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Από το πρακτικό της αριθµ.   8/2014 συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 

ΠΕ∆ ΑΜΘ. 

Αριθµ. Απόφασης:   89/2014    

Θέµα:  Κρατικός προϋπολογισµός 2015 και οι ∆ήµοι.-∆ιατύπωση θέσεων 

ΠΕ∆/ΜΑΘ. 

 

 Στην Κοµοτηνή σήµερα, 2 ∆εκεµβρίου  2014, ηµέρα  Τρίτη   και ώρα 14.00, 

συνήλθε σε  συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Περιφερειακής  Ένωσης  

∆ήµων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΠΕ∆/ΑΜΘ), στα επί της οδού Στίλπωνος 

Κυριακίδη  17, 3ος όροφος, Κοµοτηνή 69 100, γραφεία της, κατόπιν της Α.Π 

726/28-11-2014 πρόσκλησης-ηµερήσιας διάταξης, του Προέδρου του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου κ .Ευάγγελου Λαµπάκη , ∆ηµάρχου Αλεξανδρούπολης, που 

επιδόθηκε νόµιµα σε κάθε µέλος της, σύµφωνα µε τους ορισµούς του άρθρου 16 

παρ. 1 του Π.∆ 75/2011 (ΦΕΚ 182 Α /22-8-2011)«ΠΕ∆ & ΚΕ∆Ε». 

Στην συνεδρίαση κλήθηκαν και οι ∆ήµαρχοι της ΠΑΜΘ οι οποίοι δεν είναι µέλη του 

∆.Σ της ΠΕ∆/ΑΜΘ, µε την ίδια πρόσκληση.   

Ύστερα από διαπίστωση της νόµιµης απαρτίας, αφού σε σύνολο 21 µελών του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου βρέθηκαν παρόντα  16  και  απόντα 5, συγκεκριµένα : 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. Λαµπάκης Ευάγγελος, ∆ήµαρχος Αλεξανδρούπολης, Πρόεδρος ∆.Σ 
2. Τσανάκα ∆ήµητρα, ∆ήµαρχος Καβάλας Αντιπρόεδρος ∆.Σ 
3. Αθανασιάδης Θεόδωρος, ∆ηµοτικ. Σύµβουλος Προσοτσάνης Γραµµατέας ∆.Σ 
4. Μαµσάκος Χριστόδουλος, ∆ήµαρχος ∆ράµας , Μέλος ∆.Σ         
5. Μαυρίδης Βασίλειος: ∆ήµαρχος Ορεστιάδας  Μέλος ∆.Σ         
6. Χατζηεµµανουήλ Κωνσταντίνος:  ∆ήµαρχος Θάσου Μέλος ∆.Σ         
7. Τσιτιρίδης Γεώργιος:  ∆ήµαρχος Αβδήρων Μέλος ∆.Σ         
8. Γιαννόπουλος Βασίλειος: ∆ήµαρχος Κάτω Νευροκοπίου Μέλος ∆.Σ         
9. Τσοµπανόπουλος Ευάγγελος: ∆ήµαρχος Νέστου Μέλος ∆.Σ         
10. Καζάκου Φελίνα:  ∆ηµοτική Σύµβουλος  Κοµοτηνής Μέλος ∆.Σ         
11. Τσέπελης Εµµανουήλ:  ∆ηµοτικός Σύµβουλος  Ξάνθης Μέλος ∆.Σ  
12. Φιλόσογλου Γεώργιος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος Καβάλας Μέλος ∆.Σ 
13. Σιµιτσής Κωνσταντίνος: ∆ηµοτικός Σύµβουλος  Καβάλας Μέλος ∆.Σ              
14. Γραβάνης Αντώνιος:   ∆ηµοτικός Σύµβουλος Κοµοτηνής Μέλος ∆.Σ         
15. Τσολακίδης Βασίλειος:  ∆ηµοτικός Σύµβουλος  Αβδήρων Μέλος ∆.Σ         
16. Μιχαηλίδης Παύλος:  ∆ηµοτικός Σύµβουλος  Αλεξανδρούπολης Μέλος ∆.Σ   

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Αναστασιάδης Φίλιππος : ∆ήµαρχος Παγγαίου, µέλος ∆.Σ 
2. ∆αλακάκης ∆ηµήτριος:∆ήµαρχος ∆οξάτου Μέλος ∆.Σ  
3. Καδή Ισµέτ: ∆ήµαρχος Ιάσµου, Μέλος ∆.Σ 
4. Σωτηριάδου Αλεξάνδρα: ∆ήµαρχος Παρανεστίου  Μέλος ∆.Σ         
5. Γκαράνης Ιωάννης:    ∆ηµοτικός Σύµβουλος  Κοµοτηνής Μέλος ∆.Σ   
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   Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος του ∆.Σ κ. Ευάγγελος Λαµπάκης – ∆ήµαρχος 

Αλεξανδρούπολης  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 

..………………………………………………………………………………………………………………… 

΄Επειτα ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος του µοναδικού θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, 

θέµατος, «Κρατικός προϋπολογισµός 2015 και οι ∆ήµοι.-∆ιατύπωση θέσεων 

ΠΕ∆/ΜΑΘ»,  θέτει υπόψη των παρισταµένων το Α.Π 2752/27-11-2014, έγγραφο της 

ΚΕ∆Ε, µε το οποίο αφενός , γνωστοποιούνται οι απόψεις και οι προτάσεις της ΚΕ∆Ε  

όπως αυτές διατυπώθηκαν στην αριθµ 202/2014 του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου όχι 

µόνον για τον προϋπολογισµό του 2015 αλλά κα στρατηγικού χαρακτήρα και 

αφετέρου καλεί σε συνεδριάσεις τα ∆.Σ των ΠΕ∆ για να διατυπώσουν τις απόψεις 

τους, οι οποίες θα πρέπει να  της κοινοποιηθούν άµεσα. Επίσης καλεί τα Προεδρεία 

και τους επικεφαλείς των παρατάξεων των ∆.Σ σε συνάντηση µε τα όργανα της 

ΚΕ∆Ε, στις 5/12/2014 στην Αθήνα για να επεξεργασθούν αναλυτικά όλες τις 

προτάσεις και µέσα από µία συνθετικής διαδικασία να συνδιαµορφώσουν τις τελικές 

θέσεις της Τ.Α τις οποίες θα επιδώσουν στον Πρωθυπουργό και στους Αρχηγούς των 

κοµµάτων. 

Καλείται τo σώµα  σε διάλογο. 

Αφού συζήτησε  διεξοδικά τις θέσεις και τις οµόφωνες προτάσεις της ΚΕ∆Ε επί του 
Κρατικού Προϋπολογισµού,  

 
Αποφάσισε Οµόφωνα 

  ΄Οτι 
1) Συµφωνεί και αποδέχεται το διεκδικητικό πλαίσιο που αποφασίστηκε 

οµόφωνα µε την 202/26-11-2014 Απόφαση του ∆.Σ. της ΚΕ∆Ε 
2) Προτείνει στην ΚΕ∆Ε να συµπεριληφθούν στις τελικές θέσεις της και οι κάτωθι 

προτάσεις: 
• Να µην υπάρξει µείωση των πόρων για την Αυτοδιοίκηση τουλάχιστον 

σε σχέση µε το 2014 
• Να διεκδικηθεί η επιστροφή των παρανόµως παρακρατηθέντων πόρων 

της Αυτοδιοίκησης των παρελθόντων ετών 
• Για τη διάθεση 2 δις € από το νέο Ε.Σ.Π.Α., για τη δηµιουργία 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος για τους ∆ήµους µε τελικούς 
δικαιούχους τους ∆ήµους, και ενδιάµεσους φορείς διαχείρισης την 
ΕΕΤΑΑ Α.Ε. και τους ∆ήµους µε διαχειριστική επάρκεια, να διασφαλιστεί 
η δυνατότητα ενίσχυσης των περιφερειακών ∆ήµων 

• Να θεσπιστεί αδιάβλητο σύστηµα κατανοµής των πόρων του Πράσινου 
Ταµείου λαµβάνοντας υπόψη τη συνεισφορά σ΄αυτό των ∆ήµων που 
διασφαλίζουν το Ισοζύγιο Πρασίνου µέσω προστίµων που επιβάλλουν 

• Να απελευθερωθεί άµεσα η δυνατότητα στους ∆ήµους να 
προχωρήσουν στην πρόσληψη του απαραίτητου µόνιµου και εποχιακού 
προσωπικού (αναλογία 1/5 ), ειδικότερα στους µικρούς και νησιωτικούς 
∆ήµους , που οι υπηρεσίες τους αποψιλώθηκαν µε την κινητικότητα και 
τις συνταξιοδοτήσεις 

• Να δοθεί η δυνατότητα στους ∆ήµους να καλύψουν ειδικότητες 
υπαλλήλων που απολύθηκαν π.χ. χειριστές µηχανηµάτων, για κάλυψη 
εκτάκτων και επειγουσών αναγκών 

ΑΔΑ: 61ΙΑΟΚΜΗ-ΣΛ8



• Οι συµβάσεις των εποχικών υπαλλήλων να επεκταθούν από δίµηνες σε 
τετράµηνες 

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 89/2014 

Ακριβές απόσπασµα 
Που βγήκε για υπηρεσιακή χρήση. 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ                         ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ                ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 
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