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Αποδοχή υλοποίησης έργου και όρων απόφασης επιχορήγησης, καθώς και
έγκριση τρόπου υλοποίησης έργου με τίτλο «EU Border Communities:
sharing experiences and practices on refugees’ reception and social
solidarity», (Ελληνική απόδοση: «Συνοριακές Κοινότητες της ΕΕ:
ανταλλάσσοντας εμπειρίες και πρακτικές σχετικά με την υποδοχή
προσφύγων και την κοινωνική αλληλεγγύη») και ακρωνύμιο EuBorCo, στο
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ευρώπη για του πολίτες 20142020» (Europe for Citizens 2014-2020).
Σήμερα την 02-08-2018 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 19.30 στο Δημοτικό
Κατάστημα του Δήμου Παιονίας συνεδρίασε το Δημοτικό συμβούλιο, ύστερα από
την υπ΄ αριθμ. 13.598/27-07-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που
δόθηκε σε κάθε σύμβουλο και τους Προέδρους των Δημοτικών & Τοπικών
Κοινοτήτων του Δήμου σύμφωνα με τα διατάξεις του άρθρου 67 του
ν.3852/2010.
Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε (αφού κλήθηκε κατά την παρ. 5 του άρθρου 95
του Ν. 3463/2006 ΚΔΚ & την παρ. 6 του άρθρου 67 του N. 3852/2010 –
Πρόγραμμα Καλλικράτης) και ο Δήμαρχος Παιονίας, κος ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΚΟΥΝΤΕΝΟΥΔΗΣ.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε
σύνολο 27 Συμβούλων, βρέθηκαν
ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ. (19) :
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΛΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΥΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΡΙΖΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΟΥΜΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΠΑΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΑΡΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΠΑΜΠΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΤΖΟΥΡΤΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΣΙΜΕΡΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΣΙΤΕΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΦΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ Δ.Σ. (8) :
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΔΕΒΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ
ΚΑΠΟΥΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΠΟΛΥΤΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
ΣΙΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν (αφού προσκλήθηκαν σύμφωνα με την παρ. 8 του
άρθρου 67, την παρ. 3 του άρθρου 80, την παρ. 1β του άρθρου 81 του N.
3852/2010 – Πρόγραμμα Καλλικράτης) οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των
Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ.Κ. – Τ.Κ. & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ (15):
ΓΚΑΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ
ΤΣΑΝΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ - ΕΥΖΩΝΩΝ
ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΛΙΜΝΟΤΟΠΟΥ
ΤΖΙΒΛΙΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΒΑΦΙΟΧΩΡΙΟΥ
ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ – ΓΟΡΓΟΠΗΣ
ΛΑΡΧΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – Μ. ΔΑΣΟΥΣ
ΣΟΥΠΛΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ – ΕΙΔΟΜΕΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ-ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΥΣ
ΙΝΤΖΕΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΡΥΖΙΩΝ
ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ–ΓΡΙΒΑΣ
ΠΑΝΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - ΚΑΣΤΑΝΕΡΗΣ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΦΙΛΥΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥ ΚΟΥΡΤΗ ΣΟΦΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ – ΜΕΣΣΙΑΣ
ΤΖΟΥΡΤΖΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΛΙΒΑΔΙΩΝ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ.Κ. – Τ.Κ. & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ (16):
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ΤΡΑΧΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
ΖΗΛΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΑΦΕΤΖΗ ΕΥΘΥΜΙΑ – ΕΥΡΩΠΟΥ
ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ -ΑΞΙΟΧΩΡΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ – ΑΣΠΡΟΥ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΠΟΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ
ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΚΟΡΩΝΑΣ
ΠΑΛΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΠΛΑΓΙΩΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – ΦΑΝΟΥ
ΕΠΠΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – ΣΚΡΑ
ΠΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΚΑΡΠΗΣ
ΤΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ
ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΤΟΥΜΠΑΣ
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΠΟΛΥΠΕΤΡΟΥ
ΤΡΑΪΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ – ΣΤΑΘΗ
*Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
αποφασίσθηκε ομόφωνα η συζήτηση και ψήφιση των
παρακάτω
θεμάτων:
1-Υποβολή πρότασης με τίτλο «Κατασκευή ΕΕΛ Βαφειοχωρίου με τη μέθοδο
τεχνητών υγροτόπων Δήμου Παιονίας ΠΕ Κιλκις» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».
2-Υποβολή πρότασης με τίτλο «Κατασκευή ΕΕΛ Ποντοηράκλειας με τη μέθοδο
τεχνητών υγροτόπων Δήμου Παιονίας ΠΕ Κιλκις» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».
3.Κάλυψη εξόδων κηδείας άπορου δημότη.

Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο Παιονίας κ. Γκουντενούδη Χρήστο ο
οποίος εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε:
Την 1η Σεπτεμβρίου του 2017 ο Δήμος Παιονίας υπέβαλε στη Γενική Διεύθυνση
Επικοινωνίας του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών
Θεμάτων και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EACEA) την πρόταση έργου με
τίτλο «EU Border Communities: sharing experiences and practices on refugees’
reception and social solidarity» (απόδοση στα Ελληνικά «Συνοριακές Κοινότητες
της ΕΕ: ανταλλάσσοντας εμπειρίες και πρακτικές σχετικά με την υποδοχή
προσφύγων και την κοινωνική αλληλεγγύη»).
Συγκεκριμένα, η ως άνω πρόταση έργου υποβλήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος «Ευρώπη για του πολίτες 2014-2020» (Europe for Citizens 20142020) και ειδικά στο Σκέλος 2 – «Συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα
κοινά», με αριθμό υποβολής αίτησης 595280-CITIZ-1-2017-2-EL-CITIZ-NT.
Η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης,
Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) με την υπ’ αριθμό 20173445/001-001 απόφασή της ενέκρινε την παραπάνω πρόταση.
Οι όροι έχουν ως εξής:
Επικεφαλής εταίρος της πράξης είναι ο Δήμος Παιονίας ενώ στο εταιρικό σχήμα
συμμετέχουν οι εξής φορείς:
1. Δήμος Γευγελής (Municipality of Gevgelija, Gevgelija , fYROM)
2. Σύλλογος Βάρνα – Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νέων (Association " Varna European Youth Capital", Varna, Bulgaria)
3. Δήμος Πρίντιζι (Comune di Brindisi, Brindisi Italy)
4. Σύλλογος Civitas Solis (Associazione Civitas Solis, Locri, Italy)
5. Τοπικό Συμβούλιο Swieqi (Swieqi Local Council, Swieqi, Malta)
6. Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης (Unesco Youth Club of Thessaloniki,
Greece)
7. Kite Factory (Kite Factory, Zurrieq, Malta)
8. Δήμος Viator (Excelentisimo Ayuntamiento de Viator, Viator, Spain)
Γενικό πλαίσιο του έργου
Οι συνεργαζόμενοι εταίροι στο πλαίσιο του έργου EuBorCo επιθυμούν να
μοιραστούν εμπειρίες και πρακτικές σχετικά με την υποδοχή προσφύγων και την
κοινωνική αλληλεγγύη. Πιο συγκεκριμένα, οι εταίροι θέλουν να ανταλλάξουν την
εμπειρία των τελευταίων ετών όπου πάνω από 1 εκατομμύριο πρόσφυγες εισήλθαν
στην ΕΕ με το μεγαλύτερο μέρος αυτών να προέρχονται από την Συρία και άλλες
χώρες που βιώνουν πόλεμο και τρομοκρατία. Η εισροή εκατοντάδων χιλιάδων
ανθρώπων σε μία χρονική περίοδο λίγων μηνών ενέτεινε τις διαφωνίες στην
καρδιά της ΕΕ και στα κράτη μέλη της, ειδικά σε αυτά που δέχθηκαν τις
μεγαλύτερες προσφυγικές ροές. Οι εταίροι της πράξης βρίσκονται όλοι κοντά σε
θαλάσσια ή χερσαία σύνορα και μοιράζονται κοινές εμπειρίες σχετικά με την
υποδοχή και φιλοξενία προσφύγων, ειδικά τα τελευταία χρόνια της κρίσης. Το
πρόγραμμα έχει στόχο να ανοίξει μία συζήτηση σχετικά με τον ρόλο των τοπικών
κοινοτήτων στην προώθηση της ενεργής συμμετοχής πολιτών, του εθελοντισμού
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και της αλληλεγγύης, όπως επίσης και στην κατανόηση και την ανάπτυξη γόνιμου
διαλόγου σχετικά με τον Ευρωσκεπτικισμό και το μέλλον της ΕΕ.
Η πρόταση αξιολογήθηκε θετικά από την Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας του
Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και
Πολιτισμού με την υπ’ αριθμ. 2017-3445/001-001 απόφαση επιδότησης η οποία
περιγράφει τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν την χορηγούμενη
επιδότηση.
Δράσεις – χρονοδιάγραμμα του έργου
Αναλυτικότερα το έργο θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από 01-02-2018 έως 30-012020 περιλαμβάνει επτά (7) τριήμερες διακρατικές συναντήσεις μέσα από τις
οποίες θα υπάρξει διεξοδική ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων μεταξύ των
ατόμων που θα συμμετάσχουν από τους οκτώ εταίρους. Οι εν λόγω συναντήσεις
θα λάβουν χώρα στην Ελλάδα (1), στην πΓΔΜ (1), στην Ιταλία (2), στη Μάλτα
(1), στη Βουλγαρία (1) και στην Ισπανία (1) και ειδικά εντός των περιοχών των
αντίστοιχων συνεργαζόμενων εταίρων.
Σε κάθε μία από τις συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν από τους εταίρους του
έργου προβλέπεται η συμμετοχή αντιπροσωπείας τεσσάρων έως επτά ατόμων (47) από τον Δήμο Παιονίας. Η εκάστοτε αντιπροσωπεία αποτελείται από αιρετούς,
υπηρεσιακούς παράγοντες, εκπροσώπους φορέων, συμμετέχοντες στην τοπική
κοινωνία των πολιτών, πολίτες ώστε να διασφαλίζεται η συμμετοχή των βασικών
δρώντων στην τοπική ανάπτυξη των Δήμων και σε τομείς της κοινωνίας των
πολιτών. Η σύνθεση της αντιπροσωπείας θα διαφοροποιείται ανάλογα με το ειδικό
αντικείμενο της εκάστοτε εκδήλωσης για την ανταλλαγή εμπειριών και πρακτικών
σχετικά με την υποδοχή προσφύγων και την κοινωνική αλληλεγγύη προκειμένου
να διασφαλίζεται η συνάφεια με το θέμα και η αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση
της τοπικής κοινωνίας.
Ανάλογου μεγέθους και σύστασης θα είναι και οι
αντιπροσωπείες των υπολοίπων εταίρων ανά οργανισμό/ χώρα αποστολής.
Το πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις δράσεις δημοσιότητας και προβολής
του, καθώς στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν αναμένεται
να παραχθούν εργαλεία επικοινωνίας με στόχο τη διάδοση των αποτελεσμάτων
των δράσεων και την ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών στα θέματα των
προσφύγων. Προβλέπεται για αυτόν τον σκοπό:
 Η ανάπτυξη ενός Σχεδίου Δημοσιότητας και Οπτική Ταυτότητας του Έργου
(λογότυπο και φράση, μορφοποίηση, χρώματα, πρότυπα)
 Η ανάπτυξη ενός ιστοτόπου του έργου που θα παρέχει πληροφορίες
σχετικά με το πρόγραμμα, την φύση του, τους στόχους του, τις διαδικασίες,
τα οφέλη, τα αποτελέσματα και τους εταίρους. Ο ιστότοπος θα φιλοξενεί
επίσης μία διαδικτυακή πλατφόρμα.
 Η οργάνωση επτά (7) διεθνών τριήμερων διακρατικών συναντήσεων και 27
τοπικών εργαστηρίων (3 σε κάθε περιοχή των εταίρων).
Ειδικά κατά την διάρκειά των διακρατικών συναντήσεων, οι αντιπροσωπίες
των εταίρων θα συζητήσουν σχετικά με τα θέματα του έργου και για την
ανάπτυξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων από αυτό. Σε κάθε συνάντηση οι
πρώτες δύο μέρες θα περιλαμβάνουν μία συνεδρία καλωσορίσματος, μία
συνεδρία όπου θα παρουσιάζουν ακαδημαϊκοί, αντιπρόσωποι τοπικών
αρχών κλπ. για την εκκίνηση των εργασιών, και συνεδρίες όπου θα
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα εργασίας. Η τελευταία μέρα θα
περιλαμβάνει ανοιχτή παρουσίαση και συζητήσεις με την συμμετοχή της
τοπικής κοινότητας και ομάδων ενδιαφέροντος, όπου θα υπάρχει η
δυνατότητα αλληλεπίδρασης της διεθνούς αντιπροσωπίας με τον τοπικό
πληθυσμό.
Για την προώθηση της συμμετοχής και του έργου γενικότερα θα γίνει
ζωντανή δικτυακή αναμετάδοση των ανοιχτών συνεδριάσεων των
διακρατικών συναντήσεων, καθώς επίσης θα γίνει πρόσκληση συμμετοχής
σε
μέλη
των
εθνικών
κοινοβουλίων,
του
Ευρωκοινοβουλίου,
αντιπροσώπους αρχών, και δημοσιογράφους.
 Ο εντοπισμός καλών πρακτικών και η διαμόρφωση προτάσεων με στόχο
την ανάπτυξη Ενεργών Ευρωπαίων Πολιτών, την προώθηση του
Εθελοντισμού και την Αλληλεγγύη προς τους πρόσφυγες.
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Σχεδιασμός και παραγωγή ηλεκτρονικού και εκτυπωμένου υλικού
δημοσιότητας και συγκεκριμένα: 6 ηλεκτρονικά newsletters, πληροφοριακό
υλικό με στόχο διαφορετικό κοινό, αφίσες και banners.
Η υλοποίηση δράσεων διάχυσης. Πιο συγκεκριμένα, θα προωθηθούν δελτία
τύπου και θα γίνουν καμπάνιες στα κοινωνικά δίκτυα (facebok, twitter,
Instagram, youtube).
Η ανάπτυξη ενός βίντεο διάρκειας 90 δευτερολέπτων για την προώθηση της
δικτυακής πλατφόρμας και του έργου γενικότερα, με έμφαση στα
αποτελέσματα του έργου. Το βίντεο θα προωθηθεί μέσω youtube και μέσων
κοινωνικής δικτύωσης.
Η συγγραφή έκθεσης αξιολόγησης του έργου στο μέσο και στο τέλος του
χρόνου υλοποίησης.

Προϋπολογισμός – πληρωμές στο πλαίσιο του έργου
Το μέγιστο ποσό της επιδότησης μπορεί να είναι έως 145.000,00€. Ο Υπολογισμός
αυτός της επιδότησης προκύπτει από συνδυασμό των συνολικών ποσών που
ζητήθηκαν για κάθε εκδήλωση. Η επιδότηση υπολογίζεται βάση κατ’ αποκοπή
τιμών και βασίζεται στον συνολικό αριθμό συμμετεχόντων (τοπικών και διεθνών),
ο οποίος καθορίζεται ανά εύρος συμμετεχόντων και στον αριθμό των ημερών.
Η χρηματοδότηση για τις επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών όπως αυτές αναφέρονται
στον Οδηγό του Προγράμματος είναι επιλέξιμες έως και 100%, με την προϋπόθεση
ότι δεν ξεπερνά το μέγιστο ποσό της επιχορήγησης (145.000,00€).
Σύμφωνα με την απόφαση επιχορήγησης και τον Οδηγό του Προγράμματος
εφαρμόζεται προχρηματοδότηση 40% της συνολικής επιχορήγησης. Το υπόλοιπο
ποσό δίνεται με την ολοκλήρωση του έργου και στην υποβολή τελικής έκθεσης
στην EACEA (κατάθεση της οποία πρέπει να γίνει εντός 2 μηνών από την λήξη του
έργου). Εάν ο πραγματικός αριθμός των επιλέξιμων συμμετεχόντων είναι
μικρότερος από τον προβλεπόμενο στην πρόταση σχεδίου, η μείωση της
επιδότησης υπλογίζεται βάσει του καθορισμένου «εύρους» συμμετεχόντων.
Το σύνολο της χρηματοδότησης καταβάλλεται από τη Γενική Διεύθυνση
Επικοινωνίας του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών
Θεμάτων και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Δήμο Παιονίας, ο οποίος έχει
την ευθύνη της ορθής κατανομής και μεταφοράς του στους συνεργαζόμενους
εταίρους σύμφωνα με τις προγραμματισμένες και υλοποιηθείσες δαπάνες αυτών.
Το ποσό της προχρηματοδότησης το οποίο ανέρχεται σε 58.000,00€ έχει ήδη
πιστωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Παιονίας.
Ο τρόπος και η διαδικασία κατανομής αυτής της προχρηματοδότησης μεταξύ των
εταίρων θα οριστικοποιηθεί στο πλαίσιο κατόπιν επικοινωνίας, συνεννόησης και
συμφωνίας με έκαστο εξ αυτών.
Κατόπιν λεπτομερούς κοστολόγησης, ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός ανά εταίρο
και είδος δαπάνης στο έργο έχει ως εξής:
No

Περιγραφή

Μονάδα

Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

1

9.800,00

1

24.800,00

Συνολικό
Κόστος

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ
1

Οργάνωση
Εκδήλωσης
στην Ελλάδα (Πολύκαστρο)

2

Υπηρεσίες συμβούλου για
την
υποστήριξη
του
συντονισμού
και
της
υλοποίησης του έργου και
τη
διαχείριση
των
αποτελεσμάτων του για τον
Συντονιστή
του
Έργου
(Δήμος Παιονίας)
Υποσύνολο

3ημερη
συνάντηση/
εκδήλωση
Υπηρεσία

9.800,00

24.800,00

34.600,00

ΔΗΜΟΣ ΓΕΥΓΕΛΗΣ (ΠΓΔΜ)
3

Οργάνωση Εκδήλωσης

3ημερη

1

6.800,00

6.800,00
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στην ΠΓΔΜ (Γευγελή)
4

Κόστος Διαχείρισης Έργου
Δήμου Γευγελής
Υποσύνολο

συνάντηση/
εκδήλωση
Υπηρεσία

1

900,00

900,00
7.700,00

KITE FACTORY (ΜΑΛΤΑ)
5

Οργάνωση Εκδήλωσης στη
Μάλτα

3ημερη
συνάντηση/
εκδήλωση

1

11.500,00

Υποσύνολο

11.500,00

11.500,00

ΔΗΜΟΣ SWIEQI (ΜΑΛΤΑ) ή KITE FACTORY (ΜΑΛΤΑ)
6

Κόστος Διαχείρισης Έργου
Δήμου Swieqi
Υποσύνολο

Υπηρεσία

1

1.200,00

1.200,00
1.200,00

ΔΗΜΟΣ VIATOR (ΙΣΠΑΝΙΑ)
7

Οργάνωση Εκδήλωσης
στην Ισπανία (Andalucia)

8

Κόστος Διαχείρισης Έργου
Δήμου Viator
Υποσύνολο

3ημερη
συνάντηση/
εκδήλωση
Υπηρεσία

1

10.500,00

1

1.200,00

10.500,00

1.200,00
11.700,00

ΔΗΜΟΣ BRINDISI (ΙΤΑΛΙΑ)
9

Οργάνωση Εκδήλωσης
στην Ιταλία (Brindisi)

10

Κόστος Διαχείρισης Έργου
Δήμος Brindisi
Υποσύνολο

3ημερη
συνάντηση/
εκδήλωση
Υπηρεσία

1

11.000,00

1

1.200,00

11.000,00

1.200,00
12.200,00

CIVITAS SOLIS (ΙΤΑΛΙΑ)
11

Οργάνωση Εκδήλωσης
στην Ιταλία (Siderno/
Rocella Jonica)
12 Κόστος Διαχείρισης Έργου
CIVITAS SOLIS
Υποσύνολο

3ημερη
συνάντηση/
εκδήλωση
Υπηρεσία

1

13.500,00

1

4.200,00

13.500,00

4.200,00
17.700,00

ASSOCIATION EYC VARNA (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ)
13

Οργάνωση Εκδήλωσης στη
Βουλγαρία (Varna)

14

Κόστος Διαχείρισης Έργου
Σύλλογος Varna EYC
Υποσύνολο

3ημερη
συνάντηση/
εκδήλωση
Υπηρεσία

1

7.900,00

7.900,00

1

1.200,00

1.200,00
9.100,00

UNESCO YOUTH CLUB OF THESSALONIKI
23

Κόστος Διαχείρισης Έργου
Ομίλου για την UNESCO
Νέων Θεσσαλονίκης
Υποσύνολο

Υπηρεσία

1

800,00

900,00

900,00

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
24

Κόστος
αεροπορικών
εισιτηρίων για το σύνολο
των μετακινήσεων όλων
των αντιπροσωπειών
Σύνολο

Σύνολο
ατόμων

160

240,00

38.400,00

145.000,00€

Το πρόγραμμα δια μέσου του επικεφαλής εταίρου θα την αξία των αεροπορικών
εισιτηρίων όλων των προσκεκλημένων συμμετεχόντων στις διακρατικές
συναντήσεις το οποίο όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 240€ ανά
συμμετέχοντα, και θα καταβάλλεται στον κάθε εταίρο για το σύνολο των μελών
της εκάστοτε αποστολής του, κατόπιν της ολοκλήρωσης της κάθε συνάντησης και
με την προϋπόθεση υποβολής όλων των σχετικών παραστατικών (τιμολόγια/
αποδείξεις αγοράς εισιτηρίων, κάρτες επιβίβασης κ.λπ.).
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Εφόσον το επιβάλλουν οι συνθήκες υλοποίησης μπορούν να γίνουν τροποποιήσεις
στην χρονική περίοδο πραγματοποίηση του έργου στην χρονική σειρά των
εκδηλώσεων, στον αριθμό συμμετεχόντων ανά εταίρο, αλλά και στις επιμέρους
δαπάνες του έργου εφόσον δεν αλλοιώνεται ο χαρακτήρας του έργου και
σύμφωνα με του Γενικούς Όρους της Απόφασης Επιδότησης και του Οδηγού του
Προγράμματος.
Καλείται λοιπόν το συμβούλιο να αποδεχθεί τους όρους που θέτει η απόφασή της
2017-3445/001-001 της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας του Εκτελεστικού
Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού και ο
Οδηγός του Προγράμματος (Έκδοση 2018).
Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
1. Το άρθρο 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 σύμφωνα με το οποίο: «Το δημοτικό
συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από
εκείνα που ανήκουν στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του
δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε στην επιτροπή του».
2. Την πρόταση έργου με τίτλο «EU Border Communities: sharing experiences
and practices on refugees’ reception and social solidarity» (απόδοση στα
Ελληνικά «Συνοριακές Κοινότητες της ΕΕ: ανταλλάσσοντας εμπειρίες και
πρακτικές σχετικά με την υποδοχή προσφύγων και την κοινωνική
αλληλεγγύη») και ακρωνύμιο EUBorCo, που υποβλήθηκε από το Δήμο Παιονίας
την 1η Σεπτεμβρίου 2017 στο πλαίσιο του του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
«Ευρώπη για του πολίτες 2014-2020» (Europe for Citizens 2014-2020) στο
Σκέλος 2 – «Συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά» με αριθμό
υποβολής αίτησης 595280-CITIZ-1-2017-2-EL-CITIZ-NT.
3. Την υπ’ αριθμό 2017-3445/001-001 απόφαση επιχορήγησης (Grant Decision)
του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και
Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την οποία εγκρίθηκε η παραπάνω
πρόταση έργου, και
4. Τον Οδηγό Προγράμματος για το Πρόγραμμα «Ευρώπη για του Πολίτες» 20142020, Έκδοση 2017 της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας του Εκτελεστικού
Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Αποδέχεται όλους τους όρους υλοποίησης και επιχορήγησης του παραπάνω
έργου όπως αυτοί αναφέρονται (α) στην υπ’ αριθμό 2017-3445/001-001
απόφαση επιχορήγησης (Grant Decision) του Εκτελεστικού Οργανισμού
Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και (β) στον Οδηγό Προγράμματος «Ευρώπη για του Πολίτες»
2014-2020, Έκδοση 2017 της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας του
Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και
Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Αποδέχεται την εγκεκριμένη πίστωση 145.000€ για το έργο «Συνοριακές
Κοινότητες της ΕΕ: ανταλλάσσοντας εμπειρίες και πρακτικές σχετικά με την
υποδοχή προσφύγων και την κοινωνική αλληλεγγύη» (EU Border
Communities: sharing experiences and practices on refugees’ reception
and social solidarity) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ευρώπη
για του πολίτες 2014-2020» (Europe for Citizens 2014-2020).
Η πίστωση αυτή θα εγγραφεί στον εκτελούμενο προϋπολογισμό του Δήμου
Παιονίας στο σκέλος των εσόδων και των εξόδων, με αναμόρφωσή του,
ακολουθώντας την νόμιμη διαδικασία.
3. Αποδέχεται τον τρόπο υλοποίησης των επιμέρους δράσεων όπως αυτές
περιγράφονται παρακάτω και αναλύονται λεπτομερώς στη φόρμα αίτησης
(Application Form) της πρότασης έργου EuBorCo με αριθμό υποβολής
αίτησης 595280-CITIZ-1-2017-2-EL-CITIZ-NT.
4. Αποδέχεται την υλοποίηση του έργου από τον Δήμο Παιονίας σύμφωνα με
τα παραπάνω.
5. Συστήνει Ομάδα Έργου αποτελούμενη από τα κάτωθι στελέχη και αιρετούς
του Δήμου Παιονίας προκειμένου να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες
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του έργου στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων των
συναντήσεων στις χώρες εταίρου, κατά περίπτωση και ανάλογα με το
αντικείμενο κάθε συνάντησης και τη διαθεσιμότητά τους από την υπηρεσία:
α/α
Ονοματεπώνυμο
Θέση
1
Γκουντενούδης Χρήστος
Δήμαρχος Παιονίας
2
Ανθρακίδης Θεμιστοκλής
Γεν.Γραμματέρας Δήμου
3
Καπνόπουλος Ματθαίος
Διευθυντής Δήμου
4
Πένκη Μαρία
Υπάλληλος Δήμου
5
Τσανικίδης Νικόδημος
Πρόεδρος Τ.Κ. Ευζώνων
6
Απουσίδης Θεόδωρος
Αντιδήμαρχος
7
Στεργιοιύλας Γεώργιος
Ειδ.Συνεργάτης Δήμου
8
Δροσαλάκης Δήμος
Υπάλληλος Δήμου
9
Παναγιωτίδης Ηλίας
Υπάλληλος Δήμου
10
Γρηγοριάδης Χαράλαμπος
Υπάλληλος Δήμου
11
Σιωνίδης Κων/νος
Δημοτικός Σύμβουλος
12
Συμεωνίδου Σοφία
Δημοτικός Σύμβουλος
13
Δούμου Ελένη
Αντιδήμαρχος
14
Μπαβέλης Δημήτριος
Δημοτικός Σύμβουλος
15
Αλίρης Ιωάννης
Δημοτικός Σύμβουλος
16
Τραχανίδης Αθανάσιος
Πρόεδρος Δ.Κ. Γουμένισσας
17
Δεβετζόπουλος Αιμίλος
Δημοτικός Σύμβουλος
18
Φράγκος Γεώργιος
Αντιδήμαρχος
19
Σουπλή Ξανθίππη
Πρόεδρος Τ.Κ. Ειδομένης
20
Μεμετζής Κων/νος
Δημοτικός Σύμβουλος
21
Κεχαγιά Σοφία
Υπάλληλος Δήμου
22
Παυλίδης Παναγιώτης
Υπάλληλος Δήμου
6. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Παιονίας
απαιτούμενες περαιτέρω ενέργειες.

Χρήστο

Γκουντενούδη

για

τις

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 152/2018.
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η Συνεδρίαση.
Για το 10ο/2018 Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ
Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα
O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

