
 
                             Θέµα 1ον  
 

Διαβούλευση για το Πρόγραµµα Επισιτιστικής Βοήθειας   Υλικής Συνδροµής για 
Απόρους. 

 
 
 
Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Επισιτιστικής και Βασικής 
Υλικής Συνδροµής για το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Άπορους 
(ΤΕΒΑ/FEAD) για την Προγραµµατική Περίοδο 2014-2020, το Υπουργείο 
Εργασίας κάλεσε σε διαβούλευση τους κοινωνικούς φορείς και ιδιαίτερα τους 
φορείς της Τ.Α. ώστε να διαµορφωθούν οι απαιτούµενες ‘’Κοινωνικές 
Συµπράξεις’’. 
Η σχετική πρωτοβουλία του Υπ. Εργασίας που ανακοινώθηκε προς τους 
τοπικούς φορείς κινείται σε ασφυκτικά χρονοδιαγράµµατα : 1ο Στάδιο 
διαβούλευσης 30-01-2015, 2ο  Στάδιο διαβούλευσης 15-02-2015. Ωστόσο έχει 
ανακοινωθεί παράταση των ηµεροµηνιών σε  1ο Στάδιο διαβούλευσης13-02-
2015 και 2ο  Στάδιο διαβούλευσης 20-02-2015. 
Με την τελική έγκριση του προγράµµατος οι Κοινωνικές Συµπράξεις θα 
αναλάβουν την υλοποίηση των βασικών πυλώνων της στρατηγικής του 
προγράµµατος που είναι: 

• Η παροχή υλικής βοήθειας (τρόφιµα, ρουχισµός, είδη καθαριότητας 
κλπ) σε ευάλωτες και ευπαθείς οµάδες και ιδίως σε παιδιά 

• Συνοδευτικές δράσεις (συµβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη, 
υπηρεσίες κοινωνικοποίησης κλπ) 

• Τεχνική Υποστήριξη. 
Βασικός µοχλός υλοποίησης του προγράµµατος είναι οι δοµές που ήδη 
λειτουργούν και παρέχουν κοινωνικό έργο και υπηρεσίες προς απόρους και 
ευπαθείς κοινωνικές οµάδες. Με την έννοια αυτή λοιπόν η Τ.Α. και οι δοµές 
της θα πρέπει να αναλάβουν τις σχετικές πρωτοβουλίες, να διαµορφώσουν και 
να συµµετάσχουν στο εταιρικό σχήµα, αλλά και να ορίσουν φορέα της Τ.Α. ως 
συντονιστή εταίρο. 



 

Θέμα: Επιλογή  θεματικών ενοτήτων για συμμετοχή πόλεων ΑΜΘ σε 
πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Δικτύωσης Πόλεων URBACT III 

 

Το Πρόγραμμα Δικτύωσης Πόλεων URBACT III χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (περίοδος 2014-2020)  με σκοπό την ανταλλαγή καλών πρακτικών, 

εμπειριών και γνώσεων για την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων και προκλήσεων που εμφανίζονται 

στις Ευρωπαϊκές πόλεις. Στόχος του προγράμματος είναι να καταστούν οι πόλεις που συμμετέχουν 

περισσότερο καινοτόμες και βιώσιμες, σεβόμενες όλες τις νέες περιβαλλοντικές προκλήσεις αλλά 

ταυτόχρονα βελτιώνοντας την καθημερινότητα των ανθρώπων που ζουν σε αυτές. Η ενεργός 

συμμετοχή των πολιτών,  και όλων των φορέων που συνθέτουν την οικονομική, πολιτιστική και 

κοινωνική ζωή της πόλης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία του προγράμματος και την 

ευρεία αποδοχή των παρεμβάσεων που θα βασιστούν και θα σχεδιαστούν με γνώμονα τις κοινές 

εμπειρίες από άλλες πόλεις αλλά και από την συνεργασία των φορέων στις ίδιες τις πόλεις που θα 

συμμετάσχουν.  

Ποιες ευκαιρίες προσφέρει το πρόγραμμα URBACT III:  Δυνατότητα δικτύωσης με Ευρωπαϊκές 

πόλεις για πρακτικές που αφορούν παρόμοια ζητήματα Δυνατότητα κινητοποίησης του τοπικού 

δυναμικού της πόλης για έναν πολύ συγκεκριμένο σκοπό Δυνατότητα χρηματοδότησης 

εξειδικευμένης θεματολογίας για κάθε πόλη και για συγκεκριμένο σκοπό. 

Τι δεν είναι το πρόγραμμα URBACT III: Δεν χρηματοδοτεί έργα υποδομής κάθε είδους  

 

 Ποιοί Συμμετέχουν  

 Πόλεις, Δήμοι (80% χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) 

 Λοιποί Συμμετέχοντες (πχ ΜΚΟ, Φορείς Ιδιωτικού/δημοσίου Δικαίου) με ίδια συμμετοχή 

 

Επιλέξιμες ενέργειες  

 Συντονισμός του δικτύου: Διάφορα έξοδα, έξοδα διοίκησης-διαχείρισης κλπ.  

 Κόστος Διάθεσης Προσωπικού 

 Κόστος οργάνωσης συναντήσεων: Meetings, Συνέδρια, Σεμινάρια (πχ έξοδα μεταφραστών, 

catering, αίθουσα) 

 Έξοδα Μετακινήσεων & Διαμονής 

 Κόστος Δημοσιότητας και Διάχυσης Αποτελεσμάτων: μετάφραση και εκτύπωση ενημερωτικών 

εντύπων, διαφημίσεις σε ΜΜΕ κλπ. 

 Κόστος Εξωτερικού Ειδικού Συμβούλου: παροχή υποστήριξης σε θέματα διαχείρησης, ελέγχου, 

επικοινωνίας, προκαταρκτικές μελέτες για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των δράσεων  

 

  



 

Μετά από διαβούλευση με τα στελέχη – εκπροσώπους των Δήμων στο Δίκτυο, προτείνεται η 

συμμετοχή των μελών στις παρακάτω θεματικές ενότητες. 

Θεματικές Ενότητες του Προγράμματος Προτεινόμενες Πόλεις 
Καινοτόμες Πόλεις: Προώθηση της καινοτομίας με όφελος στην κοινωνία  

Περιλαμβάνει την κατάρτιση ολοκληρωμένων σχεδίων δράσης για την υλοποίηση 

παρεμβάσεων που στοχεύουν στην ανάπτυξη καινοτόμων πρακτικών με 

καθημερινές αστικές εφαρμογές. Ενδεικτικά πεδία ανάπτυξης αυτής της θεματικής 

αφορούν οι συγκοινωνίες (και η αστική κινητικότητα γενικότερα), η πρόσβαση των 

πολιτών σε νέες τεχνολογίες, η βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών από τις 

δημοτικές υπηρεσίες κ.α. 

 

ΚΑΒΑΛΑ - ΞΑΝΘΗ 

Βιώσιμες Πόλεις:  Δημιουργία φιλικών προς το περιβάλλον και ενεργειακά 

αποδοτικών πόλεων   

Περιλαμβάνει την  κατάρτιση  ολοκληρωμένων σχεδίων δράσης για την υλοποίηση 

παρεμβάσεων που στοχεύουν σε φιλικότερες προς το περιβάλλον μετακινήσεις 

εντός πόλεων, δημιουργία ή μετατροπή κατοικιών και δημόσιων κτιρίων ώστε να 

αξιοποιούν τις δυνατότητες των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την προστασία του 

περιαστικού περιβάλλοντος και την ελεγχόμενη αστική επέκταση κ.α. 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - 

OΡΕΣΤΙΑΔΑ 

Βιώσιμες Πόλεις: Βελτιώνοντας την λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και του 

αστικού σχεδιασμού 

Σε συνάρτηση με τις καινοτόμες πρακτικές, η θεματική αυτή περιλαμβάνει την 

κατάρτιση ολοκληρωμένων σχεδίων δράσης για την υλοποίηση παρεμβάσεων που 

στοχεύουν στην βελτίωση της προσβασιμότητας των δημόσιων υπηρεσιών για του 

πολίτες. Επίσης, εκτός από το περιβάλλον, η έννοια της βιωσιμότητας επεκτείνεται 

και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων της πόλης με έμφαση στην αναμόρφωση σε 

γειτονιές που αντιμετώπισαν εγκατάλειψη και παρακμή και στην ανάπλαση της 

εικόνας της πόλης για τους επισκέπτες και τους κατοίκους της ΞΑΝΘΗ - ΔΡΑΜΑ 

Συνεκτικές Πόλεις: Προώθηση της ενεργούς ενσωμάτωσης ευαίσθητων 

κοινωνικών ομάδων  

Περιλαμβάνει την κατάρτιση ολοκληρωμένων σχεδίων δράσης για την υλοποίηση 

παρεμβάσεων που στοχεύουν στην ενεργό ενσωμάτωση κοινωνικών και ηλικιακών 

ομάδων στην ζωή της πόλης. Αφορά ζητήματα υγειονομικής περίθαλψης, 

ψυχαγωγίας και ίσες ευκαιρίες στην απασχόλησης ομάδων όπως οι άστεγοι, οι 

γυναίκες, οι μετανάστες, οι μειονότητες κλπ. ΔΡΑΜΑ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ 

Συνεκτικές Πόλεις:  Αναδόμηση σε υποβαθμισμένες γειτονιές για την 

αντιμετώπιση της φτώχειας. 

Συμπληρωματικά προς την θεματική της βιωσιμότητας, περιλαμβάνει την κατάρτιση 

ολοκληρωμένων σχεδίων δράσης για την υλοποίηση παρεμβάσεων που στοχεύουν 

στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού σε στοχευμένες 

γειτονιές που έχουν υποστεί εγκατάλειψη και παρακμή. Άπτεται συνδυαστικά στις 

προηγούμενες θεματικές, εστιάζοντας ωστόσο στοχευμένα σε ζητήματα κοινωνικά 

και οικονομικά. 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ – ΞΑΝΘΗ 

 

 

Καλείται το Δ.Σ. της ΠΕΔ ΑΜΘ να υποστηρίξει τη συμμετοχή των πόλεων στις θεματικές 

ενότητες του προγράμματος URBACT III σύμφωνα με το παραπάνω πίνακα, καθώς και να 

αποφασίσει για τη συμμετοχή της ΠΕΔ σε 2η φάση μετά την έγκριση πρότασης του 

προγράμματος.  

 



 

 

Το «Δίκτυο Συνεργασίας Σχημάτων Ολοκληρωμένων Σχεδίων Αστικής Ανάπτυξης της 

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» έχει ενταχθεί στο ΠΕΠ ΑΜΘ στο πλαίσιο 

της πρόσκλησης για υποβολή Ολοκληρωμένων Σχεδίων Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ). Μέλοι του 

δικτύου είναι οι επιλέξιμοι δήμοι της πρόσκλησης (Κομοτηνή, Δράμα, Ξάνθη, 

Αλεξανδρούπολη, Καβάλα, Ορεστιάδα). 

 

Επιδίωξη του δικτύου είναι να συγκεντρώσει την εμπειρία και τη γνώση που έχει συσσωρευτεί 

από την υλοποίηση προγραμμάτων, να αξιολογήσει τα οφέλη που αποκομίστηκαν από την 

υλοποίηση τους, καθώς και να εντοπίσει προβλήματα ή παραλήψεις τους. Η δικτύωση των 

Ο.Σ.Α.Α. της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης στοχεύει στην ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των μελών του δικτύου, την ενσωμάτωση καλών 

πρακτικών άλλων αντίστοιχων ενεργειών και την απόκτηση νέων εμπειριών που θα 

συνδράμουν στον καλύτερο σχεδιασμό μελλοντικών αστικών παρεμβάσεων. 

 

 

Για το δίκτυο ΟΣΑΑ ΑΜΘ 
Ο Σύμβουλος συντονισμού 

Α. Σταυρίδης 
 



Eισηγητική έκθεση της οικονοµικής υπηρεσίας  προς το Δ.Σ., για την A’ 
αναµόρφωση του προϋπολογισµού έτους 2015 
 
ΠΕΔ ΑΜΘ  
 
Επειδή, έχουν προκύψει επείγουσες ανάγκες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον 
προϋπολογισµό της ΠΕΔ ΑΜΘ του τρέχοντος έτους παρίσταται ανάγκη δηµιουργίας 
πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών αυτών.  
Με βάση τα παραπάνω η οικονοµική υπηρεσία της ΠΕΔ ΑΜΘ αφού έλαβε υπόψη 
της τον προϋπολογισµό της ΠΕΔ ΑΜΘ, έτους 2015, ο οποίος ψηφίστηκε µε την 
αριθ. 95/2014  Απόφαση του Δ. Σ. και εγκρίθηκε µε την υπ. αριθ. 26766/30-12-
2014 απόφαση της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης  
 

εισηγείται προς το Δ. Σ. 
           
       
 

 

Α.  Με την απόφαση Δ.Σ. 95/14 η ΠΕΔ ΑΜΘ έθεσε στόχο για το χρηµατικό 
υπόλοιπο 2014 τις 800.000€. Με το κλείσιµο του έτους το συγκεκριµένο ποσό ανήλθε 
στα 1.093.827,66 €. Άρα χρειάζεται αναµόρφωση και αύξηση το ποσό του 
προϋπολογισµού κατά 293.827,66 €. 

 
Β. Επίσης, προτείνονται η  ακόλουθη µεταφορά πίστωσης από το αποθεµατικό 
κεφάλαιο του προϋπολογισµού της ΠΕΔ ΑΜΘ στον νέο κάτωθι κωδικό, για την 
αντιµετώπιση έκτακτης ανάγκης που δεν είχε προβλεφθεί: 

- Μεταφορά ποσού 32.580,00 ευρώ στον νέο  Κ.Α. 10.7425.0008  µε τίτλο 
«ΤΟΠΣΑ - ΑΝΑΣΑ» 

 
                                                                         Συµεωνίδης Δηµήτριος 
 
 



 

 
 
 

Εισήγηση 5ου Θέµατος Ηµερήσιας Διάταξης : 

 Αναδροµική επιστροφή παρακρατηθέντος φόρου εισοδήµατος υπαλλήλων της ΠΕΔ ΑΜΘ, 
ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. 
 
Μετά από εµπεριστατωµένη έρευνα το θέµα πρέπει να αποσυρθεί διότι 
σύµφωνα µε µε το παρακάτω έγγραφο του Υπουργείου Οικονοµικών η 
υπερβάλλουσα µείωση εξακολουθεί να καταβάλλεται στο ύψος που αυτή είχε 
διαµορφωθεί κατά την 31-10-2012 για τους υπαλλήλους του Δηµοσίου, των 
ΝΠΔΔ και ΟΤΑ έως 31-12-2016 όπου θα αρχίσει και η σταδιακή κατάργηση της 
σε τρείς δόσεις. Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω έχουν εφαρµογή και για τους 
υπαλλήλους των ΝΠΙΔ και των ΔΕΚΟ αλλά από την 1-1-2013. Συνεπώς την 1-
11-2012 θα πρέπει να περικοπεί το ένα τρίτο της τυχόν υπάρχουσας 
υπερβάλλουσας διαφοράς που καταβάλλεται στους υπαλλήλους των ανωτέρω 
προσώπων, το οποίο και ορθός έπραξε η οικονοµική υπηρεσία, και τα άλλα 2/3 
αναστέλλονται έως 31-12-2016. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22η Μισθολογίου 

Ταχ.Δ/νση Πανεπιστηµίου 37 101 65-Αθήνα 
Τηλέφωνα  
Α' ΤΜΗΜΑ 33 38 403 - 404 
Υπουργεία -33 38 218-244 
Αποκεντρωµένες Διοικήσεις 33 38 422 
Β' ΤΜΗΜΑ 33 38 391, 392, 
ΟΤΑ-ΝΠΔΔ388, 237 
33 38 477, 478, 
Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου 33 38 418, 419, 
Γ ΤΜΗΜΑ 33 38 350, 375 
Ειδικά Μισθολόγια  
Δ'ΤΜΗΜΑ 
ΝΠΙΔ-ΔΕΚΟ 33 38 351, 388 

 
Αθήνα,22/11/2012 

Αρ.Πρωτ. οικ. 2/85127/0022  
 
 

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση µισθολογικών διατάξεων.». 
Σας κοινοποιούµε τις διατάξεις της υποπαρανράφου ΓΙ της παραγράφου Γ του 
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α'), «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου 
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής 
του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 
2013-2016», προκειµένου να ενηµερωθείτε και να προβείτε στις απαραίτητες 



 

 
 
 

ενέργειες για την εφαρµογή τους. Για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή των 
ρυθµίσεων των ανωτέρω διατάξεων, κρίνεται σκόπιµο να τονισθούν τα εξής : 
 
Επί της περ. 1 
Με τις διατάξεις της περ. 1, ορίζεται ότι τα επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα 
και αδείας, που προβλέπονται από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη, ή ρήτρα ή 
όρο συλλογικής σύµβασης εργασίας, διαιτητική απόφαση ή µε ατοµική σύµβαση 
εργασίας ή συµφωνία, για λειτουργούς, υπαλλήλους και µισθωτούς του Δηµοσίου, 
Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ.  
(συµπεριλαµβανοµένων και των ΔΕΚΟ του Κεφαλαίου Α' του ν. 3429/2005) και 
Ο.Τ.Α., καθώς και για τα µόνιµα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων και αντίστοιχους 
της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος, 
καταργούνται από 1.1.2013. Επισηµαίνεται ότι το δώρο Χριστουγέννων για το έτος 
2012 καταβάλλεται κανονικά, όπως προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις. 
Επί της περ. 2 
Με τις διατάξεις της περ. 2, ορίζεται ότι από 31.10.2012 και µέχρι 31.12.2016, 
αναστέλλεται, για τους υπαλλήλους του Δηµοσίου, των ΝΠΔΔ και ΟΤΑ η εφαρµογή 
των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4024/2011, αναφορικά µε τη χορήγηση του 
Κινήτρου Επίτευξης Στόχων (ΚΕΣ) και Δηµοσιονοµικών Στόχων (ΚΕΔΣ). Κατά το ίδιο 
χρονικό διάστηµα αναστέλλεται για τους ως άνω υπαλλήλους και η εφαρµογή των 
διατάξεων της περίπτωσης β του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 29 του 
ίδιου νόµου, σχετικά µε τη σταδιακή κατάργηση της υπερβάλλουσας µείωσης, που 
τυχόν έχει προκύψει από την εφαρµογή των διατάξεων του εν λόγω νόµου. Κατόπιν 
αυτών, η ανωτέρω υπερβάλλουσα µείωση εξακολουθεί να καταβάλλεται στο ύψος 
που αυτή είχε διαµορφωθεί κατά την 31-10-2012. Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω 
έχουν εφαρµογή και για τους υπαλλήλους των ΝΠΙΔ και των ΔΕΚΟ της περ. 12 της 
παρούσας, από 1-1-2013, οπότε και εντάσσονται στις ρυθµίσεις του Κεφαλαίου 
Δεύτερου του ν. 4024/2011. Συνεπώς την 1-11-2012 θα πρέπει να περικοπεί το ένα 
τρίτο της τυχόν υπάρχουσας υπερβάλλουσας διαφοράς που καταβάλλεται στους 
υπαλλήλους των ανωτέρω προσώπων, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 7 του 
άρθρου 31 του ν. 4024/2011 σε συνδυασµό µε αυτές της παρ. 2 του άρθρου 29 του 
ίδιου νόµου. 
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ΙΔΙΩΤΙΚΟ	  ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ	  
	  

Στην	  Αθήνα,	  σήμερα,	  ημέρα	  Τρίτη,	  …………….	  2015,	  στα	  γραφεία	  της	  Ελληνικής	  Εταιρείας	  
Τοπικής	  Ανάπτυξης	  και	  Αυτοδιοίκησης	  Α.Ε.	  που	  βρίσκονται	  στην	  Αθήνα	  (οδός	  Μυλλέρου	  
73-‐75),	  τα	  συμβαλλόμενα	  μέρη:	  

1. Η	  	  Περιφερειακή	  Ένωση	  Δήμων	  Ανατολικής	  Μακεδονίας	  –	  Θράκης,	   	  που	  θα	  καλείται	  
στη	   σύμβαση	   αυτή	   για	   συντομία	   «Π.Ε.Δ.»,	   εδρεύει	   στην	   Κομοτηνή	   (Στίλπωνος	  
Κυριακίδη	  17	  –	  Τ.Κ.	  69	  100	  )	  και	  εκπροσωπείται	  κατά	  το	  νόμο	  από	  τον	  Πρόεδρό	  της	  κ.	  
Βαγγέλη	  Λαμπάκη,	  

2. Η	  ανώνυμη	  εταιρία	  με	  την	  επωνυμία	  «ΕΛΛΗΝΙΚΗ	  ΕΤΑΙΡΕΙΑ	  ΤΟΠΙΚΗΣ	  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	  ΚΑΙ	  
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	  Α.Ε.»,	  που	  έχει	  έδρα	  την	  Αθήνα	  (Μυλλέρου	  73-‐75)	  και	  εκπροσωπείται	  
νόμιμα	  από	  τον	  Διευθύνοντα	  Σύμβουλο	  κ.	   Ιωάννη	  Μέξη,	  θα	  καλείται	  δε	  στη	  σύμβαση	  
αυτή	  για	  συντομία	  «Ε.Ε.Τ.Α.Α.»,	  

έχοντας	  υπόψη:	  	  

α)	  τις	  διατάξεις	  του	  νέου	  Δημοτικού	  και	  Κοινοτικού	  Κώδικα	  (Ν.3463/2006)	  	  

β)	  τις	  διατάξεις	  του	  ΠΔ	  75/2011	  (ΦΕΚ	  Α	  182/2011)	  Περιφερειακές	  Ενώσεις	  Δήμων	  και	  
Κεντρική	  Ένωση	  Δήμων	  Ελλάδας	  και	  	  

γ)	  την	  με	  αριθμό	  ……	  …………….	  απόφαση	  του	  Διοικητικού	  Συμβουλίου	  της	  Π.Ε.Δ.,	  

συμφωνούν,	  συνομολογούν	  και	  συναποδέχονται	  τα	  ακόλουθα.	  
	  

	  
	  

ΠΡΟΟΙΜΙΟ	  
	  
	   Σύμφωνα	   με	   τον	   Κώδικα	   Δήμων	   και	   Κοινοτήτων,	   οι	   Δήμοι	   υποχρεούνται	   να	  
εκπονήσουν	  το	  πενταετές	  επιχειρησιακό	  πρόγραμμά	  τους	  μέσα	  στο	  πρώτο	  εξάμηνο	  της	  
δημοτικής	  περιόδου.	  

Η	   Π.Ε.Δ.	   Ανατολικής	   Μακεδονίας	   -‐	   Θράκης,	   γνωρίζοντας	   τις	   ανάγκες	   των	   δήμων	   για	  
τεχνική	  και	  συμβουλευτική	  στήριξη	  κατά	  τη	  σύνταξη	  των	  επιχειρησιακών	  προγραμμάτων,	  
αποφάσισε	   να	   συνεργαστεί	   με	   την	   Ε.Ε.Τ.Α.Α.	   καθόλη	   τη	   διάρκεια	   σύνταξης	   των	  
επιχειρησιακών	   τους	   προγραμμάτων,	   σύμφωνα	   με	   την	   ισχύουσα	   νομοθεσία,	  	  
προκειμένου	  να	  εξασφαλίσει	  στους	  δήμους	  την	  απαιτούμενη	  υποστήριξη.	  Η	  εμπειρία	  της	  
Ε.Ε.Τ.Α.Α.,	   αφενός	   μεν	   από	   τη	   σύνταξη	   των	   σχετικών	   οδηγών	   και	   τη	   συλλογική	  
υποστήριξη	   των	   Δήμων,	   αφετέρου	   δε	   από	   την	   υποστήριξη	   σύνταξης	   πιλοτικών	  
επιχειρησιακών	   προγραμμάτων	   δήμων	   και	   περιφερειών,	   διασφαλίζει	   την	   παροχή	  
εξειδικευμένης	   τεχνικής	   βοήθειας	   στους	   δήμους,	   οι	   οποίοι	   στην	   παρούσα	   φάση,	  
οργανώνουν	  ή	  έχουν	  ήδη	  ξεκινήσει	  τη	  σύνταξη	  των	  επιχειρησιακών	  τους	  προγραμμάτων.	  	  
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ΑΡΘΡΟ	  1	  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	  ΤΗΣ	  ΣΥΜΒΑΣΗΣ	  

	  
	  
Αντικείμενο	  του	  παρόντος	  συμφώνου	  αποτελεί	  η	  συνεργασία	  των	  συμβαλλομένων	  μερών,	  
ώστε	   με	   την	   παροχή	   των	   υπηρεσιών	   και	   ενεργειών	   του	   καθενός	   να	   υλοποιηθεί	   ένα	  
ολοκληρωμένο	   πρόγραμμα	   συλλογικής	   υποστήριξης	   των	   δήμων	   της	   περιφέρειας	  
Ανατολικής	  Μακεδονίας	  -‐	  Θράκης	  για	  τη	  σύνταξη	  των	  επιχειρησιακών	  προγραμμάτων	  της	  
περιόδου	  2014	  -‐	  2019.	  
	  
	  

	  
ΑΡΘΡΟ	  2	  

ΙΣΧΥΣ	  	  ΚΑΙ	  ΔΙΑΡΚΕΙΑ	  ΤΗΣ	  ΣΥΜΒΑΣΗΣ	  
	  
1. Η	  ισχύς	  της	  σύμβασης	  αυτής	  αρχίζει	  με	  την	  υπογραφή	  της	  από	  τα	  συμβαλλόμενα	  μέρη	  

και	  λήγει	  την	  30η	  Ιουνίου	  2015.	  
	  
2. Η	   διάρκεια	   της	   	   σύμβασης	   μπορεί	   να	   παραταθεί	   με	   κοινή	   έγγραφη	   συμφωνία	   των	  

συμβαλλομένων,	  εφόσον	  τούτο	  απαιτηθεί	  από	  τις	  ανάγκες	  του	  έργου.	  
	  
	  

ΑΡΘΡΟ	  3	  
ΑΜΟΙΒΗ	  -‐	  ΤΡΟΠΟΣ	  ΠΛΗΡΩΜΗΣ	  

	  
	   Η	   αμοιβή	   της	   Ε.Ε.Τ.Α.Α.	   για	   την	   	   υλοποίηση	   των	   ενεργειών	   της	   σύμβασης	   αυτής	  
συμφωνείται	  στο	  ποσό	  των	  πέντε	  χιλιάδων	  ευρώ	  (5.000,00	  €),	  πλέον	  Φ.Π.Α.	  	  

Η	   αμοιβή	   θα	   καταβληθεί	   σε	   δύο	   δόσεις:	   40%	   του	   ποσού	   με	   την	   υπογραφή	   της	  
σύμβασης,	  60%	  με	  τη	  λήξη	  της	  σύμβασης.	  

Κατά	  την	  καταβολή	  της	  αμοιβής	  θα	  εκδοθούν	  τα	  νόμιμα	  παραστατικά	  και	  θα	  γίνουν	  οι	  
προβλεπόμενες	  κρατήσεις.	  

	  
ΑΡΘΡΟ	  4	  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	  ΤΩΝ	  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ	  
	  
Για	   την	   επίτευξη	   του	   σκοπού	   της	   σύμβασης,	   τα	   συμβαλλόμενα	   μέρη	   αναλαμβάνουν	   τις	  
ακόλουθες	  υποχρεώσεις.	  
	  
Η	  Ε.Ε.Τ.Α.Α.	  αναλαμβάνει:	  
	  
• την	  ενημέρωση	  και	  κατάρτιση	  των	  στελεχών	  των	  Δήμων	  και	  των	  αιρετών	  	  	  
• την	   προετοιμασία	   και	   παρουσίαση	   τεχνικών	   εργαλείων	   (ερωτηματολογίων,	  

προτύπων,	  πινάκων,	  δεικτών)	  στους	  δήμους	  	  
• την	  	  παροχή	  συμβουλευτικής	  υποστήριξης	  προς	  τους	  δήμους,	  με	  τη	  συνεργασία	  των	  

συμβούλων	  ανάπτυξης	  των	  ΠΕΔ	  (μέσω	  της	  λειτουργίας	  help-‐desk)	  
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• τη	  συμμετοχή,	  με	  εισηγήσεις	  στελεχών	  της	  στις	  ημερίδες	  που	  θα	  συνδιοργανώσει	  με	  
την	  	  Π.Ε.Δ.	  για	  το	  θέμα	  των	  επιχειρησιακών	  προγραμμάτων	  

• την	  παροχή	  υλικού	  και	  τεχνικών	  εργαλείων	  στους	  συμμετέχοντες	  στις	  ημερίδες	  	  
	  
Η	  Π.Ε.Δ.	  αναλαμβάνει:	  
	  
• την	  επικοινωνία	  με	  τους	  δήμους	  της	  Περιφέρειας,	  	  
• την	  	  καταγραφή	  	  των	  προβλημάτων	  και	  των	  	  αναγκών	  	  που	  αντιμετωπίζουν	  οι	  δήμοι	  

κατά	  τη	  σύνταξη	  των	  Ε.Π.,	  	  	  
• την	  ενημέρωση	  και	  συνεργασία	  με	   την	  ΕΕΤΑΑ	  στο	  σχεδιασμό	  των	  δράσεων	  και	   των	  

ημερίδων	  για	  την	  υποστήριξη	  των	  δήμων.	  
• τη	  συνδιοργάνωση	  των	  ημερίδων	  που	  θα	  υλοποιηθούν	  στην	  Περιφέρεια	  	  
	  
	  
	  
	  

ΑΡΘΡΟ	  5	  
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ	  ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ	  -‐	  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ	  	  

	  
Η	  παράβαση	  από	  συμβαλλόμενο	  μέρος	  οποιουδήποτε	  από	  τους	  όρους	  της	  σύμβασης,	  που	  
θεωρούνται	   όλοι	   ουσιώδεις,	   παρέχει	   στο	   άλλο	   το	   δικαίωμα	   να	   αξιώσει	   την	   άρση	   των	  
αντισυμβατικών	   ενεργειών	   	   ή	   και	   καταγγελία	   της	  σύμβασης,	   με	  αξίωση	  αποκατάστασης	  
κάθε	  ζημίας	  που	  υπέστη.	  
Σε	  περίπτωση	  που	  η	  συνεχιζόμενη	  αντισυμβατική	  συμπεριφορά	  επηρεάζει	  ουσιωδώς	  την	  
εκτέλεση	   του	   αντικειμένου	   της	   παρούσας,	   κάθε	   μέρος	   έχει	   δικαίωμα	   να	   καταγγείλει	   τη	  
σύμβαση,	  σύμφωνα	  με	  την	  κείμενη	  νομοθεσία,	  αξιώνοντας	  κάθε	  ζημία	  του.	  
	  
	  	  	  	  Αυτά	   συμφώνησαν,	   συνομολόγησαν	   και	   συναποδέχθηκαν	   τα	   συμβαλλόμενα	   μέρη	   και	  
προς	  απόδειξή	  τους	  συντάχθηκε	  αυτή	  η	  σύμβαση	  και	  αφού	  διαβάσθηκε	  και	  βεβαιώθηκε	  
από	  αυτά,	  υπογράφτηκε	  σε	  δύο	  (2)	  πρωτότυπα	  και	  έλαβε	  κάθε	  συμβαλλόμενο	  μέρος	  από	  
ένα.	  
	  
	  

ΤΑ	  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ	  ΜΕΡΗ	  
	  

ΓΙΑ	  ΤΗΝ	  Ε.Ε.Τ.Α.Α.	  
Ο	  ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ	  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	  

	  
	  
	  
	  
	  

ΙΩΑΝΝΗΣ	  ΜΕΞΗΣ	  

ΓΙΑ	  ΤΗΝ	  Π.Ε.Δ.	  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ	  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-‐
ΘΡΑΚΗΣ	  

Ο	  ΠΡΟΕΔΡΟΣ	  ΤΟΥ	  Δ.Σ.	  
	  
	  

	  
	  

ΒΑΓΓΕΛΗΣ	  ΛΑΜΠΑΚΗΣ	  
	  
	  
	  



ΚΥΑ Αριθµ. 56533/0022/06 (ΦΕΚ 1535/19.10.2006) 
Καθορισµός χιλιοµετρικής αποζηµίωσης των µετακινουµένων υπαλλήλων 

για υπηρεσία µε ιδιόκτητα µεταφορικά µέσα 
 
 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη 
1. Τις διατάξεις της παρ, 2 του άρθρ 6 του ν2685/1999 (ΦΕΚ 
35 Α71821999) «Κάλυψη δαπανών µετακινουµένων υπαλλήλων εντός και εκτός 
Επικράτειας και άλλες διατάξεις», 
2. Την υπ’ αριθµ. 37930/ΔΙΟΕ 1264,14,10,2005 {ΦΕΚ 1432 Β714.102005} κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονοµικών: «Καθορισµός 
αρµοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, όπως ισχύει 
τροποποιηµένη από την υπ’ αριθµ. 5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006 όµοια απόφαση (ΦΕΚ 
204 Β'), 
3. Το γεγονός ότι η προκαλούµενη µε την απόφαση αυτή δαπάνη δεν µπορεί να 
υπολογισθεί, καθόσον βαρύνει τους προϋπολογισµούς των Υπουργείων, Ν.Π.Δ.Δ. 
και Ο.Τ.Α, και εξαρτάται από τον αριθµό των µετακινουµένων για εκτέλεση 
υπηρεσίας υπαλλήλων, µεταθέσεις, αποσπάσεις κ.λπ, καθώς και τα διανυόµενα 
χιλιόµετρα,  
 
αποφασίζουµε:  
 
1. Καθορίζουµε τη χιλιοµετρική αποζηµίωση των µετακινουµένων για υπηρεσία 
υπαλλήλων µε ιδιόκτητα µεταφορικά µέσα, ως εξής: 
α. Για µετακίνηση µε επιβατικά αυτοκίνητα σε δεκαπέντε λεπτά (0,15 €) για κάθε 
χιλιόµετρο. 
β. Για µετακίνηση µε µοτοσικλέτες στο 1/3 της αποζηµίωσης της προηγουµένης 
περίπτωσης, δηλαδή σε πέντε λεπτά (0,05 €), για κάθε χιλιόµετρο. 
γ. Για µετακίνηση µε µοτοποδήλατα στο 1/5 της αποζηµίωσης της α' περίπτωσης, 
δηλαδή σε τρία λεπτά (0,03), για κάθε χιλιόµετρο. 
2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 1.1.2007, καταργούµενης από της 
ηµεροµηνίας αυτής της υπ: αριθµ.2/21858/0022/11.4.2001 (ΦΕΚ 
470/Β'/23.4.2001) όµοιας. 
 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Αθήνα, 
10 Οκτωβρίου 2006 
 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
 
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Π. ΔΟΥΚΑΣ 
 
ΜΕΤΑΦΟΡΏΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Μ.ΛΙΑΠΗΣ 



Εισήγηση 8ου Θέµατος Ηµερήσιας Διάταξης : 
 Παραχώρηση µονάδας υπολογιστή στο Ν.Π.Δ.Δ « Ευνεστία» του 
Δήµου Νέστου, µετά από σχετικό αίτηµά του. 

  
 
 

Το παραπάνω θέµα αφορά το υπ. αριθ. Πρωτ. : 98/21-1-2015 διαβ. Του Ν.Π.Δ.Δ. 
ΕΥΝΕΣΤΙΑ του Δήµου Νέστου για την παραχώρηση δωρεάν για κάλυψη 
αναγκών του Ν.Π.  την µονάδα υπολογιστή, την οθόνη και τον εκτυπωτή που 
χρησιµοποιούσε ο πρώην υπάλληλος της Π.Ε.Δ και τώρα του Ν.Π Χρήστος 
Καλιντζόγλου και αφορά υπολογιστή INTEL PENTIUM 4 , Οθόνη VIESONIC 
14” και Εκτυπωτή Α4 HP COLOR LASERJET 2600n. 

 
                                                                                              Συµεωνίδης Δηµήτριος 
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