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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ –
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Βέροια 05-06-2019

Αρ. πρωτ. : Δ.Υ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ * :

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ? :
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ( :
Fax :
e-mail :

Μητροπόλεως 55 ,
59100 Βέροια
Μ. Γεωργιάδου
23313 – 50586

m.georgiadou@veria.gr

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Βέροιας και του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας) ,
για την πραγματοποίηση του προγράμματος με τίτλο «Γεωφυσική διασκόπηση στη θέση
«Λαδόμυλοι» παρά την οδό Πιερίων στη Βέροια» και έγκριση του σχεδίου αυτής, έγκριση
σχεδίου αυτής, ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
αυτής και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της

ΣΧΕΤ.:
1.-Το αρ. 562/04-03-2013 έγγραφο της ΙΖ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων
2.-Το αρ. 63/20-11-2014 έγγραφο της ΕΦΑ Ημαθίας
3.- Το αρ. 9166/12-04-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας
4.- Το αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΗΜΑ/ΤΠΚΑΜ/213838/150710/2277/83/23-04-2019 έγγραφο της ΕΦΑ
Ημαθίας
5.- Η αρ. 391/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο Δήμος Βέροιας έχει υπογράψει σύμβαση εκτέλεσης του έργου «Διαπλάτυνση οδού Πιερίων
από οδό Μανδηλαρά έως οδό Απόλλωνος» την 02-04-2019.
Ήδη από την εποχή ακόμη σύνταξης της μελέτης, η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών είχε λάβει την
απαιτούμενη έγκριση αυτής-σχετικό το με αρ. (1) μνημονευόμενο έγγραφο που επισυνάπτεται-
από την αρμόδια ΕΦΑ Ημαθίας.
Μετά την ενημέρωση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας για την έναρξη των εργασιών- σχετικό το
με αρ. (2) πιο πάνω έγγραφο-, εστάλη στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου το με αρ. (3)
πιο πάνω σχετικό –επισυνάπτεται- , στο οποίο αναφέρεται ότι:
«Είναι ισχυρό το ενδεχόμενο οι επεμβάσεις να πραγματοποιηθούν πάνω από υπόγειες ,
μνημειακές, ταφικές κατασκευές, όπως επίσης κοντά ή σε επαφή με τον οχυρωματικό περίβολο της
αρχαίας πόλης.
Για την ασφάλεια των μνημείων , των σχεδιαζόμενων κατασκευών και των πολιτών, κρίνεται
ορθό και σκόπιμο να προηγηθεί γεωλογική διασκόπηση, η οποία θα τεκμηριώσει την σύσταση
υποστρώματος της περιοχής και το ενδεχόμενο ύπαρξης αρχαίων κατασκευών.
Σε κάθε περίπτωση θα πραγματοποιηθεί σωστική ανασκαφική έρευνα και τεκμηρίωση, σύμφωνα
με το άρθρο 37 του νόμου που μνημονεύεται παραπάνω, την δαπάνη της οποίας θα καλύψει
πλήρως ο κύριος του έργου.»
Για την ομαλή εξέλιξη του έργου είναι αναγκαίο , όπως προκύπτει από τα προαναφερόμενα, να
πραγματοποιηθεί κατ’ αρχή η μνημονευόμενη γεωλογική διασκόπηση.
Το θέμα θεωρείται εξαιρετικά επείγον, διότι είναι σε εξέλιξη η εργολαβία εκτέλεσης και
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οποιαδήποτε καθυστέρηση θα επιβαρύνει οικονομικά τον Δήμο (διακοπή εργασιών χωρίς
υπαιτιότητα του αναδόχου, αναθεωρήσεις κ.λ.π.) και προέκυψε μετά την ενημέρωση της ΕΦΑ
Ημαθίας για έναρξη εργασιών, ενώ δεν υπήρχε τέτοια δέσμευση στην αρχική γνωμοδότησή της
για το έργο. Θεωρείται ότι δεν εμπίπτει στις απαγορεύσεις του Νόμου για λήψη απόφασης
Δημοτικού Συμβουλίου πριν και μετά τις καθορισθείσες εκλογικές διαδικασίες.
Δυνατότητα εκτέλεσης αυτής της ερευνητικής εργασίας, υπάρχει στα πλαίσια ερευνητικού
προγράμματος με το Α.Π.Θ. , από το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής αυτού, που
διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα σχετικά αναφερόμενα, προχώρησε στην έκδοση
της 391/2019 απόφασης .
Η πρώτη απόφαση λήφθηκε για να καταστεί δυνατή η τροποποίηση προϋπολογισμού .
Όπως αναφέρεται στο επισυναπτόμενο σχέδιο προγραμματικής σύμβασης , η διάρκεια αυτής θα
είναι δύο μήνες, από τους οποίους η εργασίες θα διαρκέσουν (17) ημέρες.

Σύμφωνα με την Αριθμ. ΔΝΣγ /32129/ΦΝ 466 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών «Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών
και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53
του ν. 4412/2016 (Α΄ 147).» άρθρο ΓΕΝ. 4 «Αμοιβή μηχανικών ή άλλων επιστημόνων ανάλογα
με το χρόνο απασχόλησης»,
«1. Η προεκτιμώμενη αμοιβή σε Ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού ή
άλλου επιστήμονα που δεν αφορούν στην εκπόνηση μελέτης αμειβόμενης βάσει ειδικών
προβλέψεων του παρόντος υπολογίζεται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή
κλάσμα ημέρας ως εξής:
α- Για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη: 300*τκ
β- Για επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη: 450*τκ
γ- Για επιστήμονα εμπειρίας μεγαλύτερης των 20 ετών: 600*τκ,
όπου τκ είναι ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ 3.».
Στις 19/3/2019 εκδόθηκε η Εγκύκλιος 3/2019 του Υπουργείου Υποδομών, & Μεταφορών (Αρ.
Πρωτ. ΔΝΣ/ 12546/Φ.Ν. 439.6), με την οποία αναπροσαρμόστηκε ο συντελεστής (τκ) του
άρθρου ΓΕΝ.3 του «Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του
Ν. 4412/2016» , και έχει τιμή (τκ) = 1,218.

Οι προκηρύξεις που εγκρίνονται μετά τις 20.03.2019 λαμβάνουν υποχρεωτικά υπόψη την ως
άνω τιμή για τον προσδιορισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής.

Ήτοι για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη: 300*τκ, η ημερήσια αμοιβή έχει ως εξής:
300*1,218= 365,40€.
Για 17 ημέρες απασχόλησης , η αμοιβή ορίζεται σε 365,40€*17=6.211,8€, χωρίς ΦΠΑ, ήτοι με
ΦΠΑ 24% , 7.702,632€.
Τα πιο πάνω αναφερόμενα είναι εκτίμηση με βάσει τους ισχύοντες κανονισμούς .Υπολογίζονται
για να είναι εμφανής η οικονομικότητα της προγραμματικής, αν και το συγκεκριμένο
εργαστήριο είναι το μόνο που διεξάγει τέτοιες έρευνες στην περιοχή.

Το σύνολο δαπάνης της προγραμματικής είναι , περιλαμβανομένου του ΦΠΑ, 3.720,00€ (τρεις
χιλιάδες επτακόσα είκοσι ευρώ).

Με την προτεινόμενη να εκδοθεί απόφαση , θα οριστικοποιηθεί η σύναψη της σύμβασης, το
σχέδιο αυτής, ο ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του και η εξουσιοδότηση
του Δημάρχου για την υπογραφή της.
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Παρατίθεται προς έγκριση το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης και το Δημοτικό Συμβούλιο
έχοντας υπόψη τα αναφερόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης», όπως οι παρ.1.α και 5 αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 8 παρ.9 και 10 του Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/11-04-2012) και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, παρακαλείται να
αποφασίσει για:

1. Την έγκριση ή μη της σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βέροιας
και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ((Ειδικός Λογαριασμός
Κονδυλίων Έρευνας) για την πραγματοποίηση του προγράμματος με τίτλο «Γεωφυσική
διασκόπηση στη θέση «Λαδόμυλοι» παρά την οδό Πιερίων στη Βέροια»

2. Την έγκριση ή μη του συνημμένου σχεδίου προγραμματικής σύμβασης
3. Τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του, στην κοινή επιτροπή

παρακολούθησης
4. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της

ΣΧΕΔΙΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ
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ΤΙΤΛΟΣ

«Γεωφυσική διασκόπηση στη θέση «Λαδόμυλοι» παρά την οδό Πιερίων στη
Βέροια»

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ:

1. Δήμος Βέροιας

2. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Ειδικός Λογαριασμός

Κονδυλίων Έρευνας)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΑΡΘΡΟ 1ο (Προοίμιο)

ΑΡΘΡΟ 2ο Αντικείμενο της σύμβασης

ΑΡΘΡΟ 3ο Σκοπός της σύμβασης

ΑΡΘΡΟ 4ο Προϋπολογισμός και πόροι χρηματοδότησης

ΑΡΘΡΟ 5ο Δικαιώματα και υποχρεώσεις συμβαλλομένων

ΑΡΘΡΟ 6ο Διάρκεια και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της σύμβασης

ΑΡΘΡΟ 7ο Πρόγραμμα πληρωμών

ΑΡΘΡΟ 8ο Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης

ΑΡΘΡΟ 9ο Αντισυμβατική Συμπεριφορά -Συνέπειες

ΑΡΘΡΟ 10ο Επίλυση Διαφορών

ΑΡΘΡΟ 11ο Τελικές Διατάξεις

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Σήμερα, -----------, στη Θεσσαλονίκη και στο κτήριο διοικήσεως του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης οι παρακάτω φορείς που θα καλούνται στο εξής "Συμβαλλόμενοι" :
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α΄) Ο Δήμος Βέροιας, ο οποίος εδρεύει στη Βέροια (Μητροπόλεως 46, Τ.Κ. 59132)
νόμιμα εκπροσωπούμενος για την υπογραφή της παρούσας, από τον Δήμαρχο κ. Βοργιαζίδη
Κων/νο και ο οποίος ενεργεί με βάσει την ….. απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και

β΄) το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων
Έρευνας), που εκπροσωπείται από τον καθηγητή κ. Θεόδωρο Λαόπουλο, Αναπληρωτή Πρύτανη
του Α.Π.Θ. και Πρόεδρο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Ιδρύματος,
έχοντας υπόψη:

α) την κείμενη Εθνική και Ενωσιακή Νομοθεσία και ιδίως τις κάτωθι διατάξεις
όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά:

 το Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143/28.06.2014 τεύχος Α'): Αρχές δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο
λογιστικό και άλλες διατάξεις."

 το Ν. 2503/97, άρθρο 1 (ΦΕΚ 107 τ. Α΄/30-5-1997) «Διοίκηση, οργάνωση,
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και
άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό με το άρθρο 280 του Ν.3852/10,

 το Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114 τ. Α΄/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων»,

 το Ν. 3852/10, άρθρο 100(ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7-6-2010)«Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4071/12, (ΦΕΚ 85 τ. Α΄/11-04-2012) άρθρο 8,
παράγρ. 9 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την
αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και το άρθρο 9,
παράγρ. 2 του προαναφερόμενου νόμου

 την Αριθμ. 5109/ 23 Ιουνίου 2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης «Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
Δήμου Βέροιας Νομού Ημαθίας» ΦΕΚ 1606/ 13 Ιουλίου 2011-τεύχος Β όπως
ισχύει

 το Π.Δ. 80/2016 (Α 145) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

 Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για τη έρευνα και άλλες διατάξεις».

 Το άρθρο 12 “Δημόσιες συμβάσεις μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα
(άρθρο 12 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) ,παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος
Α'): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)."

● Το αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΗΜΑ/ΤΠΚΑΜ/213838/150710/2277/83/23-04-2019
έγγραφο της ΕΦΑ Ημαθίας

β) την υπ’ αριθμ. …… Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας με την οποία
εγκρίθηκε:

1.- Η σύναψη Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, το σχέδιο
της σύμβασης με τους αναφερόμενους όρους, η εξουσιοδότηση του Δημάρχου Βέροιας για την
υπογραφή της, ο ορισμός εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης

γ) την υπ’ αριθμ. …………Απόφαση του Επταμελούς Οργάνου του Ειδικού
Λογαριασμού Κονδυλίων Ερευνας του Α.Π.Θ. με την οποία: …………………………………..

συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα παρακάτω :

ΑΡΘΡΟ 1ο (Προοίμιο)

Ο Δήμος Βέροιας έχει υπογράψει σύμβαση εκτέλεσης του έργου «Διαπλάτυνση οδού
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Πιερίων από οδό Μανδηλαρά έως οδό Απόλλωνος» την 02-04-2019.
Ήδη από την εποχή ακόμη σύνταξης της μελέτης, η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών είχε λάβει

την απαιτούμενη έγκριση αυτής από την αρμόδια ΕΦΑ Ημαθίας.
Μετά την ενημέρωση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας για την έναρξη των εργασιών,

εστάλη στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου το πιο πάνω σχετικό , στο οποίο αναφέρεται
ότι:

«Είναι ισχυρό το ενδεχόμενο οι επεμβάσεις να πραγματοποιηθούν πάνω από υπόγειες ,
μνημειακές, ταφικές κατασκευές, όπως επίσης κοντά ή σε επαφή με τον οχυρωματικό περίβολο της
αρχαίας πόλης.

Για την ασφάλεια των μνημείων , των σχεδιαζόμενων κατασκευών και των πολιτών,
κρίνεται ορθό και σκόπιμο να προηγηθεί γεωλογική διασκόπηση, η οποία θα τεκμηριώσει την
σύσταση υποστρώματος της περιοχής και το ενδεχόμενο ύπαρξης αρχαίων κατασκευών.

Σε κάθε περίπτωση θα πραγματοποιηθεί σωστική ανασκαφική έρευνα και τεκμηρίωση,
σύμφωνα με το άρθρο 37 του νόμου που μνημονεύεται παραπάνω, την δαπάνη της οποίας θα
καλύψει πλήρως ο κύριος του έργου.»

Για την ομαλή εξέλιξη του έργου είναι αναγκαίο , όπως προκύπτει από τα
προαναφερόμενα, να πραγματοποιηθεί κατ’ αρχή η μνημονευόμενη γεωλογική διασκόπηση. Στα
πλαίσια αυτά στηρίχθηκε η παρούσα προγραμματική σύμβαση.

Ο πρώτος συμβαλλόμενος αναθέτει στον δεύτερο , την πραγματοποίηση του ερευνητικού
προγράμματος με τίτλο:

«Γεωφυσική διασκόπηση στη θέση Λαδόμυλοι παρά την οδό Πιερίων στη Βέροια»
με σκοπό την ανίχνευση και χαρτογράφηση υπόγειων αρχαίων λαξευμένων ταφικών

μνημείων, και συνολικό ύψος προϋπολογισμού τριών χιλιάδων € (3000,00 €) (μη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), σύμφωνα με την επισυναπτόμενη πρόταση και
χρονοδιάγραμμα.

ΑΡΘΡΟ 2ο Αντικείμενο της σύμβασης

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αποτελεί η υλοποίηση της πράξης: «Γεωφυσική
διασκόπηση στη θέση «Λαδόμυλοι» παρά την οδό Πιερίων στη Βέροια» με τη συνεργασία όλων
των συμβαλλόμενων και τους όρους που ακολουθούν στα επόμενα.

Η σχεδίαση της έρευνας και η επιλογή των ερευνητικών πρωτοκόλλων για το
συγκεκριμένο χώρο θα γίνει από τον επιστημονικώς υπεύθυνο καθηγητή κ. Γρηγόριο Τσόκα και
τους αρμόδιους επιστήμονες του ΥΠΠΟ (δηλαδή της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας) σε
συνεννόηση με την Δρ. Αγγελική Κοτταρίδη, Προϊσταμένη της εν λόγω μονάδος. Στην
περίπτωση που επιστημονικοί λόγοι επιβάλλουν και τη χρήση και άλλων γεωφυσικών μεθόδων
εκτός της μεθόδου του ραντάρ υπεδάφους, θα ληφθεί μέριμνα έτσι ώστε να μη ξεπεραστεί το
ποσό της παρούσας συμφωνίας. Ως προς το σκέλος αυτό, η παρούσα αποτελεί και έγγραφη
δέσμευση.

Αυτή η έρευνα θα πραγματοποιηθεί αυτοδυνάμως από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης και σε συνεργασία με τον Δήμο Βέροιας, με την εποπτεία και τις οδηγίες της
Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας, αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού.
Η τελευταία θα συμβάλει στην σχεδίαση της έρευνας, στην παροχή πληροφοριών σχετικά με τις
αρχαιότητες που έχει ήδη αποκαλύψει στην περιοχή, και στην ερμηνεία των γεωφυσικών
παρατηρήσεων.

Θα πραγματοποιηθεί έρευνα με τη μέθοδο του ραντάρ υπεδάφους (GPR), η οποία κρίνεται
ως η πλέον κατάλληλη για την περίπτωση λαμβανομένου υπ’ όψη του
αστικού περιβάλλοντος στη θέση έρευνας.

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε άλλη μέθοδος κριθεί απαραίτητη από τον
επιστημονικώς υπεύθυνο του έργου.
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ΑΡΘΡΟ 3ο Σκοπός της σύμβασης

Σκοπός του έργου είναι η πραγματοποίηση διασκοπήσεως με τη μέθοδο του ραντάρ
υπεδάφους στη θέση Λαδόμυλοι, παρά την οδό Πιερίων με σκοπό να εξερευνηθεί το υπέδαφος
για να εντοπιστούν αρχαία ταφικά μνημεία λαξευμένα στο φυσικό βράχο.

ΑΡΘΡΟ 4ο Προϋπολογισμός και πόροι χρηματοδότησης

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε τρείς χιλιάδες επτακόσα είκοσι ευρώ (3.720,00€ ),
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η χρηματοδότηση του έργου θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας, με βάση
τις αντίστοιχα προβλεπόμενες πιστώσεις του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έτους 2019.

Οι πόροι χρηματοδότησης του έργου είναι οι εξής :

1.ΚΑ:00/……. Έσοδα Δήμου ποσό τρείς χιλιάδες επτακόσα είκοσι ευρώ (3.720,00€ )
Ο προϋπολογισμός του έργου καλύπτει δαπάνες όπως :
Αμοιβές προσωπικού, εξοπλισμό, αναλώσιμα, ταξίδια, παρακράτηση (άρθρο 59 παρ. 5 του

Ν. 4485/2017) , ασφαλιστικές εισφορές και όποια άλλη δαπάνη κρίνει ο επιστημονικώς
υπεύθυνος ότι είναι απαραίτητη για την πραγματοποίηση του έργου.

ΑΡΘΡΟ 5ο Δικαιώματα και υποχρεώσεις συμβαλλομένων

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:
Ο Δήμος Βέροιας αναλαμβάνει :

1. Να εποπτεύει, με προσωπικό του, την παρακολούθηση εφαρμογής της σύμβασης
στο πλαίσιο του συνόλου των άρθρων αυτής ως συμβατική υποχρέωση, πέρα από
την εν γένει εποπτεία που ασκεί στα θέματα αρμοδιότητάς του.

2. Να κοινοποιήσει την παρούσα στην Τεχνική Υπηρεσία του, που θα αναλάβει την
παρακολούθηση, έλεγχο, έγκριση και τελική θεώρηση της έρευνας.

3. Να διευκολύνει το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την
υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης, στη συγκέντρωση των απαραίτητων
στοιχείων και πληροφοριών.

4. Την εξασφάλιση, οικονομική διαχείριση και καταβολή των αναγκαίων πόρων
(όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της παρούσας σύμβασης).

5. Να χορηγήσει τις κατά το νόμο απαιτούμενες άδειες εφόσον κάτι τέτοιο είναι
απαραίτητο.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων
Έρευνας) αναλαμβάνει:

1. Να υλοποιήσει πλήρως το αντικείμενο της σύμβασης σύμφωνα με τα
αναφερόμενα αυτής.

2. Να παραδώσει εγκαίρως τα παραδοτέα

ΑΡΘΡΟ 6ο Διάρκεια και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της σύμβασης

Η σύμβαση αυτή ενεργοποιείται από την ημερομηνία ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ.
Η διάρκειά της καθορίζεται δύο (2) μήνες από την ημερομηνία ανάρτησής της στο

ΚΗΜΔΗΣ.
Τα αποτελέσματα, σε αρχική μορφή, θα δοθούν σε 17 ημέρες από την ημερομηνία ισχύος
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της σύμβασης.
Με τη λήξη του προγράμματος θα υποβληθεί στο Δήμο Βέροιας και την Εφορεία

Αρχαιοτήτων Ημαθίας (ΕΦΗ) η τελική τεχνική έκθεση, η οποία θα περιλαμβάνει λεπτομέρειες
από τη διεξαγωγή της έρευνας και τα τελικά αποτελέσματα.

ΑΡΘΡΟ 7ο Πρόγραμμα πληρωμών
Το προϋπολογισθέν ποσό για την υλοποίηση της έρευνας, θα καταβληθεί ως εξής:

 Με την υπογραφή της σύμβασης καταβάλλεται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων
Έρευνας του Ιδρύματος (Α.Π.Θ.) ποσό εννιακοσίων τριάντα Ευρώ (930,00) € με τον
Φ.Π.Α., σαν προκαταβολή, από το ποσό που έχει προϋπολογιστεί (ποσοστό 25% του
συνολικού ποσού) .

 Με το πέρας των εργασιών, δηλαδή με την παράδοση τελικής τεχνικής έκθεσης στον
πρώτο των συμβαλλομένων και αφού γίνει από την αρμόδια υπηρεσία (Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών) ο έλεγχος του παραδοτέου, εάν πληροί τους κανόνες της επιστήμης , την
γνώμη της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας και το ανάλογου περιεχομένου πρακτικό
της κοινής επιτροπής παρακολούθησης της ομαλής εκτέλεσης της σύμβασης, θα
καταβληθεί το υπόλοιπο ποσό ήτοι δύο χιλιάδες επτακόσια είκοσι ευρώ
περιλαμβανομένου του ΦΠΑ (3.720,00€ -930,00€=2.790,00€) (ποσοστό 75% του
συνολικού ποσού)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ιδρύματος (Α.Π.Θ.) θα παρακρατήσει
το 10% της συμφωνηθείσας αμοιβής ως αμοιβή διαχείρισης σύμφωνα με το ν. 4485/2017 και
τον ισχύοντα Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης κονδυλίων έρευνας του Α.Π.Θ..

Η διαχείριση της χρηματοδοτήσεως του προγράμματος θα γίνει με ευθύνη της Επιτροπής
Ερευνών του Α.Π.Θ. και θα κατατεθεί στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ),
του Α.Π.Θ. (Τράπεζα Πειραιώς, Υποκατάστημα Αγγελάκη, 5202-002079-917) και σύμφωνα με
τον "N. 4485/17 (ΦΕΚ 114/04.08.2017 τεύχος Α'): Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις."

ΑΡΘΡΟ 8ο Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης

Για την παρακολούθηση υλοποίησης της σύμβασης αυτής συστήνεται όργανο με την
επωνυμία "Κοινή Επιτροπή" με έδρα τη Βέροια.

Η Κοινή Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη, ως εξής:
1. Από έναν (1) εκπρόσωπο του Δήμου Βέροιας, τον Δημοτικό Σύμβουλο κ.

…………. με τον αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. ………….., οι οποίοι ορίστηκαν
με την υπ. Αριθ. ……… Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας.

2. Από δύο (2) εκπρόσωπους του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
(Α.Π.Θ.) , τους καθηγητές Εμμανουήλ Σκορδίλη και Αναστασία Κυρατζή με τους αναπληρωτές
τους Γεώργιο Καρακαϊση και Θεόδωρο Τσάπανο οι οποίοι ορίστηκαν με την υπ. Αριθ…….
Απόφαση του ΕΛΚΕ του ΑΠΘ.

3. Ο επιστημονικώς υπεύθυνος του έργου είναι ο κ. Γρηγόριος Ν. Τσόκας,
Καθηγητής του Πανεπιστημίου, ο οποίος φέρει την ευθύνη για την ποιοτική και ποσοτική
εκτέλεση του έργου.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι φορείς θα κοινοποιήσουν τα
οριζόμενα από αυτούς μέλη στην Κοινή Επιτροπή.

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής είναι η τήρηση των όρων της Προγραμματικής
Σύμβασης, η πιστοποίηση υλοποίησης και η παραλαβή του αντικειμένου της, η εντολή
καταβολής των χρηματοδοτήσεων, η αιτιολογημένη μικρή τροποποίηση του φυσικού
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αντικειμένου της σύμβασης, η υποβοήθηση της υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης και
η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, σχετικής με την ερμηνεία των
όρων ή τον τρόπο εφαρμογής της.

Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής ορίζεται εκπρόσωπος του Δήμου Βέροιας με τον
αναπληρωτή του, στην πρώτη της συνεδρίαση.

Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Επιτροπής που θα εκλεγεί στην πρώτη της
συνεδρίαση.

Η Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα
της ημερήσιας διάταξης και ειδοποιούνται τα μέλη έγκαιρα εγγράφως.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής θα διαρκέσει όσο χρόνο και η παρούσα
Προγραμματική Σύμβαση.

Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση τα
θέματα που θα ζητήσουν έγγραφα οι εκπρόσωποι έστω και ενός των συμβαλλομένων μερών.

Η Επιτροπή είναι δυνατόν να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του
αντικειμένου της σύμβασης όταν και εφόσον ζητηθεί από οποιονδήποτε από τους
συμβαλλόμενους φορείς.

Η Επιτροπή συνεδριάζει στα Γραφεία του Δήμου Βέροιας, στο Δημαρχείο– Μητροπόλεως
46- στη Βέροια.

Τα πρακτικά της Επιτροπής κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν.
Η Επιτροπή συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα το σύνολο των μελών της, τρία (3), ή

των αναπληρωματικών τους.
Οι αποφάσεις είναι αιτιολογημένες, παίρνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και

δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.
Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
Κάθε τακτικό μέλος μπορεί να αντικατασταθεί από ένα αναπληρωματικό.
Οι λοιπές λεπτομέρειες που πιθανά θα απαιτηθούν για την λειτουργία της Κοινής

Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις της.
Τα μέλη της Επιτροπής δεν αμείβονται για το παραπάνω έργο τους.

ΑΡΘΡΟ 9ο Αντισυμβατική Συμπεριφορά -Συνέπειες

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, που θεωρούνται όλοι
ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιονδήποτε από
τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στα υπόλοιπα το δικαίωμα να καταγγείλουν τη σύμβαση και να
αξιώσουν κάθε θετική ή αποθετική ζημιά τους.

1. Σε περίπτωση αναιτιολόγητης καθυστέρησης στην παράδοση του φυσικού
αντικειμένου της σύμβασης που αναλαμβάνει το Α.Π.Θ., πάνω από πέντε (5)
εργάσιμες μέρες από τους χρόνους που τέθηκαν συνολικά, είναι δυνατόν να
ζητηθεί από το τελευταίο να καταβάλλει για κάθε ημέρα πρόσθετης καθυστέρησης
και μέχρι είκοσι (20) ημέρες συνολικά, ποινική ρήτρα.

2. Αντίστοιχα, ο συμβαλλόμενος που έχει την ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης
και καταβολής των αναγκαίων πόρων, οφείλει να προβαίνει άμεσα και ανελλιπώς
στις χρηματοδοτήσεις όπως ορίσθηκαν κατά συγκεκριμένες φάσεις .

3. Παρομοίως καθυστέρηση πληρωμής τριάντα(30) ημερών μετά την έγκριση
πληρωμής , αποτελεί αιτία για αναστολή των εργασιών και καταβολή τόκων
υπερημερίας, υπολογιζόμενων σύμφωνα με το Ν. 4152/13 (ΦΕΚ 107/09.05.2013
τεύχος Α'), με ημερομηνία έναρξης 60 ημέρες μετά την εγκριτική απόφαση
πληρωμής.

4. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης, το Α.Π.Θ. είναι υποχρεωμένο να
παραδώσει όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του και αφορούν στο αντικείμενο
που έχει αναλάβει. Ταυτόχρονα ο συμβαλλόμενος που είναι υπεύθυνος για την
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οικονομική διαχείριση και καταβολή των αναγκαίων πόρων υποχρεούται να της
καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στις υπηρεσίες που προσέφερε,
συμψηφίζοντάς το με τα ποσά που έχει ήδη καταβάλλει.

5. Η διαδικασία καταγγελίας της σύμβασης προϋποθέτει την έγγραφη ειδοποίηση του
συμβαλλόμενου ώστε να απαντήσει εγγράφως και σε εύλογο χρονικό διάστημα, το
οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι(20) ημέρες από την παραλαβή της
έγγραφης ειδοποίησης.

ΑΡΘΡΟ 10ο Επίλυση Διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των
όρων της σύμβασης και που δεν θα διευθετείται από την Κοινή Επιτροπή της παρούσας
σύμβασης, θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια, αρμόδιου βαθμού και δικαιοδοσίας.

ΑΡΘΡΟ 11ο Τελικές Διατάξεις
1. Καμία ουσιαστική τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης δεν αναγνωρίζεται

χωρίς έγγραφο που υπογράφεται από εκπροσώπους των συμβαλλόμενων μερών.
2. Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε

συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική
σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση
αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως
παραίτηση των συμβαλλόμενων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από
υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων, στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν
αναγνωρίζονται από αυτή την Προγραμματική Σύμβαση.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και
αφού αναγνώσθηκε το περιεχόμενο της σύμβασης αυτής υπογράφεται σε τέσσερα (4) όμοια
πρωτότυπα, από τα οποία ο κάθε συμβαλλόμενος παίρνει από ένα (1).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για τον Δήμο Βέροιας Για το Α.Π.Θ.
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