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  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
 
∆ικαιούχος : ∆ήµος Κεφαλλονιάς∆ικαιούχος : ∆ήµος Κεφαλλονιάς∆ικαιούχος : ∆ήµος Κεφαλλονιάς∆ικαιούχος : ∆ήµος Κεφαλλονιάς     Πόλη: Αργοστόλι 
Ταχ. ∆ιεύθυνση : Παν Βαλλιανου 7  Ηµεροµηνία :23.03.2012 
Ταχ. Κώδικας : 28100  Αρ. Πρωτ. 11105 

Πληροφορίες: Αικατερίνη Ποδάρα  Αριθµ. Απόφασης:  168 

Τηλέφωνο : 2671360151   

Fax :  26710 22572   

E-mail : katerinapo@argostoli.gr  

  

  

Απόφαση ορισµού του Υπευθύνου του Έργου µε ίδια µέσα Απόφαση ορισµού του Υπευθύνου του Έργου µε ίδια µέσα Απόφαση ορισµού του Υπευθύνου του Έργου µε ίδια µέσα Απόφαση ορισµού του Υπευθύνου του Έργου µε ίδια µέσα     

ΘΕΜΑ: Ορισµός Υπευθύνου του Έργου της πράΘΕΜΑ: Ορισµός Υπευθύνου του Έργου της πράΘΕΜΑ: Ορισµός Υπευθύνου του Έργου της πράΘΕΜΑ: Ορισµός Υπευθύνου του Έργου της πράξης:ξης:ξης:ξης: ««««Ανάπτυξη ∆οµών και Ανάπτυξη ∆οµών και Ανάπτυξη ∆οµών και Ανάπτυξη ∆οµών και 
Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και  για την Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και  για την Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και  για την Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και  για την 
καταπολέµηση της βίαςκαταπολέµηση της βίαςκαταπολέµηση της βίαςκαταπολέµηση της βίας----∆ηµιουργία και λειτουργία Κέντρων Συµβουλευτικής ∆ηµιουργία και λειτουργία Κέντρων Συµβουλευτικής ∆ηµιουργία και λειτουργία Κέντρων Συµβουλευτικής ∆ηµιουργία και λειτουργία Κέντρων Συµβουλευτικής 
Υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας σε τοπικό επίπεδο».Υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας σε τοπικό επίπεδο».Υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας σε τοπικό επίπεδο».Υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας σε τοπικό επίπεδο».     

    

Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς, Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς, Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς, Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς,     

Έχοντας υπ΄ όψιν: 

α) την πρόσκληση µε κωδικό 07.08.09.69.02.03.09/ΕΥΕ.ΓΓΙΦ της Γενικής 
Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων, Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών 
προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηµατοδοτούµενων 
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων», 

β) την απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε αρ. 49/2012 για την πρόθεση 
υλοποίησης της πράξης µε ίδια µέσα, 

γ) τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α΄/7-6-10). 

                                                                                                                                                                    

ΑποφασίζουµεΑποφασίζουµεΑποφασίζουµεΑποφασίζουµε    

Ορίζουµε Υπεύθυνη Έργου της πράξης  «Ανάπτυξη ∆οµών και Υπηρεσιών Ανάπτυξη ∆οµών και Υπηρεσιών Ανάπτυξη ∆οµών και Υπηρεσιών Ανάπτυξη ∆οµών και Υπηρεσιών 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και  για την καταπολέµηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και  για την καταπολέµηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και  για την καταπολέµηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και  για την καταπολέµηση 
της βίας ∆ηµιουργία και λειτουργία Κέντρων Συµβουλευτικής Υποστήριξης της βίας ∆ηµιουργία και λειτουργία Κέντρων Συµβουλευτικής Υποστήριξης της βίας ∆ηµιουργία και λειτουργία Κέντρων Συµβουλευτικής Υποστήριξης της βίας ∆ηµιουργία και λειτουργία Κέντρων Συµβουλευτικής Υποστήριξης 
γυναικών θυµάτων βίας σε τοπικό επίπεδογυναικών θυµάτων βίας σε τοπικό επίπεδογυναικών θυµάτων βίας σε τοπικό επίπεδογυναικών θυµάτων βίας σε τοπικό επίπεδο», για την οποία θα υποβληθεί σχετικό 
Τεχνικό ∆ελτίο Προτεινόµενης Πράξης στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής 
«Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών 
Συγχρηµατοδοτούµενων Επιχειρησιακών Προγραµµάτων» της Γενικής Γραµµατείας 
Ισότητας των Φύλων στο πλαίσιο της Κατηγορίας Πράξης 3.2.3. του Ειδικού Στόχου 
3.2., σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 49/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Κεφαλλονιάς για την πρόθεση υλοποίησης της πράξης µε ίδια µέσα, την κα. 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  
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Αικατερίνη Ποδάρα, Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης  Προγραµµατισµού Οργάνωσης 
& Πληροφορικής. 

 

Στο πλαίσιο των καθηκόντων του έργου, περιλαµβάνεται: α) η σύνταξη και 
συνυπογραφή του Τεχνικού ∆ελτίου Προτεινόµενης Πράξης και του/των Τεχνικών 
∆ελτίων Υποέργου/ων µετά την έκδοση της απόφασης εκτέλεσης της πράξης µε ίδια 
µέσα, β) η σύνταξη και η υποβολή, στις προθεσµίες που προβλέπονται, των ∆ελτίων 
∆ήλωσης ∆απανών και των ∆ελτίων Παρακολούθησης Πράξης γ) η επικοινωνία µε 
την E.Υ.Ε. / ΓΓΙΦ και η παροχή στοιχείων και δ) η σύνταξη και υποβολή της 
τελικής έκθεσης ολοκλήρωσης πράξης.  

      

                                                                                                                           Ο νόµιµος εκπρόσωπος                                                               Ο νόµιµος εκπρόσωπος                                                               Ο νόµιµος εκπρόσωπος                                                               Ο νόµιµος εκπρόσωπος    

                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                              Ο ∆ήµαρχος                                                                                               Ο ∆ήµαρχος                                                                                               Ο ∆ήµαρχος                                                                                               Ο ∆ήµαρχος     

    

    

                                 Αλεξάνδρος ΠαρίσηςΑλεξάνδρος ΠαρίσηςΑλεξάνδρος ΠαρίσηςΑλεξάνδρος Παρίσης    

 


