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Απόφαση 152
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 3)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
6)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 7)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 8)Γεώργιο
Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 9)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 10)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 11)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 12)Γεώργιο Μεντζελόπουλο,
13)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 14)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 15)Νικόλαο Θανασούλια, 16)Γεώργιο Ντίνο, 17)Ευστράτιο Βαρδάκη, 18)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 19)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 20)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 21)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 22)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι εννέα (29) Μαρτίου 2017, ηµέρα
Τετάρτη και ώρα 18:00΄ σε έκτακτη-κατεπείγουσα δηµόσια συνεδρίαση,
παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από
πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµητρίου Μπούνια, µε αριθ.πρωτ.9910/28.03.2017, 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. ∆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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Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 2)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 3)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.Πτέρης, 4)Ευάγγελος
Γεωργόπουλος, Τ.Κ.Σελιανιτίκων, 5)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα, 6)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης, 7)Κωνσταντίνος Οικονοµόπουλος, Τ.Κ.Γκραίκα, 8)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ.∆αφνών,
9)Παναγιώτης Ντρίβας, Τ.Κ.Ζαρούχλας, 10)Χαρίλαος Παπαδιαµαντόπουλος, Τ.Κ.Μεσορρουγίου, 11)Αθανάσιος Σµυρνιώτης, Τ.Κ.Παραλίας
Πλατάνου, 12)∆ηµήτριος Αναγνωστόπουλος, Τ.Κ.Περιστέρας και
13)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)Μαρία Τσουκαλά, 3)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 4)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 5)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 6)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 7)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 8)Χρήστος Γούτος, 9)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 10)Βασίλειος Τοµαράς και 11)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 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 ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια καλεί το Σώµα να αποφασίσει για τον κατεπείγοντα
χαρακτήρα της πρόσκλησης-συνεδρίασης, διότι απαιτείται άµεσα να συζητηθούν και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις λόγω α)της επικείµενης αναθεώρησης του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, β)της εξέλιξης του θέµατος των πυροπλήκτων και σεισµοπλήκτων δανείων,
γ)της ανάγκης τροποποίησης της Προγραµµατικής Σύµβασης του Προγράµµατος «Στέγαση και Επανένταξη», δεδοµένης της ηµεροµηνίας λήξης αυτής στις τριάντα µία (31) Μαρτίου 2017 και δ) της ανάγκης διαγραφής χρεών προκειµένου ο αιτών συµπολίτης να εκδώσει φορολογική
ενηµερότητα. Το Σώµα οµόφωνα απεφάνθηκε για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα και κρίνει ότι τα θέµατα που συµπεριλαµβάνεται στην Ηµερήσια ∆ιάταξη είναι πράγµατι κατεπείγοντα και τίθενται προς συζήτηση,
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».
(αριθ.152 έως και 153)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση τροποποίησης της Προγραµµατικής
Σύµβασης του Προγράµµατος «Στέγαση και Επανένταξη».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το τρίτο (3ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και
διαβάζει εισήγηση του Προϊσταµένου του Αυτοτελούς Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισµού ∆ήµου Αιγιαλείας, κ. ∆ηµητρίου Καΐτσα, η οποία έχει ως εξής:
«Παρακαλούµε για ένταξη του παρόντος θέµατος στη έκτακτη συνεδρίαση καθώς είναι απαραίτητη η έγκριση για την τροποποίηση της
προγραµµατικής σύµβασης και την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου λόγω
λήξεως αυτής στις 31/03/2017.
Με την µε αρ.∆28/οικ.31354/2352/15.9.204 Πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας στο πλαίσιο
των ∆ράσεων Στέγασης, Σίτισης και Κοινωνικής Φροντίδας για τους Άστεγους του άρθρου 29 του Ν.4052/12, όπως ισχύει καλούνταν οι ΟΤΑ Α
και Β βαθµού, Ν.Π.∆.∆., Εκκλησιαστικά, Φιλανθρωπικά Ιδρύµατα, Φιλανθρωπικά Ιδρύµατα, φορείς της Εκκλησίας και πιστοποιηµένα από το
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σύµφωνα µε
το ν.2646/1998 Ν.Π.Ι.∆. µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που αποδεδειγµένα δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών στην οµάδα, στόχο
που στο εξής θα αναφέρονται ως «∆ικαιούχοι», να υποβάλουν Αιτήσεις
για την χρηµατοδότηση Σχεδίων, µεµονωµένα ή σε συνεργασία στο πλαίσιο της παρούσας. Σύµφωνα µε την Πρόσκληση η επιλέξιµη περίοδος
των Σχεδίων για χρηµατοδότηση είναι από την υπογραφή της Προγραµµατικής Σύµβασης µέχρι 31/12/15.
Με την υπ’ αρ.25/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ψηφίστηκε «Επικύρωση υποβολής αίτησης χρηµατοδότησης και προγραµµατικής Σύµβασης που έχει υπογράψει ο ∆ήµος µε το Εθνικό Ινστιτούτο
Εργασίας και το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας για την υλοποίηση του προγράµµατος «Στέγαση και Επανένταξη».
Με την υπ’ αρ.104/2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου δόθηκε η έγκριση της 1ης παράτασης προθεσµίας ολοκλήρωσης του σχεδίου
που προέκυψε από την ∆23 1377/957 Απόφαση της αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ενώ µε την 345/2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η
2η παράταση (µε καταληκτική ηµεροµηνία ολοκλήρωσης των Σχεδίων
έως την 31/12/2016 και µε ηµεροµηνία κατάθεσης φακέλων αποπληρωµής έως την 28η/02/2017) που δόθηκε µε την υπ’ αρ.∆234627/310 Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Με την υπ’ αριθ.∆23/οικ.26687/2110 από 10.06.2016 Απόφαση
της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, επεκτείνονται οι παρεχόµενες υπηρεσίες του
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Προγράµµατος πέραν των 12 µηνών για όλους τους ωφελούµενους έως
31/12/2016.
Με την έκδοση του Ν.4445 (ΦΕΚ 236/Α/2016, άρθρο 71) δίνεται
παράταση στο εν λόγω πρόγραµµα έως 31/12/2017.
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε:
1)την τροποποίηση της Προγραµµατικής Σύµβασης του Σχεδίου µε
τίτλο Λ-14, ως προς :
α)το άρθρο 3, Ισχύς-∆ιάρκεια, τροποποιείται ως εξής:
Η διάρκεια ισχύος της Σύµβασης παρατείνεται µέχρι την 31η Μαρτίου 2017.
β)το άρθρο 4, Πόροι-Χρηµατοδότηση, στο τέλος της παραγράφου
2, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Λόγω παράτασης του χρόνου λήξης της Σύµβασης, θα καλυφθούν αποκλειστικά και µόνο δαπάνες που αφορούν στην επιδότηση ενοικίου και µισθοδοτικού κόστους των ωφελούµενων του σχεδίου, τους
τρεις πρώτους µήνες του 2017».
γ) το άρθρο 5, Πληρωµές, προστίθεται νέα παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Στο τέλος του τριµήνου ο Φορέας θα υποβάλει φάκελο εκκαθάρισης µε όλα τα δικαιολογητικά και παραστατικά εξόφλησης των δαπανών που πραγµατοποίησε στο πλαίσιο των τροποποιήσεων των άρθρων 3
και 4 πιο πάνω».
Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα προβλεπόµενα στην Προγραµµατική
Σύµβαση και στις τροποποιήσεις της».
2)την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου για την υπογραφή του Παραρτήµατος Τροποποίησης της Σύµβασης καθώς και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για την υλοποίηση του Χρηµατοδοτούµενου προγράµµατος «Στέγαση και Επανένταξη του ∆ήµου Αιγιαλείας».
3)τον ορισµό ως Επιστηµονικά Υπευθύνου του έργου τον Αντιδήµαρχο Κοινωνικής Προστασίας Χριστόπουλο Βασίλειο σε αντικατάσταση της κας Ψυχράµη Βασιλικής, η οποία είχε οριστεί µε την υπ’ αρ.25/
2015 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του Προϊσταµένου του Αυτοτελούς Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας,
Παιδείας & Πολιτισµού ∆ήµου Αιγιαλείας, κ. ∆ηµητρίου Καΐτσα και έλαβε υπόψη του τις υπ’ αριθ.25 & 577/2015 και 104 & 345/2016 αποφάσεις του, οι οποίες εγκρίθηκαν µε τις υπ’ αριθ.πρωτ.20608/2404/13.03.
2015, 135591/14039/18.11.2015, 40931/4042/05.05.2016 & 85824/8898/
27.07.2016 αντίστοιχα, όµοιες του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου, την υπ’
αριθ.πρωτ.∆28/οικ.31354/2352/15.09.2014 Πρόσκληση του Υπουργείου
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Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, την υπ’ αριθ.πρωτ.∆23/
οικ.266872110/10.06.1026 Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Επέκταση
των παρεχόµενων υπηρεσιών του Προγράµµατος Στέγαση και Επανένταξη», την ανάγκη τροποποίησης της Προγραµµατικής Σύµβασης του εν
λόγω Προγράµµατος, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 71 του
Ν.4445/2016 (Φ.Ε.Κ.236/τ.Α/19.12.2016) «Εθνικός Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής
Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) και άλλες
διατάξεις» 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 είχε αποχωρήσει πριν από τη
συζήτηση του θέµατος ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. ∆ηµήτριος Μπούρδος,
µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
1)Την έγκριση τροποποίησης-συµπλήρωσης της Προγραµµατικής
Σύµβασης του Σχεδίου Λ-14, µεταξύ της Αρχής ∆ιαχείρισης [Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου ∆υναµικού (Ε.Ι.Ε.Α.∆.)], του Τελικού ∆ικαιούχου και του Φορέα ∆ιαχείρισης, ως προς τα κάτωθι άρθρα:
Α)Άρθρο 3, Ισχύς-∆ιάρκεια. Τροποποιείται, ως εξής:
«Η διάρκεια ισχύος της Σύµβασης παρατείνεται µέχρι την 31η
Μαρτίου 2017».
Β)Άρθρο 4, Πόροι-Χρηµατοδότηση. Στο τέλος της παραγράφου 2,
προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:
«Λόγω παράτασης του χρόνου λήξης της Σύµβασης, θα καλυφθούν αποκλειστικά και µόνο δαπάνες που αφορούν στην επιδότηση ενοικίου και µισθοδοτικού κόστους των ωφελούµενων του σχεδίου, τους
τρεις πρώτους µήνες του 2017».
Γ)Άρθρο 5, Πληρωµές. Προστίθεται νέα παράγραφος 3, ως εξής:
«3. Στο τέλος του τριµήνου ο Φορέας θα υποβάλει φάκελο εκκαθάρισης µε όλα τα δικαιολογητικά και παραστατικά εξόφλησης των δαπανών που πραγµατοποίησε στο πλαίσιο των τροποποιήσεων των άρθρων 3
και 4 πιο πάνω».
Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα προβλεπόµενα στην Προγραµµατική
Σύµβαση και στις τροποποιήσεις της.
2)Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, προκειµένου να υπογράψει το Παράρτηµα Τροποποίησης
της Σύµβασης, καθώς και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες
που απαιτούνται για την υλοποίηση του Χρηµατοδοτούµενου Προγράµµατος «Στέγαση και Επανένταξη του ∆ήµου Αιγιαλείας».
3)Τον ορισµό του Αντιδηµάρχου Πολεοδοµίας-ΠρογραµµατισµούΥγείας, Πρόνοιας & Κοινωνικής Προστασίας ∆ήµου Αιγιαλείας, κ. Βα-
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σιλείου Χριστόπουλου του Γεωργίου, ως Επιστηµονικά Υπευθύνου του
έργου, σε αντικατάσταση της κας Βασιλικής Ψυχράµη-Σταυροπούλου
του Χρήστου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 152/2017.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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