
 

                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                  ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                  ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

                  Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123 Αμπελόκηποι 

                                      

Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                 Απόσπασµα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                    Από το πρακτικό της  27 - 06 - 2016 
                                                                                                              συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης :211/ 2016 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση του επικαιροποιηµένου εγχειριδίου – διαδικασίες και έντυπα - και της εφαρµογής αυτού, 
για τη διαχείριση των έργων της προγραµµατικής περιόδου «ΕΣΠΑ 2014-2020» και την επιβεβαίωση της 
διοικητικής ικανότητας του ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης. 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 27η του µήνα Ιουνίου έτους 2016, ηµέρα 
της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00µ.µ. συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων - Μενεµένης σε 
τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 8102/23-06-2016 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου,  που 
δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους.  
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των τριάντα τριών (33) 
µελών ήταν παρόντες είκοσι ένα (21) και απόντες δώδεκα (12) οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  
νόµιµα 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Βαλάνος Νικόλαος 1 Αβραµίδης Κυριάκος 
2 Μανωλόπουλος Βασίλης 2 Καρράς Ευστράτιος 
3 Αποστολίδου Μαρία 3 Αρµπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 
4 Γυµνόπουλος Κοσµάς 4 Κουσενίδης Αλέξανδρος 
5 Κωνσταντίνου Κυριάκος 5 Εµεινίδης Αναστάσιος  
6 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 6 Λαϊνάκου Αφροδίτη 
7 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 7 Λαδάς Ευάγγελος 
8 Κατζικάς Γεώργιος 8 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 
9 Σουσλόγλου Νικόλαος 9 Αβραµίδης Μωϋσής 

10 Σιδηρόπουλος Σάββας 10 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 
11 Παναγιωτίδης Γαβριήλ  11 Καζαντζίδης Γεώργιος 
12 Κεσόγλου Παύλος 12 Κυριλλίδης Γεώργιος 
13 Ναλµπαντίδου Αφροδίτη 13  
14 Γρούγιος Ηλίας 14  
15 Μεζίκης Βασίλειος 15  
16 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 16  
17 Καϊκατζάνη - Χαραλαµπίδου Μαρία 17  
18 Λαδάς Παράσχος 18  
19 Ράπτου Ολγα 19  
20 Νοτάκης Ιωάννης  20  
21 Σµήλιος Ηλίας 21  
22  22  
23  23  
24  24  
25  25  
26  26  
27  27  
28  28  
29  29  
30  30  
31  31  
32  32  
33  33  

 

 
 



 
 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 
του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος.  
Πρακτικά κράτησε η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κα Κουκουτέγου Κλεαρέττη.  

Επίσης κλήθηκαν στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Μενεµένης  κα Παληκαρίδου Αναστασία η οποία και παρέστη και  η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Αµπελοκήπων κα Κόπτη Ελένη η οποία απουσίαζε. 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Γενικός Γραµµατέας κος Παπαγεωργίου 
Αθανάσιος  έθεσε υπ όψη των µελών ότι: 
 
Λαµβάνοντας υπόψη ότι: 

- Η διασφάλιση της διαχειριστικής ικανότητας των δικαιούχων, κατά την περίοδο 2014-2020 
αποτελεί κανονιστική υποχρέωση σύµφωνα µε το άρθρο 125, παρ. 3δ του Καν. (ΕΕ) αρ. 
1303/2013 (Κανονισµός Κοινών ∆ιατάξεων). 

- Σύµφωνα µε το ως άνω άρθρο του Κανονισµού Κοινών ∆ιατάξεων (ΚΚ∆), η αρµόδια αρχή 
διαχείρισης «εξασφαλίζει ότι ο δικαιούχος διαθέτει τη διοικητική, χρηµατοοικονοµική και 
επιχειρησιακή ικανότητα να τηρήσει τους όρους που αναφέρονται στο στοιχείο γ) πριν από την 
έγκριση της πράξης». 

- Σύµφωνα µε το άρθρο 50 του Ν. 4314/2014: «1. Η αρχική εκτίµηση της διοικητικής, 
χρηµατοοικονοµικής και επιχειρησιακής ικανότητας του δικαιούχου διενεργείται από την αρµόδια 
διαχειριστική αρχή κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της εκάστοτε πράξης και πριν την επιλογή της 
για χρηµατοδότηση από τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η εκτίµηση αυτή επαναβεβαιώνεται, µέσω 
των διαδικασιών παρακολούθησης και επαληθεύσεων, καθ΄ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της 
συγκεκριµένης πράξης έως και την ολοκλήρωσή της.  

Για το σκοπό αυτό ο δικαιούχος οφείλει, τόσο κατά τη διαδικασία επιλογής όσο και κατά τη διάρκεια 
υλοποίησης και έως την ολοκλήρωση των πράξεων για τις οποίες κρίθηκε αρχικά επαρκής, να 
αποδεικνύει τη διοικητική, χρηµατοοικονοµική και επιχειρησιακή επάρκειά του και να προσκοµίζει 
όλα τα απαραίτητα στοιχεία όπως αυτά αποτυπώνονται στις διαδικασίες και τα τυποποιηµένα 
έντυπα του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου. Μέρος ή και το σύνολο των κριτηρίων εκτίµησης 
της διοικητικής, χρηµατοοικονοµικής και επιχειρησιακής ικανότητας του δικαιούχου µπορεί να 
καλυφθεί και µέσω σχετικής πιστοποίησης από τρίτους φορείς.» 

- Η κύρια κατεύθυνση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (Σ∆Ε) της περιόδου 2014-2020, ως 
προς τη διαδικασία της αξιολόγησης της ικανότητας των δικαιούχων, είναι ότι ο δυνητικός 
δικαιούχος καλείται µε την υποβολή της αίτησης χρηµατοδότησης, να τεκµηριώσει: 

� Τη διοικητική 
� Την επιχειρησιακή 
� Τη χρηµατοοικονοµική του ικανότητα για την υλοποίηση της συγκεκριµένης πράξης, για την 

οποία υποβάλλει αίτηση. 
∆εν απαιτείται να έχει ήδη αποκτήσει έγγραφο ή πιστοποιητικό διαχειριστικής επάρκειας πριν την 

υποβολή αίτησης χρηµατοδότησης (όπως ίσχυε κατά την Π.Π. 2007-2013). 

- Η ΕΕΤΑΑ και η ΜΟ∆ έχουν συντάξει και προτείνουν εγχειρίδιο διαδικασιών, µε απλές και 
κατανοητές διαδικασίες που περιλαµβάνουν την ισχύουσα νοµοθεσία, είναι εφαρµόσιµες σε 
σύντοµο χρόνο, αποτελούν οδηγό για τη βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών του δήµου και 
καλύπτουν τις απαιτήσεις. Το εγχειρίδιο αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες: ετήσιος 
προγραµµατισµός, ωρίµανση και σχεδιασµός υλοποίησης έργων, διενέργεια διαγωνισµών και 
ανάθεση συµβάσεων, παρακολούθηση έργων και πιστοποίηση φυσικού αντικειµένου, οικονοµική 
διαχείριση και πληρωµές έργων. 

- Με την υπ΄ αριθ.  614 της 09/06/2016 απόφαση ∆ηµάρχου, έχει συσταθεί διατµηµατική οµάδα 
έργου για να επικαιροποιήσει και να αξιοποιήσει το ανωτέρω εγχειρίδιο διαδικασιών για τα Ε.Π. του 
ΕΣΠΑ 2014-2020 και για όλη τη διάρκεια αυτού. 



 

Προτείνονται προς έγκριση τα ακόλουθα: 

1. Να εγκρίνει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο το επικαιροποιηµένο από τη διατµηµατική οµάδα εγχειρίδιο 
διαδικασιών, για την απόκτηση της διαχειριστικής επάρκειας του ∆ήµου, ως δικαιούχου του ΕΣΠΑ, για την 
προγραµµατική περίοδο 2014 - 2020. Το εγχειρίδιο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσας απόφασης. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις του 
∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου 
 

                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία 
µε ψήφους 19 Υπέρ (Βαλάνος Νικόλαος, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Αποστολίδου Μαρία, Κωνσταντίνου Κυριάκος, 
Γρούγιος Ηλίας, Γυνόπουλος Κοσµάς, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Σιδηρόπουλος Σάββας, 
Κατζικάς Γεώργιος, Μανωλόπουλος Βασίλης, Μεζίκης Βασίλης, Κεσόγλου Παύλος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, 
Σουσλόγλου Νικόλαος, Λαδάς Παράσχος, Ράπτου Ολγα, Καϊκατζάνη - Χαραλαµπίδου Μαρία, Ζωναρέλη - 
Λαζαρίδου Κυριακή,) Κατά 2(,Νοτάκης Ιωάννης, Σµήλιος Ηλίας). 

 
Α) Εγκρίνει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο το επικαιροποιηµένο από τη διατµηµατική οµάδα εγχειρίδιο 
διαδικασιών, για την απόκτηση της διαχειριστικής επάρκειας του ∆ήµου, ως δικαιούχου του ΕΣΠΑ, για την 
προγραµµατική περίοδο 2014 - 2020. Το εγχειρίδιο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσας απόφασης. 
 
 Β) Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 211/2016 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
  

Ο Πρόεδρος                                                                                 Τα Μέλη 
 
 
Βαλάνος Νικόλαος                                                              Αµπελόκηποι  28 - 06 - 2016 
            
                                               Ακριβές Απόσπασµα 
  
 Η Ειδική Γραµµατέας                                                                   Ο Πρόεδρος 

 
 
 
 
 
Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                             Βαλάνος Νικόλαος 


