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
8 Φεβρουαρίου 2017
Αριθ. Απoφ.: 59
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,3) Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 4) ∆ηµήτριο Καλαµίδα, 5) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 6) Βασίλειο
Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 7) Μαρία Τσουκαλά, 8) ∆ιαµάντω
Βασιλακοπούλου, 9) Παναγιώτη Μαρινόπουλο 10) Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο,11) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 12) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο,
13) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 14) Νικόλαο Θανασούλια, 15) Περικλή
Παπαγιαννακόπουλο, 16) Γεώργιο Γιοβά, 17) Ευστράτιο Βαρδάκη, 18)
Βασίλειο Τοµαρά και 19)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, Μέλη, συνήλθε
σήµερα στις οκτώ (8) Φεβρουαρίου 2017 ηµέρα Τετάρτη και ώρα
14:30΄ 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.3996/8-02-2017, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκεγνωστοποιήθηκε 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.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος,
Aντιπρόεδρος, 2) ∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας, 3) ∆ηµήτριος
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Μπούνιας, 4) Χρ.Σπηλιωτόπουλος, 5) Θεοφάνης Σταυρόπουλος, Αντιδήµαρχος, 6) Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 7) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 8)
Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 9) Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 10) Χρήστος
Γούτος, 11) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 12)Κων/νος Παπακωνσταντίνου, 13) Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος και 14) Χρήστος Λαϊνάς, 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.
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Σώµα να αποφασίσει για τον
κατεπείγοντα χαρακτήρα της πρόσκλησης-συνεδρίασης, διότι απαιτείται
άµεσα να προβεί ο ∆ήµος στον ορισµό δηµοτικών υπαλλήλων (µόνιµων
) της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών για την εύρυθµη λειτουργία των
Ν.Π.: α) ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Αιγιαλείας & β)∆ηµοτική Κοινωφελή Επιχείρηση ∆. Αιγιαλείας, σε εφαρµογή του Π.∆.80/2016 σχετικά µε
τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης για αναθέσεις και προµήθειες των
εν λόγω Νοµικών Προσώπων.
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».

(αποφ.αριθ.59 έως και 61 )
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Για το αντικείµενο: «Έγκριση δεύτερης (2ης) αναµόρφωσης προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2017».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το πρώτο (1ο) θέµα εκτός της ηµερήσιας διάταξης
προς το Σώµα το οποίο οµόφωνα εντάχθηκε σε αυτή, λόγω του κατεπείγοντος και κρίνει ότι πρέπει να ληφθεί απόφαση για το εν λόγω θέµα για
την εύρυθµη λειτουργία του ∆ήµου Αιγιαλείας, σύµφωνα µε το άρθρο 67
παρ.7 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 ο κ. Πρόεδρος διαβάζει το αποφασιστικό µέρος της
υπ’ αριθ. 14/2017 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Αιγιαλείας, η οποία έχει ως εξής:
« Oµόφωνα Αποφασίζει
Εγκρίνει και προτείνει προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας
η
την 2 αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2017 η οποία έχει ως ακολούθως:
1. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2017 διαµέσου του Αποθεµατικού-Με ∆ηµιουργία εξόδου και παράλληλη µείωση Κ.Α. Εξόδου.
Μετά από εισήγηση της Πολεοδοµίας προτείνεται η αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017 µε την δηµιουργία Κ.Α. για την κάλυψη της ανάγκης που προέκυψε από την διαδικασία κατάρτισης των δασικών χαρτών σύµφωνα
µε τις διατάξεις του ν. 4389/2016. Η υπηρεσία λόγου του µικρού διαστήµατος για την
διεκπεραίωσε των υποχρεώσεων που απορρέουν από των ως άνω νόµο δεν µπορεί
να ανταπεξέλθει µε το υπάρχων προσωπικό. για αυτό κρίνεται απαραίτητη η δηµιουργία νέων Κ.Α. Εξόδων για την διεκπεραίωση της εργασίας και την καλύτερη εξυπηρέτηση των δηµοτών ως ακολούθως:
Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
30-6273.

Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτροφωτισµό ή
φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες

∆ηµιουργείται ο Κ.Α. Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αµοιβή σύµβουλου για τεχνική υποστήριξη
40-6112.001
στο Ν. 4389/2016 στην ∆.Ε. Αιγείρας

ΠΟΣΟ ΣΕ €
-15.000,00

ΠΟΣΟ ΣΕ €
2.500,00

40-6112.002

Αµοιβή σύµβουλου για τεχνική υποστήριξη
στο Ν. 4389/2016 στην ∆.Ε. Ακράτας

2.500,00

40-6112.003

Αµοιβή σύµβουλου για τεχνική υποστήριξη
στο Ν. 4389/2016 στην ∆.Ε. ∆ιακοπτού

2.500,00

40-6112.004

Αµοιβή σύµβουλου για τεχνική υποστήριξη
στο Ν. 4389/2016 στην ∆.Ε. Αιγίου

2.500,00

40-6112.005

Αµοιβή σύµβουλου για τεχνική υποστήριξη
στο Ν. 4389/2016 στην ∆.Ε. Συµπολιτείας

2.500,00
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40-6112.006

Αµοιβή σύµβουλου για τεχνική υποστήριξη
στο Ν. 4389/2016 στην ∆.Ε. Ερινεού

2.500,00

διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.
Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 παραµένει
στο ποσό των 2.412,85€

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 14/2017»
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε το αποφασιστικό µέρος της υπ’αριθ.14 /2017 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής
∆ήµου Αιγιαλείας που αφορά την δεύτερη (2η) αναµόρφωση του δηµοτικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017 και έλαβε υπόψη του την
υπ’ αριθ. 651/2016 απόφασή του περί έγκρισης δηµοτικού προϋπολογισµού και στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων (πίνακας 5Α) οικονοµικού έτους 2017, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. πρωτ. 251131 /
12-1-2017 όµοια της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου, την υπ’ αριθ.1/2017 προηγούµενη απόφασή του
περί πρώτης (1ης) αναµόρφωσης του δηµοτικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017, καθώς επίσης τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 77
του Ν.4172/ 2013 (Φ.Ε.Κ. 167/ τ.Α/23.07.2013) και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτ/σης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης»,
µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Την έγκριση της δεύτερης (2ης) αναµόρφωσης προϋπολογισµού του
∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2017, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ.
14/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Αιγιαλείας, η οποία έχει ως παρακάτω:
«1. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2017 διαµέσου του Αποθεµατικού-Με ∆ηµιουργία εξόδου και παράλληλη µείωση Κ.Α. Εξόδου.
Μετά από εισήγηση της Πολεοδοµίας προτείνεται η αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017 µε την δηµιουργία Κ.Α. για την κάλυψη της ανάγκης που προέκυψε από την διαδικασία κατάρτισης των δασικών χαρτών σύµφωνα
µε τις διατάξεις του ν. 4389/2016. Η υπηρεσία λόγου του µικρού διαστήµατος για την
διεκπεραίωσε των υποχρεώσεων που απορρέουν από των ως άνω νόµο δεν µπορεί
να ανταπεξέλθει µε το υπάρχων προσωπικό. για αυτό κρίνεται απαραίτητη η δηµιουργία νέων Κ.Α. Εξόδων για την διεκπεραίωση της εργασίας και την καλύτερη εξυπηρέτηση των δηµοτών ως ακολούθως:
Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
30-6273.

Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτροφωτισµό ή
φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες

ΠΟΣΟ ΣΕ €
-15.000,00
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∆ηµιουργείται ο Κ.Α. Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αµοιβή σύµβουλου για τεχνική υποστήριξη
40-6112.001
στο Ν. 4389/2016 στην ∆.Ε. Αιγείρας

ΠΟΣΟ ΣΕ €
2.500,00

40-6112.002

Αµοιβή σύµβουλου για τεχνική υποστήριξη
στο Ν. 4389/2016 στην ∆.Ε. Ακράτας

2.500,00

40-6112.003

Αµοιβή σύµβουλου για τεχνική υποστήριξη
στο Ν. 4389/2016 στην ∆.Ε. ∆ιακοπτού

2.500,00

40-6112.004

Αµοιβή σύµβουλου για τεχνική υποστήριξη
στο Ν. 4389/2016 στην ∆.Ε. Αιγίου

2.500,00

40-6112.005

Αµοιβή σύµβουλου για τεχνική υποστήριξη
στο Ν. 4389/2016 στην ∆.Ε. Συµπολιτείας

2.500,00

40-6112.006

Αµοιβή σύµβουλου για τεχνική υποστήριξη
στο Ν. 4389/2016 στην ∆.Ε. Ερινεού

2.500,00

διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.
Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 παραµένει
στο ποσό των 2.412,85€

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 59/ 2017
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
8 Φεβρουαρίου 2017
Αριθ. Απoφ.: 61
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,3) Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 4) ∆ηµήτριο Καλαµίδα, 5) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 6) Βασίλειο
Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 7) Μαρία Τσουκαλά, 8) ∆ιαµάντω
Βασιλακοπούλου, 9) Παναγιώτη Μαρινόπουλο 10) Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο,11) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 12) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο,
13) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 14) Νικόλαο Θανασούλια, 15) Περικλή
Παπαγιαννακόπουλο, 16) Γεώργιο Γιοβά, 17) Ευστράτιο Βαρδάκη, 18)
Βασίλειο Τοµαρά και 19)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, Μέλη, συνήλθε
σήµερα στις οκτώ (8) Φεβρουαρίου 2017 ηµέρα Τετάρτη και ώρα
14:30΄ 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.3996/8-02-2017, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκεγνωστοποιήθηκε 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.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος,
Aντιπρόεδρος, 2) ∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας, 3) ∆ηµήτριος
Μπούνιας, 4) Χρ.Σπηλιωτόπουλος,5) Θεοφάνης Σταυρόπουλος, Αντιδήµαρχος, 6) Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 7) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 8)
Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 9) Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 10) Χρήστος
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Γούτος, 11) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 12)Κων/νος Παπακωνσταντίνου, 13) Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος και 14) Χρήστος Λαϊνάς, 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.
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Σώµα να αποφασίσει για τον
κατεπείγοντα χαρακτήρα της πρόσκλησης-συνεδρίασης, διότι απαιτείται
άµεσα να προβεί ο ∆ήµος στον ορισµό δηµοτικών υπαλλήλων (µόνιµων
) της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών για την εύρυθµη λειτουργία των
Ν.Π.: α) ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Αιγιαλείας & β)∆ηµοτική Κοινωφελή Επιχείρηση ∆. Αιγιαλείας, σε εφαρµογή του Π.∆.80/2016 σχετικά µε
τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης για αναθέσεις και προµήθειες των
εν λόγω Νοµικών Προσώπων.
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».
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Για το αντικείµενο: « Στο έγγραφο της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς
Επιχείρησης Αιγιαλείας (∆ΗΚΕΠΑ) για διάθεση µόνιµου προσωπικού
του ∆ήµου για την αντιµετώπιση των αναγκών του σύµφωνα µε το Π.∆.
80/2016 ».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ .Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το δεύτερο (2ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και
διαβάζει το υπ’ αριθ.πρωτ.92/7-02-2017 έγγραφο της κας Μαρίας Τσουκαλά, Προέδρου της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αιγιαλείας µε
το δ.τ. (∆ΗΚΕΠΑ), το οποίο έχει ως εξής:
« Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 80/2016 απαιτείται µόνιµο
προσωπικό για την εφαρµογή του από τα Νοµικά Πρόσωπα.
Η ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση δεν απασχολεί µόνιµο προσωπικό ως εκ τούτου και για την εύρυθµη λειτουργία της επιχείρησης
προκύπτει η ανάγκη κάλυψης των αναγκών της από µόνιµο προσωπικό.
Για το λόγο αυτό παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες µας και να ανταποκριθούµε στις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Π.∆.80/2016.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είµαστε στη διάθεσή σας ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού έλαβε υπόψη του το
υπ’ αριθ.πρωτ.92/7-02-2017 έγγραφο - αίτηµα της κας Μαρίας Τσουκαλά, Προέδρου της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αιγιαλείας µε το
δ.τ. (∆ΗΚΕΠΑ), το Προεδρικό ∆ιάταγµα 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-082016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», καθώς επίσης και
του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/ Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης», µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Να εγκρίνει την άσκηση αρµοδιοτήτων Π.Ο.Υ (Προϊσταµένου
Οικονοµικής Υπηρεσίας) του Ν.Π.Ι.∆. µε την επωνυµία « ∆ηµοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Αιγιαλείας» και δ.τ. (∆ΗΚΕΠΑ), λόγω έλλειψης µόνιµου προσωπικού από την ∆/ντρια Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
Αιγιαλείας για την κάλυψη των αναγκών του, που απορρέουν από την
εφαρµογή των διατάξεων του Π.∆.80/2016 ( σχετικά µε τις αποφάσεις
ανάληψης υποχρέωσης για αναθέσεις παροχής υπηρεσιών, προµήθειες
κ.λ.π ).
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 61/2017
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος

3

