική υγιεινή.
Οι παραπάνω ασκούν και κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Προγράμματος.

Τροποποιείται το άρθρο 30 του μέρους 4 ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ και στην παρ.2 ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ στο οποίο συστήνονται δέκα τέσσερις (14) νέες θέσεις
μόνιμου προσωπικού ως εξής:
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Στην παρ.2.3 που αφορά την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης συστήνονται οι παρακάτω θέσεις:
Α/Α

ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ

ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ

12.
13.

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
(7%-σύμφωνα με το άρθρο 3 του
ν.2643/1998(Α΄220)

0
0

4
2

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ
4
2

0

1

1

14.

Στην παρ.2.4 που αφορά την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
συστήνονται οι παρακάτω θέσεις:
Α/Α
19.

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ

ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ

0

3

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ
3

Στην παρ. 2.5 που αφορά την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
συστήνονται οι παρακάτω θέσεις:
Α/Α

ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ

ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ

10.

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ
ΒΟΗΘΩΝ

0

4

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ
4


Συμπληρώνεται το ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΡΘΡΟ του μέρους 6,
ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ως εξής:
Για τη μισθολογική δαπάνη του προσωπικού του Προγράμματος
«Βοήθεια στο Σπίτι» που στελεχώνει τις παραπάνω συσταθείσες οργανικές θέσεις, από το 2020 και εφεξής, εγγράφεται ειδική πίστωση στον
προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία αποδίδεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στους δικαιούχους Δήμους. Ειδικά
για το οικονομικό έτος 2019, η ανωτέρω μισθολογική δαπάνη καλύπτεται
από τις πιστώσεις του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» που προβλέπονται στην παρ.2 του άρθρου 153 του ν.4483/2017, οι οποίες μεταφέρονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και αποδίδονται
με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στους δικαιούχους δήμους».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού έλαβε υπόψη του α)την
υπ’ αριθ.1/2019 απόφασή του, περί έγκρισης του κατεπείγοντος χαρακτήρα της πρόσκλησης-συνεδρίασης, δεδομένου ότι τα θέματα της ημερήσιας διάταξης δικαιολογούν 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)το αποφασιστικό
μέρος της υπ’ αριθ.1/2019 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου
Αιγιαλείας, γ)την υπ’ αριθ.349/2011 (ΑΔΑ: 4ΑΜΩΩ6Χ-ΑΤΩ) απόφασή
του, περί έγκρισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Αιγιαλείας, δ)την υπ’ αριθ.πρωτ.89233/18473/10.11.2011 όμοια, του
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Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ.2714/τ.Β/17.
11.2011 «Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αιγιαλείας», ε)τις υπ’ αριθ.627/2011, 473/2013 (ΑΔΑ: ΒΛΩ7Ω6Χ-Τ10), 441/
2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9ΝΩ6Χ-919) & 345/2017 (ΑΔΑ: Ω1ΤΚΩ6Χ-2ΝΥ) αποφάσεις του, περί τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. Δήμου Αιγιαλείας, στ)τις υπ’
αριθ.πρωτ.67012/12858/31.08.2012 (Φ.Ε.Κ.2593/τ.Β/25.09.2012) «Συμπλήρωση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αιγιαλείας»,
134000/13223/15.11.2013 (Φ.Ε.Κ.3080/τ.Β/04.12.2013) «Τροποποίησησυμπλήρωση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αιγιαλείας» & 191798/22.08.2017 (Φ.Ε.Κ.3050/τ.Β/05.09.2017) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αιγιαλείας» όμοιες,
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου, ζ)την υπ’ αριθ.πρωτ.12/11.01.2019 βεβαίωση της
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αιγιαλείας (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.), η)την
ανάγκη τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου
Αιγιαλείας για την ομαλή και αδιάλειπτη λειτουργία του Προγράμματος
«Βοήθεια στο Σπίτι», θ)τις διατάξεις του άρθρου 10 (πλην των παρ.3 &
5) του Ν.3584/2007 (Φ.Ε.Κ.143/τ.Α/28.06.2007) «Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως συμπληρώθηκε με την παρ.1 του άρθρου 38 του Ν.3801/2009 (Φ.Ε.Κ.163/τ.Α/04.
09.2009), ι)της παρ.1 του άρθρου 91 του Ν.4583/2018 (Φ.Ε.Κ.212/τ.Α/
18.12.2018) «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων,
ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου
2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις», ια)της υπ’ αριθ.πρωτ.1921/19.01.2019 (ΑΔΑ: 9ΕΡ7465ΧΘ7-Π16)
Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του άρθρου 91 του ν. 4583/2018. - Ένταξη του Προγράμματος
«Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και
στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό» και ιβ)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
Την τροποποίηση-συμπλήρωση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Αιγιαλείας, όπως καταρτίσθηκε με την υπ’ αριθ.
349/2011 (ΑΔΑ: 4ΑΜΩΩ6Χ-ΑΤΩ) απόφασή του, η οποία εγκρίθηκε με
την υπ’ αριθ.πρωτ.89233/18473/10.11.2011 όμοια, του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου και δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ.2714/τ.Β/17.11.2011 «Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αιγιαλείας», με τη σύσταση ενός (1) νέου Γραφείου, με τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων του υπό
σύσταση Γραφείου καθώς και με τη σύσταση των δέκα τεσσάρων
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(14) νέων οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
Ως εκ τούτου στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου
Αιγιαλείας, τροποποιούνται-συμπληρώνονται τα κατωτέρω άρθρα ως εξής:
1)Άρθρο 1 του μέρους 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ και στην ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ στο οποίο
προστίθεται ένα (1) επιπλέον γραφείο ως εξής:
Δ. Γραφείο Τρίτης Ηλικίας.
2)Άρθρο 14 του μέρους 2 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ και στην ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
στο οποίο προστίθενται οι αρμοδιότητες του Γραφείου Τρίτης Ηλικίας,
ως εξής:
Δ. Γραφείο Τρίτης Ηλικίας.
Αρμοδιότητες Γραφείου Τρίτης Ηλικίας.
Το Γραφείο Τρίτης Ηλικίας είναι αρμόδιο για την εφαρμογή του
Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» ο σκοπός του οποίου είναι:
 Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων της τρίτης ηλικίας
καθώς και ατόμων με κινητικά ή άλλα ειδικά προβλήματα (ΑμεΑ).
 Η ανίχνευση, διερεύνηση, καταγραφή και μελέτη των αναγκών
κοινωνικής φροντίδας των ηλικιωμένων και ατόμων με ειδικές ανάγκες κατά προτεραιότητα στο σπίτι, στο άμεσο τοπικό επίπεδο
και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον τους.
 Η δημιουργία προϋποθέσεων για την αξιοπρεπή και υγιή διαβίωσή
τους και την κοινωνική τους ευημερία.
 Η προάσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων τους και
η προστασία τους από αρνητικές διακρίσεις και συμπεριφορές κοινωνικού στιγματισμού, εκμετάλλευσης, κακοποίησης και παραμέλησης.
 Η παραμονή τους στο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον και
αποφυγή της χρήσης ιδρυματικής περίθαλψης.
 Η διευκόλυνση της μετακίνησης, της επικοινωνίας και της κοινωνικής συμμετοχής τους.
 Η στήριξη και ανακούφιση της οικογένειας τους και των προσώπων που έχουν την ευθύνη φροντίδας τους καθώς και την εκπαίδευση των μελών.
Οι υπηρεσίες του Προγράμματος παρέχονται από τα στελέχη με
περιοδικές επισκέψεις κατ’ οίκον, ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του κάθε ωφελούμενου. Οι επιμέρους υπηρεσίες που προσφέρονται στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος είναι τρεις: Κοινωνική Εργασία, Νοσηλευτική Φροντίδα και η Οικογενειακή Βοήθεια.
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Η Κοινωνική Εργασία η οποία παρέχεται από τους Κοινωνικούς
Λειτουργούς αφορά:
 Στην έρευνα για την υγεία, τις συνθήκες διαμονής, διατροφής, την
οικογενειακή, οικονομική, ασφαλιστική και κοινωνική κατάσταση
του χρήζοντος βοήθειας ατόμου, στον προσδιορισμό των αναγκών
και της επίλυσής τους.
 Στην καταγραφή μετά από σχετική επιτόπια έρευνα των αναγκών
του ατόμου και τον σχεδιασμό του τρόπου παρέμβασης για την παροχή των υπηρεσιών.
 Στην ευθύνη του συντονισμού της δουλειάς και τον προγραμματισμό των επισκέψεων όλων των ειδικοτήτων που εργάζονται στο
πρόγραμμα.
 Στην παροχή ψυχολογικής βοήθειας του ατόμου, στην στήριξη του
οικογενειακού περιβάλλοντος και στην παροχή συμβουλών στο περιβάλλον του ηλικιωμένου με σκοπό την ευαισθητοποίηση σχετικά
με τις ανάγκες του.
 Στη φροντίδα για την οικονομική κατάσταση του ηλικιωμένου και
της οικογένειας. Ειδικότερα μεριμνά για τις συντάξεις, τα αναπηρικά επιδόματα και όλες τις παροχές που έχουν σχέση με τα ηλικιωμένα άτομα και τις αναπηρίες τους από τα ταμεία και τους οργανισμούς.
 Στο κλείσιμο ραντεβού σε Νοσοκομεία και επιτροπές για συντάξεις αναπηρίας.
 Στην αξιολόγηση και εκτίμηση των αναγκών των ατόμων της κοινότητας.
 Στην υποστηρικτική κοινωνική εργασία (ενδυνάμωση, συναισθηματική στήριξη ατόμου και του περιβάλλοντος του).
 Στη συμβουλευτική ατόμου και οικογένειας.
 Στην κοινωνική εργασία με τη κοινότητα (ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της κοινότητας σε θέματα υγείας και περιβάλλοντος
για τη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης).
 Στη μέριμνα για κοινωνικό-προνοιακά θέματα (επιδόματα απορίας
-αναπηρίας, συντάξεις).
 Στη συνεργασία με διάφορους φορείς (τοπικούς, ιδιωτικούς, δημόσιους).
 Στη μεσολάβηση και συνεργασία με υγειονομικές και κοινωνικές
υπηρεσίες (νοσοκομεία, διεύθυνση πρόνοιας, κ.λπ.).
Η Νοσηλευτική Φροντίδα η οποία προσφέρεται από τους Νοσηλευτές αφορά:
 Στην παροχή κατ’ οίκον των βασικών νοσηλευτικών υπηρεσιών.
 Στη φροντίδα για την εφαρμογή της Αγωγής Υγείας και Πρόληψης
των χρήζοντα βοήθεια ατόμων, όπως επισκέψεις στο σπίτι του ασθενή.
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 Στην παροχή οδηγιών στον ασθενή όσον αφορά τη βελτίωση της υγείας του σε σχέση με την διατροφή του και το ανάλογο διαιτολόγιο, σε συνεργασία με το Γιατρό.
 Στη συνοδεία σε υγειονομικές υπηρεσίες των εξυπηρετουμένων
του προγράμματος οι οποίοι είναι απαραίτητο ή προτιμητέο να μετακινούνται συνοδευόμενοι.
 Στην ατομική υγιεινή ατόμων που δεν αυτοεξυπηρετούνται.
 Στις θεραπευτικές παρεμβάσεις (έλεγχος Α.Π., σακχάρου, χοληστερίνης).
 Στην αγωγή υγείας στο άτομο και τη κοινότητα.
 Στη φαρμακευτική αγωγή των εξυπηρετουμένων.
 Στη συνεργασία με ιδιωτικούς ή δημόσιους υγειονομικούς φορείς.
 Στην εκπαίδευση της οικογένειας για θέματα υγείας που την απασχολούν.
Η Οικογενειακή Βοήθεια που προσφέρεται από τους Οικογενειακούς βοηθούς αφορά:
 Στην ευθύνη για την φροντίδα της ατομικής υγιεινής και καθαριότητας του ατόμου που χρήζει βοήθειας.
 Στην οικιακή φροντίδα και ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης όπως την προμήθεια φαρμάκων, τροφίμων και λοιπών αναγκών πρώτης ανάγκης.
 Σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο, επιλαμβάνεται της καθαριότητας του σπιτιού, της παρασκευής φαγητού, καθώς και την
βοήθεια στη σίτιση εφόσον κρίνεται αναγκαίο.
 Στην καθαριότητα κατοικίας.
 Στις εξωτερικές εργασίες (αγορές προϊόντων, πληρωμή λογαριασμών).
 Στη σίτιση (μαγείρεμα φαγητού).
 Στη συντροφιά.
 Στην ατομική υγιεινή.
Οι παραπάνω ασκούν και κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Προγράμματος.
3)Άρθρο 30 του μέρους 4 ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ και στην
παρ.2 ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
στο οποίο συστήνονται δέκα τέσσερις (14) νέες θέσεις μόνιμου προσωπικού ως εξής:
Στην παρ.2.3 που αφορά την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης συστήνονται οι παρακάτω θέσεις:
Α/Α

ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
13. ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
12.

10

ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

0

4

4

0

2

2

14.

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
(7%-σύμφωνα με το
άρθρο 3 του Ν.
2643/1998 (Α’ 220)
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0

1

1

Στην παρ.2.4 που αφορά την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συστήνονται οι παρακάτω θέσεις:
Α/Α

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ

ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ

19.

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

0

3

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ
3

Στην παρ.2.5 που αφορά την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης συστήνονται οι παρακάτω θέσεις:
Α/Α

ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ

ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ

10.

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ
ΒΟΗΘΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

0

4

4

4)ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΡΘΡΟ του μέρους 6, ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ως εξής:
Για τη μισθολογική δαπάνη του προσωπικού του Προγράμματος
«Βοήθεια στο Σπίτι» που στελεχώνει τις παραπάνω συσταθείσες οργανικές θέσεις, από το 2020 και εφεξής, εγγράφεται ειδική πίστωση στον
προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία αποδίδεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στους δικαιούχους Δήμους. Ειδικά
για το οικονομικό έτος 2019, η ανωτέρω μισθολογική δαπάνη καλύπτεται
από τις πιστώσεις του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» που προβλέπονται στην παρ.2 του άρθρου 153 του Ν.4483/2017, οι οποίες μεταφέρονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και αποδίδονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στους δικαιούχους δήμους.
-Κατά τα λοιπά, η υπ’ αριθ.349/2011 (ΑΔΑ: 4ΑΜΩΩ6Χ-ΑΤΩ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, όπως τροποποιήθηκεσυμπληρώθηκε με τις αριθ.627/2011, 473/2013 (ΑΔΑ: ΒΛΩ7Ω6Χ-Τ10),
441/2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9ΝΩ6Χ-919) & 345/2017 (ΑΔΑ: Ω1ΤΚΩ6Χ-2ΝΥ)
όμοιες, ισχύει ως είχε.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 4/2019.
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
17 Ιανουαρίου 2019
Αριθ. Απoφ.: 6
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) Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 10) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 11) Ευστράτιο Βαρδάκη, 12)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο,
13) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 14) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 15) Βασίλειο
Φιλιππόπουλο, 16)Βασίλειο Τομαρά, 17) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 18) Χρήστο Λαϊνά, 19) Γεώργιο Μεντζελόπουλο και 20) Αθανάσιο
Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις δέκα επτά (17) του μηνός Ιανουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη 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.
1106/17-01-2019, 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
αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί
εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δεν
προσήλθε ουδείς.
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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) Δημήτριος Φιλιππάτος, 5) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 6)
Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 7)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 8)Νικόλαος
Θανασούλιας, 9) Γεώργιος Ντίνος, 10) Χρήστος Γούτος, 11)Βασίλειος
Ανδρουτσόπουλος, 12) Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος,13) Γρηγόριος
Τριανταφυλλόπουλος, κωλυόμενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι (20) από τα
τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

2

Για το αντικείμενο: « Eξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη εξόδων εορτασμού της επετείου της «Μυστικής Συνέλευσης της Βοστίτσας
26-30 Ιανουαρίου 1821 ».
O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το τρίτο (3ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και
διαβάζει εισήγηση του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, η οποία έχει ως εξής:
«Κε Πρόεδρε και κοι Σύμβουλοι,
Με το υπ’ αριθ. 157/20-12-2017 Προεδρικό Διάταγμα
(ΦΕΚ/206/τ./Α/29-12-2017) καθιερώθηκε η 26η Ιανουαρίου, επέτειος της
«Μυστικής Συνέλευσης της Βοστίτσας (26-30 Ιανουαρίου 1821)», ως
δημόσια εορτή τοπικής σημασίας και ημέρα αργίας για τον Δήμο Αιγιαλείας Νομού Αχαΐας .
Με την υπ’ αριθ.589/2018 (ΑΔΑ:Ω0ΖΝΩ6Χ-ΦΜΧ) προηγούμενη
απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου αποφάσισε ομόφωνα:
« Α) Την εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης σε βάρος του
Κ.Α. 00-6443 του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018 με το συνολικό ποσό 1.180,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την κάλυψη
μέρους των δαπανών εορτασμού της επετείου της «Μυστικής Συνέλευσης της Βοστίτσας 26-30 Ιανουαρίου 1821», που αναλυτικά έχουν ως
παρακάτω :
1) ποσού 460,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σε βάρος του
ΚΑ 00-6443 του δημοτικού προϋπολογισμού οικoν. έτους 2018, για την
προμήθεια 500 φακέλων πολυτελείας τυπωμένων με λογότυπο Δήμου
και σφραγίδα και αντίστοιχων φύλλων (χαρτόνι Α4 τουάλ ιταλικό 120
gr) για τύπωση και αποστολή προσκλήσεων.
2) ποσού 420,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σε βάρος του ΚΑ
00-6443 του δημοτικού προϋπολογισμού οικoν. έτους 2018, για προμήθεια δύο (2) αναμνηστικών δώρων ( απομίμηση αντικειμένων) του Αρχαιολογικού Μουσείου Αιγίου, που θα προσφερθoύν στον κυβερνητικό
εκπρόσωπο & στον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης
Ελλάδος κ. Ιερώνυμο.
3) ποσού 300,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σε βάρος του ΚΑ
00-6443 του δημοτικού προϋπολογισμού οικoν. έτους 2018, για αγορά
πλακετών - μεταλλίων για τιμητικές διακρίσεις.
Γενικό σύνολο περίπου 1.180,00€
Β) Η ανάλογη εξειδίκευση πίστωσης για τις λοιπές δαπάνες που θα
απαιτηθούν για τον εορτασμό της επετείου, δηλαδή: 1) προμήθεια ειδών
catering και οργάνωσης ( εξοπλισμού & προσωπικού εξυπηρέτησης) της
δεξίωσης στις 26 Ιανουαρίου 2019 προς τιμή του εκπροσώπου της Κυβέρνησης , του Μακαριότατου Αρχιεπίσκοπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου και των λοιπών επισήμων προσκεκλημένων, 2) φωτο3

γραφική κάλυψη των εκδηλώσεων και εκτύπωση των φωτογραφιών για
το αρχείο του Δήμου, 3) ηχητική κάλυψη των τριήμερων εκδηλώσεων
της επετείου, 4) τον ανθοστολισμό των τραπεζιών της αίθουσας, όπου θα
παρατεθεί το επίσημο γεύμα κ.λ.π., θα γίνει σε βάρος του σχετικού Κ.Α.
μετά την έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2019 από
την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου.
Γ) Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, για την απευθείας ανάθεση των ανωτέρω δαπανών ».
Κατόπιν των ανωτέρω η υπ’αριθ.669/2018 (ΑΔΑ:7ΔΟΥΩ6Χ-4ΛΠ)
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας σχετικά με την «Έγκριση προϋπολογισμού και πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων (Πίνακας 5.Α) του Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους
2019», εγκρίθηκε από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου, με την υπ’αριθ. πρωτ.
289889/15-01-2019 απόφασή του, εισηγούμαι λοιπόν την εξειδίκευση
της εγγεγραμμένης πίστωσης για τις λοιπές δαπάνες που θα απαιτηθούν
για τον εορτασμό της επετείου, δηλαδή: 1) προμήθεια ειδών catering και
οργάνωσης (εξοπλισμού & προσωπικού εξυπηρέτησης) της δεξίωσης
στις 26 Ιανουαρίου 2019 προς τιμή του εκπροσώπου της Κυβέρνησης,
του Μακαριότατου Αρχιεπίσκοπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου και των λοιπών επισήμων προσκεκλημένων, 2) φωτογραφική κάλυψη των εκδηλώσεων και εκτύπωση των φωτογραφιών για το αρχείο
του Δήμου, 3) ηχητική κάλυψη των τριήμερων εκδηλώσεων της επετείου,
4) τον ανθοστολισμό των τραπεζιών της αίθουσας, όπου θα παρατεθεί το
επίσημο γεύμα κ.λ.π., φιλοξενία/διαμονή επισήμων προσκεκλημένων,
συνολικού ποσού προϋπολογισμού δώδεκα χιλιάδων και εκατόν εβδομήντα ευρώ (12.170,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σε βάρος του
Κ.Α. 00-6443 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019,
για την κάλυψη των ανωτέρω δαπανών που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των εορταστικών εκδηλώσεων της δημόσιας εορτής τοπικής
σημασίας της επετείου «Μυστική Συνέλευση της Βοστίτσας 26 Ιανουαρίου 1821», αναλυτικά κατά Κ.Α δαπάνης, ως παρακάτω :
1) Ποσού 4.700,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α σε βάρος του
ΚΑ 00-6443 του δημοτικού προϋπολογισμού οικoν. έτους 2019, για προμήθεια ειδών catering και οργάνωσης (εξοπλισμού & προσωπικού εξυπηρέτησης) της δεξίωσης που θα παρατεθεί στο δημοτικό κτίριο Παναγιωτόπουλου στις 26 Ιανουαρίου 2019, προς τιμή του εκπροσώπου της
Κυβέρνησης, του Μακαριότατου Αρχιεπίσκοπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου και των λοιπών επισήμων προσκεκλημένων.
2) Ποσού 400,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σε βάρος του
ΚΑ 00-6443 του δημοτικού προϋπολογισμού οικoν. έτους 2019, για την
φωτογραφική κάλυψη των τριήμερων εκδηλώσεων της επετείου και εκτύπωση των φωτογραφιών για το αρχείο του Δήμου Αιγιαλείας.
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3) Ποσού 4.890,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σε βάρος του
ΚΑ 00-6443 του δημοτικού προϋπολογισμού οικoν. έτους 2019, για την
ηχητική κάλυψη των τριήμερων εορταστικών εκδηλώσεων της επετείου
της «26ης Ιανουαρίου 1821», σύμφωνα με το Πρόγραμμα των Εκδηλώσεων και συγκεκριμένα για ηχητική κάλυψη εκδήλωσης «1η Ανοιχτή
Συνέλευση της Βοστίτσας», στο κτίριο Πολύκεντρο στην παραλία Αιγίου, ηχητική κάλυψη παρέλασης Συλλόγων με άρματα Πετμεζά και Ζαΐμη
με παραδοσιακές στολές, χορευτικών συγκροτημάτων και εν συνεχεία
ομιλιών –χαιρετισμών και παρουσίαση χορευτικών χορών στην πλατεία
Αγίας Λαύρας, ηχητική κάλυψη των εγκαινίων έκθεσης φωτογραφίας,
παραδοσιακών φορεσιών και αρμάτων στο δημοτικό κτίριο Παναγιωτόπουλου, ηχητική κάλυψη μικρού δρώμενου και χορευτικών στην οδό Δεσποτοπούλων, επιμνημόσυνης δέησης και κατάθεση στεφάνων στην
προτομή του ΑΝΔΡΕΑ ΛΟΝΤΟΥ στο προαύλιο χώρο του Δημοτικού
Ιστορικού & Λαογραφικού Μουσείου Αιγίου (όπου και η οικία Λόντου),
παρέλαση μπροστά από εξέδρα επισήμων επί της οδού Μητροπόλεως
στο χώρο της πλατείας του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Φανερωμένης
Αιγίου, από συλλόγους με παραδοσιακές φορεσιές - άρματα από μαθητές
των δημοτικών σχολείων, των γυμνασίων και των λυκείων του Δήμου
Αιγιαλείας, Χορευτικών Ομίλων & Συλλόγων με παραδοσιακές φορεσιές
με την συμμετοχή των Φιλαρμονικών Αιγίου, Ακράτας, Αιγείρας, για την
κάλυψη συνολικά τριών (3) θεατρικών παραστάσεων «Μυστική Συνέλευση της Βοστίτσας» με φωτισμό και ήχο, (δηλ. δύο (2) παραστάσεις
στις 26 και 28 Ιανουαρίου 2019 στην αίθουσα του Δημοτικού κινηματοθέατρου «ΑΠΟΛΛΩΝ» στο Αίγιο και μία (1) παράσταση στις 27 Ιανουαρίου 2019 στην αίθουσα Πολιτιστικού Συλλόγου Τεμένης), καθώς επίσης και την ηχητική κάλυψη στην αίθουσα κτιρίου Παναγιωτόπουλου,
όπου θα παρατεθεί το επίσημο γεύμα.
4) Ποσού 150,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σε βάρος του ΚΑ
00-6443 του δημοτικού προϋπολογισμού οικoν. έτους 2019, για τον ανθοστολισμό των τραπεζιών της αίθουσας κτιρίου Παναγιωτόπουλου, όπου θα παρατεθεί το επίσημο γεύμα.
5) Ποσού 500,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σε βάρος του ΚΑ
00-6443 του δημοτικού προϋπολογισμού οικoν. έτους 2019, για την παράθεση δείπνου σε επισήμους προσκεκλημένους και ομιλητές, που θα
παραστούν στην εκδήλωση «1η Ανοιχτή Συνέλευση της Βοστίτσας», στο
κτίριο Πολύκεντρο στην παραλία Αιγίου,
6) Ποσού 1.380,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σε βάρος του
ΚΑ 00-6443 του δημοτικού προϋπολογισμού οικoν. έτους 2019, για την
τοποθέτηση τριάντα επτά (37) banner (σταντ) που θα απεικονίζουν μορφές ηρώων του 1821 και την «Μυστική Συνέλευση της Βοστίτσας 26 Ιανουαρίου 1821», σε χώρους των εκδηλώσεων.
7) Ποσού 150,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σε βάρος του ΚΑ
00-6443 του δημοτικού προϋπολογισμού οικoν. έτους 2019, για την φι5

λοξενία/διαμονή Δημάρχου Αθηναίων και επισήμων προσκεκλημένων
ομιλητών για την ιστορική σημασία της επετείου της «Μυστικής Συνέλευσης της Βοστίτσας 26 Ιανουαρίου 1821».
Γενικό σύνολο = 12.170,00 € .
Β) Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, για την απευθείας ανάθεση των ανωτέρω δαπανών.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου και έλαβε υπόψη
α) την υπ’ αριθ.1/2019 ομόφωνη απόφασή του, περί έγκρισης του κατεπείγοντος χαρακτήρα της πρόσκλησης-συνεδρίασης, δεδομένου ότι τα
θέματα της ημερήσιας διάταξης δικαιολογούν 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),
του, β) την ανάγκη εξειδίκευσης πίστωσης για την αντιμετώπιση των δαπανών των τριήμερων εορταστικών εκδηλώσεων της εν λόγω επετείου,
γ) το υπ’ αριθ. 157/20-12-2017 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ/206/τ.Α΄/2912-2017) με το οποίο καθιερώθηκε η 26η Ιανουαρίου, επέτειος της «Μυστικής Συνέλευσης της Βοστίτσας 26-30 Ιανουαρίου 1821» ως δημόσιας
εορτής τοπικής σημασίας και ημέρα αργίας για τον Δήμο Αιγιαλείας, δ)
την υπ’ αριθ. 589/2018 προηγούμενη απόφασή του, ε) τις διατάξεις του
άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/ τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της
Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής
και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ
Ι»], στ΄) τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 158 του Ν.3463/2006
(Φ.Ε.Κ.114/ τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», ζ) το Π.Δ.80/2016 (Φ.Ε.Κ.145/τ.Α/05.08.2016) «Ανάλυση υποχρεώσεων από τους διατάκτες», η) 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)», καθώς επίσης
και θ) του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης», μετά από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Α) Την εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης σε βάρος του
Κ.Α. 00-6443 του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2019 με το συνολικό ποσό 12.170,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ.1 και 2 του άρθρου 203 του Ν.4555/18),για την κάλυψη μέρους των παραπάνω δαπανών εορτασμού της επετείου της «Μυστι-
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κής Συνέλευσης της Βοστίτσας 26-30 Ιανουαρίου 1821», που αναλυτικά
έχουν ως παρακάτω :
1) Ποσού 4.700,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α σε βάρος του
ΚΑ 00-6443 του δημοτικού προϋπολογισμού οικoν. έτους 2019, για προμήθεια ειδών catering και οργάνωσης (εξοπλισμού & προσωπικού εξυπηρέτησης) της δεξίωσης που θα παρατεθεί στο δημοτικό κτίριο Παναγιωτόπουλου στις 26 Ιανουαρίου 2019, προς τιμή του εκπροσώπου της
Κυβέρνησης, του Μακαριότατου Αρχιεπίσκοπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου και των λοιπών επισήμων προσκεκλημένων.
2) Ποσού 400,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σε βάρος του
ΚΑ 00-6443 του δημοτικού προϋπολογισμού οικoν. έτους 2019, για την
φωτογραφική κάλυψη των τριήμερων εκδηλώσεων της επετείου και εκτύπωση των φωτογραφιών για το αρχείο του Δήμου Αιγιαλείας.
3) Ποσού 4.890,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σε βάρος του
ΚΑ 00-6443 του δημοτικού προϋπολογισμού οικoν. έτους 2019, για την
ηχητική κάλυψη των τριήμερων εορταστικών εκδηλώσεων της επετείου
της «26ης Ιανουαρίου 1821», σύμφωνα με το Πρόγραμμα των Εκδηλώσεων και συγκεκριμένα για ηχητική κάλυψη εκδήλωσης «1η Ανοιχτή
Συνέλευση της Βοστίτσας», στο κτίριο Πολύκεντρο στην παραλία Αιγίου, ηχητική κάλυψη παρέλασης Συλλόγων με άρματα Πετμεζά και Ζαΐμη
με παραδοσιακές στολές, χορευτικών συγκροτημάτων και εν συνεχεία
ομιλιών –χαιρετισμών και παρουσίαση χορευτικών χορών στην πλατεία
Αγίας Λαύρας, ηχητική κάλυψη των εγκαινίων έκθεσης φωτογραφίας,
παραδοσιακών φορεσιών και αρμάτων στο δημοτικό κτίριο Παναγιωτόπουλου, ηχητική κάλυψη μικρού δρώμενου και χορευτικών στην οδό Δεσποτοπούλων, επιμνημόσυνης δέησης και κατάθεση στεφάνων στην προτομή του ΑΝΔΡΕΑ ΛΟΝΤΟΥ στο προαύλιο χώρο του Δημοτικού Ιστορικού & Λαογραφικού Μουσείου Αιγίου (όπου και η οικία Λόντου), παρέλαση μπροστά από εξέδρα επισήμων επί της οδού Μητροπόλεως στο
χώρο της πλατείας του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Φανερωμένης Αιγίου, από συλλόγους με παραδοσιακές φορεσιές - άρματα από μαθητές των
δημοτικών σχολείων, των γυμνασίων και των λυκείων του Δήμου Αιγιαλείας, Χορευτικών Ομίλων & Συλλόγων με παραδοσιακές φορεσιές με
την συμμετοχή των Φιλαρμονικών Αιγίου, Ακράτας, Αιγείρας, για την
κάλυψη συνολικά τριών (3) θεατρικών παραστάσεων «Μυστική Συνέλευση της Βοστίτσας» με φωτισμό και ήχο, (δηλ. δύο (2) παραστάσεις
στις 26 και 28 Ιανουαρίου 2019 στην αίθουσα του Δημοτικού κινηματοθέατρου «ΑΠΟΛΛΩΝ» στο Αίγιο και μία (1) παράσταση στις 27 Ιανουαρίου 2019 στην αίθουσα Πολιτιστικού Συλλόγου Τεμένης), καθώς επίσης και την ηχητική κάλυψη στην αίθουσα κτιρίου Παναγιωτόπουλου,
όπου θα παρατεθεί το επίσημο γεύμα.
4) Ποσού 150,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σε βάρος του ΚΑ
00-6443 του δημοτικού προϋπολογισμού οικoν. έτους 2019, για τον αν-
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θοστολισμό των τραπεζιών της αίθουσας κτιρίου Παναγιωτόπουλου, όπου θα παρατεθεί το επίσημο γεύμα.
5) Ποσού 500,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σε βάρος του ΚΑ
00-6443 του δημοτικού προϋπολογισμού οικoν. έτους 2019, για την παράθεση δείπνου σε επισήμους προσκεκλημένους και ομιλητές, που θα
παραστούν στην εκδήλωση «1η Ανοιχτή Συνέλευση της Βοστίτσας», στο
κτίριο Πολύκεντρο στην παραλία Αιγίου,
6) Ποσού 1.380,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σε βάρος του
ΚΑ 00-6443 του δημοτικού προϋπολογισμού οικoν. έτους 2019, για την
τοποθέτηση τριάντα επτά (37) banner (σταντ) που θα απεικονίζουν μορφές ηρώων του 1821 και την «Μυστική Συνέλευση της Βοστίτσας 26 Ιανουαρίου 1821», σε χώρους των εκδηλώσεων.
7) Ποσού 150,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σε βάρος του ΚΑ
00-6443 του δημοτικού προϋπολογισμού οικoν. έτους 2019, για την φιλοξενία/διαμονή Δημάρχου Αθηναίων και επισήμων προσκεκλημένων
ομιλητών για την ιστορική σημασία της επετείου της «Μυστικής Συνέλευσης της Βοστίτσας 26 Ιανουαρίου 1821».
Β) Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, για την απευθείας ανάθεση των ανωτέρω δαπανών.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 6 /2019
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
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