
 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ∆ΗΜΩΝ  
 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ              ΚΟΜΟΤΗΝΗ:  25-11-2015 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕ∆/ΑΜΘ 2016 

 

                                           ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Της Εκτελεστικής Επιτροπής της  Π.Ε.∆. Α.Μ.Θ.  για την 
Κατάρτιση του Προϋπολογισµού εσόδων και εξόδων της Περιφερειακής 
Ενότητας ∆ήµων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το έτος 2016. 

 
           ΠΡΟΣ:  Τα µέλη τα µέλη του ∆.Σ. της Π.Ε.∆. Α.Μ.Θ.  
Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΕ∆ ΑΜΘ σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17 
παρ. 5 του Π.∆. 75/2011 κατάρτισε το παρακάτω σχέδιο του Προϋπολογισµού για το 
οικονοµικό έτος 2016. που έχει ως εξής:    
 
Τα οικονοµικά µεγέθη του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016, όπως 
εµφανίζονται στον σχετικό πίνακα, αντιστοιχούν σε: 

• ΕΣΟ∆Α από την τακτική οικονοµική επιχορήγηση (ΚΑΠ), η οποία 
καταβάλλεται συνήθως σε τέσσερις δόσεις. 

• ΕΞΟ∆Α από την υλοποίηση του προγράµµατος δράσης της ΠΕ∆ έτους 2016, 
µισθοδοσία προσωπικού, εισφορές σε ταµεία, λειτουργικές δαπάνες κλπ. 

Ο προϋπολογισµός της ΠΕ∆ ΑΜΘ έτους 2016 είναι ρεαλιστικός, εξασφαλίζει 
απόλυτα τις ανελαστικές δαπάνες της υπηρεσίας (µισθοδοσία, λειτουργικές 
δαπάνες), ενώ προβλέπει την υλοποίηση διαφόρων ενεργειών που 
συµπεριλαµβάνονται στο πρόγραµµα δράσης, το οποίο θα εξειδικευτεί µε απόφαση 
του ∆.Σ. της ΠΕ∆. Ενδεικτικά αναφέρονται: ο εκσυγχρονισµός των πληροφοριακών 
και επικοινωνιακών συστηµάτων της ΠΕ∆, η διοργάνωση ηµερίδων και 
συναντήσεων για τρέχοντα αναπτυξιακά ζητήµατα, η υποστήριξη των ∆ήµων της 
περιφέρειάς µας  για την ένταξη δράσεων και έργων τους στα συγχρηµατοδοτούµενα 
προγράµµατα της νέας περιόδου 2014-2020, η διοργάνωση προγραµµάτων 
κατάρτισης υπαλλήλων των ΟΤΑ, η συνεργασία µε την ∆ΙΑΑΜΑΘ και τους ∆ήµους  
για την προώθηση της Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων κλπ. 

 
ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 
                                      ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟ∆Α 
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α 
 

1.Στον Κ.Α.0211.0001  Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε  
                                      τράπεζες:                                                    €:    16.000,00 
 

2.Στον Κ.Α.0611.0001  Τακτική Οικονοµική Ενίσχυση  
                                      από ΚΑΠ :                                                   €:  450.000,00    
                          
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α 
 
3. Στον Κ.Α.1323.0001.  PROMOTION OF THE CULTURAL      :    €:     3.000,00 
                                       HERITAGE OF EVROS & SMOLYAN  
                                       THROUGH ALTERNATIVE TOURISM 
 

 
5. Στον Κ.Α.1323.0004 Πρόγραµµα «NETWORKS OF :                   €:  36.000,00  

      MEDITERRANEAN HISTORICAL  
      MARKETS 
      ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: MARAKANDA 



 
7. Στον Κ.Α 1323.0006 ΤΟΠΣΑ – ΣΥΝΕΠΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:              €:   5.000,00 
 
10.Στον Κ.Α. 4121.0001 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών.                       €:  30.000,00  
 
11.Στον Κ.Α. 4122.0001 Φόροι και χαρτόσηµο Προέδρου, µελών  
                                       ∆.Σ., Ε.Σ. Ε.Ε., µελών ΓΣ ΚΕ∆Ε 
                                       και υπαλλήλων.                                           €:  15.000,00 
 
12.Στον Κ.Α. 4123.0001 Φόρων Προµηθευτών εργολάβων 
                                        Ελευθέρων Επαγγελµατιών                       €:   20.000,00 
 
12.Στον Κ.Α. 4131.0001 Εισφορές υπέρ ΤΥ∆ΚΥ                                €:  35.000,00 
 
13.Στον Κ.Α. 4131.0002 Εισφορές υπέρ ΙΚΑ                                      €:  78.000,00 
 
14.Στον Κ.Α. 4131.0003 Εισφορές υπέρ ΤΣΜΕ∆Ε                             €:  28.000,00 
 
15.Στον Κ.Α. 4131.0004 Εισφορές υπέρ ΤΠ∆Υ                                  €:  10.000,00 
 
16.Στον Κ.Α. 4131.0005 Εισφορές υπέρ ΤΕΑ∆Υ                                €:    7.000,00 
 
17.Στον Κ.Α. 4131.0006 Εισφορές υπέρ ΟΑΕ∆1%                             €:   2.000,00               
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
 
18.Στον Κ.Α. 5111.0001   Χρηµατικό υπόλοιπο                           :     €: 595.000,00   
19.Στον Κ.Α. 5121.0001  Χρηµατικό Υπόλοιπο  
                                        από Έκτακτα Έσοδα                                :  €:   88.751,87 
 
 
                   
                                 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ             :             €:  1.418.751,87 
 
 
 
 
                                                           ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ∆Α 
 
                                                       00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
                                                6 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ 
 
1.Στον Κ.Α. 6031.0001 Αµοιβές Ειδικών Συµβούλων, Ειδικών 
                                     Συνεργατών και Επιστηµονικών  
                                     Συνεργατών (Ν. 3274/04)                   :   €: 20.000,00 
2. Στον Κ.Α.6053.0001 Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ                    :   €:   8.000,00 
4. Στον Κ.Α.6073.0001   ∆απάνες Επιµόρφωσης  
                                        Προσωπικού και συµµετοχής σε 
                                        συνέδρια και σεµινάρια                   :    €: 10.000,00 
2. Στον Κ.Α. 6111.0001   Αµοιβές Νοµικών                            :    €: 10.000,00 
3. Στον Κ.Α. 6111.0002   Αµοιβές για συνεδριάσεις ∆.Σ., 
                                        Εκτελεστικής Επιτροπής και  
                                        Εποπτικού Συµβουλίου.                   :   €: 30.000,00 
4.  Στον Κ.Α. 6113.0001  Αµοιβές µεταφραστών                     :   €:   3.000,00 
5.  Στον Κ.Α. 6117.0001  Λοιπές αµοιβές ελευθέρων  
                                        επαγγελµατιών για παροχή  
                                        εξειδικευµένων υπηρεσιών  
                                        τεχνικής υποστήριξης  
                                        εµπειρογνωµοσύνες κ.λ.π.               :   €: 18.000,00 
6. Στον Κ.Α. 6162.0001  Λοιπά έξοδα τρίτων                          :    €:   8.000,00 
7. Στον Κ.Α. 6122.0001  Έξοδα κίνησης Προέδρου και                                                    
                                               µελών ∆. Συµβουλίου               :    €:  55.000,00 
8. Στον Κ.Α. 6142.0001  Αµοιβές Νοµικών Προσώπων 
                                       Ιδιωτικού ∆ικαίου                             :    €:   10.000,00    
 9. Στον Κ.Α. 6221.0001  Ταχυδροµικά Τέλη                          :    €:     3.500,00    
10.Στον Κ.Α. 6223.0001  Κινητή τηλεφωνία                           :    €:         600,00 
11. Στον Κ.Α. 6222.0001  Τηλεφωνικά                                   :    €:    10.000,00  



12. Στον Κ.Α. 6432.0001  ∆απάνες εκθέσεων στο εσωτερικό 
                                        και εξωτερικό                                   :    €:   14.000,00 
13. Στον Κ.Α. 6442.0001 ∆ιοργάνωση συνεδρίων, ηµερίδων  
                                        συναντήσεων διαλέξεων                  :    €:   20.000,00 
14. Στον Κ.Α. 6451.0001 Συνδροµές σε εφηµερίδες,  
                                        Περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα:          €:     7.000,00 
15. Στον Κ.Α. 6494.0001 Έξοδα Συµβολαιογράφων και  
                                        ∆ικαστικών επιµελητών                         €:   10.000,00 
16. Στον Κ.Α. 6821.0001 Καταβολή φορολογικών προστίµων:    €:     3.000,00    
         
                                         ΣΥΝΟΛΟ  Κ.Α.  0           : €: 240.100,00 
  
10. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 

17. Στον Κ.Α. 6011.0001  Τακτικές Αποδοχές                       :        €:  250.000,00  
18. Στον Κ.Α. 6011.0002  Αποζ/ση – Έξοδα κίνησης            :        €:    18.000,00    
19. Στον Κ.Α. 6012.0001 Αποζηµίωση υπερωριακής  
                                        εργασίας και λοιπές πρόσθετες 
                                        αµοιβές                                          :        €:       8.000,00  
21. Στον Κ.Α. 6052.0002  Εισφορά εργ. υπέρ ΙΚΑ                :        €:     40.000,00 
22. Στον Κ.Α. 6052.0003  Εισφορά εργ. υπέρ ΤΑ∆ΚΥ          :        €:       4.000,00 
23. Στον Κ.Α. 6052.0004  Εισφορά εργ. υπέρ ΤΥ∆ΚΥ          :        €:     23.000,00 
24. Στον Κ.Α. 6052.0005  Εισφορά εργ. υπέρ ΤΣΜΕ∆Ε       :        €:     16.000,00   
25.Στον Κ.Α. 6115.0001  Αµοιβές λογιστών                         :        €:        7.000,00 
26.Στον Κ.Α. 6271.0001  Λοιπές δαπάνες για ύδρευση     :          €:        2.500,00 
27.Στον Κ.Α. 6273.0001  Λοιπές δαπάνες για ηλεκτρισµό   :        €:        9.000,00 
28.Στον Κ.Α. 6274.0001  ∆απάνες καθαρισµού γραφείων 
                                        και κοινόχρηστα.                           :        €:      10.000,00      
29.Στον Κ.Α. 6261.0001 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων  
                                       ακινήτων της ΠΕ∆ Α.Μ.Θ.              :        €:     10.000,00 
30.Στον Κ.Α. 6262.0001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών  
                                       µονίµων εγκαταστάσεων                :        €:     10.000,00 
31.Στον Κ.Α. 6264.0001 Συντήρηση και επισκευή λοιπού  
                                        εξοπλισµού                                    :        €:     15.000,00 
32. Στον Κ.Α. 6264.0002 Συντήρηση Ευρυζωνικού ∆ικτύου 
                                        της ΠΕ∆ ΑΜΘ                               :        €:      30.000,00 
33.Στον Κ.Α. 6266.0001 Συντήρηση Εφαρµογών  
                                        Λογισµικού, Η/Υ και ηλεκτρονικά                                                            
                                        συγκροτήµατα                                         €:     20.000,00 
34.Στον Κ.Α. 6251.0001 Ασφάλιστρα ακινήτων                              €:       5.000,00 
36. Στον Κ.Α. 6463.0001  ∆ιαφηµίσεις-∆ηµοσιεύσεις               :     €:      10.000,00 
37. Στον Κ.Α. 6423.0001  Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση  
                                         Τρίτων                                             :      €:       3.000,00 
38. Στον Κ.Α. 6474.0001  Επιδείξεις-∆εξιώσεις-Εορτές           :      €:     10.000,00 
39. Στον Κ.Α. 6611.0001  Προµήθεια βιβλίων-Περιοδικών       :     €:       8.000,00  
40. Στον Κ.Α.6612.0001  Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά  
                                        υλικά γραφείων                                :      €:     10.000,00    
41. Στον Κ.Α.6613.0001  Προµήθεια φωτογραφικού και         :       
                                        φωτοτυπικού υλικού                      :      €:       8.000,00 

42.Στον Κ.Α. 6614.0001  Λοιπές Προµήθειες ειδών γραφείου:      €:       8.000,00 
  42. Στον Κ.Α.6615.0001   Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και 

                                        βιβλιοδετήσεις                                     :   €:      8.000,00  
43.Στον Κ.Α. 6634.0001 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και 
                                        Ευπρεπισµού                                       :   €:      2.000,00 
44. Στον Κ.Α.6643.0001   Προµήθεια Καυσίµων Θέρµανσης      :   €:      9.000,00 
45. Στον Κ.Α.7133.0001   Προµήθεια επίπλων - σκευών            :    €:     8.000,00    
46. Στον Κ.Α.7134.0001   Ηλεκτρονικοί υπολογιστές,   
                                          ηλεκτρονικά  συγκροτήµατα 
                                          και λογισµικό                                     :     €:    35.000,00 
47. Στον Κ.Α. 7413.0001  Λοιπές µελέτες                                   :     €:      5.000,00 
48. Στον Κ.Α. 7425.0001  Λοιπές ειδικές δαπάνες                    :       €:      5.000,00 
49. Στον Κ.Α. 7425.0002  PROMOTION OF THE CULTURAL   
                                          HERITAGE OF EVROS & SMOLYAN  
                                          THROUGH ALTERNATIVE TOURISM:  €:      5.000,00 
50. Στον Κ.Α 7425.0004   Πρόγραµµα «ACTIONS PROMOTING   
         HEALTH ACCESS & PROTECTION  
         OF ROMA POPULATION  
                                         (ROMA ALERT)                                       €:          750,00 



52. Στον Κ.Α.7425.0005   Πρόγραµµα «NETWORKS OF                 
          MEDITERRANEAN HISTORICAL  
          MARKETS (MARAKANDA) :            €:     10.000,00 

53. Στον Κ.Α. 7425.0006   FIGARO:                                                  €:     55.000,00 
54. Στον Κ.Α. 7425.0007 ΤΟΠΣΑ – ΣΥΝΕΠΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ           €:     12.000,00 
     
                                 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.  05                          €:  689.250,00 
80. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
57. Στον Κ.Α. 8221.0001 Απόδοση Φόρου Μισθ. Υπηρεσιών          €:     25.000,00 
58. Στον Κ.Α. 8222.0001 Απόδοση φόρου και χαρτόσηµο  
                                        Προέδρου, ∆.Σ., Ε.Σ., Ε.Ε., µελών Γ.Σ. 
                                        ΚΕ∆Ε, και υπαλλήλων                               €:     18.000,00 
59.Στον Κ.Α. 4123.0001 Φόρων Προµηθευτών εργολάβων 
                                        Ελευθέρων Επαγγελµατιών                       €:     16.000,00 
59. Στον Κ.Α. 8231.0002 Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΥ∆ΚΥ             €:     25.000,00 
60. Στον Κ.Α. 8231.0003 Απόδοση εισφορών υπέρ ΙΚΑ                   €:     68.000,00 
61. Στον Κ.Α. 8231.0004 Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠ∆Υ               €:       9.000,00 
62. Στον Κ.Α. 8231.0005 Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΕΑ∆Υ             €:       3.000,00 
63. Στον Κ.Α. 8231.0006 Απόδοση εισφορών υπέρ ΟΑΕ∆ 1%         €:       1.000,00 
64. Στον Κ.Α. 8231.0007 Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΣΜΕ∆Ε          €:      23.000,00 
                                         
                                         ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 80                 :       €:   188.000,00               
 
65. Στον Κ.Α. 90/9111 Αποθεµατικό                                    :         €: 301.401,87 
 

      ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ  ΕΞΟ∆ΩΝ                                   :         €: 1.117.350,00 
 
 
 
 
                                         Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η 
 
                
               ΕΣΟ∆Α ΤΑΚΤΙΚΑ                                                    :           €:     466.000,00 
               ΕΣΟ∆Α ΕΚΤΑΚΤΑ                                                   :           €:       44.000,00 
               ΕΣΟ∆Α ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ                                             :           €:     225.000,00 
               ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ              :           €:     595.000,00 
               ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ             :           €:       88.751,87 
 
               ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ                                                 :            €: 1.418.751,87 
               ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ                                                 :            €: 1.117.350,00 
               ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ                                                      :            €:    301.401,87 
 
 
 
                              Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
                                                            Π.Ε.∆. Α.Μ.Θ. 
 
 
                                                ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
                              ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ  



Εισήγηση 2
ου

 Θέµατος Ηµερήσιας ∆ιάταξης : 

Μεταφορά ποσού 130.000 € στον λογαριασµό µισθοδοσίας της ΠΕ∆ ΑΜΘ. 

 

Το παραπάνω θέµα αφορά την µεταφορά ποσό 130.000 € από τον λογαριασµό της 

ΠΕ∆ µε αριθ. 5353-055301-881 στον λογαριασµό µισθοδοσίας της ΠΕ∆ µε αριθ. 

5353-057688-554 για την µισθοδοσία των υπαλλήλων της ΠΕ∆ ΑΜΘ. 

 

 

 

 

                                                                                              Συµεωνίδης ∆ηµήτριος 

 

  



Εισήγηση 3ου
ου

  Θέµατος Ηµερήσιας ∆ιάταξης : 

Έγκριση έκθεσης Εποπτικού Συµβουλίου Β’ Τριµήνου 2015 και Γ’ Τριµήνου 

2015. 

 

 

Το Εποπτικό Συµβούλιο της ΠΕ∆ ΑΜΘ στη συνεδρίασή που πραγµατοποιήθηκε στις 12 

Νοεµβρίου 2015, µε παρόντα όλα τα µέλη του, άσκησε έλεγχο στην οικονοµική 

διαχείριση της ΠΕ∆ για την περίοδο από 01-4-2015 έως 30-6-2015 και 1-7-2015 έως 30-

9-2015, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20 του Π.∆. 75/2011«Περιφερειακές 

Ενώσεις ∆ήµων και Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδας». Ελέγχθηκαν τα τηρούµενα από 

την υπηρεσία βιβλία Καθηµερινό και Καθολικό καταχώρησης των εσόδων και εξόδων 

της ΠΕ∆, τα εκδοθέντα και εξοφληθέντα χρηµατικά εντάλµατα πληρωµών µε τα νόµιµα 

δικαιολογητικά τους καθώς και τα παραστατικά πιστοποίησης των εσόδων της ΠΕ∆ 

ΑΜΘ. Τα µέλη του Εποπτικού Συµβουλίου, µε την αριθµό 04/2015 και 5/2015 οµόφωνη 

απόφασή τους, διαπιστώνουν ότι όλες οι δαπάνες, που πραγµατοποιήθηκαν κατά την 

περίοδο από 01-4-2015 έως 30-6-2015 και 1-7-2015 έως 30-9-2015, είναι νόµιµες, 

καταχωρηµένες στα τηρούµενα βιβλία και εντός του εγκεκριµένου Προϋπολογισµού της 

ΠΕ∆ ΑΜΘ οικονοµικού έτους 2015. 

 

 

 

 

 

                                                                                              Συµεωνίδης ∆ηµήτριος 
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Zaq aTsX,vor)|j.8, cn)vri|j,|a.£va, eiafiyriari KaOax; Kai axe6io npoypaixja-axiKfic; Eu^Paarjc; 

liexa^u xou Afi|iou Ko^oxrivfiq, Tr\q nepicpepeiaKfj^ 'Evcoariq Af||j.cov AvaxoXiKfiq MaKeSoviac; 

©pdKrig Kai xriq Avauxu^iaKfiq A.E. K. Kapa0eo6(opfi Afmou Ko|aoxr|vfi(;, |xe avxiKeijxevo xrj 

axfipi^ri xou Afi)iou Kojioxrivfiq arnv epeuva Kai xri auA,A,oyfi axoixeicov, axri auvxa^ri 

oA-OKXripco|j.evo)v axe5icov Ka i axrjv UTioPo^ f̂i xpfmotroSoxounevcov epycov Ka i ;iapaKaA,ou|a.e a) 

va xo evxd^exs axriv r i j iepf ia ia 5idxa^ri xcov 9e|adxcov xr|<; Tipoaexouq cruveSplaaTig xriq 

30/11/2015, 7cpoKei|j.evou va eyKpivei xo A I O I K T I X I K O Eu^PouA,io xriq FIE A xr|v ev X,6yco 

npoypa|j,^axiKfi Eu|iPaari Kai P) va opiaei axrjv Emxpomq napaKoA,oi30riariq eva xaKxiKo Kai 

eva avaTi^tXipcojaaxiKo [lekoq. 

a)Eiarjy>]arj 



Ko^oTTivri 24 NoeuPpiou 2015 

E I I H T H I H 

^ Tou Armdpxou Kop.orrivr|(; 

nPOS T O N n P O E A P O T H S H E A 

0 E M A : 'EyKpiari ri [ix] Trpoypam^a-nKfic aij^Paari(; y i a xr\i T O U A r ^ o u 
Ko|j.OTrivfi(; aTr|v epsuva Kav TT| auAAoyfi oToixsicov, O T T I V ouvTa^r) oX,OKX,ripco|j,evcov 
o x e 5 i c o v Kai O T T I V UTOPo?Lf| ouyxpTmaTo6oToup . e v c o v spycov . . ' r r v j . ,: • 

A^iOTi^s K. np6s6ps . ' . ^ : , : t ;u . ; K . : :pc.-p: ; 

A . 'ExpvTaq u;r6\|/Ti: ' h r o - i : ^'J^^'•n;; 
1. T O V N.3463/2006 (ATmoTiK6(; K O I K O I V O T I K 6 ( ; KwSiKaq) ap. 75 Trap. a)8 Kai 

dpGpo 225 :̂ 
2. T O V N.3852/2010- (Nsa A P X I T S K T O V I K T I Tr]q AuTo5ioiKTioT|(; Kai T T J ^ 

ATTOKSVTpco^Evriq AioiKTioTji; - r ipoypauf ic . Ka>^>tiKpdTri<;) ap. 186 A Tiap. 19. 
3. T O V N.3852/2010~ (Nsa A P X I T S K T O V I K T I Tr|<; A u T o 6 i o i K r i o T | ( ; Kav TTJC; 

ATroKevTpco|a,EVTi(; AToiKrioTiq - r i p o y p a t i ^ u Ka?o?tiKpdTr|(;) ap. 100. 

4. T o n . A . 4 1 0 / 9 5 ( o t K A ' 2 3 1 ) , A p e p o 3 5 ' * ' 
5. TOV r iA. 185/2007 (Opyava Kai 5 ia6 iKac ia KaTdpTVOTic;, TrapaKoXouOTjOTiq Kav 

a^vo^oyTioTjc; TCOV smxsvprjoiaKwv ;rpoypa^|idTcov TCOV Opyaviojxcbv ToTriKTi(; 
AuTo6ioiKTioTi(; (O .T .A . ) A ' P a G ^ o u ) . . i . . . 

B . nep i ypawn : H % •r-t^v^uF^v, 

O Afmoc Ko^oTrivr|<; Ka)oeiTai v a avTi^STcoTtiosi |xia os ipd OTto ? poKXriosK; T O a^sococ; 
STt6|4,Evo 6idoTT||4.a. O i TipoKA,f|osi<; avzeq acpopouv T O O O T O V a x s 6 v a o ^ 6 T O U A fmou 
Ko|iOTTfv'fi(; OS OTpaTTiyiKO STTITTSSO, O O O Kai Kupioi<; T T ( V TrpOoToi^aoia Kai UTTOPOXT) 

GsiiaTiKcbv oX.OK?^Tipa)|iEvcov o x e 8 i c o v 5pa.(yr\q, aXka Kai cruyxpri^aToSoTou^svcov 
spycov TOTnKTii; r\; e|^PE?tSiaq. K a i auTO KaX^ua i v a T O Tipay^aTOTioiriaei os 
j i i a TispioSo, KaTd TTJV OTioia TOUTOXPOva o?iOKXTipG)vsTai T O cpuovKo K O I 8 I O I K T I T I K 6 

avTiKsiiisvo TCOV TtpoT|you)isvcov epycov, TipooGsTovTai; ouoiaoTiKd STT IT IXEOV cpopTO 
zpyaciaq O T O 8uva ) x iK6 T O U A f ^ o u . 

Se auTf|v s6d) TT|V TTPOK^LTJOTI O Afi)xo(; Ko|a,OTTivfi(; KaX^aai v a avTaTioKpiGsi a\iEoa 
KOI )xs ouvsTiEia, Ttapd TOUC ; avTiKsi|a.sviKou(; Trspiopiojaouq, o i O T I O I O I loxpouv K O I 

KaGvoTouv TT) >tEiTOupyia T O U A T J ^ O U K o ^ o r n v f i Suoxspf), siSiKd os Gs^ara [le 
s^Ei5iKEU ) iEvo TrpooavaToXio)x6. H ek'kEi\^r\; avGpcoTrivou 8uva )a.iKou, r\ 
TTspiopioixsvTi r\|aivf| s|aTiEvpia Ka i TExvoyvcooia T O U TrpoocoTUKOu os 
s^sv8vKSU^£va Trpoypd|i^aTa os o u v 8 u a o | a 6 [le TT|V TrisoT) xpovou, Xoyco auoTTipcbv 
XpovoSiaypa^v^dToov TCOV TrpooK>.fioscov xcov spycov T O U N E O U E I F I A , 8Tl^iloupyouv TTJV 

avdyKT), COOTS o Afnaoi; Ko|iOTrivfi(; va OTTipixxei s^s i8 iKEU| iEva Kai os ouyKSKpijiEvouc; 
TO^Eii;. K a i auTO cruvsTrdysTai cruvspyaoia T O O O O S T O T U K O ETriTiE8o |is KarapTioio-svo 
OTS^tSxittKO 8uva )a iK6, ooo Kai os TispicpspEiaKO, C O O T S v a sTicocpE>uTiGEi aTto cruvspysiSi; 
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Ktti avmXkayr\ K O I aTto aXkovq Arnaoi)(; rx\q Ilspicpspsvac; |X8 Ko ivd 

XapuKtripiaTiKd Kai Ttapoiiovsq TtpoaKlfioEK;. 

H ai))a^8T0xri TTI<; H E A co<; au|iPaX,?L6|X8vri axri Ttapouaa ;rpoYpa|ijiaxiKf| o\)n^aar\, 
e^avTX^ l t a i a t a o a a npopXiTiovTai axo dpGpo 4 .2 xou oxeS iou xriq Ttpoypa|i|iaxiKri(; 
cru^ipaari(; avacpopiKd H 8 X K ; UTtoxpecbasK; xTiq. 

T i a auxo xo ^loyo napaKokbH v a 0 8 0 8 X 8 xo 0£^a axo A I O I K T I X I K O Xi)n,poijX,io Kai v a 
OTtocpaaiaei y i a x a K d x c o 0 i : . ^ : i ^ - < : . ; ^ : 

1. Tr iv syKpiar ) xriq TtpoypamiaxiKr|(; au^Paar ic ; a v d ^ s a a axov Af|iao Ko^oxrivf iq , xriv 
K . Kapa08o6(opf| A . E . K a i xrjv nepicpspsioKfi 'Evcoari Armcov y i a xr| axfipi^ri xou 
Afi^iou Koiaoxrivfic; a r n v s p s u v a K a i xri cjuXXoyfi axoixeicov, axriv auvxa^r j 
oX,OK>tripco^8vcov axeSioov K a i oxriv u7roPoX,fi CTuyxpri^iaxo5oxou|a8vcov spycov 

2. T o v evoq xaKxiKOU K a i evoq avaTt^^ripcoiaaxiKou ^le^^ouc; a xnv ETUXPOTTTJ 

napaKO>uOU0riari(; xri(; r i poypamiax iK f iq Su^Paa r i ( ; . . 

H Ttapouaa eiafiyriari (n )vo6euexai aTto axe5 io npoypan|iaxiKf i ( ; cnj^Paariq . - - ": • 

A-
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ  ΣΥΜΒΑΣΗ  

 

Μεταξύ  

 

Α. του ∆ήµου Κοµοτηνής, 

Β. της Περιφερειακής Ένωσης ∆ήµων Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης,  

Γ. της Αναπτυξιακής Ανώνυµης Εταιρείας Κ. Καραθεοδωρή ∆ήµου 

Κοµοτηνής και  

 

 

 
για την υλοποίηση του έργου 

«Στήριξη του ∆ήµου Κοµοτηνής στην έρευνα και τη συλλογή 

στοιχείων, στην σύνταξη ολοκληρωµένων σχεδίων και στην υποβολή 
συγχρηµατοδοτούµενων έργων» 

 

 

 
 

 

Κοµοτηνή, ………. 2015 
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ΑΡΘΡΟ 1. ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

1.1. Στην Κοµοτηνή  σήµερα …….. 2015, ηµέρα  ……….. οι παρακάτω φορείς  

που θα καλούνται στο εξής ΄΄Συµβαλλόµενοι΄΄: 

Α.  Ο ∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, νόµιµα εκπροσωπούµενος από τον ∆ήµαρχο  κ. 

Γεώργιο Πετρίδη. 

Β.  Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ∆ΗΜΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, νόµιµα εκπροσωπούµενος από τον Πρόεδρο  κ. Βαγγέλη Λαµπάκη. 

Γ. Η Ανώνυµη Αναπτυξιακή Εταιρεία Κ.Καραθεοδωρή ∆ήµου Κοµοτηνής 

(Κ.Καραθεοδωρή Α.Ε.), νόµιµα εκπροσωπούµενη από την Πρόεδρο  κα. Αφροδίτη 

Καρελιάδου. 

 

1.2. Έχοντας υπόψη  : 

• τον Ν.3463/2006 (∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) αρ. 75 παρ. α)8 και 

άρθρο 225 

• τον Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης) αρ. 186 ∆ παρ. 19. 

• τον Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης)  αρ. 100. 

• Το Π.∆. 410/95 (ΦΕΚ Α' 231), Άρθρο 35  

• τον Π∆.185/2007 (Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και 

αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ βαθµού).  

• Την απόφαση υπ. αρίθµ. ….. του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κοµοτηνής 

• Την απόφαση υπ. αρίθµ. ….. του Συµβουλίου της ΠΕ∆ ΑΜΘ 

• Την απόφαση υπ. αρίθµ.….. του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κ. 

Καραθεοδωρή 

Συµφωνούν και συναποδέχονται τα παρακάτω: 

ΑΡΘΡΟ 2. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

 

2.1. Ο ∆ήµος Κοµοτηνής καλείται να αντιµετωπίσει µια σειρά από προκλήσεις το 

αµέσως επόµενο διάστηµα. Οι προκλήσεις αυτές αφορούν τόσο τον σχεδιασµό του 

∆ήµου Κοµοτηνής σε στρατηγικό επίπεδο, όσο και κυρίως την προετοιµασία και 

υποβολή θεµατικών ολοκληρωµένων σχεδίων δράσης, αλλά και 

συγχρηµατοδοτούµενων έργων τοπικής ή διακρατικής εµβέλειας. Και αυτό καλείται 
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να το πραγµατοποιήσει σε µία περίοδο, κατά την οποία ταυτόχρονα ολοκληρώνεται 

το φυσικό και διοικητικό αντικείµενο των προηγούµενων έργων, προσθέτοντας 

ουσιαστικά επιπλέον φόρτο εργασίας στο δυναµικό του ∆ήµου. 

Σε αυτήν εδώ την πρόκληση ο ∆ήµος Κοµοτηνής καλείται να ανταποκριθεί άµεσα 

και µε συνέπεια, παρά τους αντικειµενικούς περιορισµούς, οι οποίοι ισχύουν και 

καθιστούν τη λειτουργία του ∆ήµου Κοµοτηνή δυσχερή, ειδικά σε θέµατα µε 

εξειδικευµένο προσανατολισµό. Η έλλειψη επαρκούς ανθρωπίνου δυναµικού, η 

περιορισµένη ή µηδαµινή εµπειρία και τεχνογνωσία του προσωπικού σε 

εξειδικευµένα προγράµµατα σε συνδυασµό µε την πίεση χρόνου, λόγω αυστηρών 

χρονοδιαγραµµάτων των προσκλήσεων των έργων του Νέου ΕΣΠΑ, δηµιουργούν την 

ανάγκη, ώστε ο ∆ήµος Κοµοτηνής να στηριχτεί εξειδικευµένα και σε συγκεκριµένους 

τοµείς. Και αυτό συνεπάγεται συνεργασία τόσο σε τοπικό επίπεδο µε καταρτισµένο 

στελεχιακό δυναµικό, όσο και σε περιφερειακό, ώστε να επωφεληθεί από συνέργειες 

και ανταλλαγή τεχνογνωσίας και από άλλους ∆ήµους της Περιφέρειας µε κοινά 

χαρακτηριστικά και παρόµοιες προσκλήσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

3.1. Αντικείµενο της παρούσας σύµβασης αποτελεί η υλοποίηση του έργου: «Στήριξη 

του ∆ήµου Κοµοτηνής στην έρευνα και τη συλλογή στοιχείων, στην σύνταξη 

ολοκληρωµένων σχεδίων και στην υποβολή συγχρηµατοδοτούµενων έργων» και πιο 

συγκεκριµένα: 

• Καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης στα πεδία άσκησης πολιτικής του 

∆ήµου Κοµοτηνής 

• Για την καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης προτείνεται η χρήση 

δευτερογενών στοιχείων αλλά και πρωτογενών, όπου κριθεί απαραίτητο 

• Συγκέντρωση, από τις αρµόδιες υπηρεσίες, των στοιχείων που αφορούν στην 

υπάρχουσα κατάσταση σε διαφορετικούς τοµείς άσκησης πολιτικής του 

∆ήµου Κοµοτηνής, και ειδικότερα  

• Συγκέντρωση όλων των προηγούµενων πρωτοβουλιών και στρατηγικών 

κειµένων, του ∆ήµου και άλλων τοπικών και υπερτοπικών φορέων, 

αναφορικά µε τη βιώσιµη αστική ανάπτυξη, 

• Ανάπτυξη συνεργασιών µε τοπικούς φορείς που εµπλέκονται στον στην 

τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη 

• Σχεδιασµός του αναγκαίου επικοινωνιακού προγράµµατος  

• Προσδιορισµός οράµατος, στρατηγικής, στόχων, ιεράρχηση στόχων, 

προσδιορισµός οµάδων - στόχου  

• Εκπόνηση τεύχους ανάλυσης της περιοχής παρέµβασης των έργων αστικής 

ανάπλασης του ∆ήµου Κοµοτηνής για το Νέο ΕΣΠΑ. Για κάθε έργο και 

δράση θα πρέπει να προσδιοριστούν οι δράσεις για την επίτευξή του, ο 

βαθµός ωριµότητάς τους, οι οικονοµικοί πόροι που θα απαιτηθούν, οι πιθανές 
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πηγές χρηµατοδότησης, ο χρόνος που θα χρειαστεί για κάθε δράση, οι φορείς 

που εµπλέκονται.  

• Καθορισµός δεικτών παρακολούθησης του σχεδίου που θα χρησιµοποιηθούν 

στη συνέχεια για την αξιολόγηση της επιτυχίας εφαρµογής του σχεδίου  

• ∆ηµιουργία οδηγού για την προετοιµασία και υποβολή Ευρωπαϊκών 

χρηµατοδοτούµενων έργων 

• Εκπαίδευση στελεχιακού δυναµικού του ∆ήµου Κοµοτηνής  

• Προετοιµασία δύο προτάσεων χρηµατοδότησης 

ΑΡΘΡΟ 4. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

 

Οι συµβαλλόµενοι φορείς αναλαµβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και 

δικαιώµατα 

4.1. Ο ∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  αναλαµβάνει: 

4.1.1. Να διευκολύνει το επιστηµονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την 

υλοποίηση του αντικειµένου της σύµβασης, στη συγκέντρωση των 

απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών που τον αφορούν.  

4.1.2. Να συµµετάσχει συµβουλευτικά στη συγκέντρωση των απαραίτητων 

στοιχείων και στην υλοποίηση του αντικειµένου της παρούσας σύµβασης 

µέσω της εµπλεκόµενων διευθύνσεων και νοµικών προσώπων του ∆ήµου 

Κοµοτνής. 

4.1.3. Να συµβάλλει στο σχεδιασµό του αναγκαίου επικοινωνιακού προγράµµατος 

και διαδικασιών δηµοσιοποίησης και διαβούλευσης, προς τοπικούς 

κοινωνικούς φορείς, τις µη Κυβερνητικές Οργανώσεις, τους κοινωνικούς 

εταίρους, τις ενώσεις πολιτών και την κοινωνία των πολιτών µέσω των 

διαδικασιών που ακολουθεί η ∆ηµοτική Αρχή 

4.1.4. Να υποβοηθήσει την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας 

σύµβασης, θέτοντας στη διάθεσή της εφόσον του ζητηθεί, επιστηµονικά 

στελέχη του προκειµένου να διασφαλισθεί η διεπιστηµονική αντιµετώπιση 

του έργου. 

4.1.5. Την ενσωµάτωση των δράσεων του Προγράµµατος στον επιχειρησιακό 

σχεδιασµού του ∆ήµου Κοµοτηνής για την επόµενη περιοδο (Επιχειρησιακό 

Σχέδιο και ετήσια προγράµµατα ∆ράσης)  
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4.1.6. Να προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του, 

λαµβάνοντας υπόψη τις σχετικές εισηγήσεις – προτάσεις της Ανώνυµης 

Αναπτυξιακής Εταιρείας Κ.Καραθεοδωρή ∆ήµου Κοµοτηνής, µε σκοπό την 

διευκόλυνση της πορείας του έργου. 

4.1.7. Να µεταβιβάσει προς την Κ.Καραθεοδωρή Α.Ε., που ορίσθηκε ως φορέας 

υλοποίησης των αντικειµένων της παρούσης, το προβλεπόµενο ποσόν για την 

υλοποίησή τους, σύµφωνα µε το άρθρο 5 της παρούσας. 

 

4.2. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ∆ΗΜΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ δια των αρµοδίων υπηρεσιών αναλαµβάνει: 

4.2.1. Την παρακολούθηση και τον έλεγχο των διαδικασιών για την υλοποίηση του 

έργου. 

4.2.2. Να διευκολύνει το επιστηµονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την 

υλοποίηση του αντικειµένου της σύµβασης, στη συγκέντρωση των 

απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών που την αφορούν. 

4.2.3. Να υποβοηθήσει την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας 

σύµβασης, θέτοντας στη διάθεσή της, εφόσον της ζητηθεί, επιστηµονικά 

στελέχη της προκειµένου να διασφαλισθεί η διεπιστηµονική αντιµετώπιση 

του έργου. 

4.2.4. Να συµµετέχει στην αξιολόγηση των προτεινόµενων δράσεων 

4.2.5. Να παρέχει καλές πρακτικές και παραδείγµατα σε θέµατα σχετικά µε την 

παρούσα και τις ανάγκες του ∆ήµου Κοµοτηνής 

4.2.6. Σε περίπτωση που απαιτείται η συνδροµή και άλλων κρατικών φορέων για 

την υλοποίηση των αντικειµένων της σύµβασης να παρεµβαίνει κατάλληλα 

και να συντονίζει τις ενέργειες των συµβαλλοµένων µερών προς τους φορείς 

αυτούς 

 

4.3.  Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ.ΚΑΡΑΘΕΟ∆ΩΡΗ 

∆ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ αναλαµβάνει: 

4.3.1. Καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης στα πεδία άσκησης πολιτικής του 

∆ήµου Κοµοτηνής 
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4.3.2. Για την καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης προτείνεται η χρήση 

δευτερογενών στοιχείων αλλά και πρωτογενών, όπου κριθεί απαραίτητο 

4.3.3. Συγκέντρωση, από τις αρµόδιες υπηρεσίες, των στοιχείων που αφορούν στην 

υπάρχουσα κατάσταση σε διαφορετικούς τοµείς άσκησης πολιτικής του 

∆ήµου Κοµοτηνής, και ειδικότερα  

4.3.4. Συγκέντρωση όλων των προηγούµενων πρωτοβουλιών και στρατηγικών 

κειµένων, του ∆ήµου και άλλων τοπικών και υπερτοπικών φορέων, 

αναφορικά µε τη βιώσιµη αστική ανάπτυξη, 

4.3.5. Ανάπτυξη συνεργασιών µε τοπικούς φορείς που εµπλέκονται στον στην 

τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη 

4.3.6. Σχεδιασµός του αναγκαίου επικοινωνιακού προγράµµατος  

4.3.7. Προσδιορισµός οράµατος, στρατηγικής, στόχων, ιεράρχηση στόχων, 

προσδιορισµός οµάδων - στόχου  

4.3.8. Εκπόνηση τεύχους ανάλυσης της περιοχής παρέµβασης των έργων αστικής 

ανάπλασης του ∆ήµου Κοµοτηνής για το Νέο ΕΣΠΑ. Για κάθε έργο και 

δράση θα πρέπει να προσδιοριστούν οι δράσεις για την επίτευξή του, ο 

βαθµός ωριµότητάς τους, οι οικονοµικοί πόροι που θα απαιτηθούν, οι πιθανές 

πηγές χρηµατοδότησης, ο χρόνος που θα χρειαστεί για κάθε δράση, οι φορείς 

που εµπλέκονται.  

4.3.9. Καθορισµός δεικτών παρακολούθησης του σχεδίου που θα χρησιµοποιηθούν 

στη συνέχεια για την αξιολόγηση της επιτυχίας εφαρµογής του σχεδίου  

4.3.10. ∆ηµιουργία οδηγού για την προετοιµασία και υποβολή Ευρωπαϊκών 

χρηµατοδοτούµενων έργων 

4.3.11. Εκπαίδευση στελεχιακού δυναµικού του ∆ήµου Κοµοτηνής  

4.3.12. Προετοιµασία δύο προτάσεων χρηµατοδότησης 

4.3.13. Την υλοποίηση των προβλεπόµενων από το Πρόγραµµα δράσεων προβολής 

και δικτύωσης 

4.3.14. Την διάθεση ειδικού επιστηµονικού προσωπικού µε τα απαραίτητα προσόντα, 

προκειµένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα του προγράµµατος. 
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4.3.15. Να συνεργάζεται µε το ∆ήµο Κοµοτηνής, τα αιρετά όργανα, τις υπηρεσίες 

του ∆ήµου και τα Νοµικά του Πρόσωπα.  

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

 

5.1. Ο προϋπολογισµός της παρούσας σύµβασης ανέρχεται στο ποσόν των 

45.000,00€ (σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23% και 

θα καλυφθεί ως εξής: 

Ο ∆ήµος Κοµοτηνής θα συνεισφέρει το ποσό των 45.000 € από το τακτικό 

προϋπολογισµό της.   

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

 

6.1. Το ως άνω ποσόν θα µεταβιβαστεί από τον ∆ήµο Κοµοτηνής προς την 

Κ.Καραθεοδωρή Α.Ε. µε την ολοκλήρωση του συνόλου του φυσικού αντικειµένου, 

δηλαδή µε την παράδοση της  οριστικής µελέτης και µετά την πιστοποίησή της  από 

την κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης   όπως περιγράφεται στο άρθρο 10 της 

παρούσης. 

6.2. Αν στο διάστηµα των είκοσι (20) ηµερών δεν υπάρξουν παρατηρήσεις, τότε 

γίνεται αυτοδίκαια η οριστική παραλαβή του έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ  ΤΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

7.1. Η παρούσα Προγραµµατική Σύµβαση ισχύει από την υπογραφή της και έχει 

διάρκεια έως την 31
η
 ∆εκεµβρίου 2015. 

7.2. Η διάρκεια της σύµβασης µπορεί να παραταθεί κάθε φορά για ένα (1) µήνα, 

εφόσον την παράταση αυτή προσυπογράφουν οι εκπρόσωποι των συµβαλλοµένων 

φορέων,  που στην προκειµένη περίπτωση είναι τα µέλη της Κοινής Επιτροπής 

Παρακολούθησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ - ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

8.1. Τα παραδοτέα του παρόντος έργου διαχωρίζονται ανά φάσεις και στάδια ως 

ακολούθως: 

Α Φάση – Συλλογή πρωτογενών και δευτερογενών στοιχείων και διεξαγωγή έρευνας 

πεδίου σε τοµείς ενδιαφέροντος του ∆ήµου Κοµοτηνής 

Β Φάση – Μελέτη και ανάλυση της περιοχής παρέµβασης των έργων αστικής 

ανάπλασης του ∆ήµου Κοµοτηνής για το Νέο ΕΣΠΑ 
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Γ Φάση – ∆ηµιουργία οδηγού για την προετοιµασία και υποβολή Ευρωπαϊκών 

χρηµατοδοτούµενων έργων -  Εκπαίδευση στελεχιακού δυναµικού του ∆ήµου 

Κοµοτηνής και προετοιµασία δύο προτάσεων χρηµατοδότησης 

8.2. Το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της παρούσας Σύµβασης θα καθορισθεί από την 

Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης που προβλέπεται στο άρθρο 10 αυτής, µε βάση τις 

ανάγκες των επί µέρους αντικειµένων που αφορά η παρούσα. 

Το χρονοδιάγραµµα µπορεί να τροποποιείται µε απόφαση της Κοινής Επιτροπής που 

προβλέπεται στο άρθρο 8 της παρούσης, ανάλογα µε την πορεία υλοποίησης των επί 

µέρους αντικειµένων και τα χρονικά όρια της παρούσης συµβάσεως. 

Τα παραδοτέα του έργου θα παραδοθούν έκαστο σε τρία (3) αντίτυπα και σε 

ηλεκτρονική µορφή. 

8.3. Η ολοκλήρωση και παράδοση των ανωτέρω δύναται να παρατεθεί ύστερα  από 

αιτιολογηµένη εισήγηση των συµβαλλοµένων µερών και έγκριση από την Κοινή 

Επιτροπή Παρακολούθησης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΦΟΡΕΑΣ  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ 

 

9.1. Μετά την ολοκλήρωση και παράδοση του έργου, φορέας διαχείρισης αυτής είναι 

ο ∆ήµος Κοµοτηνής δια των αρµοδίων Υπηρεσιών του. 

 

ΑΡΘΡΟ 10. ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

10.1. Για την παρακολούθηση υλοποίησης της σύµβασης αυτής συνίσταται όργανο µε 

την επωνυµία  «Κοινή  Επιτροπή παρακολούθηση του έργου «Στήριξη του ∆ήµου 

Κοµοτηνής στην έρευνα και τη συλλογή στοιχείων, στην σύνταξη ολοκληρωµένων 

σχεδίων και στην υποβολή συγχρηµατοδοτούµενων έργων»  µε  έδρα την Κοµοτηνή. 

Η Κοινή Επιτροπή  αποτελείται από : 

1. Έναν (1) εκπρόσωπο του ∆ήµου Κοµοτηνής µε τον αναπληρωτή του 

2. Έναν (1) εκπρόσωπο της ΠΕ∆ ΑΜΘ µε τον αναπληρωτή του 

3. Έναν (1) εκπρόσωπο της Κ.Καραθεοδωρή Α.Ε. µε τον αναπληρωτή του 

10.2. Αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης, οι συµβαλλόµενοι φορείς πρέπει να 

κοινοποιήσουν αµφίδροµα τα οριζόµενα από αυτούς µέλη της Κοινής Επιτροπής µε 

τους αναπληρωτές τους  

10.3. Αντικείµενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι η παρακολούθηση 

της τήρηση των όρων της Προγραµµατικής Σύµβασης, η πιστοποίηση υλοποίησης 

και παραλαβής του αντικειµένου της, η αιτιολογηµένη τροποποίηση του φυσικού 
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αντικειµένου της σύµβασης, η υποβοήθηση της υλοποίησης του αντικειµένου της 

σύµβασης,  η επίλυση κάθε διαφοράς µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών, σχετικής 

µε την ερµηνεία των όρων ή τον τρόπο εφαρµογής της. 

10.4. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εκλέγεται στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής, 

που συγκαλείται το αργότερο σε 15 ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης µε 

πρωτοβουλία της Κ.Καραθεοδωρή Α.Ε. 

10.5. Χρέη  γραµµατέα εκτελεί µέλος της Επιτροπής. 

10.6. Η Κοινή Επιτροπή συγκαλείται από τον πρόεδρό της. Στην πρόσκληση 

γράφονται τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.. 

10.7. Η Κοινή Επιτροπή είναι δυνατόν να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό 

που έχει γνώση του αντικειµένου της σύµβασης όταν και εφόσον ζητηθεί από 

οποιονδήποτε από τους συµβαλλοµένους φορείς. 

10.8. Το ειδικό αυτό προσωπικό αποτελεί την “ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ’’ η οποία 

εκφράζει άποψη πάνω στα ειδικά επιστηµονικά θέµατα αλλά δεν έχει το δικαίωµα 

ψήφου. 

10.9. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά ανά τρίµηνο και 

έκτακτα όταν το ζητήσει ένας από τους συµβαλλόµενους φορείς. 

10.10. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης Συνεδριάζει στην Κοµοτηνή, στα 

γραφεία της Ανώνυµης Αναπτυξιακής Εταιρείας Κ.Καραθεοδωρή ∆ήµου 

Κοµοτηνής. Τα πρακτικά της Επιτροπής κοινοποιούνται σε όλα τα µέλη, αφού 

υπογραφούν. 

10.11. Η Κοινή Επιτροπή συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα µέλη της.  

10.12. Οι αποφάσεις  πρέπει να είναι αιτιολογηµένες, λαµβάνονται κατά πλειοψηφία 

των παρόντων µελών και δεσµεύουν όλους τους συµβαλλόµενους φορείς. 

10.13. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Κάθε τακτικό 

µέλος µπορεί να αντικατασταθεί από ένα αναπληρωµατικό. 

10.14. Οι λοιπές λεπτοµέρειες για την λειτουργία της Κοινής Επιτροπής καθορίζονται 

µε αποφάσεις της. 

 

ΑΡΘΡΟ 11. ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

 

11.1. Η  παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύµβασης που 

θεωρούνται όλοι σηµαντικοί, ή η παράβαση των διατάξεων του νόµου και της καλής 

πίστης από οποιοδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη, παρέχει στα υπόλοιπα το 

δικαίωµα να καταγγείλουν τη σύµβαση και να αξιώσουν κάθε θετική ζηµιά τους. 

11.2. Από την άλλη µεριά ο εργοδότης οφείλει να προβαίνει άµεσα και ανελλιπώς 

στις χρηµατοδοτήσεις, όπως ορίσθηκαν κατά συγκεκριµένες φάσεις (άρθρο 5 της 

παρούσας σύµβασης). 

 

ΑΡΘΡΟ 12. ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

 

12.1. Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλοµένων που αφορά την εκτέλεση και 

ερµηνεία της σύµβασης και που δεν θα διευθετείται από την Κοινή Επιτροπή της 

παρούσας σύµβασης, θα επιλύεται από τα αρµόδια ∆ικαστήρια Κοµοτηνής. 

ΑΡΘΡΟ 13. ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
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13.1. Σύµφωνα µε τον Ν. 1416/84,  άρθρο  11 και Π.∆.  410/95,  άρθρο  35 όπως 

τροποποιήθηκε µε το Ν. 2738/99, άρθρο 25,  είναι δυνατή η µεταφορά προσωπικού 

από τον ένα φορέα στον άλλον,  προκειµένου να διευκολυνθεί η υλοποίηση του 

αντικειµένου της σύµβασης.  

13.2. Η παραπάνω δυνατότητα θα αξιοποιηθεί µόνον στην περίπτωση που αυτό 

θεωρηθεί αναγκαίο και θα ζητηθεί από τον συµβαλλόµενο που είναι υπεύθυνος για το 

προσωπικό αυτό, χωρίς να θιγεί η εργασιακή  σχέση του προσωπικού. 

ΑΡΘΡΟ 14. ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

14.1. Η παρούσα δύναται να τροποποιηθεί αυτόµατα χωρίς καµία περαιτέρω ενέργεια 

– απόφαση - υπογραφή των συµβαλλόµενων µερών, εάν και εφόσον εκδοθεί 

οποιαδήποτε, µεταγενέστερη από την υπογραφή της, νοµοθετική διάταξη, υπουργική 

απόφαση, εγκύκλιος, κανονιστική πράξη κοκ, η οποία θα µεταβάλει το όσα ισχύουν 

κατά την υπογραφή της παρούσας και δεν ήταν δυνατόν να είχαν προβλεφθεί κατά τη 

υπογραφή της, προκειµένου να είναι πάντα σύννοµη µε τα όσα επιβάλει η ελληνική 

και ευρωπαϊκή νοµοθεσία.  

14.2. Καµία τροποποίηση της προγραµµατικής σύµβασης, πέραν των όσων ρητά 

αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο, δεν αναγνωρίζεται χωρίς έγγραφο που 

υπογράφεται από εκπροσώπους των συµβαλλοµένων µελών που στην προκειµένη 

περίπτωση είναι τα µέλη της Κοινής  Επιτροπής Παρακολούθησης. 

14.2. Μη άσκηση δικαιωµάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε 

συµβαλλόµενο µέρος, ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραµµατική 

σύµβαση, η καθυστέρηση στη λήψη µέτρων που προβλέπει η σύµβαση αυτή από 

οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος, δεν µπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των 

συµβαλλόµενων µερών από δικαίωµα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους. 

 

Αυτά συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συµβαλλόµενα µέρη 

και αφού διαβάσθηκε το περιεχόµενο της σύµβασης αυτής, υπογράφεται σε τρία 

αντίγραφα ως εξής :   

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

Α. ∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

 

 

 

 

Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ∆ΗΜΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΑΚΗΣ 

 

 

 

 

Γ. «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ.ΚΑΡΑΘΕΟ∆ΩΡΗ ∆ΗΜΟΥ 

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
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