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ΘΕΜΑ:   Τροποποίηση της 308/2017 απόφασης Δ.Σ. περί  «Έγκρισης Προγραμματικής 

Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βέροιας και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας 

για την εκτέλεση της μελέτης:  ‘Εκπόνηση μελέτης στερέωσης και διαμόρφωσης του 

περιβάλλοντος χώρου του αρχαίου τοίχους στην περιοχή της υπό κατασκευή Γέφυρας 

Αφών Κούσιου στη Βέροια’   

 

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Ο  Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α 
 

Σε συνέχεια του από 3/4/2017 έγγραφου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας με το οποίο 

ζητείτο η χρηματοδότηση για την εκπόνηση της μελέτης του θέματος με 15.000 € , το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου Βέροιας με την υπ' αριθ. 165/2017 Απόφασή του, ενέκρινε την εγγραφή στον 

προϋπολογισμό του Δήμου :  

 

α) του θέματος με τίτλο ‘ Εκπόνηση μελέτης στερέωσης και διαμόρφωσης του 

περιβάλλοντος χώρου του αρχαίου τοίχους στην περιοχή της υπό κατασκευή Γέφυρας Αφών 

Κούσιου στη Βέροια’ , με κωδικό έργου 30/7411.046 και εγκεκριμένου προϋπολογισμού 15.000 €. Η 

Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βέροιας με την 170/2017 απόφαση της ενέκρινε την δαπάνη για την 

εκπόνηση της σχετικής μελέτης.  

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας, μας διαβίβασε σχέδιο της 

Προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του θέματος. 

 

Βάσει των διατάξεων του άρθρου 225 του Ν. 3463/06 (Δημοτικός και Κοινοτικός 

Κώδικας), του άρθρου 100 παρ. 1α του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 παρ. 9 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85 Α ́/11-04-2012), για τη μελέτη 

και εκτέλεση έργων ή προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής και για την παροχή υπηρεσιών 

κάθε είδους οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές 

συμβάσεις με φορείς του Δημοσίου Τομέα της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65) 

μεμονωμένα ή από κοινού.  

 

Σύμφωνα δε με τις παρ. 2α και 4 του άρθρου 225 του Ν. 3463/06 στις προγραμματικές 

συμβάσεις απαραίτητα ορίζονται το αντικείμενο της σύμβασης, ο σκοπός και το περιεχόμενο των 

μελετών, των έργων, των προγραμμάτων ή των υπηρεσιών, ο προϋπολογισμός τους, τα 

δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων. Για την εκτέλεση των προγραμματικών 

συμβάσεων και στο πλαίσιο των συμφωνούμενων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των 

συμβαλλομένων οργανισμών και φορέων, επιτρέπεται η απασχόληση προσωπικού του ενός 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 



  

συμβαλλομένου στον άλλον καθώς και η παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, 

μηχανημάτων και μέσων. 
 

  

 
Κατόπιν των ανωτέρω, το Δημοτικό Συμβούλιο με τις 227/2017 & 308/2017 αποφάσεις του 

αποφάσισε για : 

                

1)  την έγκριση υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βέροιας και της 

Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας για την εκτέλεση της ‘ Εκπόνηση μελέτης στερέωσης και 

διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου του αρχαίου τοίχους στην περιοχή της υπό κατασκευή 

Γέφυρας Αφών Κούσιου ‘   

2)  την έγκριση ή μη του υποβληθέντος σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης του θέματος. 

3) τον ορισμό ενός δημοτικού συμβούλου με το αναπληρωματικό του μέλος, για συμμετοχή στην 

Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 9ο του σχεδίου της 

Προγραμματικής Σύμβασης). Χρέη Γραμματέως θα εκτελεί υπάλληλος του Δήμου Βέροιας που 

θα ορισθεί με απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής. 

4)  την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης του 

θέματος.  

 

Στη συνέχεια το ΥΠΠΟ απέστειλε το 203921/131356/5525/972-2017 έγγραφο του με το 

οποίο ζητούσε τροποποίηση του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης με πρόσθεση της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως Συμβαλλόμενο Μέρος καθιστώντας την επιτροπή 

παρακολούθησης από 3μελή σε 4μελή. 

 

Τροποποιούνται τα ακόλουθα σημεία: 

1. Προστίθεται  η  Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ως Συμβαλλόμενο Μέρος 

συμπληρώνοντας το προοίμιο και τα άρθρα 7 &9. 

2. Ο Τίτλος της σύμβασης είναι : ‘Εκπόνηση μελέτης στερέωσης και διαμόρφωσης του 

περιβάλλοντος χώρου του αρχαίου τοίχους στην περιοχή της υπό κατασκευή Γέφυρας Αφών 

Κούσιου στη Βέροια’. 
3. Στο προοίμιο της σύμβασης συμπληρώνονται οι αποφάσεις του Δήμου Βέροιας για την 

χρηματοδότηση του έργου καθώς και οι αντίστοιχες αποφάσεις δέσμευσης του ποσού 

χρηματοδότησης. 

4. Συμπληρώθηκε ο τίτλος της σύμβασης στο άρθρο 2. 

5. Απαλείφθηκε η 2
η
 παράγραφος του άρθρου 3 ως επαναλαμβανόμενη στο άρθρο 5. 

6. Το άρθρο 9 παρ. 1 τροποποιείται ως εξής : Άρθρο 9 Όργανο παρακολούθησης της 

Προγραμματικής Σύμβασης και αρμοδιότητές του Για την παρακολούθηση της υλοποίησης της 
Σύμβασης αυτής ορίζεται τριμελής επιτροπή, αποτελούμενη από εκπροσώπους των 
συμβαλλομένων (με τους νόμιμους αναπληρωτές τους), ως ακολούθως:  
Από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας ορίζονται, ο κ. Γεώργιος Κεχαϊδης, Προϊστάμενος 
Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, Φύλαξης και Ασφάλειας της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Ημαθίας, και η κ. Μ. Χειμωνοπούλου, Προϊσταμένη του Τμήματος Βυζαντινών και 
Μεταβυζαντινών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων, Αρχαιογνωστικής Έρευνας και Μουσείων 

της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας . 

Από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ορίζεται ο/η ……………με αναπληρωτή τον 

/την……………………..της Π.Ε. Ημαθίας 

 

Από τον Δήμο Βέροιας ορίστηκε μέλος σύμφωνα με την 227/2017 απόφαση του Δ.Σ. 

Βεροίας ο κος Αριστομένης Λαζαρίδης με αναπληρωτή του τον κ. Σιδηρόπουλο 

Αθανάσιο  

 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την  Τροποποίηση 

της «Έγκρισης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βέροιας και της Εφορείας 

Αρχαιοτήτων Ημαθίας για την εκτέλεση της μελέτης:  

http://www.yppo.gr/1/g1540.jsp?obj_id=98225
http://www.yppo.gr/1/g1540.jsp?obj_id=98225


  

1. ‘ Εκπόνηση μελέτης στερέωσης και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου του αρχαίου 

τοίχους στην περιοχή της υπό κατασκευή Γέφυρας Αφών Κούσιου στη Βέροια ‘  Σύμφωνα 

με το συνημμένο σχέδιο σύμβασης. 

                            
Συνημμένα: 

1.  Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βέροιας και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας. 

 

 

 

 Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος 
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