
ΘΕΜΑ: 6ξ  «Πεοί ρσγυχμεύρεχπ 
μξμικώμ ποξρώπχμ δημξρίξσ δικαίξσ 
ςξσ Δήμξσ Σαμξθοάκηπ για ςξσπ ςξμείπ 
αομξδιξςήςχμ κξιμχμικήπ ποξρςαρίαπ 
αλληλεγγύηπ και παιδείαπ (Δημξςικόπ 
Παιδικόπ Σςαθμόπ & Κέμςοξ Αμξικςήπ 
Ποξρςαρίαπ Ηλικιχμέμχμ (Κ.Α.Π.Η.) 
Δήμξσ Σαμξθοάκηπ» 

Αοιθμ. Απόταρη: 18 

ϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 103  ςξσ Ν. 3852/2010 ποξβλέπεςαι ϊςι κάθε δήμξπ μπξοεί μα 
ρσμιρςά ή μα έυει ετϊρξμ διαθέςει κξιμχτελή επιυείοηρη έχπ έμα μξμικϊ ποϊρχπξ δημξρίξσ 
δικαίξσ. 

Ο Δήμξπ αμξθοάκηπ εκςϊπ απϊ ςημ Κξιμχτελή Δημξςική Δπιυείοηρη διαθέςει ςοία (3) μξμικά 
ποϊρχπα δημξρίξσ δικαίξσ. 

1. Πμεσμαςικϊ Κέμςοξ 

2. Κέμςοξ Αμξικςήπ Ποξρςαρίαπ Δημξρίξσ Δικαίξσ 

3. Δημξςικϊ Παιδικϊ ςαθμϊ 

4. ϋμτχμα με ςημ παο. 2 ςξσ χπ άμχ άοθοξσ ςα μξμικά ποϊρχπα δημξρίξσ δικαίξσ πξσ 
πεοιέουξμςαι ρςξ μέξ δήμξ ρσγυχμεϋξμςαι σπξυοεχςικά ρε έμα μξμικϊ ποϊρχπξ για καθέμα απϊ 
ςξσπ ςξμείπ αομξδιϊςηςαπ πξσ ποξβλέπξμςαι ρςημ πεοίπςχρη α ΄ ςηπ παο. 1 ςξσ άοθοξσ 103 ςξσ Ν. 
3852/2010 ήςξι έμα για ςξμείπ αομξδιξςήςχμ κξιμχμικήπ ποξρςαρίαπ και αλληλεγγϋηπ και παιδείαπ 
και έμα για ςξσπ ςξμείπ πξλιςιρμξϋ, αθληςιρμξϋ και πεοιβάλλξμςξπ, ϊπχπ ασςξί ποξβλέπξμςαι ρςξ 
άοθοξ 75 ςξσ Ν. 3462/2006, ϊπχπ ιρυϋει. 

  

Δμό ρϋμτχμα με ςημ παο. 3 ςξσ εμ λϊγχ άοθοξσ  σπάουει η δσμαςϊςηςα με απϊταρη ςξσ Τπξσογξϋ 
Δρχςεοικόμ, Απξκέμςοχρηπ και Ηλεκςοξμικήπ Διακσβέομηρηπ ϋρςεοα απϊ αίςηρη ςξσ Δημξςικξϋ 
σμβξσλίξσ, μα διαςηοηθξϋμ χπ ασςξςελή μξμικά ποϊρχπα δημξρίξσ δικαίξσ εκείμα ςχμ ξπξίχμ η 
δοαρςηοιϊςηςα απϊ πλεσοάπ  εσοϋςεοηπ αμαγμόοιρηπ, ενειδικεσμέμξσ αμςικειμέμξσ, μακοξυοϊμιαπ 
απϊδξρηπ έογξσ και γεμικϊςεοα καςανίχρηπ ςηπ ποξρτξοάπ ςξσπ, δικαιξλξγεί ςημ αμχςέοχ 
διαςήοηρη. 

  

Με βάρη ςα παοαπάμχ ποξςείμεςαι η ρσγυόμεσρη ςχμ μξμικόμ ποξρόπχμ ςξσ Δήμξσ, Κέμςοξ 
Αμξικςήπ Ποξρςαρίαπ Ηλικιχμέμχμ (Κ.Α.Π.Η.) και Δημξςικϊπ Παιδικϊπ ςαθμϊπ διϊςι έυξσμ 
αομξδιϊςηςεπ πξσ εμςάρρξμςαι ρςξσπ ςξμείπ κξιμχμικήπ ποξρςαρίαπ και αλληλεγγϋηπ και παιδείαπ 
ρϋμτχμα με ςημ παο. 3 ςξσ άοθοξσ 103 ςξσ Ν. 3852/2010, 



Ποξςείμξμςαι για ςξ μέξ μξμικϊ ποϊρχπξ ςα ενήπ : 

  

ΔΠΩΝΤΜΙΑ : Κέμςοξ Κξιμχμικήπ Ποξρςαρίαπ, Αλληλεγγϋηπ και Παιδείαπ Δήμξσ αμξθοάκηπ. 

  

ΚΟΠΟ:  Να ρσμπεοιλητθεί ασςξϋριξπ ξ ρκξπϊπ ςχμ μξμικόμ ποξρόπχμ πξσ ρσγυχμεϋξμςαι. 

  

ΔΙΟΙΚΗΗ: Σξ Νξμικϊ Ποϊρχπξ διξικείςαι απϊ πεμςαμελέπ έχπ δεκαπεμςαμελέπ (θα ποέπει μα 
καθξοιρςεί ξ αοιθμϊπ ςχμ μελόμ)Διξικηςικϊ σμβξϋλιξ. 

 πξσ απξςελείςαι απϊ ςξμ δήμαουξ ή δημξςικξϋπ ρϋμβξσλξσπ και δημϊςεπ ή κάςξικξσπ πξσ είμαι 
υοήρςεπ ςχμ σπηοεριόμ ςξσ μξμικξϋ ποξρόπξσ ή  έυξσμ επαγγελμαςική ή κξιμχμική δοάρη ή 
ειδικέπ γμόρειπ με ςξ ρκξπϊ ςξσ μξμικξϋ ποξρόπξσ. 

Σξσλάυιρςξμ έμα (1) απϊ ςα χπ άμχ μέλη ξοίζξμςαι απϊ ςημ μειξφητία, επίρηπ ςξσλάυιρςξμ ςξ 1/3 
ασςόμ θα είμαι γσμαίκεπ. 

Μεςά ςξμ ξοιρμϊ ςχμ μελόμ ςξ δημξςικϊ ρσμβξϋλιξ εκλέγει απϊ ςα μέλη ςξμ Ποϊεδοξ και ςξμ 
Αμςιποϊεδοξ ςξσ Διξικηςικξϋ σμβξσλίξσ. 

ε πεοίπςχρη πξσ χπ μέλξπ έυει ξοιρςεί ξ Δήμαουξπ, καθίρςαςαι ασςξδικαίχπ και Ποϊεδοξπ ςξσ 
Διξικηςικξϋ σμβξσλίξσ. 

  

ΠΔΡΙΟΤΙΑ: Ασςή ρσμίρςαςαι ρςξσπ ςίςλξσπ πξσ καςέυξσμ ςα καςαογηθέμςα μξμικά ποϊρχπα. 

  

ΠΟΡΟΙ ςξσ Νξμικξϋ Ποξρόπξσ είμαι: 

α) Η εςήρια επιυξοήγηρη ςξσ Δήμξσ αμξθοάκηπ 

β) Η εςήρια επιυξοήγηρη ςξσ Κοάςξσπ 

γ) Οι κάθε είδξσπ ειρτξοέπ, δχοεέπ, κληοξμξμίεπ, κληοξδξρίεπ. 

δ) Διρποάνειπ απϊ ςξ αμςίςιμξ ςχμ παοευϊμεμχμ ποαγμάςχμ ή σπηοεριόμ. 

ε) Ποϊρξδξι απϊ ςημ πεοιξσρία ςξσ. 

Σξ Δημξςικϊ σμβξϋλιξ ατξϋ άκξσρε ςημ ειρήγηρη ςξσ Ποξέδοξσ και έλαβε σπϊφη ςιπ διαςάνειπ ςξσ 
άοθοξσ 103 ςξσ Ν. 3852/2010, ςιπ διαςάνειπ ςχμ άοθοχμ 241 ςξσ Ν. 3464/2006, ςα καςαρςαςικά 
ρϋρςαρηπ ςχμ μξμικόμ ποξρόπχμ δημξρίξσ δικαίξσ Κέμςοξ Αμξικςήπ Ποξρςαρίαπ Ηλικιχμέμχμ 
Δήμξσ αμξθοάκηπ και Δημξςικϊ Παιδικϊ ςαθμϊ αμξθοάκηπ και καςϊπιμ διαλξγικήπ ρσζήςηρηπ, 

  

                                                                        Απξταρίζει Ομότχμα 



  

σγυχμεϋει ςα μξμικά ποϊρχπα δημξρίξσ δικαίξσ ςξσ Δήμξσ αμξθοάκηπ με ςημ ενήπ επχμσμία: 

1)      Κέμςοξ Αμξικςήπ Ποξρςαρίαπ Ηλικιχμέμχμ Δήμξσ αμξθοάκηπ, ςξ ξπξίξ ρσρςάθηκε με ςημ 
αοίθμ. 1795/1-4-1999 απϊταρη ςξσ Γεμικξϋ Γοαμμαςέα Πεοιτέοειαπ Αμαςξλικήπ Μακεδξμίαπ- 
Θοάκηπ (ΥΔΚ 428/22-4-1999 ςεϋυξπ Β΄) 

2)      Δημξςικϊπ Παιδικϊπ ςαθμϊπ αμξθοάκηπ, ςξ ξπξίξ ρσρςάθηκε με ςημ αοίθμ. 5750/6-10-1999 
απϊταρη ςξσ Γεμικξϋ Γοαμμαςέα Πεοιτέοειαπ Αμαςξλικήπ Μακεδξμίαπ – Θοάκηπ (ΥΔΚ 1941/27-10-
1999 ςεϋυξπ Β΄) 

ρε έμα μξμικϊ ποϊρχπξ δημξρίξσ δικαίξσ με ςημ ενήπ επχμσμία: 

  

ΔΠΩΝΤΜΙΑ: «Κέμςοξ Κξιμχμικήπ Ποξρςαρίαπ, Αλληλεγγϋηπ και Παιδείαπ Δήμξσ αμξθοάκηπ» 

  

ΚΟΠΟ:  κξπϊπ ςξσ μξμικξϋ ποξρόπξσ είμαι: 

Α.  Να παοέυει αγχγή ρςα παιδιά ποξρυξλικήπ ηλικίαπ όρςε: 

·        Να ςα βξηθήρει μα εμςαυθξϋμ ξμαλά ρςξ Δημξςικϊ σμβξϋλιξ. 

·        Να ςα βξηθήρει μα εμςαυθξϋμ ξλϊπλεσοα ρχμαςικά, μξηςικά, ρσμαιρθημαςικά και κξιμχμικά. 

·        Να εναλείφει, καςά ςξ δσμαςϊ ςιπ διατξοέπ πξσ ποξκϋπςξσμ απϊ ςξ πξλιςιρςικϊ- ξικξμξμικϊ- 
μξοτχςικϊ επίπεδξ ςχμ γξμέχμ ςξσπ (παιδιά εογαζξμέμχμ, κϋοια ςχμ αρθεμέρςεοχμ ρςοχμάςχμ). 

·        Να ενσπηοεςεί ςξσπ εογαζξμέμξσπ γξμείπ και μα απξςελεί Κέμςοξ Κξιμχμικήπ Πξλιςικήπ και 
Βξήθειαπ (μα εσαιρθηςξπξιεί, μα εμημεοόμει και μα ποξβλημαςίζει ςξσπ γξμείπ ςχμ παιδιόμ ρε 
θέμαςα παιδαγχγικήπ φσυαγχγίαπ). 

Β. Η εταομξγή ποξγοάμμαςξπ ενχψδοσμαςικήπ ποξρςαρίαπ σπεοηλίκχμ με ρςϊυξ: 

 Σημ παοξυή ιαςοξκξιμχμικήπ  ποξρςαρίαπ ρςα ηλικιχμέμα άςξμα ςηπ πεοιξυήπ ςξσ Δήμξσ 
αμξθοάκηπ, όρςε ασςά μα παοαμείμξσμ ρςημ ξικξγέμεια και ρςξ Δήμξ. 

 ςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ ςξσ κέμςοξσ είμαι η κιμηςξπξίηρη, εκπαίδεσρη και υοηριμξπξίηρη 
εθελξμςικξϋ ποξρχπικξϋ πξσ ποξέουεςαι απϊ ςημ πεοιξυή ςξσ Δήμξσ 

  

ΔΙΟΙΚΗΗ: Σξ Νξμικϊ Ποϊρχπξ διξικείςαι απϊ πεμςαμελέπ Διξικηςικϊ σμβξϋλιξ.   

      Μέλη ςξσ Διξικηςικξϋ σμβξσλίξσ δϋμαςαι μα είμαι ξ δήμαουξπ ή δημξςικξί 

      ρϋμβξσλξι καιδημϊςεπ ή κάςξικξι πξσ είμαι υοήρςεπ ςχμ σπηοεριόμ ςξσ μξμικξϋ 

      ποξρόπξσή  έυξσμ επαγγελμαςική ή κξιμχμική δοάρη ή ειδικέπ γμόρειπ με ςξ 

      ρκξπϊ ςξσ μξμικξϋ ποξρόπξσ. 

      Σξσλάυιρςξμ έμα (1) απϊ ςα χπ άμχ μέλη ξοίζξμςαι απϊ ςημ μειξφητία,   



      επίρηπ ςξσλάυιρςξμ ςξ 1/3 ασςόμ θα είμαι γσμαίκεπ. 

      Μεςά ςξμ ξοιρμϊ ςχμ μελόμ ςξ δημξςικϊ ρσμβξϋλιξ εκλέγει απϊ ςα μέλη ςξμ 

Ποϊεδοξ και ςξμ Αμςιποϊεδοξ ςξσ Διξικηςικξϋ σμβξσλίξσ. 

ε πεοίπςχρη πξσ χπ μέλξπ έυει ξοιρςεί ξ Δήμαουξπ, καθίρςαςαι ασςξδικαίχπ 

και Ποϊεδοξπ ςξσ Διξικηςικξϋ σμβξσλίξσ. 

Η θηςεία ςχμ μελόμ ςξσ Διξικηςικξϋ σμβξσλίξσ ακξλξσθεί ςη δημξςική πεοίξδξ. 

  

Σξ μξμικϊ ποϊρχπξ εκποξρχπείςαι ρςα δικαρςήοια και ρε κάθε αουή απϊ ςξμ Ποϊεδοξ και ϊςαμ 
ασςϊπ απξσριάζει ή κχλϋεςαι απϊ ςξμ Αμςιποϊεδοξ. 

   

ΠΔΡΙΟΤΙΑ:Ασςή ρσμίρςαςαι ρςξσπ ςίςλξσπ πξσ ςσυϊμ καςέυξσμ ςα καςαογηθέμςα μξμικά ποϊρχπα 
 ασςή ςη ρςιγμή, ϊπχπ ασςή είμαι μεςαγοαμμέμη ρςξ Τπξθηκξτσλακείξ αμξθοάκηπ. 

  

ΠΟΡΟΙ ςξσ Νξμικξϋ Ποξρόπξσ είμαι: 

α) Η εςήρια επιυξοήγηρη ςξσ Δήμξσ αμξθοάκηπ με ςξ πξρϊ ςχμ 14.674,00 € ςξσλάυιρςξμ 

β) Η εςήρια επιυξοήγηρη ςξσ Κοάςξσπ και κάθε άλλη παοξυή είςε απ’ εσθείαπ ποξπ ςξ μξμικϊ 
ποϊρχπξ, είςε ποξπ ςξ Δήμξ αμξθοάκηπ για ςξ μξμικϊ ςξϋςξ ποϊρχπξ. 

γ) Οι κάθε είδξσπ ειρτξοέπ, δχοεέπ, κληοξμξμίεπ, κληοξδξρίεπ. 

δ) Διρποάνειπ απϊ ςξ αμςίςιμξ ςχμ παοευϊμεμχμ ποαγμάςχμ ή σπηοεριόμ. 

ε) Έρξδα απϊ ςη ρσμβξλική υοημαςική ρσμμεςξυή μελόμ πξσ έυξσμ αμάγκη ποξρςαρίαπ 

ρς) Ποϊρξδξι απϊ ςημ πεοιξσρία ςξσ. 

ΘΕΜΑ: 7ξ  «Πεοί εγκοίρεχπ διαςήοηρηπ 
χπ ασςξςελξύπ μξμικξύ ποξρώπξσ 
δημξρίξσ δικαίξσ ςξσ Πμεσμαςικξύ 
Κέμςοξσ Δήμξσ Σαμξθοάκηπ ρύμτχμα 
με ςημ παο. 3 ςξσ άοθοξσ 103 ςξσ Ν. 
3852/2010» 

Αοιθμ. Απόταρη: 19 



ϋμτχμα με ςημ παο. 3 ςξσ άοθοξσ 103 ςξσ Ν. 3852/2010 σπάουει η δσμαςϊςηςα με απϊταρη ςξσ 
Τπξσογξϋ Δρχςεοικόμ, Απξκέμςοχρηπ και Ηλεκςοξμικήπ Διακσβέομηρηπ ϋρςεοα απϊ αίςηρη ςξσ 
Δημξςικξϋ σμβξσλίξσ, μα διαςηοηθξϋμ χπ ασςξςελή μξμικά ποϊρχπα δημξρίξσ δικαίξσ εκείμα ςχμ 
ξπξίχμ η δοαρςηοιϊςηςα απϊ πλεσοάπ  εσοϋςεοηπ αμαγμόοιρηπ, ενειδικεσμέμξσ αμςικειμέμξσ, 
μακοξυοϊμιαπ απϊδξρηπ έογξσ και γεμικϊςεοα καςανίχρηπ ςηπ ποξρτξοάπ ςξσπ, δικαιξλξγεί ςημ 
αμχςέοχ διαςήοηρη. 

Με βάρη ςα παοαπάμχ ποξςείμεςαι η διαςήοηρη ςξσ Πμεσμαςικξϋ Κέμςοξσ Δήμξσ αμξθοάκηπ ςξ 
ξπξίξ έυει ρσρςαθεί με ςημ αοίθμ. 4606/16-8-1999 απϊταρη ςξσ Γεμικξϋ Γοαμμαςέα Πεοιτέοειαπ 
Αμαςξλικήπ Μακεδξμίαπ – Θοάκηπ (ΥΔΚ 1815/29-9-1999 ςεϋυξπ Β΄)  καθόπ δεμ σπάουει ρςξ μηρί 
άλλξπ τξοέαπ ςξσ Δημξρίξσ πξσ μα έυει αομξδιϊςηςα ρςξσπ ςξμείπ ςξσ πξλιςιρμξϋ & αθληςιρμξϋ. 

Δπίρηπ καςά ςημ ρϋρςαρη ςξσ Πμεσμαςικξϋ Κέμςοξσ χπ  βαρικϊπ ρκξπϊπ μεςανϋ ςχμ άλλχμ έυει 
ρσμπεοιλητθεί η ρσμςήοηρη και η αμάδεινη ςηπ βιβλιξθήκηπ Ν. Υαοδϋ καθόπ και η αμάδεινη ςηπ 
ιρςξοικήπ τσριξγμχμίαπ ςξσ Ν. Υαοδϋ. 

Ο Νικϊλαξπ Υαοδϋπ (1853-1901) ϊπχπ ϊλξι γμχοίζξσμε απξςελεί ςημ ρημαμςικϊςεοη μξοτή ςχμ 
μεόςεοχμ υοϊμχμ για ςημ αμξθοάκη καθόπ σπήονε μεγάλη πμεσμαςική μξοτή ςηπ επξυήπ ςξσ με 
κσοιϊςεοξ έογξ ςξσ, ςημ ποξρπάθεια για ςημ υοήρη ςξσ μξμξςξμικξϋ ή αςξμικξϋ ρσρςήμαςξπ. 

Μέυοι ρήμεοα η δοάρη ςξσ Πμεσμαςικξϋ Κέμςοξσ ρε ρυέρη με ςξσπ καςαρςαςικξϋπ ρκξπξϋπ κοίμεςαι 
ανιϊλξγη, καθόπ πέοαμ ςχμ πξικίλχμ πξλιςιρςικόμ εκδηλόρεχμ, δοάρεχμ μέρχ 
υοημαςξδξςξϋμεμχμ ποξγοαμμάςχμ κ.λπ. πξσ έυει ποαγμαςξπξιήρει, έυει αμαλάβει ςημ τϋλανη ςηπ 
ποχςϊςσπηπ βιβλιξθήκηπ Νικξλάξσ Υαοδϋ και έυει ποξυχοήρει ρςημ αμαςϋπχρή ςηπ, ρςημ ξπξία 
σπάουξσμ ρημαμςικέπ εκδϊρειπ απϊ 17ξ και 18ξ αιόμα,  έυει ρσλλένει ρημαμςικϊ σλικϊ πξσ 
ςεκμηοιόμει ςημ ιρςξοία και λαξγοατία ςηπ αμξθοάκηπ είςε με εκπϊμηρη αμαλϊγχμ εογαριόμ είςε 
μέρχ ςχμ ημεοίδχμ και ρσμεδοίχμ πξσ έυει διξογαμόρει. 

Η καςάογηρη ςξσ Πμεσμαςικξϋ Κέμςοξσ θα ήςαμ ρξβαοή απόλεια για ςημ αμξθοάκη, καθόπ 
απξςελεί θεμαςξτϋλακα πξλιςιρμξϋ.  

ςη ρσμέυεια ξ Ποϊεδοξπ ςξσ Δημξςικξϋ σμβξσλίξσ ατξϋ ξλξκλήοχρε ςημ ειρήγηρή ςξσ κάλερε 
ςξσ ρσμβξϋλξσπ μα απξταρίρξσμ ρυεςικά. 

Σξ Δημξςικϊ σμβξϋλιξ ατξϋ άκξσρε ςα παοαπάμχ και καςϊπιμ διαλξγικήπ ρσζήςηρηπ, 

                                                            Απξταρίζει Ομότχμα 

  

Δγκοίμει ςημ σπξβξλή  αιςήμαςξπ  ποξπ ςξμ Τπξσογϊ Δρχςεοικόμ, Απξκέμςοχρηπ και Ηλεκςοξμικήπ 
Διακσβέομηρηπ ςξσ Δημξςικξϋ σμβξσλίξσ για ςημ διαςήοηρη ςξσ Πμεσμαςικξϋ Κέμςοξσ Δήμξσ 
αμξθοάκηπ χπ ασςξςελέπ μξμικϊ ποϊρχπξ δημξρίξσ δικαίξσ για ςξσπ παοακάςχ λϊγξσπ: 

1ξ  Δεμ σπάουει ρςξ μηρί άλλξπ τξοέαπ ςξσ Δημξρίξσ πξσ μα έυει αομξδιϊςηςα ρςξσπ ςξμείπ ςξσ 
πξλιςιρμξϋ & αθληςιρμξϋ. 

  

2ξ  Έυει ενειδικεσμέμξ αμςικείμεμξ καθόπ ρςξσπ καςαρςαςικξϋπ ρκξπξϋπ ςξσ είμαι  η ρσμςήοηρη και 
η αμάδεινη ςηπ βιβλιξθήκηπ Ν. Υαοδϋ καθόπ και η αμάδεινη ςηπ ιρςξοικήπ τσριξγμχμίαπ ςξσ 
Ιαςοξτιλϊρξτξσ Νικξλάξσ Υαοδϋ (1853-1901) πξσ απξςελεί ςημ ρημαμςικϊςεοη μξοτή ςχμ 
μεόςεοχμ υοϊμχμ για ςημ αμξθοάκη, καθόπ σπήονε μεγάλη πμεσμαςική μξοτή ςηπ επξυήπ ςξσ με 
κσοιϊςεοξ έογξ ςξσ ςημ ποξρπάθεια για ςημ υοήρη ςξσ μξμξςξμικξϋ ή αςξμικξϋ ρσρςήμαςξπ. 

  



3ξ Η μέυοι ρήμεοα δοάρη ςξσ Πμεσμαςικξϋ Κέμςοξσ κοίμεςαι ανιϊλξγη καθόπ πέοαμ ςχμ πξικίλχμ 
πξλιςιρςικόμ εκδηλόρεχμ, δοάρεχμ μέρχ υοημαςξδξςξϋμεμχμ ποξγοαμμάςχμ κ.λπ. πξσ έυει 
ποαγμαςξπξιήρει, έυει αμαλάβει ςημ τϋλανη ςηπ ποχςϊςσπηπ βιβλιξθήκηπ Νικξλάξσ Υαοδϋ και έυει 
ποξυχοήρει ρςημ αμαςϋπχρή ςηπ, ρςημ ξπξία σπάουξσμ ρημαμςικέπ και ρπάμιεπ  εκδϊρειπ απϊ 
17ξ και 18ξ αιόμα,  έυει ρσλλένει ρημαμςικϊ σλικϊ πξσ ςεκμηοιόμει ςημ ιρςξοία και λαξγοατία ςηπ 
αμξθοάκηπ είςε με εκπϊμηρη αμαλϊγχμ εογαριόμ είςε μέρχ ςχμ ημεοίδχμ και ρσμεδοίχμ πξσ έυει 
διξογαμόρει. 

  

4ξ  Σξ Πμεσμαςικϊ Κέμςοξ Δήμξσ αμξθοάκηπ απξςελεί θεμαςξτϋλακα πξλιςιρμξϋ και η καςάογηρή 
ςξσ θα ήςαμ ρξβαοή απόλεια για ςημ αμξθοάκη. 

ΘΕΜΑ: 8ξ  «Πεοί ποξγοαμμαςιρμξύ 
ποξρλήφεχμ επξυιακξύ ποξρχπικξύ 
ςξσ Δήμξσ Σαμξθοάκηπ για ςξ έςξπ 
2011» 

Αοιθμ. Απόταρη: 20 

Με ςιπ διαςάνειπ ςηπ ΠΤ 33/06 ρσμευίρςηκε η αμαρςξλή ςχμ διξοιρμόμ και ποξρλήφεχμ ρςξ 
Δημϊριξ ςξμέα, ρσμπεοιλαμβαμϊμεμχμ και ςχμ Οογαμιρμόμ Σξπικήπ Ασςξδιξίκηρηπ και ςχμ 
μξμικόμ ςξσπ ποξρόπχμ. ςξσπ αμχςέοχ τξοείπ είυε επιςοαπεί κας΄ εναίοερη, ξ διξοιρμϊπ ή η 
ποϊρληφη ποξρχπικξϋ ϋρςεοα απϊ έγκοιρη επιςοξπήπ απξςελξϋμεμηπ απϊ ςξσπ Τπξσογξϋπ 
Δρχςεοικόμ, Δημϊριαπ Διξίκηρηπ και Απξκέμςοχρηπ, Οικξμξμίαπ και Οικξμξμικόμ και ςξ Γεμικϊ 
Γοαμμαςέα ςξσ Τπξσογικξϋ σμβξσλίξσ (Σοιμελήπ εν Τπξσογόμ Δπιςοξπή ςηπ ΠΤ 55/1998, ϊπχπ 
ιρυϋει). 

Δπίρηπ, ϊπξσ ρςημ κείμεμη μξμξθερία αματέοξμςαι ξι ΠΤ 55/98 και ΠΤ 236/1994, μξείςαι πλέξμ η 
ΠΤ 33/06.σμεπόπ ενακξλξσθξϋμ μα ιρυϋξσμ ϊλεπ ξι εναιοέρειπ ξι ξπξίεπ ίρυσαμ ρυεςικά με ςημ μη 
έγκοιρη ξοιρμέμχμ καςηγξοιόμ ποξρχπικξϋ, απϊ ςα αομϊδια ϊογαμα (π.υ. μϊμιμξ ποξρχπικϊ για 
ςξσπ Δήμξσπ ή ποξρχπικϊ πξσ ποξρλαμβάμεςαι με δίμημεπ ρσμβάρειπ κλπ). 

  

Ο ποξγοαμμαςιρμϊπ ποξρλήφεχμ ποξρχπικξϋ ςχμ ΟΣΑ α΄ βαθμξϋ και ςχμ μξμικόμ ςξσ ποξρόπχμ 
ατξοά μϊμξ ςιπ αμάγκεπ πξσ καλϋπςξμςαι με ποξρχπικϊ: 

α. με ρϋμβαρη εογαρίαπ έχπ ξκςό μήμεπ (άοθοξ 21 παο. 1 και 2 ςξσ μ. 2190/94). 

β. με ρϋμβαρη εογαρίαπ έχπ έμα έςξπ, για ςημ σλξπξίηρη ποξγοαμμάςχμ, (άοθοξ 21 παο. 3 ςξσ μ. 
2190/94) και 

γ. με ρϋμβαρη μίρθχρηπ έογξσ (άοθοξ 6 ςξσ μ. 2577/97) 

Με ςημ αοίθμ. ποχς.: ΔΙΠΠ/Υ.2.9/31/ξικ. 80/3-1-2011 εγκϋκλιξ ςξσ Τπξσογείξσ Δρχςεοικόμ, 
Απξκέμςοχρηπ και Ηλεκςοξμικήπ για ςξ ποξρχπικϊ με ρυέρη εογαρίαπ ιδιχςικξϋ δικαίξσ ξοιρμέμξσ 
υοϊμξσ αματέοξμςαι ςα ενήπ: 



ϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 3, παο. 4, πεο. δ ςξσ μ. 3899/10 ¨Οι εγκοίρειπ ποϊρληφηπ 
ποξρχπικξϋ με ρυέρη εογαρίαπ ιδιχςικξϋ δικαίξσ ξοιρμέμξσ υοϊμξσ για ςξ έςξπ 2011 πεοιξοίζξμςαι 
καςά δεκαπέμςε ςξιπ εκαςϊ (15%) ρε ρυέρη με ςιπ αμςίρςξιυεπ εγκοίρειπ ςξσ έςξσπ 2010. 

Για ςα αιςήμαςα ςχμ Ο.Σ.Α. α΄ και β΄ βαθμξϋ θα εκδξθεί εγκϋκλιξπ απϊ ςη Δ/μρη Οογάμχρηπ και 
Λειςξσογίαπ Ο.Σ.Α ςξσ Τπξσογείξσ Δρχςεοικόμ, Απξκέμςοχρηπ και Ηλεκςοξμικήπ Διακσβέομηρηπ. 

Ωρςϊρξ ατξϋ λάβξσμε σπϊφη ςιπ αμάγκεπ ςχμ σπηοεριόμ ςξσ Δήμξσ ρε ποξρχπικϊ ραπ καλό μα 
απξταρίρξσμε για ςξμ ποξγοαμμαςιρμϊ ποξρλήφεχμ ποξρχπικξϋ με ρυέρη εογαρίαπ ξοιρμέμξσ 
υοϊμξσ για ςξ έςξπ 2011, όρςε μϊλιπ εκδξθεί η ρυεςική εγκϋκλιξπ μα απξρςαλεί εγκαίοχπ ςξ αίςημά 
μαπ.  

Σξ Δ.. άκξσρε ςημ ειρήγηρη ςξσ ποξέδοξσ και έπειςα απϊ διαλξγική ρσζήςηρη ατξϋ έλαβε σπϊφη 
ςξσ: 

1.      Σξμ Οογαμιρμϊ Δρχςεοικήπ Τπηοερίαπ ςξσ Δήμξσ. 

2.      Σημ 5345/Δγκ.5/4-2-2005 εγκϋκλιξ ςξσ ΤΠΔΔΔΑ 

3.      Σημ αο.57 Α.Π.64282/22-12-2004 εγκϋκλιξ ςξσ ΤΠΔΔΔΑ 

4.      Σξ αοιθ. ΔΙΠΠ/Υ.2.9/ξικ. 2351/2-2-2006 ςξσ ΤΠΔΔΔΑ 

5.      έγγοατξ αοιθ. ξικ.8907/14-2-07 ςξσ ΤΠΔΔΔΑ 

6.      ςημ εγκϋκλιξ ςξσ ΤΠΔ ΔΙΠΠ/Υ.2.9/20/ξικ.31336/21.12.2009 

7.      Σιπ διαςάνειπ ςξσ Ν.2190/1994, ϊπχπ ιρυϋει μεςά ςιπ ςοξπξπξιήρειπ και ρσμπληοόρειπ ςχμ 
Ν.2225/1994,  2247/1994,  2266/1994, 2349/1995,  2527/1997, 2738/1999,  3051/2002,  
3146/2003,  3174/2003,  3200/2003,  3260/2004,  3320/2005 και 3812/08. 

8.      Σημ σπ’ αοιθ. 33/06  Π.Τ.. ϊπχπ ιρυϋει 

9.      Σημ σπ’ αοιθ. 55/98  Π.Τ.. ϊπχπ ιρυϋει 

10.  Σημ σπ’ αοιθ. 236/94 Π.Τ.. ϊπχπ ιρυϋει 

11.  άοθοξ 21 παο. 1 και 2 ςξσ μ. 2190/94, ςξ άοθοξ 21 παο. 3 ςξσ μ. 2190/94, ςξ άοθοξ 6 ςξσ μ. 
2577/97, ςξ άοθοξ 6 παο. 5 ςξσ μ. 3146/12003, ςξ άοθοξ 22 παο. 4 ςξσ μ. 3274/2004, ςξ άοθοξ 6 
παο. 5 ςξσ μ. 3146/2003, ςξ άοθοξ 20 ςξσ μ. 2190/94 

12.  Σιπ διαςάνειπ ςξσ Π.Δ. 50/2001, ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει με ςα Π.Δ. 347/2003 (Υ.Δ.Κ. 
315 Α΄) και 44/2005 (Υ.Δ.Κ. 63 Α΄). 

13.  Σξ μ. 3812/09 

14.  Σημ αοίθμ. ποχς.: ΔΙΠΠ/Υ.2.9/31/ξικ. 80/3-1-2011 εγκϋκλιξ ςξσ Τπξσογείξσ Δρχςεοικόμ, 
Απξκέμςοχρηπ και Ηλεκςοξμικήπ 

15.  Σξ γεγξμϊπ ϊςι θα σπάονξσμ  εναρταλιρμέμεπ πιρςόρειπ ρςξμ ποξωπξλξγιρμϊ ςξσ Δήμξσ 
αμξθοάκηπ για ςξ έςξπ 2011 



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 Α.Δγκοίμει ςξμ ποξγοαμμαςιρμϊ ποϊρληφηπ επξυιακξϋ ποξρχπικξϋ ςξσ Δήμξσ με ρϋμβαρη 
εογαρίαπ ξοιρμέμξσ υοϊμξσ (άοθοξ 21 Ν. 2190/94 ϊπχπ ιρυϋει ) διάοκειαπ έχπ και ξκςό (8) 
μήμεπ για ςξμ παοακάςχ αοιθμϊ θέρεχμ με ςα αμςίρςξιυα ποξρϊμςα: 

 Δϋξ (2) θέρειπ κλάδξσ ΔΔ, με ςημ ειδικϊςηςα ΔΔ28 Φειοιρςή Μηυαμημάςχμ Έογχμ  για ςιπ 
επξυιακέπ αμάγκεπ ςηπ ςευμικήπ σπηοερίαπ. 

 Μια (1) θέρη κλάδξσ ΠΔ Γεχςευμικόμ επικξσοικά ρςημ έμαονη άρκηρηπ  ςχμ αομξδιξςήςχμ 
ςξσ ςξμέα ¨Αγοξςική Αμάπςσνη- Κςημξςοξτία – Αλιεία πξσ εκυχοξϋμςαι ρςξμ Δήμξ ρϋμτχμα 
με ςξ άοθοξ 94 παο. 5 ςξσ Ν. 3870/2010 . 

 Μια (1) θέρη κλάδξσ ΠΔ Πληοξτξοικήπ,  με δσμαςϊςηςα ποϊρληφηπ κλάδξσ ΣΔ 
Πληοξτξοικήπ ρε πεοίπςχρη πξσ δεμ βοεθεί σπξφήτιξπ με ςα αμχςέοχ ποξρϊμςα, και 
δσμαςϊςηςα ποϊρληφηπ κλάδξσ ΔΔ ποξρχπικξϋ Η/Τ ρε πεοίπςχρη πξσ δεμ βοεθεί 
σπξφήτιξπ με ςα αμχςέοχ ποξρϊμςα,  για ςημ αμαβάθμιρη/εμημέοχρη ςχμ ιρςξρελίδχμ ςξσ 
Δήμξσ. 

 Οι ποξρλήφειπ θα βαοϋμξσμ αμςίρςξιυα ςξσπ κάςχθι Κ.Α. ςξσ ποξωπξλξγιρμξϋ ξικ. έςξσπ 
2011 ςξσ ρκέλξσπ ςχμ ενϊδχμ ςξσ Δήμξσ 

 Πξρϊ 30.000,00 € ςξμ Κ.Α. 30/6041 Σακςικέπ απξδξυέπ εκςάκςχμ  για ςημ κάλσφη δαπάμηπ 
μιρθξδξρίαπ δϋξ (2) θέρεχμ κλάδξσ ΔΔ, ειδικϊςηςα ΔΔ28 Φειοιρςόμ Μηυαμημάςχμ Έογχμ   
και πξρϊ7.000,00 € ςξμ Κ.Α. 30/6055 Δογξδξςικέπ ειρτξοέπ εκςάκςξσ ποξρχπικξϋ Ι.Κ.Α. 
για ςημ κάλσφη δαπάμηπ εογξδξςικόμ ειρτξοόμ πξσ θα ποξκϋφξσμ απϊ ςημ ποϊρληφη ςχμ 
ποξαματεοϊμεμχμ θέρεχμ. 

 Πξρϊ 30.000,00 € ςξμ Κ.Α. 10/6041 Σακςικέπ απξδξυέπ εκςάκςχμ  για ςημ κάλσφη δαπάμηπ 
μιρθξδξρίαπ  ςηπ μιαπ (1) θέρηπ κλάδξσ ΠΔ Γεχςευμικόμ και μιαπ θέρηπ (1) ΠΔ 
Πληοξτξοικήπ κ.λπ. και πξρϊ7.000,00 €  ςξμ Κ.Α. 10/6055 Δογξδξςικέπ ειρτξοέπ εκςάκςξσ 
ποξρχπικξϋ Ι.Κ.Α. για ςημ κάλσφη δαπάμηπ εογξδξςικόμ ειρτξοόμ πξσ θα ποξκϋφξσμ απϊ 
ςημ ποϊρληφη ςχμ ποξαματεοϊμεμχμ θέρεχμ. 

 Ωπ ποξπ ςα ποξρϊμςα εταομξγή έυξσμ ξι διαςάνειπ ςχμ Π.Δ. 50/2001 και 347/2003 και 
επικξσοικά ςχμ Π.Δ. 37/87 και 22/90, ϊπχπ ιρυϋξσμ για ςιπ αμςίρςξιυεπ καςηγξοίεπ 
ποξρχπικξϋ ςχμ ΟΣΑ. 

 Δνξσριξδξςεί ςξμ κ. Δήμαουξ μα ποξβεί ρε ϊλεπ ςιπ απαοαίςηςεπ εμέογειεπ όρςε μα εκδξθεί 
η ποξκήοσνη ςχμ θέρεχμ, έπειςα απϊ ςη ρυεςική έγκοιρη ςηπ ςοιμελξϋπ εν σπξσογόμ 
επιςοξπήπ ςηπ ΠΤ 33/06. 

ΘΕΜΑ: 9ξ  «Πεοί ποξγοαμμαςιρμξύ 
ρσμβάρεχμ μίρθχρηπ έογξσ ςξσ Δήμξσ 
Σαμξθοάκηπ για ςξ έςξπ 2011» 

Αοιθμ. Απόταρη: 21 

Μεςά ςη διαπίρςχρη ςηπ απαοςίαπ ξ ποϊεδοξπ κήοσνε ςημ έμαονη ςηπ ρσμεδοίαρηπ και ειρηγξϋμεμξπ 
ςξ 9ξ θέμα ςηπ ημεοήριαπ διάςανηπ αμέτεοε ςα ενήπ: 

Με ςιπ διαςάνειπ ςηπ ΠΤ 33/06 ρσμευίρςηκε η αμαρςξλή ςχμ διξοιρμόμ και ποξρλήφεχμ ρςξ 
Δημϊριξ ςξμέα, ρσμπεοιλαμβαμϊμεμχμ και ςχμ Οογαμιρμόμ Σξπικήπ Ασςξδιξίκηρηπ και ςχμ 
μξμικόμ ςξσπ ποξρόπχμ. ςξσπ αμχςέοχ τξοείπ είυε επιςοαπεί κας΄ εναίοερη, ξ διξοιρμϊπ ή η 
ποϊρληφη ποξρχπικξϋ ϋρςεοα απϊ έγκοιρη επιςοξπήπ απξςελξϋμεμηπ απϊ ςξσπ Τπξσογξϋπ 
Δρχςεοικόμ, Δημϊριαπ Διξίκηρηπ και Απξκέμςοχρηπ, Οικξμξμίαπ και Οικξμξμικόμ και ςξ Γεμικϊ 
Γοαμμαςέα ςξσ Τπξσογικξϋ σμβξσλίξσ (Σοιμελήπ εν Τπξσογόμ Δπιςοξπή ςηπ ΠΤ 55/1998, ϊπχπ 
ιρυϋει). 

Δπίρηπ, ϊπξσ ρςημ κείμεμη μξμξθερία αματέοξμςαι ξι ΠΤ 55/98 και ΠΤ 236/1994, μξείςαι πλέξμ η 
ΠΤ 33/06.σμεπόπ ενακξλξσθξϋμ μα ιρυϋξσμ ϊλεπ ξι εναιοέρειπ ξι ξπξίεπ ίρυσαμ ρυεςικά με 



ςημ μη έγκοιρη ξοιρμέμχμ καςηγξοιόμ ποξρχπικξϋ, απϊ ςα αομϊδια ϊογαμα (π.υ. μϊμιμξ 
ποξρχπικϊ για ςξσπ Δήμξσπ ή ποξρχπικϊ πξσ ποξρλαμβάμεςαι με δίμημεπ ρσμβάρειπ κλπ). 

Ο ποξγοαμμαςιρμϊπ ποξρλήφεχμ ποξρχπικξϋ ςχμ ΟΣΑ α΄ βαθμξϋ και ςχμ μξμικόμ ςξσ ποξρόπχμ 
ατξοά μϊμξ ςιπ αμάγκεπ πξσ καλϋπςξμςαι με ποξρχπικϊ: 

α. με ρϋμβαρη εογαρίαπ έχπ ξκςό μήμεπ (άοθοξ 21 παο. 1 και 2 ςξσ μ. 2190/94). 

β. με ρϋμβαρη εογαρίαπ έχπ έμα έςξπ, για ςημ σλξπξίηρη ποξγοαμμάςχμ, (άοθοξ 21 παο. 3 ςξσ μ. 
2190/94) και 

γ. με ρϋμβαρη μίρθχρηπ έογξσ (άοθοξ 6 ςξσ μ. 2577/97) 

 Με ςημ αοίθμ. ποχς.: ΔΙΠΠ/Υ.2.9/31/ξικ. 80/3-1-2011 εγκϋκλιξ ςξσ Τπξσογείξσ Δρχςεοικόμ, 
Απξκέμςοχρηπ και Ηλεκςοξμικήπ για ςξ ποξρχπικϊ με ρϋμαφη ρσμβάρεχμ μίρθχρηπ έογξσ 
αματέοξμςαι ςα ενήπ: 

ϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 3, παο. 4, πεο. δ ςξσ μ. 3899/10 ¨Οι εγκοίρειπ ποϊρληφηπ 
ποξρχπικξϋ με ρυέρη ρϋμβαρηπ μίρθχρηπ έογξσ για ςξ έςξπ 2011 πεοιξοίζξμςαι καςά δεκαπέμςε 
ςξιπ εκαςϊ (15%) ρε ρυέρη με ςιπ αμςίρςξιυεπ εγκοίρειπ ςξσ έςξσπ 2010. 

Για ςα αιςήμαςα ςχμ Ο.Σ.Α. α΄ και β΄ βαθμξϋ θα εκδξθεί εγκϋκλιξπ απϊ ςη Δ/μρη Οογάμχρηπ και 
Λειςξσογίαπ Ο.Σ.Α ςξσ Τπξσογείξσ Δρχςεοικόμ, Απξκέμςοχρηπ και Ηλεκςοξμικήπ Διακσβέομηρηπ. 

Ωρςϊρξ ατξϋ λάβξσμε σπϊφη ςιπ αμάγκεπ ςχμ σπηοεριόμ ςξσ Δήμξσ ρε ποξρχπικϊ ραπ καλό μα 
απξταρίρξσμε για ςξμ ποξγοαμμαςιρμϊ ποξρλήφεχμ ρσμβάρεχμ μίρθχρηπ έογξσ για ςξ έςξπ 2011, 
όρςε μϊλιπ εκδξθεί η ρυεςική εγκϋκλιξπ μα απξρςαλεί εγκαίοχπ ςξ αίςημά μαπ.  

Σξ Δ.. άκξσρε ςημ ειρήγηρη ςξσ ποξέδοξσ και έπειςα απϊ διαλξγική ρσζήςηρη ατξϋ έλαβε σπϊφη 
ςξσ: 

1.      Σξμ Οογαμιρμϊ Δρχςεοικήπ Τπηοερίαπ ςξσ Δήμξσ. 

2.      Σημ 5345/Δγκ.5/4-2-2005 εγκϋκλιξ ςξσ ΤΠΔΔΔΑ 

3.      Σημ αο.57 Α.Π.64282/22-12-2004 εγκϋκλιξ ςξσ ΤΠΔΔΔΑ 

4.      Σξ αοιθ. ΔΙΠΠ/Υ.2.9/ξικ. 2351/2-2-2006 ςξσ ΤΠΔΔΔΑ 

5.      έγγοατξ αοιθ. ξικ.8907/14-2-07  ςξσ ΤΠΔΔΔΑ 

6.      ςημ εγκϋκλιξ ςξσ ΤΠΔ ΔΙΠΠ/Υ.2.9/20/ξικ.31336/21.12.2009 

7.      Σιπ διαςάνειπ ςξσ Ν.2190/1994, ϊπχπ ιρυϋει μεςά ςιπ ςοξπξπξιήρειπ και ρσμπληοόρειπ ςχμ 
Ν.2225/1994,  2247/1994,  2266/1994, 2349/1995,  2527/1997, 2738/1999,  3051/2002,  
3146/2003,  3174/2003,  3200/2003,  3260/2004,  3320/2005 και 3812/08. 

8.      Σημ σπ’ αοιθ. 33/06  Π.Τ.. ϊπχπ ιρυϋει 

9.      Σημ σπ’ αοιθ. 55/98  Π.Τ.. ϊπχπ ιρυϋει 

10.  Σημ σπ’ αοιθ. 236/94 Π.Τ.. ϊπχπ ιρυϋει 



11.  άοθοξ 21 παο. 1 και 2 ςξσ μ. 2190/94, ςξ άοθοξ 21 παο. 3 ςξσ μ. 2190/94, ςξ άοθοξ 6 ςξσ μ. 
2577/97, ςξ άοθοξ 6 παο. 5 ςξσ μ. 3146/12003, ςξ άοθοξ 22 παο. 4 ςξσ μ. 3274/2004, ςξ άοθοξ 6 
παο. 5 ςξσ μ. 3146/2003, ςξ άοθοξ 20 ςξσ μ. 2190/94 

12.  Σιπ διαςάνειπ ςξσ Π.Δ. 50/2001, ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει με ςα Π.Δ. 347/2003 (Υ.Δ.Κ. 
315 Α΄) και 44/2005 (Υ.Δ.Κ. 63 Α΄). 

13.  Σξ μ. 3812/09 

14.  Σημ αοίθμ. ποχς.: ΔΙΠΠ/Υ.2.9/31/ξικ. 80/3-1-2011 εγκϋκλιξ ςξσ Τπξσογείξσ Δρχςεοικόμ, 
Απξκέμςοχρηπ και Ηλεκςοξμικήπ 

15.  Σξ γεγξμϊπ ϊςι θα σπάονξσμ  εναρταλιρμέμεπ πιρςόρειπ ρςξμ ποξωπξλξγιρμϊ ςξσ Δήμξσ 
αμξθοάκηπ για ςξ έςξπ 2011 

  

Απξταρίζει Ομότχμα 

  

 Δγκοίμει ςξμ ποξγοαμμαςιρμϊ ρϋμαφηπ μίρθχρηπ έογξσ εμϊπ (1) αςϊμξσ με ςημ ειδικϊςηςα 
Δαρκάλξσ Κεοαμικήπ για ςημ διξογάμχρη ςμήμαςξπ εκμάθηρηπ κεοαμικήπ αγγειξπλαρςικήπ 
για παιδιά και εμηλίκξσπ, ςημ διξογάμχρη έκθερηπ με ςα παοαγϊμεμα καςά ςημ 
εκπαιδεσςική διαδικαρία ποξψϊμςα και  ςημ εμίρυσρη ςηπ ςξπικήπ παοαγχγήπ μέρχ ςηπ 
εκπαιδεσςικήπ διαδικαρίαπ ρε μέεπ μεθϊδξσπ και ςευμικέπ, διάοκειαπ εμϊπ (1) έςξσπ,  για ςημ 
αμάγκη λειςξσογίαπ ςξσ εογαρςηοίξσ κεοαμικήπ ςξσ Δήμξσ αμξθοάκηπ πξσ λειςξσογεί ρςα 
πλαίρια ποξγοαμμαςικήπ ρϋμβαρηπ με ςξμ Δ.Ο.Μ.Μ.Δ.Φ. με ρςϊυξ ςημ εμίρυσρη ςηπ ςξπικήπ 
υειοξςευμίαπ. 

 Ωπ ςϊπξπ ςξσ έογξσ ξοίζεςαι ςξ εογαρςήοιξ κεοαμικήπ ςξσ Δήμξσ και ςξ εκθεςήοιξ 
παοαδξριακόμ ειδόμ υειοξςευμίαπ. 

 Η ρϋμβαρη μίρθχρηπ έογξσ  θα βαοϋμει  ςξμ   Κ.Α. 10/6114 Αμξιβέπ καλλιςευμόμ 
(δαρκάλξσ κεοαμικήπ) ςξσ ποξωπξλξγιρμξϋ ξικ. έςξσπ 2011 ςξσ ρκέλξσπ ςχμ ενϊδχμ ςξσ 
Δήμξσ με ςξ πξρϊ ςχμ 14.000,00 € 

 


