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ΘΕΜΑ 2ο . Καθορισµός αποζηµίωσης συνεδριάσεων του Δ.Σ., της Ε.Ε. και 
του Ε.Σ. καθώς και η ηµερήσια αποζηµίωση για εκτός έδρας µετακινήσεις των 
µελών του Δ.Σ., Ε.Σ., των εκπροσώπων στη Γ.Σ. της ΚΕΔΕ και του 
προσωπικού της ΠΕΔ ΑΜΘ. (Εισηγ.:Συµεωνίδης Δηµήτριος) 
 
Σύµφωνα µε την µε αριθµό 51/2013 Απόφαση της ΠΕΔ ΑΜΘ οι αποζηµιώσεις των 
µελών του Διοικητικού και Εποπτικού Συµβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής 
για την συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις των συλλογικών τους οργάνων, τις 
µετακινήσεις εκτός έδρας αιρετών και προσωπικού είναι ως εξής: 
 
Ι. Αποζηµίωση ανά συνεδρίαση: 
α) Αποζηµίωση ανά συνεδρίαση µελών Δ.Σ., Ε.Ε., Ε.Σ.	  
 

       
  Σηµείωση : ! Αν συµπίπτουν την ίδια µέρα συνεδριάσεις διαφορετικών       
                           οργάνων καταβάλλεται µία αποζηµίωση   
 
ΙΙ. Ηµερήσια εκτός έδρας αποζηµίωση µελών Δ.Σ., Ε.Σ.,	  µελών Γ.Σ. ΚΕΔΕ και 
προσωπικού ΠΕΔ 
 

 
Σηµείωση: 

• Δεν προβλέπεται η καταβολή ηµερήσιας αποζηµίωσης στα  µέλη που 
προέρχονται από το Νοµό της έδρας της Ένωσης ή  του τόπου συνεδρίασης. 

• Για τα µέλη που δεν χρησιµοποιούν ξενοδοχείο, η παραµονή τους εκτός 
έδρας βεβαιώνεται από τις κάρτες επιβίβασης ή τις αποδείξεις διοδίων. 

 
ΙΙΙ. Δαπάνες διανυκτέρευσης 
α) Για τα µέλη εντός του νοµού της έδρας της Ένωσης ή του τόπου της 
συνεδρίασης, δεν καλύπτεται διανυκτέρευση. 
β) Για τα µέλη εκτός του νοµού της έδρας της Ένωσης ή του τόπου συνεδρίασης και 
για απόσταση έως 200 χλµ., καλύπτεται µία διανυκτέρευση. 
γ) Για απόσταση από το τόπο της συνεδρίασης µεγαλύτερη των 200 χλµ., 
καλύπτονται έως δύο διανυκτερεύσεις. 
Κόστος διανυκτέρευσης: Ανώτατο όριο ανά διανυκτέρευση 100 €. 
Σηµείωση: Καλύπτεται µόνο µονόκλινο δωµάτιο. 
  

ΑΙΡΕΤΟΙ	   ΑΠΟΖΗΜΙ
ΩΣΗ	  

ΤΠΔΥ	  
1%	  

ΤΕΑΔΥ	  
3%	  

ΦΟΡΟΣ	  
20%	  

ΧΑΡΤ.	  
1%	  

ΟΓΑ	  
20%	  

ΣΥΝΟΛΟ	  
ΚΡΑΤΗΣ	  

ΚΑΘΑΡΟ	  
ΠΟΣΟ	  

ΔΗΜΑΡΧΟΙ	   66,85	  €	   0,67	  €	   2,01	  €	   13,37	  €	   0,67€	   0,13€	   16,85€	   50,00	  €	  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ	  
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ	  

	  
63,45	  €	  

	  
0,00	  

	  
0,00	  

	  
12,69	  €	  

	  
0,63	  €	  

	  
0,13	  €	  

	  
13,45€	  

	  
50,00	  €	  

ΑΙΡΕΤΟΙ	   ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ	   ΤΠΔΥ	  
1%	  

ΤΕΑΔΥ	  
3%	  

ΦΟΡΟΣ	  
20%	  

ΧΑΡΤ.	  
1%	  

ΟΓΑ	  
20%	  

ΣΥΝΟΛΟ	  
ΚΡΑΤΗΣ	  

ΚΑΘΑΡΟ	  
ΠΟΣΟ	  

ΔΗΜΑΡΧΟΙ	   80,21	  €	   0,80	  €	   2,41	  €	   16,04	  €	   0,80	  €	   0,16	  €	   20,21	  €	   60,00	  €	  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ	  
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ	   76,15	  €	   0,00	   0,00	   15,23	  €	   0,76	  €	   0,15	  €	   16,14	  €	   60,00	  €	  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	   76,15	  €	   0,00	   0,00	   15,23	  €	   0.76	  €	   0,15	  €	   16,14	  €	   60,00	  €	  
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IV. Έξοδα µετακίνησης 
Καλύπτονται τα έξοδα µετακίνησης στο ακέραιο µε την προσκόµιση των 
κατάλληλων παραστατικών. Σε περίπτωση µετακίνησης µε ιδιωτικό µέσο 
καλύπτεται η χιλιοµετρική απόσταση από την έδρα του Ο.Τ.Α. του µέλους έως την 
ΠΕΔ ΑΜΘ ή τον προορισµό του, πολλαπλασιαζόµενη µε 0,30 €. 
Σηµείωση:  

• Όλα τα παραστατικά υποβάλλονται σε πρωτότυπα. 

V. Διάφορα έξοδα 
Καλύπτονται ταξί µόνο από και προς τα αεροδρόµια, λιµάνια, σταθµούς κ.λπ.,µε 
θεωρηµένη απόδειξη. 
Καλύπτονται διόδια και παρκινγκ για τις συγκεκριµένες ηµέρες συνεδριάσεων ή 
συναντήσεων µετά από πρόσκληση της υπηρεσίας ή του Προέδρου. 
 
Επιπλέον προτείνονται τα κάτωθι: 

• Για την συµµετοχή εκπροσώπων της ΠΕΔ σε διαφόρους φορείς, προτείνεται 
η καταβολή των εξόδων µετακίνησης, διαµονής και εκτός έδρας 
αποζηµίωσης, εφόσον προσκοµισθεί η βεβαίωση του φορέα για µη κάλυψη 
των δαπανών αυτών, καθώς και στους υπαλλήλους και λοιπούς τρίτους που 
µετακινούνται µε ευθύνη της υπηρεσίας. 

• Κάθε άλλη επιµέρους ή έκτακτη κάλυψη δαπανών αποτελεί Απόφαση 
Προέδρου που επικυρώνεται από το Δ.Σ. της ΠΕΔ ΑΜΘ. 

 
Καλείται το ΔΣ να αποφασίσει για τα παραπάνω 
 
 
 



ΘΕΜΑ 3ο. Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης για κάλυψη δαπανών 
µετακίνησης και εκτός έδρας αποζηµίωσης εκπροσώπων Γενικής 
Συνέλευσης της ΠΕΔ ΑΜΘ στην ΚΕΔΕ για την συµµετοχή τους στην 
Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ στην Αθήνα. (Εισηγ.:Συµεωνίδης Δηµήτριος) 
 
 
Τα οδοιπορικά έξοδα και η εκτός έδρας ηµερήσιας αποζηµίωσης των 
εκπροσώπων της ΠΕΔ στην Γενική Συνέλευση  ΚΕΔΕ, που πραγµατοποιήθηκε 
την Πέµπτη 23 Οκτωβρίου και ώρα 09:00 στο Ξενοδοχείο Novotel Athens 
(στην Αθήνα, καλύπτονται από την ΠΕΔ ΑΜΘ, σύµφωνα µε την 51/2013 
Απόφαση της ΠΕΔ ΑΜΘ ως εξής:  

- Έως 2 διανυκτερεύσεις µε ανώτατο όριο ανά διανυκτέρευση 100 € µε 
την προσκόµιση τιµολογίου, (δαπάνη Ξενοδοχείου). 

- Τα έξοδα µετακίνησης στο ακέραιο µε την προσκόµιση των κατάλληλων 
παραστατικών όπως αεροπορικά εισιτήρια, το τιµολόγιο του εισιτηρίου 
και τα αποδεικτικά επιβίβασης. Σε περίπτωση µετακίνησης µε ιδιωτικό 
µέσο καλύπτεται η χιλιοµετρική απόσταση µε την προσκόµιση των 
αποδείξεων διοδίων . 

- Έξοδα ηµερήσιας αποζηµίωσης σύµφωνα µε την παραπάνω απόφαση. 
 
Το συνολικό ποσό της δαπάνης µετακίνησης θα οριστικοποιηθεί µε την 
προσκόµιση των απαραίτητων δικαιολογητικών από τους συµµετέχοντες στην 
Γ.Σ. της ΚΕΔΕ 



Εισήγηση	  4ου	  Θέματος	  

Θέμα:	  «	  Έγκριση	  διάθεσης	  πίστωσης	  για	  κάλυψη	  αποζημίωσης	  μελών	  Δ.Σ,	  Ε.Ε.	  και	  
Ε.Σ.	  	  από	  	  1-‐1-‐2014	  έως	  30-‐9-‐2014».	  

Την	  έγκριση	  	  διάθεσης	  πίστωσης	  4.869,69	  €	  (τέσσερις	  χιλιάδες	  οκτακόσια	  εξήντα	  εννιά	  	  και	  
εξήντα	   εννιά	   λεπτά)	   	   για	   την	   καταβολή	   χιλιομετρικής	   αποζημίωσης	   και	   	   αποζημίωσης	  	  
συμμετοχής	   	   Συνεδριάσεων,	   στα	   μέλη	   του	   	   Διοικητικού	   Συμβουλίου,	   και	   του	   Εποπτικού	  
Συμβουλίου	   της	   Π.Ε.Δ.	   ΑΜΘ	   για	   το	   χρονικό	   διάστημα	   από	   1/1/2014	   έως	   30/9/2014,	  
συμπεριλαμβανομένων	  όλων	  των	  νόμιμων	  κρατήσεων	  επί	  του	  ανωτέρω	  ποσού.	  

Τα	  δικαιούμενα	  ποσά	  αναφέρονται	  αναλυτικά	  	  στις	  συνημμένες	  αντίστοιχες	  καταστάσεις,	  



 
Εισήγηση 5ου Θέµατος ηµερήσιας διάταξης  
 
Έγκριση γενοµένων µετακινήσεων  των υπαλλήλων της ΠΕΔ ΑΜΘ για υπηρεσιακούς λόγους και 
διάθεση απαιτούµενης πίστωσης για κάλυψη σχετικής δαπάνης και συγκεκριµένα:  

 
 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ : ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 
 

Α/Α ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ 

Σύνολο ΧΛΜ.     ΠΟΣΟ 

(Σύνολο χλµ. Χ 

0,30 €)   

ΑΙΤΙΑ 

1. 

 
 

Ξάνθη-Κοµοτηνή - 

Ξάνθη 

 

110,8               8 886,40 265,92 

 
 
  

-6 µετακινήσεις για Συνεργασία στην 

έδρα της  ΠΕΔ/ΑΜΘ 

- 1 µετακίνηση για συνεδρίαση 

επιτροπής και συνέντευξη 

υποψηφίων στο πλαίσιο του έργου 

Marakanda 

- 1 µετακίνηση για συνεργασία µε 

υπηρεσιακούς παράγοντες της 

Περιφέρειας για το ΣΕΣ 2014-2020  

      265,92 €  

 
 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ   ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ ΜΑΚΗ   
 
 
 

Α/Α ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ 

Σύνολο ΧΛΜ.     ΠΟΣΟ 

(Σύνολο χλµ. Χ 

0,30 €)   

ΑΙΤΙΑ 

1. 

 
 
2. 
 
 
 
 
3. 

Δράµα – Ξάνθη - 

Δράµα 

 
Δράµα – Κοµοτηνή – 
Δράµα 
 
 
 
Διόδια : 4 φορές χ 
4,80 € = 19,20 €  

177 

 

 

260 

              2 

 

 

             4 

      354 

 

 

1.040 

106,20 

 
 
  
312 

 
 
 
 
19,20 

 

-9/9/2014 Συνεργασία µε γραφείο   

    Ξάνθης. 

-  16/9/2014 Συνεργασία µε γραφείο   

    Ξάνθης  

- 26/9/2014 Προετοιµασία Γ.Σ. ΠΕΔ  

- 3/10/2014 Εκλογές ΠΕΔ  

- 10/10/2014 Συνεδρίαση Δ.Σ. ΠΕΔ 

--16/10/2014 Συνάντηση µε   

    Πρόεδρο 

 

      437,40 €  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ  ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 
Α/Α ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ  ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ  

ΣΥΝΟΛΟ ΧΛΜ. ΠΟΣΟ 

(Σύνολο χλµ. 

Χ 0,30 €) 

ΑΙΤΙΑ 

1. 

 

 

2. 

Καβάλα-Κοµοτηνή- 

Καβάλα 

 

Διόδια : 8 φορές χ 

4,80 € = 9,60 € 

190 8 

 

1.520 456,00 € 

 

 

  38,40 € 

- 16/9/2014 ΙΚΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

- 26/9/2014 Δ.Ο.Υ. ΚΑΙ ΙΚΑ      

   ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

- 3/10/2014 Εκλογές ΠΕΔ  

- 10/10/2014 Συνεδρίαση Δ.Σ. ΠΕΔ 

- 15/10/2014 3η Συνεδρίαση ΕΔΔ     

  MARAKANDA 

-16/10/2014 Συνάντηση µε   

    Πρόεδρο 

-22/10/2014 4η Συνεδρίαση ΕΔΔ   

     MARAKANDA 

31/10/2014 Συνεδρίαση Δ.Σ. ΠΕΔ  

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  1.520 χλµ.  494,40 €  

 
 
 
 
 

 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ  ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

 
Α/Α ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ  ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ  

ΣΥΝΟΛΟ ΧΛΜ. ΠΟΣΟ 

(Σύνολο χλµ. 

Χ 0,30 €) 

ΑΙΤΙΑ 

1. 

 

 

 

Αλεξανδρούπολη-

Κοµοτηνή- 

Αλεξανδρούπολη 

 

108 

 
 
 
 
           

7 

 

 
 
 

 

756 

 
 
 
 
        
 
 

226,80 € 

 

 

 

    
 
     

- 16/9/2014 Συνάντηση   

  Προσωπικού 

- 3/10/2014 Εκλογές ΠΕΔ  

- 10/10/2014 Συνεδρίαση Δ.Σ. ΠΕΔ 

- 15/10/2014 3η Συνεδρίαση ΕΔΔ     

  MARAKANDA 

-16/10/2014 Συνάντηση µε   

    Πρόεδρο 

-22/10/2014 4η Συνεδρίαση ΕΔΔ   

     MARAKANDA 

31/10/2014 Συνεδρίαση Δ.Σ. ΠΕΔ  

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  756 χλµ.  226,80 €  

 
 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟY ΠΟΣΟY : 2.487,20 € σε βάρος του Κ.Α.   6011.0002       του προϋπολογισµού της ΠΕΔ 
ΑΜΘ οικονοµικού έτους 2013. 
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Θέµα	  6o	  :	  «Λήψη	  απόφασης	  και	  έγκριση	  απόδοσης	  της	  Κοινοτικής	  συµµετοχής	  (85%)	  του	  
12ου	  αιτήµατος	  πληρωµής	  που	  αντιστοιχεί	  στον	  επικεφαλής	  εταίρο	  «ΠΕ∆	  ΑΜΘ»	  (€19.233,31),	  
στο	  Πρόγραµµα	  ∆ηµοσίων	  Επενδύσεων	  (Τράπεζα	  της	  Ελλάδος),	  στο	  πλαίσιο	  του	  
προγράµµατος	  "PROMOTION	  OF	  THE	  CULTURAL	  HERITAGE	  OF	  EVROS	  AND	  SMOLYAN	  
THROUGH	  ALTERNATIVE	  TOURISM",	  µε	  αρκτικόλεξο	  "Evros-‐	  Smolyan,	  Road	  of	  Culture.»	  
	  
	  

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
Λαζόπουλου Χρήστου, Υπευθύνου του έργου 

	  
 «Η Περιφερειακή Ένωση ∆ήµων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Π.Ε.∆. ΑΜΘ) υλοποίησε το 
έργο: «PROMOTION OF THE CULTURAL HERITAGE OF EVROS AMD SMOLYAN 
THROUGH ALTERNATIVE TOURISM», µε αρκτικόλεξο «Evros-Smolyan Road of Culture», 
που είναι ενταγµένο στον άξονα προτεραιότητας 1 -«Quality of Life» του Προγράµµατος 
«European Territorial Cooperation Programme Greece-Bulgaria 2007-2013», ως Επικεφαλής 
εταίρος.  
Στο έργο από πλευράς Βουλγαρίας συµµετείχε η «Ένωση ∆ήµων της Ροδόπης» (ASSOCIATION 
of RHODOPE MUNICIPALITIES) µε έδρα το Smolyan της Βουλγαρίας.  
Σύµφωνα µε  
1) την από 10/2/2011 Συµφωνία Συνεργασίας(PARTNERSHIP AGREEMENT) της ΤΕ∆Κ  
Ν.Έβρου µε την Ένωση ∆ήµων της Ροδόπης (ASSOCIATION of RHODOPE 
MUNICIPALITIES)  
2) την από 14/3/2011 Εταιρική Σύµβαση Επιχορήγησης (Subsidy Contract) µεταξύ της ΤΕ∆Κ Ν. 
Έβρου και της ∆ιαχειριστικής Αρχής του Προγρ/τος «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία Ελλάδας-
Βουλγαρίας»  
3) την υπ’ αριθµ. 6/25-10-2011 απόφαση του ∆.Σ της ΠΕ∆ ΑΜΘ και  
4) το υπ΄αριθµ.50112/A.PL.7817/09-10-2014 έγγραφο  της ΓΓ Δηµοσίων Επενδύσεων/Αρχή 
Πληρωµής, µε το οποίο ενηµερώνει για την κατάθεση ποσού 32.948,03 €,στον λογαριασµό του 
Προγράµµατος. 
5) τις σχετικές µε το Πρόγραµµα ισχύουσες διατάξεις, σύµφωνα µε τις οποίες, η ΠΕ∆ ΑΜΘ, ως 
Επικεφαλής Εταίρος αναλαµβάνει την υποχρέωση για τη µεταφορά των ποσών κοινοτικής 
συµβολής (85%), που αντιστοιχούν στις ελεγµένες δαπάνες του έργου που υποβλήθηκαν µε το 
12ο  αίτηµα πληρωµής του προγράµµατος, εξ ονόµατός της, στον τραπεζικό λογαριασµό που 
δηλώνεται κατωτέρω:  
 
Bank Beneficiary B.I.C. IBAN 

 
BANK OF  
GREECE  
 

Greek  
Public  
Sector  

BNGRGRAAXXX  
 

GR5801000230000000000200542 

 
6) το γεγονός ότι στις 10/10/2014 κατατέθηκε για τον σκοπό αυτό, στον τραπεζικό λογαριασµό 
του έργου ”Evros-Smolyan, Road of Culture”» το ποσό των 19.233,31€.  
Η ΠΕ∆ ΑΜΘ πρέπει να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για την µεταφορά του ανωτέρω ποσού 
στον ανωτέρω τραπεζικό λογαριασµό χωρίς οποιεσδήποτε αφαιρέσεις, παρακρατήσεις ή 
οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες.  



2	  
	  

Το όνοµα του συνεργάτη προγράµµατος, το ποσό ανά συνεργάτη και ο κωδικός O.P. (CCI 
2007CB163PO059) εξ ονόµατος του οποίου η µεταφορά/ κατάθεση γίνεται, πρέπει να 
παρουσιαστεί στην απόδειξη κατάθεσης της τράπεζας»  
 
Το ΔΣ της ΠΕΔ/ΑΜΘ καλείται να αποφασίσει ότι: 
 
1. Εγκρίνει την κατάθεση του ποσού των 19.233,31€, ως Κοινοτική συµµετοχή (85%), για τις 
επαληθευµένες δαπάνες του έργου «PROMOTION OF THE CULTURAL HERITAGE OF 
EVROS AMD SMOLYAN THROUGH ALTERNATIVE TOURISM/ «Προώθηση της 
Πολιτιστικής κληρονοµιάς του Έβρου και του Σµόλιαν, µέσω του Εναλλακτικού Τουρισµού», µε 
αρκτικόλεξο «Evros-Smolyan Road of Culture», που υποβλήθηκαν µε το 12ο αίτηµα πληρωµής 
του προγράµµατος, στον τραπεζικό λογαριασµό µε στοιχεία:  
Bank Beneficiary B.I.C. IBAN 

 
BANK OF  
GREECE  
 

Greek  
Public  
Sector  

BNGRGRAAXXX  
 

GR5801000230000000000200542 

 
2. Εξουσιοδοτεί τον κ. Συµεωνίδη Δηµήτριο,υπάλληλο της ΠΕΔ ΑΜΘ, να προβεί στις 
απαραίτητες ενέργειες για την κατάθεση του παραπάνω ποσού στην Τράπεζα της Ελλάδος, στον 
λογαριασµό απόδοσης της Κοινοτικής Συµµετοχής που αναφέρεται παραπάνω.  
............................................................................................................................	  	  



 

ΘΕΜΑ 7ο: Απευθείας ανάθεση επισκευής-συντήρησης των συσκευών 
FAX, Εκτυπωτή και Φωτοαντιγραφικού  στα γραφεία Έβρου της 
ΠΕΔ/ΑΜΘ.	  (Εισηγ.: Λαζόπουλος Χρήστος) 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ	  

Για	   την	   κάλυψη	   των	  αναγκών	   της	   υπηρεσίας	   της	  ΠΕ∆/ΑΜΘ,	  προτείνεται	   η	  απευθείας	  
ανάθεση	   εργασιών	   επισκευής	   και	   συντήρησης	   των	   συσκευών	   FAX,	   Εκτυπωτή	   και	  
Φωτοαντιγραφικού	   	   στα	   γραφεία	   Έβρου	   της	   ΠΕΔ/ΑΜΘ,	   	   στην	   Πρίσµα	   Ηλεκτρονικά	  
ΑΒΕΕ,	   Λ.Δημοκρατίας	   87,	   Αλεξανδρούπολη	   ΤΚ	   68100,	   με	   	   ΑΦΜ	   094340633,	   ∆.Ο.Υ	  
Αλεξ/πολης,	   	   αντί	   του	   ποσού	   των	   239,83	   €	   πλέον	  ΦΠΑ	   23%	   55,16€,	   σύνολο	   294,99€	  
σύµφωνα	  µε	  την	  από	  23-‐10-‐2014	  κατατεθείσα	  προσφορά	  του.	  	  

	  

Καλείται	  ΤΟ	  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ	  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ	  να	  αποφασίσει	  ότι:	  

1. Εγκρίνει	   την	   µε	   απευθείας	   ανάθεση	   εργασιών	   επισκευής	   και	   συντήρησης	   των	  
συσκευών	   FAX,	   Εκτυπωτή	   και	   Φωτοαντιγραφικού	   	   στα	   γραφεία	   Έβρου	   της	  
ΠΕΔ/ΑΜΘ,	  	  στην	  Πρίσµα	  Ηλεκτρονικά	  ΑΒΕΕ,	  Λ.Δημοκρατίας	  87,	  Αλεξανδρούπολη	  
ΤΚ	  68100,	  με	  	  ΑΦΜ	  094340633,	  ∆.Ο.Υ	  Αλεξ/πολης,	  	  αντί	  του	  ποσού	  των	  239,83	  €	  
πλέον	   ΦΠΑ	   23%	   55,16€,	   σύνολο	   294,99€,	   κρίνοντας	   ως	   οικονοµικώς	  
συµφέρουσα	  την	  προσφορά	  του.	  	  

2. Εγκρίνει	  τη	  διάθεση	  πίστωσης	  294,99€	  σε	  βάρος	  του	  Κ.Α	  6266.0001	  «Συντήρηση	  
Εφαρµογών	  Λογισµικού,	  Η/Υ	  και	  ηλεκτρονικά	  συστήµατα»	  του	  προϋπολογισµού	  
οικ.	  έτους	  2014,	  για	  την	  πληρωµή	  του	  προσφέροντος,	  µετά	  την	  ολοκλήρωση	  των	  
εργασιών.	  

	  

	  



Θέµα 8ο: Εισήγηση για προµήθεια και τοποθέτηση συστήµατος 
συστήµατος συναγερµού ασφαλείας στο κτίριο ιδιοκτησίας 
ΠΕΔ/ΑΜΘ στη Ξάνθη 

Μετά από απόπειρα παραβίασης της εξωτερική πόρτας του κτιρίου της 
ΠΕΔ/ΑΜΘ στην Ξάνθη προτείνεται άµεσα η αγορά και τοποθέτηση 
συστήµατος συναγερµού για λόγους προστασίας και αποτροπής κλοπής. Για 
τον παραπάνω λόγο ζητήθηκαν τρεις προσφορές για σύστηµα συναγερµού 
που να πληροί τις προϋποθέσεις ασφάλειας του κτιρίου µε τις παρακάτω 
τεχνικές προδιαγραφές: 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

1. Κεντρική µονάδα συστήµατος συναγερµού 4 έως 8 ζωνών µε ενσωµατωµένο 
κωδικοποιητή. 

2. Πληκτρολόγιο LCD σταθερών χαρακτήρων µε Ελληνικό Μενού και 
υποστήριξη ελληνικών χαρακτήρων. 

3. Αυτόνοµη εξωτερική πιεζοηλεκτρική σειρήνα συναγερµού µε φλας και LED > 
100db.  

4. Πέντε (5) Χ Ανιχνευτές κίνησης υπερύθρων. Μέγιστη απόσταση κάλυψης 15 
µέτρα (90 µοιρών). Αποφυγή ζώων µέχρι 25 κιλά. 

5. Σειρήνα εσωτερική πιεζοηλεκτρική, τροφοδοσίας 12 V & ήχος > 100 db. 
6. Δύο (2) X Επαναφορτιζόµενο Συσσωρευτή 7,2 Ah, 12V. 
7. Μετασχηµατιστής από 220V στα 16,6 V. 
8. Καλώδια – εγκατάσταση 
9. Σύστηµα ειδοποίησης µέσω GSM για το παραπάνω σύστηµα ασφαλείας µε 

χρήση κάρτας SIM. Να διαθέτει τουλάχιστον 4 εισόδους και 2 εξόδους και να 
δίνει δυνατότητα διαχείρισης του συστήµατος αποµακρυσµένα µε SMS. Να 
διαθέτει ενσωµατωµένη κεραία και είσοδο για εξωτερική.  

Ζητήθηκε στην προσφορά να αναγράφεται ξεχωριστά η τιµή των στοιχείων 1 έως 9 
και η τιµή του στοιχείου 10 καθώς επίσης και η χώρα προέλευσης του Συστήµατος 
Συναγερµού. 

Με βάση τα παραπάνω και λαµβάνοντας υπόψη τις τρεις προσφορές που 
κατατέθηκαν, προτείνεται η προµήθεια του συστήµατος από την Εταιρία «ENTER» 
Γεωργιάδης Αλ. Γ.Σαριανίδης Χ. Ο.Ε. που προσέφερε την χαµηλότερη τιµή ύψους 
770€ έναντι των 790€ και 799€ των εταιριών “ΑΛΗ ΟΓΛΟΥ ΣΕΛΤΣΟΥΚ – 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ” και “Directech - Χρήστος Θ. Μακρίδης” αντίστοιχα. Στις 
παραπάνω τιµές συµπεριλαµβάνεται και το ΦΠΑ. 

Για το στοιχείο 10 κόστους 330€ µε ΦΠΑ προτείνεται η αγορά να πραγµατοποιηθεί 
εφόσον χρειαστεί σε επόµενη φάση. 

 

Εισηγητής 

Νίκος Μίχος 



ΕΙΣΗΓΗΣΗ	  9ου	  	  Θέματος	  	  

Θέμα:	  «Ανάθεση	  σε	  λογιστή	  για	  την	  τροποποίηση	  Δήλωσης	  Ακίνητης	  Περιουσίας	  
ΠΕΔ	  ΑΜΘ.».	  

Σύμφωνα	  με	  την	  διευκρινιστική	  του	  νόμου	  4223/13	  από	  την	  Δήμος	  ΝΕΤ	  η	  οποία	  
αναφέρει	  :	  

	  Απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. τα δικαιώµατα στα ακίνητα που 
ανήκουν: 
α) Σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), νοµικά 
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που εντάσσονται στους 
φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και σε Ο.Τ.Α. και 
ιδιοχρησιµοποιούνται ή παραχωρούνται δωρεάν στο Δηµόσιο. 
Οι ανώνυµες εταιρείες της Γενικής Κυβέρνησης, µε την επιφύλαξη 
της προηγούµενης περίπτωσης, δεν απαλλάσσονται από τον 
ΕΝ.Φ.Ι.Α..	  	  

Επομένως	  απαλλασσόμαστε	  από	  το	  συνολικό	  ποσό	  των	  6.067,75	  €	  που	  πρέπει	  να	  
πληρώσουμε	  ΕΝ.Φ.Ι.Α.	  για	  το	  έτος	  2014	  και	  	  χρειάζεται	  να	  τροποποιήσουμε	  την	  
Δήλωση	  Ακίνητης	  Περιουσίας	  της	  ΠΕΔ	  ΑΜΘ.	  

Προτείνει λοιπόν την απευθείας ανάθεση σε ιδιώτη λογιστή την 
παραπάνω υπηρεσία, δεδοµένου το κόστος αµοιβής του οποίου, µετά 
από σχετική έρευνα αγοράς, ήτοι ανέρχεται στα 50,00€ συν Φ.Π.Α 
23% συνολικά 61,50 € και θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6115.001 « 
Αµοιβές λογιστών» του τρέχοντος προϋπολογισµού. 
	  

	  	  



ΕΙΣΗΓΗΣΗ	  10ου	  ΘΕΜΑΤΟΣ	  

ΘΕΜΑ:	  «Απαλλαγή	  υπόλογου	  και	  έγκριση	  απόδοσης	  λογαριασμού	  επί	  των	  
δαπανών	  του	  αριθ.	  140/2014	  χρηματικού	  εντάλματος	  προπληρωμής.».	  	  

             Με την αριθµ. 63/ 2014 απόφαση του ΔΣ  είχε εγκριθεί  
§ οι εκτός έδρας µετακινήσεις του Προέδρου της ΠΕΔ ΑΜΘ 
κ. Σιµιτσή Κων/νου, του Αντιπροέδρου της ΠΕΔ κ. 
Τσολακίδη Βασίλειο και του µέλους του Δ.Σ. της ΠΕΔ 
κ. Τσοµπανόπουλο Ευάγγελο, στις Βρυξέλλες, από 
6.10.2014 έως 8.10.2014, προκειµένου να 
συµµετάσχουν ως εκπρόσωποι της ΠΕΔ ΑΜΘ στις 
εκδηλώσεις που θα πραγµατοποιηθούν στις 6-9 Οκτωβρίου 
τ.ε., στις Βρυξέλλες µε θεµατικό τίτλο : «Κοινή Ανάπτυξη –
Έξυπνη Επένδυση για τους ανθρώπους (12η Ευρωπαϊκή 
Εβδοµάδα των Περιφερειών και των Πόλεων -OPEN DAYS 
2014-).». 

§ Είχε καθορίσει τις εκτός έδρας ηµέρες παραµονής του σε 
2,5 ηµέρες ήτοι αναχώρηση στις 6-10-2014 από 
Θεσσαλονίκη για Βρυξέλες  και επιστροφή από Βρυξέλλες –
Αθήνα – Καβάλα στις 8-10-2014. 

§ Καθορίζει την εκτός έδρας ηµερήσια αποζηµίωσή τους για 
διατροφή κ.λ.π µικροέξοδα  σε 40,00 €, για την ηµέρα της 
επιστροφής θα του καταβληθεί το ήµισυ της αποζηµίωσης 
ήτοι 20,00€.  
Άρα συνολική δαπάνη  
Συνολική δαπάνη : 40,00€ Χ 2,5 ηµέρες χ3 =300,00 € 

§  Είχε καθορίζει τη δαπάνη διανυκτέρευσης τους (διαµονή σε 
Ξενοδοχείο) σε 190,00 € για κάθε διανυκτέρευση. 
Συνολική δαπάνη : 190,00 € Χ 2 ηµέρες χ 3 άτοµα = 
1.140,00 €. 

§ Το αντίτιµο των  αεροπορικών  εισιτηρίων, για την 
µετάβασή τους από Θεσσαλονίκη για Βρυξέλες  και 
επιστροφή από Βρυξέλλες –Αθήνα – Καβάλα, ανέρχεται στα 
592,38 € για κάθε άτοµο 
Συνολική δαπάνη : 592,38 χ 3 = 1.777,14 €. 

§  Είχε εγκρίνει  την έκδοση εντάλµατος προπληρωµής στο 
όνοµα  του οικονοµικού υπεύθυνου της ΠΕΔ/ΑΜΘ κ. Δ. 
Συµεωνίδη, ποσού 2.917,14 € καθιστάµενος υπόλογος για 
το εν λόγω ποσό , για την  προπληρωµή στα µέλη του Δ.Σ. 
της ΠΕΔ ΑΜΘ κ. κ Σιµιτσή Κωνσταντίνου, Τσολακίδη 
Βασίλειου, και Τσοµπανόπουλου Ευάγγελου, τα αντίτιµα 
των αεροπορικών εισιτηρίων και των δαπανών  
διανυκτέρευσης (ξενοδοχείο). Η πληρωµή της δαπάνης δεν 
είναι εφικτή  µε την έκδοση τακτικού χρηµατικού 



εντάλµατος, ελλείψει όλων των απαιτούµενων 
δικαιολογητικών, ήτοι  καρτών επιβίβασης του αεροπλάνου 
και του τιµολογίου του ξενοδοχείου κ.λ.π. Ο υπόλογος 
οφείλει να αποδώσει λογαριασµό  στο Δ.Σ για τη διαχείριση 
του παραπάνω ποσού, υποβάλλων όλα τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά, το αργότερο ένα µήνα πριν τη λήξη του 
οικονοµικού έτους. 

§ Το ποσά των ηµερήσιων εκτός έδρας αποζηµιώσεων θα 
αποδοθούν στους µετακινηθέντες, µετά την επιστροφή τους 
και µε την έκδοση τακτικών ενταλµάτων στα όνοµά τους, 
ποσού 100,00 € έκαστος συνολικά 100,00 € χ3 άτοµα = 
300,00 €. 

Με την επιστροφή τους µε προσκόµισαν δικαιολογητικά από τα 
αεροπορικά εισιτήρια και τα τιµολόγια των ξενοδοχείων 
καλύπτοντας συνολικά το ακριβές ποσό των 2.917,14 €. 
 

 
 



Εισήγηση	  11ου	  Θέματος	  	  

	  

Θέμα:	  «Αντικατάσταση	  εκπροσώπων	  στο	  Δ.Σ.	  της	  Αναπτυξιακής	  Σύμπραξης	  
«ΣΥΝΑΙΠΩΣ	  	  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ».	  

	  

Τον	  ορισμό	  ενός	  Τακτικού	  μαζί	  με	  τον	  αναπληρωτή	  του	  για	  να	  οριστούν	  ως	  μέλη	  στο	  
Δ.Σ.	  της	  Αναπτυξιακής	  Σύμπραξης	  «ΣΥΝΑΙΠΩΣ	  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ».	  

Προηγούμενα	  μέλη	  :	  Τακτικός	  :	  Σμιρλόγλου	  Αναστάσιος,	  Δημ.	  Σύμβουλος	  Καβάλας	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Αναπληρωτής	  :	  Μλεκάνης	  Μιχαήλ,	  Δημ.	  Σύμβουλος	  Δράμας	  

	  



Εισήγηση	  13ου	  θέματος	  

Θέμα:	  «Έγκριση	  διάθεσης	  πίστωσης	  για	  καταχώρηση	  περίληψης	  προκήρυξης	  
διαγωνισμού	  του	  έργου	  «MARAKANDA».	  

	  

Σύμφωνα	  με	  το	  άρθρο	  3	  της	  εν	  λόγω	  απόφασης	  του	  Δ.Σ.,	  η	  ΠΕΔ/ΑΜΘ	  καλούταν	  να	  
πληρώσει	   τη	   δημοσίευση	   του	   διαγωνισμού	  με	   αριθμ.	   πρωτοκόλλου	   359/4-‐7-‐2014	  
στην	   ημερήσια	   εφημερίδα	   του	   Ν.	   Ξάνθης	   «ΘΡΑΚΗ»	   συνολικού	   ποσού	   διακοσίων	  
είκοσι	  ενός	  ευρώ	  και	  σαράντα	  λεπτών-‐221,40?-‐(180?	  συν	  41,40?-‐ΦΠΑ	  23%)	  από	  τον	  
προϋπολογισμό	  της	  ΠΕΔ,	  από	  τη	  στιγμή	  που	  ο	  συγκεκριμένος	  διαγωνισμός	  κρίθηκε	  
άγονος.	   Όμως	   μετά	   την	   επιστολή	   στις	   2	   Οκτωβρίου	   2014	   του	   Διευθυντή	   της	  
εφημερίδας,	  Καμαρίδη	  Δημοσθένη,	  κατέστη	  σαφές	  ότι	  η	  παραπάνω	  συμφωνηθείσα	  
τιμή	   προοριζόταν	   αποκλειστικά	   για	   Ν.Π.Δ.Δ	   και	   όχι	   για	   Ν.Π.Ι.Δ.,	   όπως	   είναι	   η	  
ΠΕΔ/ΑΜΘ,	   σύμφωνα	   με	   το	   ισχύον	   ΦΕΚ	   περί	   δημοσιεύσεων.	   Για	   το	   λόγο	   αυτό,	   η	  
ΠΕΔ/ΑΜΘ	  καλείται	  να	  αποφασίσει	  για	  την	  πληρωμή	  συνολικού	  ποσού	  	  τριακοσίων	  
ενενήντα	   τριών	   ευρώ	   και	   εξήντα	   λεπτών	   (320?	   συν	   73,60?-‐ΦΠΑ	   23%)	   στην	  
Εφημερίδα	  «Θράκη»	  και	  να	  εγκρίνει	  δέσμευση	  δαπάνης	  από	  τον	  Κ.A.	  10.6463.0001	  
(Διαφημίσεις-‐Δημοσιεύσεις)	  της	  ΠΕΔ/ΑΜΘ,	  οικονομικού	  έτους	  2014.	  	  

	  

	  



ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ	  ΘΕΜΑΤΩΝ	  14,15,16,17	  

14. Απόφαση	  αποδοχής	  παράτασης	  χρόνου	  υλοποίησης	  έργου	  Marakanda	  με	  
κωδικό	   Ι-‐Β/1.2/442,	   του	   ευρωπαϊκού	   προγράμματος	   ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ	  
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ	   ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ	   ΛΕΚΑΝΗΣ	   ΤΗΣ	   ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ	   (ENPI	   CBC	  
MEDITERRANEAN	  SEΑ	  BASIN)	  2007-‐2013.	  

Ο	  επικεφαλής	  εταίρος	  του	  έργου,	  Δήμος	  Φλωρεντίας,	  μας	  γνωστοποίησε	  την	  
Τετάρτη	  22	  Οκτωβρίου	  ότι	  μετά	  από	  κοινή	  αίτηση	  που	  είχε	  υποβληθεί	  από	  
τους	   εταίρους	   του	   έργου,	   εγκρίθηκε	   επίσημα	   η	   παράταση	   του	   έργου	  
Marakanda,	   το	   οποίο	   έληγε	   κανονικά	   στις	   31	   Ιανουαρίου	   2015,	   έως	   τις	   31	  
Οκτωβρίου	  2015.	  Για	  το	  λόγο	  αυτό,	  απαιτείται	  η	  αποδοχή	  της	  συγκεκριμένης	  
παράτασης	  του	  έργου	  από	  το	  Δ.Σ.	  της	  ΠΕΔ/ΑΜΘ.	  	  

15. Τροποποίηση	   όρων	   σύμβασης	   του	   Ορκωτού	   Λογιστή	   για	   το	   Έργο	  
«Marakanda».	  

Στη	  	  σύμβαση	  του	  ορκωτού	  λογιστή	  για	  το	  έργο	  “Marakanda”,	  στο	  άρθρο	  3	  
«Αμοιβή	   Πληρωμής»	   αναφέρονται	   συγκεκριμένες	   ημερομηνίες	   καταβολής	  
των	   δόσεων.	   Εξαιτίας	   της	   χρονικής	   παράτασης	   του	   έργου,	   οι	   ημερομηνίες	  
της	  Β’	   και	   Γ’	  δόσης	  πρέπει	   να	  αλλάξουν	  και	   να	  διαμορφωθούν	  συναρτήσει	  
της	  χρηματοδότησης	  του	  έργου	  και	  της	  ημερομηνίας	  οριστικής	  λήξης	  του.	  	  

Για	   το	   λόγο	   αυτό,	   η	   Β’	   δόση	   προτείνεται	   να	   καταβληθεί	   με	   την	   οριστική	  
έγκριση	   των	   δαπανών	   και	   των	   λοιπών	   στοιχείων	   που	   απαιτούνται	   της	  
δεύτερης	  περιόδου	  του	  έργου,	  από	  την	  Κοινή	  Διαχειριστική	  Αρχή	  του	  έργου.	  
Η	   Γ’	   δόση	   θα	   προτείνεται	   να	   καταβληθεί	   με	   την	   παράδοση	   της	   τελικής	  
έκθεσης	  μετά	  τη	  λήξη	  του	  έργου.	  Ουδεμία	  αλλαγή	  επέρχεται	  στο	  ποσό	  της	  
κάθε	  δόσης	  και	  στο	  συνολικό	  ποσό	  της	  σύμβασης.	  

16. Έγκριση	  μελών	  νέων	  Επιτροπών	  «Διενέργειας	  Διαγωνισμού»,	  «Εκδίκασης	  
Ενστάσεων»	   και	   «Παρακολούθησης	   &	   Παραλαβής	   προμηθειών	   και	  
εργασιών»,	  για	  την	  ολοκλήρωση	  του	  Έργου	  «Marakanda».	  	  

Λόγω	   του	   γεγονότος	   ότι	   τα	   μέλη	   των	   επιτροπών	   του	   έργου	   “Marakanda”	  
Γεωργαντζή	   Δέσποινα,	   Καλιντζόγλου	   Χρήστος,	   Καλαϊτζής	   Γεώργιος,	  
Γκοδοσίδης	   Ιωάννης	   και	   Τσαπνίδης	   Κωνσταντίνος	   έχουν	   αποχωρήσει	   για	  
διάφορους	   λόγους	   και	   σύμφωνα	   με	   το	   Ν.	   2690/1999,άρθρο	   13,παρ	   5,	  	   ο	  
οποίος	   αναφέρει	   ότι	   «Το	   συλλογικό	   όργανο	   μπορεί	   να	   λειτουργήσει,	   όχι	  
όμως	   πέρα	   από	   ένα	   τρίμηνο	   αν	   κάποιο	   από	   τα	   μέλη	   του	   εκλείψουν	   ή	  
αποχωρήσουν	  για	  οποιονδήποτε	  λόγο	  ή	  απολέσουν	  την	   ιδιότητα	  βάσει	  της	  
οποίας	   ορίστηκαν,	   εφόσον,	   κατά	   τις	   συνεδριάσεις	   του,	   τα	   λοιπά	   μέλη	  
επαρκούν	  ώστε	  να	  υπάρχει	  απαρτία",	  πρέπει	  το	  ΔΣ	  της	  ΠΕΔ/ΑΜΘ	  να	  εγκρίνει	  
νέες	   επιτροπές	   Διενέργειας	   Διαγωνισμού,	   Εκδίκασης	   Ενστάσεων	   και	  



Παρακολούθησης	   &	   Παραλαβής	   προμηθειών	   και	   εργασιών	   όπως	  
πρόεκυψαν	  από	  κλήρωση.	  

Επίσης	  τα	  υπόλοιπα	  μέλη	  της	  Ομάδας	  Έργου	  του	  συνολικού	  προγράμματος	  
προτείνεται	  να	  παραμείνουν	  ως	  έχουν.	  

17. Παράταση	   του	   χρόνου	   παράδοσης	   των	   παραδοτέων	   του	   Κου	   Τσαπνίδη	  
Κωνσταντίνου,	   μετά	   τη	   λήξη	   της	   σύμβασης	   μίσθωσης	   έργου	   (Άρθρο	   6,	  Ν	  
2527/1997)	  

Η	   ισχύς	   της	   σύμβασης	   μίσθωσης	   έργου	   του	   Κου	   Τσαπνίδη	   Κωνσταντίνου-‐
Διευθυντη	   του	   έργου,	   είναι	   από	   την	   ημερομηνία	   υπογραφής	   της	   στις	  
16/10/2013	   έως	   την	   16/10/2014.	   Σύμφωνα	   με	   το	   άρθρο	   6,	   παράγραφος	   3	  
του	   Νόμου	   2527/1997	   αναφέρεται	   ότι	   «Ανανέωση	   ή	   παράταση	   της	  
σύμβασης	   μίσθωσης	   έργου	   απαγορεύεται	   και	   είναι	   αυτοδικαίως	   άκυρη.	  
Παράταση	   του	   χρόνου	   παράδοσης	   του	   έργου	   επιτρέπεται	   χωρίς	  
οποιαδήποτε	  αύξηση	  της	  αμοιβής	  του	  αναδόχου».	  	  

Με	   βάση	   τα	   παραπάνω,	   προτείνεται	   καταρχάς	   να	   συμφωνήσει	   το	   Δ.Σ.	   για	  
την	   παράταση	   του	   χρόνου	   παράδοσης	   των	   παραδοτέων χωρίς	   επιπλέον	  
αμοιβή,	  υπό	  τον	  όρο	  ότι	  συμφωνεί	  και	  η	  αρμόδια	  Ελληνική	  αρχή	  	  προς	  την	  
οποία	  έχει	  σταλεί	  σχετική	  ερώτηση	  χωρίς	  να	  έχουμε	  λάβει	  ακόμα	  απάντηση.	  
Προτείνεται	   επίσης	   η	   παράταση	   να	   ισχύσει	   μέχρι	   την	   παραλαβή	   των	  
παραδοτέων	  του	  σχετικού	  διαγωνισμού	  που	  βρίσκεται	  σε	  εξέλιξη.	  Υπόψη	  ότι	  
ο	  διευθυντής	  του	  έργου	  με	  σχετική	  επιστολή	  εξηγεί	  αναλυτικά	  τους	  λόγους	  
μη	   εφαρμογής	   του	   αρχικού	   χρονοδιαγράμματος	   του	   έργου	   και	   ότι	  
αποδέχεται	  την	  σχετική	  διαδικασία.	  

	  

Ο	  Εισηγητής	  

Νίκος	  Μίχος	  
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