
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
                                    

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το υπ’ αριθµ. 19/07-09-2016 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Θέρµης 
 
Αριθµ. Απόφ. 342/2016     ΘΕΜΑ: «Έγκριση σχεδίου προγραµµατικής 

σύµβασης µε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλονίκης για την υλοποίηση ειδικής έρευνας 
κοινωνικών ζητηµάτων (εξ΄ αναβολής)». 

 
 

Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 07η-09-2016 ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 16:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από την 
υπ αριθµ. 29615/02-09-2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβούλου, 
η οποία επιδόθηκε σε καθένα σύµβουλο και στο ∆ήµαρχο σύµφωνα µε της διατάξεις των 
άρθρων 93, 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006) περί «Κυρώσεως του 
Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος 
Α’/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  
Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 µελών βρέθηκαν 
παρόντα 24 δηλαδή: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

 Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος    
1 Παπαδάκη Αθηνά (Νανά) (Πρόεδρος ∆.Σ.) 1 Ακριτίδου Μαρία 

2 Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος (Αντιπρόεδρος) 2 Βογιατζής ∆ηµήτριος 

3 Αγοραστούδη Ευγενία 3 Γκουστίλης Θεόδωρος 
4 Αναγνώστου Πασχάλης 4 Γκιζάρης Στέργιος 

5 Αποστόλου Στυλιανός 5 Ζελιλίδης ∆αµιανός 
6 Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος 6 Κεφαλάς Ανέστης 
7 Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή 7 Κουγιουµτζίδης Σταύρος 

8 Ιωσηφίδης Ιωάννης 8 Μπίκος Κωνσταντίνος 

9 Καραουλάνης ∆ηµήτριος 9 Χρυσοχόου Παύλος 
10 Καρκατζίνος Νικόλαος    

11 Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης) αποχώρησε 
κατά τη συζήτηση του 1ου θέµατος το οποίο 
συζητήθηκε 2ο. 

  

12 Κοντοπίδης Γεώργιος   

13 Λαγός Νικόλαος   
14 Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα)   

15 Μουστάκας Βασίλειος   
16 Πονερίδης Παναγιώτης    

17 Πράτανος Απόστολος     

18 Σαµαράς Σωκράτης   
19 Σαραφιανός Χρήστος    

20 Σφονδύλας ∆ηµήτριος    
21 Τιτέλης Κωνσταντίνος (Γραµµατέας ∆.Σ.) 

αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1ου θέµατος 
το οποίο συζητήθηκε 2ο. 

  

22 Τσολάκης Απόστολος   
23 Τριανταφυλλίδου Ιωάννα    

24 Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα   
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κηρύχτηκε από την Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.   
 
Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Περήφανου Άννα, υπάλληλο του ∆ήµου Θέρµης. 
 
Το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκε 1ο  και το 11ο θέµα συζητήθηκε 3ο . 
 
Κατά τη συζήτηση του θέµατος παρέστη ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου ∆ρ. Κουλαουζίδης 
Γεώργιος. 
 
Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 2ο της ηµερήσιας διάταξης θέµα έθεσε υπόψη του Συµβουλίου 
την από 29-06-2016 εισήγηση του Γραφείου Γενικού Γραµµατέα του ∆ήµου Θέρµης µε την 
οποία εισηγείται την έγκριση σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης µε το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης για την υλοποίηση ειδικής έρευνας Κοινωνικών ζητηµάτων  και 
έγκριση των όρων του σχετικού σχεδίου. 
 
Συγκεκριµένα ο  ∆ήµος Θέρµης έχει να αντιµετωπίσει στο άµεσο µέλλον µια σειρά από 
ζητήµατα που σχετίζονται µε την κοινωνική πολιτική.  Από 1/1/2017 θα περάσει οριστικά στις 
υπηρεσίες του ∆ήµου η αρµοδιότητα της διαχείρισης των κάθε είδους επιδοµάτων 
κοινωνικής πρόνοιας ενώ και η λειτουργία των κέντρων κοινότητας για τα επόµενα χρόνια σε 
συνδυασµό µε την λειτουργία κέντρου φιλοξενίας προσφύγων στα διοικητικά µας όρια, 
αποτελούν ένα σύνολο από προκλήσεις για τον ∆ήµο, αφού η άσκηση µιας ολοκληρωµένης 
και πολυδιάστατης κοινωνικής πολιτικής θα γίνει για πρώτη φορά πραγµατικότητα.  Ωστόσο, 
για όλα αυτά υπάρχει ένα µεγάλο έλλειµµα πληροφόρησης. Πολλά στοιχεία που αφορούν 
στο επίπεδο διαβίωσης των πολιτών και που καθορίζουν τη φτώχεια, τον κίνδυνο φτώχειας 
των νοικοκυριών και τον κοινωνικό αποκλεισµό των κατοίκων δεν είναι διαθέσιµα από την 
ΕΛΣΤΑΤ. Παράλληλα και µέσα σε πιεστικά χρονοδιαγράµµατα, δηµιουργούνται ευκαιρίες για 
τη χρηµατοδότηση ορισµένων χρήσιµων  για την τοπική κοινωνία δοµών  µε βασική 
προϋπόθεση µία ώριµη µελέτη κοινωνικών αναγκών του ∆ήµου. 

Με βάση τα παραπάνω ο ∆ήµος Θέρµης προτίθεται να προχωρήσει στη σύναψη 
προγραµµατικής σύµβασης σύµφωνα στις διατάξεις του άρθρου 225 του N.3463/06 και  του 
άρθρου 100 του Ν.3852/2010 µε σκοπό την έρευνα και πρωτογενή καταγραφή των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του πληθυσµού και ειδικότερα την καταγραφή των οµάδων του 
πληθυσµού που αντιµετωπίζουν τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό. Τελικός σκοπός 
του δήµου είναι η αξιοποίηση της ανωτέρω έρευνας για την  ανάπτυξη συγκεκριµένων  
περιοχών µε την εκτέλεση προγραµµάτων ή  παροχή υπηρεσιών, µε την  εξασφάλιση  
κοινωνικής συναίνεσης στην εφαρµογή συγκεκριµένων αναπτυξιακών προγραµµάτων τόσο 
επί οµάδων ατόµων όσο και επί µεµονωµένων προσώπων, καθώς και η αξιοποίηση των 
τοπικών πόρων και του ανθρώπινου δυναµικού της περιοχής, όπου θα συγκεντρώνεται η 
αναπτυξιακή προσπάθεια, για την καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισµού.  Τα στοιχεία της έρευνας θα αποτελέσουν µία πολύ χρήσιµη βάση κοινωνικών 
δεδοµένων, η οποία µε την κατάλληλη ανανέωση στους τοµείς που θα έχει ανάγκη κάθε 
φορά ο ∆ήµος, θα υποστηρίζει µία ορθολογική και αποτελεσµατική κοινωνική πολιτική. 

Η συγκεκριµένη δραστηριότητα θα χρηµατοδοτηθεί από τον προϋπολογισµό του ∆ήµου 
Θέρµης οικονοµικού έτους 2016 και 2017 και συγκεκριµένα από τον Κ.Α. εξόδων 00-6737-
016 του προϋπολογισµού, στον οποίο είναι εγγεγραµµένο ήδη για το 2016, το ποσό των 
19.000,00 ευρώ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α, ήτοι 23.560,00 € και έχει δεσµευτεί η 
σχετική πίστωση σύµφωνα µε την αριθ. 351/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (α/α 
670) 
 
Για την παρακολούθηση υλοποίησης της σύµβασης είναι απαραίτητο να συσταθεί όργανο µε 
την ονοµασία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης». Η Κοινή Επιτροπή αποτελείται από τρία 
(3) µέλη, τα οποία ορίζονται ως εξής : 
∆ύο (2) µέλη ορίζονται από τον ∆ήµο Θέρµης (µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ή/και 
υπηρεσιακά στελέχη) µαζί µε τους αναπληρωτές τους και ένα (1) µέλος από τον Φορέα 
Υλοποίησης που ορίζεται από τον επιστηµονικά υπεύθυνο µαζί µε τον αναπληρωτή του.  
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Επιπλέον σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε νοµολογία του ΣτΕ (460/2011) η απόφαση του 
∆ηµοτικού συµβουλίου πρέπει να  περιέχει δύο διακριτά µέρη. Στο πρώτο µέρος της 
απόφασης να επιλέγεται η προγραµµατική σύµβαση ως εργαλείο άσκησης της 
συγκεκριµένη αναπτυξιακής δράσης του δήµου λόγω της έλλειψης εξειδικευµένου 
προσωπικού αλλά και γνώσης για την υλοποίησή της από το υφιστάµενο προσωπικό και στο 
δεύτερο µέρος να επιλέγεται το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης ως 
συµβαλλόµενος φορές και να εγκρίνονται οι όροι που περιγράφονται στο σχέδιο. 
 
Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος κάλεσε το ∆.Σ. να αποφασίσει σχετικά. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 
εισήγηση του Γ.Γ. και το Σχέδιο της Προγραµµατικής Σύµβασης, καθώς και τις σχετικές 
διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) και του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    µε πλειοψηφία  

 
1. Εγκρίνει τη σύναψη προγραµµατικής σύµβασης σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 225 του N.3463/06 και  του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 µε αντικείµενο 
την υλοποίηση ειδικής έρευνας κοινωνικών ζητηµάτων λόγω της έλλειψης 
εξειδικευµένου προσωπικού στο ∆ήµο αλλά και γνώσης για την υλοποίηση της 
συγκεκριµένης αναπτυξιακής δράσης του ∆ήµου από το υφιστάµενο προσωπικό. 
 

2. Εγκρίνει το συνηµµένο σχέδιο της προγραµµατικής σύµβασης που θα συναφθεί 
µεταξύ του ∆ήµου Θέρµης και του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και 
θα υπογραφεί από τους νόµιµους εκπροσώπους των παραπάνω φορέων µε 
αντικείµενο την υλοποίηση ειδικής έρευνας κοινωνικών ζητηµάτων.  Το συνηµµένο 
σχέδιο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης.  

 
3. Ορίζει ως µέλη (εκπροσώπους-) του ∆ήµου στην Επιτροπή Παρακολούθησης της 

σύµβασης, του άρθρου 9 της Προγραµµατικής Σύµβασης τους: 
i. τον Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου ∆ρ. Κουλαουζίδη Γεώργιο µε αναπληρώτρια 

του την κα Παντελίδου Ιωάννα, Προϊσταµένη ∆/νσης Προγραµµατισµού, 
Οργάνωσης & Πληροφορικής 

ii. την ∆.Σ. κ. Χρυσοστοµίδου –Σαµαρά Όλγα µε αναπληρώτριά της την ∆.Σ. κ. 
Τριανταφυλλίδου Ιωάννα. 

 
4. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο κ. Παπαδόπουλο Θεόδωρο για την υπογραφή της 

Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου και του Αριστοτελείου 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.   

ΟΙ ∆.Σ. Καρκατζούνης Θεοφάνης, Τριανταφυλλίδου Ιωάννα και Σφονδύλας ∆ηµήτριος 
δήλωσαν «παρών» διότι ενώ αποτελεί αναπτυξιακό εργαλείο ενηµέρωσης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου για το τι συµβαίνει στις κοινότητες διατηρούν επιφυλάξεις για τη χρησιµοποίησή 
της στην αντιµετώπιση της φτώχειας.   

Ο ∆.Σ. Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος ψηφίζει λευκό καθώς θεωρεί ότι πρέπει να προσληφθεί στο 
∆ήµο επιστηµονικό προσωπικό.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  342/2016. 
 
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. 
 
Για το παραπάνω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :    
        

ΑΔΑ: ΩΝΥΥΩΡΣ-ΜΑ1



 

  Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ                                             ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
     Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ                          Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
 

              ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

Στη Θέρµη σήµερα την ……………………… του έτους 2016, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι : 

(1) αφενός ο ∆ήµος Θέρµης που εδρεύει στη Θέρµη, στην οδό ∆ηµοκρατίας 1, µε Α.Φ.Μ. 

0997612550, (Ζ΄ ∆.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης) και που στο εξής θα αποκαλείται για συντοµία ως  

«κύριος του έργου»,  εκπροσωπούµενος νόµιµα από τον ∆ήµαρχο  κ. Θεόδωρο 

Παπαδόπουλο,   

(2)  αφετέρου ο «Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων και Έρευνας του Αριστοτελείου 

Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης», που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, στην οδό 3ης  

Σεπτεµβρίου, µε Α.Φ.Μ. 090049627, (∆’ ∆.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης)  και που εκπροσωπείται 

από τον ∆ρ. Θεόδωρο Λαόπουλο, Πρόεδρο του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων και 

Έρευνας (στο εξής Ε.Λ.Κ.Ε.) του Αριστοτελείου Πανεπιστήµιου Θεσσαλονίκης (στο εξής 

Α.Π.Θ.), και θα αποκαλείται στο εξής ως «φορέας υλοποίησης», συναποδέχθηκαν τα 

παρακάτω:   

 

Άρθρο 1 - Νοµική βάση - περιεχόµενο της σύµβασης 

 

1.1. Η παρούσα σύµβαση είναι προγραµµατική και στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρ. 11 του 

νόµου 1416/1984,  του άρθρου 225 του νόµου 3463/2006, του άρθρου 100 του νόµου 

3852/2010, στην µε αριθµ. ΧΧΧ/Χ-Χ-2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του 

∆ήµου Θέρµης και την µε αριθµ. ΧΧ/Χ-Χ-2016 απόφαση του Α.Π.Θ. 

 

1.2. Η σύµβαση αυτή περιέχει συνολικά δεκατρία (13) άρθρα, συµπεριλαµβανοµένου του 

παρόντος, που αναφέρονται αντίστοιχα στα εξής περιεχόµενα: 

�  Νοµική βάση - περιεχόµενο της σύµβασης 

�  Προοίµιο - αντικείµενο της σύµβασης 

�  Πόροι και προϋπολογισµός 

�  Χρηµατοδότηση 

�  Περιγραφή των εργασιών που αναλαµβάνει ο ανάδοχος  

�  Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης  

�  Επιστηµονικά υπεύθυνος του έργου 

�  ∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων 

�  Όργανο παρακολούθησης εφαρµογής της σύµβασης 

�  ∆ιάρκεια ισχύος της προγραµµατικής σύµβασης 

�  Αντισυµβατική συµπεριφορά  

�  Τελικές διατάξεις 

�  Τοπική αρµοδιότητα δικαστηρίων - ρήτρες 

 

 

Άρθρο 2 - Προοίµιο - αντικείµενο της σύµβασης 
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2.1 Ο Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 

(ΦΕΚ Α΄ 114), ορίζει, στο άρθρο 75, ότι: «Ι. Οι δηµοτικές και οι Κοινοτικές αρχές διευθύνουν 

και ρυθµίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύµφωνα µε τις αρχές της επικουρικότητας και της 

εγγύτητας, µε στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των 

συµφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας. Οι αρµοδιότητες των ∆ήµων 

και Κοινοτήτων αφορούν, κυρίως τους τοµείς … ε) Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, 

στον οποίο περιλαµβάνεται ιδίως ... δ) Απασχόλησης, στον οποίο περιλαµβάνεται, ιδίως: 1. 

Η υλοποίηση ή η συµµετοχή σε ολοκληρωµένα τοπικά σχέδια και προγράµµατα δράσης και 

πρωτοβουλίες για την εφαρµογή και ανάπτυξη πολιτικών προώθησης της απασχόλησης και 

της κοινωνικής ενσωµάτωσης διαφόρων κατηγοριών ανέργων, στο πλαίσιο των εθνικών και 

ευρωπαϊκών πολιτικών. Ο ∆ήµος Θέρµης διαπίστωσε ότι σε αρκετές περιοχές της χωρικής 

του  αρµοδιότητας, τα τελευταία χρόνια αναπτύσσονται φαινόµενα ανεργίας, φτώχειας και 

κοινωνικού αποκλεισµού τα οποία ενισχύθηκαν τελευταία και µε την εγκατάσταση 

προσφύγων. 

2.2. Σκοπός της παρούσας σύµβασης είναι η έρευνα και η πρωτογενής καταγραφή των 

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του πληθυσµού και ειδικότερα η καταγραφή των οµάδων του 

πληθυσµού που αντιµετωπίζουν τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό. Απώτερος 

σκοπός για τον ∆ήµο Θέρµης είναι η αξιοποίηση της ανωτέρω έρευνας για την  ανάπτυξη 

συγκεκριµένων  περιοχών µε την εκτέλεση προγραµµάτων ή  παροχή υπηρεσιών, µε την 

ταυτόχρονη εξασφάλιση κοινωνικής συναίνεσης για την εφαρµογή των συγκεκριµένων 

αναπτυξιακών προγραµµάτων τόσο επί οµάδων ατόµων όσο και επί µεµονωµένων 

προσώπων. Επιπρόσθετα, ο ∆ήµος στοχεύει µέσω της έρευνας στην αξιοποίηση των 

τοπικών πόρων και του ανθρώπινου δυναµικού της περιοχής, όπου θα συγκεντρώνεται η 

αναπτυξιακή προσπάθεια, για την καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισµού. 

2.3. Για την ταχύτερη δυνατή και επιστηµονικά αρτιότερη εκπόνηση του ανωτέρω 

ερευνητικού προγράµµατος, τα ως άνω συµβαλλόµενα µέρη εκφράζουν τη βούλησή τους για 

συνεργασία, µε βάση τους όρους της σύµβασης αυτής.  

 

Άρθρο 3 - Πόροι και προϋπολογισµός 

3.1. Το πρόγραµµα και οι πόροι για την υλοποίησή του θα χρηµατοδοτηθούν από τον 

προϋπολογισµό του ∆ήµου Θέρµης του οικονοµικού έτους 2016 και του 2017 και 

συγκεκριµένα από τον Κ.Α. εξόδων 00-6737-016 του προϋπολογισµού, στον οποίο είναι 

εγγεγραµµένο ήδη για το 2016, το ποσό των 19.000,00 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α, 

ήτοι 23.560,00 €. 

3.2. Ο συνολικός προϋπολογισµός του προγράµµατος ανέρχεται στο ποσό των δεκαεννέα 

χιλιάδων ευρώ (19.000,00 €), πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., συµπεριλαµβανοµένων των 

νόµιµων κρατήσεων και της προβλεπόµενης από το άρθρο 7 Υπ. Απ. ΚΑ 679/22.08.1996 
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παρακράτησης υπέρ της Επιτροπής Ερευνών. Ο προϋπολογισµός καλύπτει κάθε είδους 

δαπάνες όπως αµοιβή προσωπικού, κόστος εξοπλισµού, µετακινήσεις, αναλώσιµα, λοιπά 

έξοδα και όποια άλλη δαπάνη κρίνει ο επιστηµονικά υπεύθυνος απαραίτητη για την 

υλοποίηση του προγράµµατος. 

 

Άρθρο 4 - Χρηµατοδότηση 

 

Ο προϋπολογισµός ανέρχεται σε 19.000,00€ (χωρίς το Φ.Π.Α), Το ποσό αυτό θα καταβληθεί 

σε τρεις δόσεις. Συγκεκριµένα, η πρώτη δόση, σε ποσοστό 40%, µε την παράδοση των  

εργασιών του στοιχείου 1 του άρθρου 5 της παρούσας, η δεύτερη δόση, σε ποσοστό 40%, 

µε την παράδοση των εργασιών των στοιχείων 2 και 3 του άρθρου 5 της παρούσας 

σύµβασης και η τρίτη δόση (20%) µε την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων. Η πληρωµή θα 

γίνεται πάντοτε µετά από την θετική έκθεση της «Κοινής Επιτροπής» του άρθρου 9 της 

παρούσας σύµβασης. 

 

Το κόστος των υπηρεσιών αναλύεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ  ΠΟΣΟ σε € 

1 Αµοιβές Επιστηµονικού Προσωπικού  8.000,00 

2 Έξοδα µετακινήσεων  6.500,00 

3 Προβολή       650,00 

4 Λοιπά έξοδα      1.000,00 

5 Απρόβλεπτα (5%)       950,00 

6 Λοιπές δαπάνες (10%)   1.900,00 

 Σύνολο ∆απανών (χωρίς Φ.Π.Α.)  19.000,00 

 

Η διαχείριση της χρηµατοδότησης του προγράµµατος που αφορά στο Α.Π.Θ. θα γίνει µε 

ευθύνη της Επιτροπής Ερευνών του Α.Π.Θ. και τα αντίστοιχα ποσά θα κατατεθούν στον 

Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Π.Θ. και ειδικότερα στον τραπεζικό λογαριασµό µε αριθµό 5202-002079-917 

που υπάρχει στην Τράπεζα Πειραιώς (κατάστηµα οδού Αγγελάκη) σύµφωνα µε την Υ.Α. 

Β1/819/88. 

 

 

Άρθρο 5 - Περιγραφή εργασιών που αναλαµβάνει ο Ανάδοχος 

 

Η καταγραφή των οµάδων του πληθυσµού που αντιµετωπίζουν τη φτώχεια και τον κοινωνικό 

αποκλεισµό προϋποθέτει την οικοδόµηση και λειτουργία ενός δικτύου πολιτικής λειτουργίας 

που αναλαµβάνει την πρωτογενή αποτύπωση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του 
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πληθυσµού. Σηµειώνουµε, ότι το ζητούµενο είναι η άσκηση κοινωνικής πολιτικής µε την 

επισήµανση των νοικοκυριών και των πολιτών που χρειάζονται υποστήριξη και όχι η 

εξαγωγή γενικών ποσοστών και στατιστικών µεγεθών. Απαιτείται η εκπόνηση ενός 

στρατηγικού σχεδίου εσωτερικής ενδο-δηµοτικής αποκεντρωτικής λειτουργίας που θα 

κινητοποιεί και θα ευαισθητοποιεί τους πολίτες, χωρίς τους οποίους δεν είναι δυνατόν να 

υλοποιηθούν τέτοιες δράσεις. 

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, µία ειδική έρευνα στρατηγικών κοινωνικών πολιτικών καθίσταται 

ένα χρήσιµο εργαλείο. Το βασικό ζητούµενο της έρευνας είναι ο εντοπισµός και η γενική 

διάρθρωση των κοινωνικών προβληµάτων. Τα στοιχεία που θα συλλεχθούν θα αφορούν σε 

προβλήµατα, απασχόλησης/ανεργίας, έλλειψης αγαθών, χρήσης κοινωνικών υπηρεσιών και 

θα πρέπει να καταγράφουν σε επίπεδο ∆ήµου, ώστε οι κοινωνικές παρεµβάσεις των δοµών 

µας να είναι στοχευµένες και συνεπώς πιο αποδοτικές. Κατά συνέπεια η προτεινόµενη 

παρέµβαση περιλαµβάνει: 

 

1. Την καταγραφή από σταθερά στοιχεία της σύνθεσης του πληθυσµού και την 

καταγραφή οµάδων που κινδυνεύουν από τη φτώχεια και τον κοινωνικό 

αποκλεισµό: 

Με βάση τα δεδοµένα που είναι διαθέσιµα από τη γενική απογραφή πληθυσµού και 

κατοικιών σε επίπεδο οικοδοµικού τετραγώνου, θα περιγραφούν «γειτονιές» δηλαδή 

περιοχές που παρουσιάζουν συµπαγή κατά το δυνατόν πληθυσµιακή σύνθεση. Ο 

στόχος είναι να προκύψουν ενότητες παρέµβασης για τη διαµόρφωση επιµέρους 

εξιδεικευµένων προγραµµάτων ανάπτυξης. Οι περιοχές αυτές πρέπει να έχουν ένα 

ελάχιστο πληθυσµιακό µέγεθος το οποίο θα αναζητηθεί ώστε να ικανοποιείται 

ταυτόχρονα και η απαίτηση να αντιστοιχούν αφενός σε υπάρχουσα ενότητα (µε βάση τη 

διαµόρφωση των περιοχών) αφετέρου σε πολιτικά επαρκή ενότητα αναπτυξιακού 

προγραµµατισµού. Οι περιοχές αυτές τέλος, πρέπει να έχουν συνάφεια µε υπάρχουσες 

διοικητικές και εκλογικές διαιρέσεις καθώς και µε διαιρέσεις άλλων επιπέδων διοίκησης 

(όπως π.χ. περιοχή σχολείου). 

Ειδική πρόνοια θα δοθεί στην καταγραφή και την προβολή χαρακτηριστικών που 

συνδέονται µε τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό (οικονοµικά χαρακτηριστικά: 

όπως διαθέσιµο εισόδηµα, εργασία και ποιότητα της κατοικίας, κοινωνικά: όπως 

µονογονεϊκές οικογένειες, νοικοκυριά µε Α.ΜΕ.Α., πρόσφυγες και µετανάστες, 

παλιννοστούντες). Το παραδοτέο αυτής της φάσης είναι η λεπτοµερής περιγραφή των 

περιοχών και εναλλακτικές προτάσεις διαµόρφωσης εσωτερικών διαιρέσεων 

(«γειτονιών»). 

2. Την εκπόνηση µελέτης στρατηγικής για την υλοποίηση δικτύου µεταφοράς 

πολιτικών αποφάσεων και λειτουργιών (κατά την δοµή νευρωνικών δικτύων) 
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δυνάµει δικτύου διανοµής κοινωνικών προϊόντων και υπηρεσιών ώστε οι 

κοινωνικές υπηρεσίες του ∆ήµου να µεγιστοποιήσουν την παρέµβαση τους. 

Η αποτύπωση των παραπάνω «γειτονιών» θα οδηγήσει στον σχεδιασµό από το ∆ήµο  

Θέρµης ενός αποκεντρωµένου πολιτικού συστήµατος, ενός  τυπικού ή άτυπου πολιτικού 

οργάνου λειτουργίας που θα συντονίζει την καταγραφή και αποτύπωση των θεµάτων 

αλλά και την εµπλοκή των πολιτών στο στρατηγικό σχεδιασµό παρεµβάσεων για την 

περιοχή (όπως π.χ. συµβούλιο γειτονιάς ως επιτροπή του τοπικού συµβουλίου). 

3. Την υλοποίηση ερευνών καταγραφής (επιτόπιας παρατήρησης, απογραφικού 

τύπου µε την συµβολή της ΕΛΣΤΑΤ και άλλων φορέων) για την επικαιροποίηση 

στοιχείων  

Για να µπορεί να λειτουργεί το παραπάνω σχήµα είναι απαραίτητο να υπάρχει µια 

διαδικασία επικαιροποίησης των στοιχείων (σηµείο 3) καθώς και µια πρωτογενής 

καταγραφή διαθέσεων και στάσεων των πολιτών (παρακάτω σηµείο 4). Στο παρόν 

στάδιο θα αναζητηθεί, µέσω της επιτόπιας καταγραφής και της επικαιροποίησης των 

αλλαγών στη σύνθεση των περιοχών από το 2011 µέχρι σήµερα καθώς και την 

επισήµανση άλλων διαθέσιµων υποδοµών [π.χ. δηµόσιων κτηρίων, κάδων αποκοµιδής 

απορριµµάτων, κ.α.], µια διαδικασία επικαιροποίησης και ταυτόχρονα η πειραµατική 

εφαρµογή ενός διαδραστικού συστήµατος αµφίδροµης επικοινωνίας.  Από τα παραπάνω 

πρόκειται να προκύψει µια πρόταση τέτοιου συστήµατος και µια πρόταση αναθεώρησης-

επικαιροποίησης όλων των χρήσιµων για την εφαρµογή του συστήµατος στοιχείων.  

4. Την υλοποίηση έρευνας διαθέσεων µε σκοπό κυρίως την ευαισθητοποίηση των 

πολιτών και την υλοποίηση επικοινωνιακής καµπάνιας. 

Σε αυτό το βήµα θα υλοποιηθεί µια έρευνα διαθέσεων και στάσεων µε τρεις µεθόδους. 

Σε κάθε µια «γειτονιά» θα οργανωθούν συναντήσεις µε κατοίκους στις οποίες µε τη 

µεθοδολογία της οµάδας εστιασµένου ενδιαφέροντος (focus group) θα αποτυπωθούν 

µεγέθη όπως διάθεση και ενδιαφέρον για συµµετοχή, προβλήµατα και προτάσεις 

αντιµετώπισης, ανάδραση για το σχέδιο «γειτονιές», πολιτικές λειτουργίες και σύνδεση 

µε τις ενδιάµεσες δοµές αποφάσεων. Θα οργανωθεί µια δειγµατοληπτική έρευνα σε 

τυχαίο δείγµα του πληθυσµού (µε τη µεθοδολογία προσωπικών συνεντεύξεων) ώστε τα 

ίδια µεγέθη να αποτυπωθούν και µέσω ενός ερωτηµατολογίου και να συγκριθούν µε τα 

δεδοµένα των οµάδων ενδιαφέροντος. Τέλος θα καταγραφούν σε απόψεις 

«εξειδικευµένων στελεχών και εκπροσώπων φορέων» δηλαδή πολιτών που εµπλέκονται 

στην πολιτική διαχείριση και την οικονοµική ζωή καθώς και σε πρωτοβουλίες σε τοπικό 

επίπεδο. 

Στο πλαίσιο αυτό θα οργανωθεί και µια επικοινωνιακή καµπάνια ευαισθητοποίησης και 

θα επιδιωχθεί επιπλέον µε τη χρήση των τεχνολογικών δυνατοτήτων να υπάρχει ένα 

διαρκές forum απόψεων και διαλόγου. 
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5. Από τα παραπάνω προκύπτει ένα πλήθος στοιχείων και προτάσεις οργάνωσης 

δικτύου επεξεργασίας και υλοποίησης πολιτικών και πρωτοβουλιών. Θα γίνει 

προσπάθεια από όλα τα παραπάνω να προκύψει µια αναλυτική βάση δεδοµένων µε 

βάση την οποία είναι δυνατόν να επισηµαίνονται οι δικαιούχοι υπηρεσιών και να 

διανέµονται υπηρεσίες και προϊόντα. Θα γίνει προσπάθεια να  εφαρµοστεί η διαδικασία 

επισήµανσης πειραµατικά σε κάποιο (π.χ. αυτό που αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα) 

ή κάποια από τα αιτούµενα από την πλευρά των πολιτών όπως θα έχουν καταγραφεί στη 

φάση 4 [π.χ. επιδόµατα ή εγκαταστάσεις φιλοξενίας και συµβουλευτικής] ώστε να 

προχωρήσουµε στην οριστικοποίηση της πρότασης σχετικά µε την οργάνωση των 

δικτύων. 

 

Συνέργειες:  

1. Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Θέρµης: Το Κέντρο Κοινότητας του ∆ήµου Θέρµης θα 

συσταθεί και θα λειτουργήσει µε βάση της ΚΥΑ υπ' αριθµ. ∆23/ΟΙΚ. 

14435/1135/29.03.2016 (ΦΕΚ Β΄ 854/30-3-2016). Το Κέντρο θα προσφέρει 

πληροφόρηση, υπηρεσίες συµβουλευτικής, υπηρεσίες προώθησης στην 

απασχόληση, θα συµβάλει στην ανάπτυξη πολιτισµικών δραστηριοτήτων, στην 

προώθηση της προσωπικής και κοινωνικής ευηµερίας και στην ανάπτυξη δράσεων 

κοινωνικής αρωγής και συµπαράστασης (βλ. απόφαση ∆.Σ. Θέρµης 300/2016). Οι 

προτάσεις που θα προκύψουν από την έρευνας είναι δυνατό να λειτουργήσουν ως  

εργαλείο για την αποτελεσµατικότερη λειτουργία της νέας δοµής .  

2. Πρόγραµµα Πρακτικής Άσκησης Τµήµατος Πολιτικών Επιστηµών: οι φοιτητές 

στο πλαίσιο του προγράµµατος θα συµβάλλουν στην οργανωτική επιτυχία των 

παραπάνω. 

3. Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών «∆ιακυβέρνηση» στο οποίο διερευνώνται όλα 

τα παραπάνω και µελετώνται οι πολιτικές λειτουργίες πολυεπίπεδης διακυβέρνησης 

και «Σπουδές Οικογένειας» [διατµηµατικό πρόγραµµα που θα λειτουργήσει από το 

Φεβρουάριο 2017] στο οποίο αναλύονται όλες οι παράµετροι αντιµετώπισης των 

θεµάτων του νοικοκυριού σε συνδυασµό µε τα ειδικά ζητήµατα κάθε ενότητας. Οι 

φοιτητές των προγραµµάτων αυτών θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο των διπλωµατικών 

τους εργασιών για τη σε βάθος µελέτη των παραπάνω. 

 

Άρθρο 6 - Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης  

 

Το έργο προβλέπεται να διαρκέσει 12 µήνες. Κατά τους πρώτους 4 θα υλοποιηθεί η έρευνα 

καταγραφής [5.1]. Από τον 2ο µήνα µέχρι τον 6ο θα υλοποιηθεί η προτεινόµενη στο 5.2 

µελέτη σχεδιασµού. Από τον 5ο µέχρι τον 10ο µήνα θα ολοκληρωθούν τα 5.3 και 5.4 

παραπάνω. Τους τέσσερεις τελευταίους µήνες [9ο-12ο] θα γίνεται η επεξεργασία όλων των 
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δεδοµένων και η ολοκλήρωση του έργου µε την υποβολή στο τέλους της περιόδου όλων των 

σχετικών εργαλείων και προτάσεων.  

 

Άρθρο 7 - Επιστηµονικά υπεύθυνος του έργου 

 

Επιστηµονικά υπεύθυνος του προγράµµατος ορίζεται ο ∆ρ. Θεόδωρος Χατζηπαντελής, 

Καθηγητής Α.Π.Θ. Η κατάρτιση του προϋπολογισµού, η επιλογή της επιστηµονικής οµάδας, 

των συνεργατών και της επιστηµονικής µεθοδολογίας για τη διενέργεια και την ολοκλήρωση 

του προγράµµατος είναι αποκλειστική ευθύνη του επιστηµονικά υπεύθυνου.  

 

Άρθρο 8 - ∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων 

 

8.1. Ο ∆ήµος Θέρµης αναλαµβάνει : 

1. Να συνεργάζεται σε όλη τη διάρκεια της σύµβασης µε τον «φορέα υλοποίησης» στην 

πραγµατοποίηση των προβλεπόµενων εργασιών και να παρέχει κάθε αναγκαία 

βοήθεια στο πλαίσιο του ρόλου και των δυνατοτήτων του για την ολοκλήρωση των 

προβλεπόµενων στη σύµβαση αυτή. 

2. Να διευκολύνει το προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του 

αντικειµένου της σύµβασης, στη συγκέντρωση των απαραιτήτων στοιχείων και 

πληροφοριών. 

3. Να µεταβιβάσει προς τον «φορέα υλοποίησης» τα προβλεπόµενα ποσά για την 

υλοποίηση των έργων, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 της 

παρούσας σύµβασης.  

4. Να ορίσει δύο (2) εκπροσώπους του (δηµοτικούς συµβούλους και/ή υπηρεσιακά 

στελέχη) για τη συµµετοχή τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 

σύµβασης του άρθρου 9 της παρούσης.  

 

8.2. Ο «φορέας υλοποίησης»  του αντικειµένου της σύµβασης, αναλαµβάνει: 

1. Την υποχρέωση να υλοποιήσει το αντικείµενο της σύµβασης, όπως αυτό 

περιγράφεται στην παρούσα σύµβαση. 

2. Να διαθέτει για το σκοπό αυτό το αναγκαίο προσωπικό και να συνεργάζεται µε 

ειδικευµένους επιστήµονες, προκειµένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα στην 

υλοποίηση του αντικειµένου της σύµβασης. 

3. Να ορίσει έναν (1) εκπρόσωπό του για τη συµµετοχή του στην Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης της σύµβασης του άρθρου 9 της παρούσης. 

4. Να ενηµερώνει τα µέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 9 της 

παρούσης. 
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5. Ρητά συµφωνείται ότι για την υλοποίηση του αντικειµένου της σύµβασης ο ∆ήµος 

Θέρµης θα διαθέσει στον Φορέα Υλοποίησης τη χρηµατοδότηση που ανέρχεται στο 

ποσό των  δεκαεννέα χιλιάδων ευρώ (19.000,00 €), πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.     

   

Άρθρο 9 - Όργανο Παρακολούθησης της Προγραµµατικής Σύµβασης 

 

9.1. Για την παρακολούθηση υλοποίησης της σύµβασης αυτής συστήνεται όργανο µε την 

ονοµασία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης». Η Κοινή Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) 

µέλη, τα οποία ορίζονται ως εξής : 

∆ύο (2) µέλη ορίζονται από τον ∆ήµο Θέρµης (µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ή/και 

υπηρεσιακά στελέχη) µαζί µε τους αναπληρωτές τους και ένα (1) µέλος από τον Φορέα 

Υλοποίησης που ορίζεται από τον επιστηµονικά υπεύθυνο µαζί µε τον αναπληρωτή του.  

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

κοινοποιήσουν αµφίδροµα τα οριζόµενα από αυτούς µέλη της Κοινής Επιτροπής 

Παρακολούθησης. 

 

9.2. Αντικείµενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (στο εξής Κ.Ε.Π.) είναι τα εξής: 

1. Η παρακολούθηση της τήρησης των όρων της προγραµµατικής σύµβασης. 

2. Η υποβοήθηση στην υλοποίηση του αντικειµένου της. 

3. Η τήρηση του χρονοδιαγράµµατος. 

4. Η επίλυση κάθε διαφοράς µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών, σχετικής µε την 

ερµηνεία των όρων ή την εφαρµογή της. 

5. Η Κ.Ε.Π. αποφασίζει για τυχόν τροποποιήσεις του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης 

των αντικειµένων της σύµβασης, ανάλογα µε την πορεία της σύµβασης. 

6. Η Κ.Ε.Π. εγκρίνει την παράταση, µε αιτιολογηµένη και γραπτή απόφαση, της 

χρονικής διάρκειας της προγραµµατικής Σύµβασης και σύµφωνα µε τους όρους 

αυτής.  

 

9.3. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα και τα τρία (3) µέλη αυτής. Οι 

αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογηµένες και λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των 

µελών της. 

9.4. Οι λοιπές λεπτοµέρειες για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης 

καθορίζονται µε αποφάσεις της. 

 

Άρθρο 10 - ∆ιάρκεια ισχύος της Προγραµµατικής Σύµβασης 

 

Η Σύµβαση αυτή ενεργοποιείται από την υπογραφή της. Ως διάρκεια του προγράµµατος 

ορίζεται το ένα έτος. 
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Άρθρο 11 - Αντισυµβατική συµπεριφορά 

  

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της προγραµµατικής σύµβασης, που 

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

συναλλακτικών ηθών από τα συµβαλλόµενα µέρη, δίνει το δικαίωµα στα ανυπαίτια µέρη να 

ζητήσουν αποζηµίωση.  

 

Άρθρο 12 - Τελικές διατάξεις 

 

12.1. Καµία τροποποίηση της προγραµµατικής σύµβασης δεν αναγνωρίζεται χωρίς 

απόφαση των εκπροσώπων των φορέων που υπογράφουν τη σύµβαση, κατόπιν 

προηγουµένης σύµφωνης γνώµης - εισήγησης που υπογράφεται από τα µέλη της Κοινής 

Επιτροπής Παρακολούθησης. 

 

12.2. Η µη άσκηση των δικαιωµάτων ή η παράλειψη εκτέλεσης υποχρεώσεων από 

οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος, η ανοχή καταστάσεων αντιθέτων προς τις διατάξεις της 

προγραµµατικής συµβάσεως ή η καθυστέρηση στη λήψη µέτρων που προβλέπει η σύµβαση 

αυτή από οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος, δεν µπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των 

συµβαλλοµένων µερών από δικαιώµατα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση 

δικαιωµάτων στα συµβαλλόµενα µέρη που δεν αναγνωρίζονται από την προγραµµατική αυτή 

Σύµβαση. 

 

 

 

 

 

Άρθρο 13 - Τοπική Αρµοδιότητα ∆ικαστηρίων - Ρήτρες 

 

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει από την παρούσα σύµβαση, 

εφόσον δεν επιλυθεί διευθετηθεί από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης,  αποκλειστικά 

κατά τόπο αρµόδια είναι τα ∆ικαστήρια της Θεσσαλονίκης.  

 

Αυτά συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν, τα συµβαλλόµενα µέρη και προς 

απόδειξή τους συντάχθηκε το παρόν, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και υπογράφηκε, όπως 

παρακάτω, τα συµβαλλόµενα µέρη έλαβαν από ένα αντίγραφο. 

 

Οι συµβαλλόµενοι 
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Για τον ∆ήµο Θέρµης    Για το Α.Π.Θ. 

 

 

Θεόδωρος Παπαδόπουλος   

∆ήµαρχος                                                                   α) Καθ. Θεόδωρος Λαόπουλος 

                                                             Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 

  

 

 

                                                           β) Καθ. Θεόδωρος Χατζηπαντελής 

                                        Καθηγητής τµήµατος 

                                          Πολιτικών Επιστηµών 

                                                  (επιστηµονικά υπεύθυνος) 
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