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ΚΕΔΕ, ΕΕΣΑΑ θαη ΜΟΔ ππέγξαςαλ ύκθσλν πλεξγαζίαο γηα ηελ
ππνζηήξημε ησλ νξεηλώλ Δήκσλ

Γ. Παηνύιεο, Πξόεδξνο ΚΕΔΕ: «Επηζθξαγίδνπκε κία ζπλεξγαζία, κεηά
από ρξόληα δηεθδηθήζεσλ, πνπ βάδεη ηηο βάζεηο γηα ηελ νπζηαζηηθή
ζηήξημε θαη ηελ αλαπηπμηαθή ελίζρπζε ησλ νξεηλώλ Δήκσλ ηεο ρώξαο»

Σύκθσλν Σπλεξγαζίαο γηα ην ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ελόο εηδηθνύ
πξνγξάκκαηνο δξάζεο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ νξεηλώλ Δήκσλ, ππέγξαςαλ
ζήκεξα ν Πξόεδξνο ηεο ΚΕΔΕ Γ. Παηνύιεο κε ηνλ Πξόεδξν θαη ηνλ
Δηεπζύλνληα Σύκβνπιν ηεο

Ειιεληθήο Εηαηξίαο Τνπηθήο Αλάπηπμεο θαη

Απηνδηνίθεζεο (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Δ. Καινγεξόπνπιν θαη Θ. Γθνηζόπνπιν
αληίζηνηρα θαη ηνλ Πξόεδξν ηεο Μνλάδαο Οξγάλσζεο ηεο Δηαρείξηζεο
Αλαπηπμηαθώλ Πξνγξακκάησλ (Μ.Ο.Δ.) Π. Πάλην.
Τν ζύκθσλν ππεγξάθε ζε ζρεηηθή εθδήισζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε
ζηα γξαθεία ηεο Έλσζεο παξνπζία ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΕΝΠΕ Κ.
Αγνξαζηνύ, ηεο Πξνέδξνπ ηεο Επηηξνπήο Οξεηλώλ Δήκσλ ηεο ΚΕΔΕ Α .
Σσηεξηάδνπ θαη ζηειερώλ ηεο ΚΕΔΕ θαη ηεο ΜΟΔ.
Αληηθείκελν ηνπ ζπκθώλνπ ζπλεξγαζίαο, ην νπνίν ήηαλ γηα πάλσ από κία
δεθαεηία πάγην αίηεκα ηεο Απηνδηνίθεζεο Α’ βαζκνύ, απνηειεί ε ππνζηήξημε

ησλ νξεηλώλ δήκσλ γηα ην ζρεδηαζκό, ηελ σξίκαλζε θαη ηελ πινπνίεζε
έξγσλ ηνπ ΕΣΠΑ 2014-2020, κε ηε δεκηνπξγία ελόο θνηλνύ «κεραληζκνύ
ππνζηήξημεο», πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηνύλ νη βαζηθέο ππνδνκέο
αλάπηπμεο θαη ζπγθξάηεζεο ηνπ πιεζπζκνύ ζηνπο νξεηλνύο ΟΤΑ.
«Σήκεξα επηζθξαγίδνπκε κία ζπλεξγαζία, κεηά από ρξόληα δηεθδηθήζεσλ,
πνπ βάδεη ηηο βάζεηο γηα ηελ νπζηαζηηθή ζηήξημε ησλ νξεηλώλ Δήκσλ, πνπ
απνηεινύλ έλα λεπξαιγηθό θνκκάηη ηεο ειιεληθήο πεξηθέξεηαο» επηζήκαλε ν
θ. Παηνύιεο θαη πξόζζεζε ραξαθηεξηζηηθά:
«Τα πξνβιήκαηα ζηνπο νξεηλνύο Δήκνπο είλαη ζνβαξά θαη ρξήδνπλ άκεζεο
αληηκεηώπηζεο, κε βαζηθόηεξν ηελ αλεπαξθή ζηειέρσζε πνπ έρεη σο
ζπλέπεηα λα αδπλαηνύλ λα αληεπεμέιζνπλ ζε δεηήκαηα όπσο ε σξίκαλζε
ησλ έξγσλ, ε εθπόλεζε ησλ αλαγθαίσλ κειεηώλ, ε πξνεηνηκαζία θαθέινπ
ππνβνιήο πξνηάζεσλ, ε πινπνίεζε θαη ε επίβιεςε ησλ έξγσλ. Η πνιηηεία
νθείιεη λα ζθύςεη πάλσ ζε απηά ηα πξνβιήκαηα θαη λα δξνκνινγήζεη
πνιηηηθέο κε αλαπηπμηαθό πξόζεκν, κε ζηόρν νη πνιίηεο πνπ θαηνηθνύλ ζε
απηέο ηηο πεξηνρέο λα απνιακβάλνπλ ην ίδην επίπεδν ππεξεζηώλ κε ηνπο
πνιίηεο ησλ ππόινηπσλ Δήκσλ ηεο Φώξαο».
Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ε ΚΕΔΕ, κέζσ ηεο Επηηξνπήο
Οξεηλώλ Πεξηνρώλ ζα ζπλεξγαζηεί κε ηηο Πεξηθεξεηαθέο Ελώζεηο Δήκσλ
(ΠΕΔ) θαη ηνύο Οξεηλνύο Δήκνπο ηεο ρώξαο.
Οη βαζηθέο δπζθνιίεο ή αδπλακίεο ησλ νξεηλώλ Δήκσλ είλαη θπξίσο ζηα
αθόινπζα πεδία:


Κάιπςε ησλ απαηηήζεσλ γηα ηελ ππνβνιή θαη έληαμε πξάμεσλ ζηα
πξνγξάκκαηα ηνπ ΕΣΠΑ



Κάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ηεο λνκνζεζίαο ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ
γηα ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε έξγσλ θαη ηερληθώλ κειεηώλ



Απνηειεζκαηηθή επίβιεςε θαη παξαιαβή ησλ έξγσλ θαη κειεηώλ πνπ
αλαηίζεληαη ζε αλαδόρνπο



Απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ησλ ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ κε
βάζε ην πνιύ δεζκεπηηθό ζύζηεκα δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ πνπ ηζρύεη.

Σην Σύκθσλν Σπλεξγαζίαο πξνβιέπεηαη ε επίηεπμε ησλ παξαθάησ
ζηόρσλ:


Υπνζηήξημε/ππνθαηάζηαζε ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ησλ κηθξώλ νξεηλώλ
δήκσλ γηα εθπόλεζε κειεηώλ θαη εθηέιεζε ησλ αλαγθαίσλ έξγσλ :
i. Σύληαμε Πξνγξακκαηηθώλ Σπκβάζεσλ γηα ππνζηήξημε από άιινπο
θνξείο (Πεξηθέξεηα, Δήκνο έδξαο, άιινο θνξέαο)
ii. Δηεξεύλεζε δπλαηόηεηαο δεκηνπξγίαο ηερληθήο ππεξεζίαο γηα κηθξνύο
δήκνπο από ΜΟΔ ή ΕΕΤΑΑ
iii. Εμεύξεζε άιιεο πθηζηάκελεο ΑΕ ηνπ δεκνζίνπ γηα ηελ άζθεζε ηνπ
ξόινπ ηεο δηεπζύλνπζαο ππεξεζίαο



Τεθκεξίσζε ηεο δηνηθεηηθήο θαη επηρεηξεζηαθήο ηθαλόηεηαο ησλ κηθξώλ
νξεηλώλ δήκσλ σο δηθαηνύρσλ γηα ηελ έληαμε έξγσλ ζην ΕΣΠΑ



Υπνζηήξημε ησλ ηερληθώλ ππεξεζηώλ ηνπο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεπρώλ
δεκνπξάηεζεο κειεηώλ θαη ηερληθώλ έξγσλ κε βάζε ην λέν λόκν
4412/2016 γηα ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο



Λεηηνπξγία Helpdesk γηα δηεπθξίληζε ζεκάησλ δηνηθεηηθήο ηθαλόηεηαο,
δηαδηθαζηώλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΣΔΕ ηνπ ΕΣΠΑ θαη
από ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ γηα
αλάζεζε – εθηέιεζε κειεηώλ θαη έξγσλ



Δηεξεύλεζε πξόζζεησλ ρξεκαηνδνηηθώλ πεγώλ γηα ηνπο κηθξνύο
νξεηλνύο δήκνπο θαη ηδίσο από ην εζληθό ζθέινο ηνπ ΠΔΕ θαζώο θαη από
άιιεο δηαζέζηκεο πεγέο (Υπ. Εζσηεξηθώλ, Πξάζηλν Τακείν, ΤΠ&Δ θιπ).
Τν Σύκθσλν Σπλεξγαζίαο έρεη ρξνληθό νξίδνληα ιήμεο ηελ 31 ε
Δεθεκβξίνπ ηνπ 2023.
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