ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 25/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 536/2001
Περίληψη
Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης
για την υλοποίηση του προγράμματος
τουριστικής προβολής του Ν. Ημαθίας 2001 –
2002 και ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην
Κοινή Επιτροπή.
Σήμερα 24 Σεπτεμβρίου του έτους 2001 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και
ώρα 20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ημαθίας Δ. Βικέλα & Μητροπόλεως
γωνία, 2ος όροφος στο κτίριο του Ο.Τ.Ε., ύστερα από την με ημερομηνία 20-9-2001
γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους
Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119
του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 21 μέλη.
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Ποτουρίδης
Κουρουζίδης
Ταχματζίδης
Πουλασουχίδης
Aσλάνογλου
Δελαβερίδης
Κόλβατζης
Ουρσουζίδης
Χαμαλής
Τάκης
Ουσουλτζόγλου
Γεωργιάδης
Τριανταφυλλίδης
Ταραλάς
Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Τσαβδαρίδης
Σιδηρόπουλος
Ακριβόπουλος
Κουκουρδής
Μανακούλης

Aπόντες

Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Χ. Μουτσιόπουλος

Μ. Γαβρίδης
Δ. Πέτκος
Ε. Λελεκάκης
Π. Πιτούλιας
Α. Κεσίδης
M. Σουμελίδης
Β. Γιαννουλάκης
Απόντες Δημαρχιακοί
Σ. Παναγιωτίδης
Πάρεδροι
Ε. Σοφιανίδης
-------Ε. Λευκοπούλου
Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή
Π. Αγαθαγγελίδης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 529/2001
απόφασης προσήλθε ο κ. Κ. Κόλβατζης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου την από 14-9-2001 εισήγηση της επιτροπής Ποιότητας
Ζωής και Κοινωνικών Προβλημάτων του Δ.Σ. με την οποία αυτή εισηγείται την
υπογραφή της εν λόγω σύμβασης.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Δήμαρχος: Στην Κοινή Επιτροπή προτείνω τον κ. Κ. Πουλασουχίδη.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Την από 14-9-2001 εισήγηση της επιτροπής Ποιότητας Ζωής και Κοινωνικών
Προβλημάτων του Δ.Σ.
2.- Το συνημμένο σχέδιο προγραμματικής σύμβασης.
3.- Την ανάγκη υπογραφής της παραπάνω σύμβασης για την υλοποίηση του
προγράμματος τουριστικής προβολής του Ν. Ημαθίας 2001 – 2002.
4.- Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 2738/99 με τις οποίες αντικαθίσταται
το αρ. 35 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση
του προγράμματος τουριστικής προβολής του Ν.Ημαθίας 2001-2002, που έχει ως
εξής:
Σήμερα ………………….., ……..-……-2001, οι παρακάτω Φορείς:
1. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας, που εδρεύει στην Βέροια, οδός
Μητροπόλεως 44, Τ.Κ. 591 00, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Νομάρχη κ.
Γιάννη Σπάρτση.
2. Η Τοπική ΄Ενωση Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ) Νομού Ημαθίας, που
εδρεύει στην Βέροια, οδός Μητροπόλεως 44, Τ.Κ. 591 00, νόμιμα
εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρο της κ. Γιάννη Δημούλη, σύμφωνα με την
……/…./….-….-2001 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της,
3. Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ημαθίας (ΕΒΕΗ), που
εδρεύει στην Βέροια, οδός Κεντρικής 7, Τ.Κ. 591 00, νόμιμα
εκπροσωπούμενο από τ… κ. ………., σύμφωνα με την …./..-….-2001
απόφαση τ.. …. …,
4. Η ΄Ενωση Οινοποιών Αμπελώνα Μακεδονίας, που εδρεύει στ.. ………….,
οδός ………………………., Τ.Κ. ………………., νόμιμα εκπροσωπούμενη
από τον κ. …………………………………………………, σύμφωνα με την
…../…..-……—2001 απόφαση τ… … …,
5. Η ΄Ενωση Ξενοδόχων Ημαθίας, που εδρεύει στ. …………………………..,
οδός ………………………………….., Τ.Κ. …, νόμιμα εκπροσωπούμενη από
τ.. κ. …………………………………., σύμφωνα με την …/….-….-2001
απόφαση τ… ….. ……,
6. Ο Δήμος Βέροιας, που εδρεύει στην Βέροια, οδός Μητροπόλεως 44, Τ.Κ.
591 00, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο κ. Γιάννη Χασιώτη,
σύμφωνα με την …../…..-…..-2001 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του,

7. Ο Δήμος Νάουσας, που εδρεύει στην Νάουσα, οδός Δημαρχίας 30, Τ.Κ. 592
00, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο κ. Δημήτρη Βλάχο, σύμφωνα
με την …../…..-…..-2001 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του,
8. Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, που εδρεύει στην Αλεξάνδρεια, οδός Εθνικής
Αντίστασης 42, Τ.Κ. 593 00, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο κ.
Γιάννη Δημούλη, σύμφωνα με την …../…..-…-…..-2001 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου του,
9. Ο Δήμος Βεργίνας, που εδρεύει στην Βεργίνα, οδός Αντιγόνου Γονατά 17,
Τ.Κ. 590 31, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο κ. Δημήτρη
Μελιόπουλο, σύμφωνα με την …../…..-…..-2001 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του,
10. Ο Δήμος Ανθεμίων, που εδρεύει στον Κοπανό, οδός Ερμού 71, Τ.Κ. 590 35,
νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο κ. Κοσμά Καρυπίδη, σύμφωνα
με την …../…..-…..-2001 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του,
συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα εξής:
΄Αρθρο 1
Νομική Βάση και Περιεχόμενο Σύμβασης
1.1. Η παρούσα Σύμβαση είναι Προγραμματική, και στηρίζεται στις διατάξεις του
άρθρου 35 του Π.Δ. 410/1995, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25
του Ν. 2738/1999.
1.2. Η Σύμβαση αυτή περιέχει:
 Προοίμιο
 Αντικείμενο της Σύμβασης
 Πόροι - Χρηματοδότηση
 Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης του αντικειμένου της Σύμβασης
 Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων
 Κοινή Επιτροπή
 Διάρκεια ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης
 Τροποποιήσεις – τελικές διατάξεις της Προγραμματικής Σύμβασης
΄Αρθρο 2
Προοίμιο
2.1. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμμετέχουν, στο Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής
Νομού Ημαθίας περιόδου 2001 της Νομαρχιακής Επιτροπής Τουριστικής Προβολής
(ΝΕΤΠ) Νομού Ημαθίας, η οποία κατάρτισε και υπέβαλε αρμοδίως. Το Πρόγραμμα
αυτό, όπως εγκρίθηκε από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ), και όπως
έγινε αποδεκτό και οριστικοποιήθηκε από την ΝΕΤΠ, υλοποιείται από την ΝΕΤΠ, με
συγχρηματοδότηση του ΕΟΤ (κατά 50%) και των Φορέων που μετέχουν (κατά το
υπόλοιπο 50%).
2.2. Για την έγκαιρη, ομαλή και απρόσκοπτη υλοποίηση του Προγράμματος,
σύμφωνα με τις σχετικές εγκρίσεις του ΕΟΤ και με τις αποφάσεις της ΝΕΤΠ, τα
Συμβαλλόμενα Μέρη εκφράζουν την βούλησή τους για συνεργασία με βάση τους
όρους της Σύμβασης αυτής.

΄Αρθρο 3
Αντικείμενο της Σύμβασης
3.1.
3.2.

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση αφορά στην υλοποίηση του
Προγράμματος Τουριστικής Προβολής Νομού Ημαθίας περιόδου 2001.
Ο αναλυτικός πίνακας περιεχομένων του αντικειμένου αυτού παρουσιάζεται
στο συνημμένο Παράρτημα I της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.
΄Αρθρο 4
Πόροι – Χρηματοδότηση

4.1. Ο συνολικός προϋπολογισμός υλοποίησης του αντικειμένου της παρούσας
ανέρχεται στο ποσόν των 28.850.000 (είκοσι οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων
πενήντα χιλιάδων) δραχμών, όπως φαίνεται στο Παράρτημα ΙI.
4.2. Οι πόροι για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης προέρχονται από:
α/α
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Φορέας
Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας
ΤΕΔΚ Ν Ημαθίας
ΕΒΕ Ημαθίας
Ενωση Οινοποιών Αμπελώνα Μακεδονίας
Ενωση Ξενοδόχων Ημαθίας
Δήμος Βέροιας
Δήμος Νάουσας
Δήμος Αλεξάνδρειας
Δήμος Βεργίνας
Δήμος Ανθεμίων
Σύνολο

Ποσό
10.350.000
10.000.000
1.000.000
500.000
500.000
1.000.000
2.000.000
2.000.000
500.000
500.000
500.000
28.850.000

και διατίθενται για την υλοποίηση των ενεργειών και των δράσεων του εγκεκριμένου
Προγράμματος Τουριστικής Προβολής Νομού Ημαθίας 2001, σύμφωνα με τις
σχετικές αποφάσεις της ΝΕΤΠ.
4.3. Οι πόροι (συνεισφορά του ΕΟΤ και του κάθε Συμβαλλομένου Μέρους)
κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό, που τηρείται στην ALΡΗΑ BANK Τράπεζα
(αριθ. Λ/σμού 580-002101-042654 ), από την Ενωση Ξενοδόχων Ημαθίας, η οποία
και ορίζεται με την σύμφωνη γνώμη και αποδοχή όλων των Συμβαλλομένων Μερών
ως διαχειριστής του λογαριασμού αυτού. Η εκταμίευση των ποσών θα γίνεται στον
κ. Σαλιάγκα Γεώργιο, Προϊστάμενο του Γραφείου Τουρισμού της Ν.Α. Ημαθίας, ο
οποίος ορίζεται υπόλογος για το συνολικό ποσό του Προγράμματος, μετά την
προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών (τιμολόγια, αποδείξεις κ.λ.π.) στην
Ενωση Ξενοδόχων, που τηρεί αρχείο φωτοαντιγράφων των δικαιολογητικών, ενώ τα
πρωτότυπα τηρεί ο παραπάνω υπόλογος υπάλληλος.

΄Αρθρο 5
Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης
Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΙI, που
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Το χρονοδιάγραμμα μπορεί να
τροποποιείται με απόφαση της Κοινής Επιτροπής (όπως αυτή προβλέπεται στο
΄Αρθρο 7 της παρούσας Σύμβασης), ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του φυσικού
αντικειμένου της.
΄Αρθρο 6
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων
6.1. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας αναλαμβάνει:
6.1.1. Να διασφαλίσει την ομαλή χρηματοδότηση της παρούσας, στο μέρος που της
αναλογεί (=10.000.000 δρχ.), μεριμνώντας για την κατάθεση, οπωσδήποτε μέχρι
31/10/2001, του ποσού της συνεισφοράς της στον τραπεζικό λογαριασμό της παρ.
(4.3.) της παρούσας.
6.1.2. Να συνεργάζεται σε όλη την διάρκεια της Σύμβασης με τους άλλους
Συμβαλλομένους και τα αρμόδια όργανά τους στην υλοποίηση του Προγράμματος,
και να παρέχει κάθε αναγκαία βοήθεια στο πλαίσιο του ρόλου και των δυνατοτήτων
της, για την ολοκλήρωση των προβλεπομένων στην Σύμβαση αυτή αντικειμένων.
6.1.3. Σε περίπτωση που απαιτείται η συνδρομή και άλλων Κρατικών, Κοινωνικών
και λοιπών Φορέων, για την υλοποίηση της Σύμβασης, να παρεμβαίνει κατάλληλα
και να συντονίζει τις ενέργειες των Συμβαλλομένων Μερών προς τους Φορείς
αυτούς.
6.1.4. Να υποβοηθήσει την σύναψη συμπληρωματικών Συμβάσεων, εφόσον αυτές
απαιτηθούν.
6.2. Η ΤΕΔΚ Ν Ημαθίας αναλαμβάνει:
6.2.1. Να διασφαλίσει την ομαλή χρηματοδότηση της παρούσας, στο μέρος που της
αναλογεί (= 1.000.000 δρχ.), μεριμνώντας για την κατάθεση, οπωσδήποτε μέχρι
31/10/2001, του ποσού της συνεισφοράς της στον τραπεζικό λογαριασμό της παρ.
(4.3.) της παρούσας.
6.2.2. Να συνεργάζεται σε όλη την διάρκεια της Σύμβασης με τους άλλους
Συμβαλλομένους και τα αρμόδια όργανά τους στην υλοποίηση του Προγράμματος,
και να παρέχει κάθε αναγκαία βοήθεια στο πλαίσιο του ρόλου και των δυνατοτήτων
της, για την ολοκλήρωση των προβλεπομένων στην Σύμβαση αυτή αντικειμένων.
6.2.3. Να υποβοηθήσει την σύναψη συμπληρωματικών Συμβάσεων, εφόσον αυτές
απαιτηθούν.
6.3. Το ΕΒΕ Ημαθίας αναλαμβάνει:
6.3.1. Να διασφαλίσει την ομαλή χρηματοδότηση της παρούσας, στο μέρος που του
αναλογεί (= 500.000 δρχ.), μεριμνώντας για την κατάθεση, οπωσδήποτε μέχρι
31/10/2001, του ποσού της συνεισφοράς της στον τραπεζικό λογαριασμό της παρ.
(4.3.) της παρούσας.
6.3.2. Να συνεργάζεται σε όλη την διάρκεια της Σύμβασης με τους άλλους
Συμβαλλομένους και τα αρμόδια όργανά τους στην υλοποίηση του Προγράμματος,
και να παρέχει κάθε αναγκαία βοήθεια στο πλαίσιο του ρόλου και των δυνατοτήτων
της, για την ολοκλήρωση των προβλεπομένων στην Σύμβαση αυτή αντικειμένων.

6.3.3. Να υποβοηθήσει την σύναψη συμπληρωματικών Συμβάσεων, εφόσον αυτές
απαιτηθούν.
6.4. Η Ενωση Οινοποιών Αμπελώνα Μακεδονίας αναλαμβάνει:
6.4.1. Να διασφαλίσει την ομαλή χρηματοδότηση της παρούσας, στο μέρος που της
αναλογεί (= 500.000 δρχ.), μεριμνώντας για την κατάθεση, οπωσδήποτε μέχρι
31/10/2001, του ποσού της συνεισφοράς της στον τραπεζικό λογαριασμό της παρ.
(4.3.) της παρούσας.
6.4.2. Να συνεργάζεται σε όλη την διάρκεια της Σύμβασης με τους άλλους
Συμβαλλομένους και τα αρμόδια όργανά τους στην υλοποίηση του Προγράμματος,
και να παρέχει κάθε αναγκαία βοήθεια στο πλαίσιο του ρόλου και των δυνατοτήτων
της, για την ολοκλήρωση των προβλεπομένων στην Σύμβαση αυτή αντικειμένων.
6.4.3. Να υποβοηθήσει την σύναψη συμπληρωματικών Συμβάσεων, εφόσον αυτές
απαιτηθούν.
6.5. Η Ενωση Ξενοδόχων Ημαθίας αναλαμβάνει:
6.5.1. Να διασφαλίσει την ομαλή χρηματοδότηση της παρούσας, στο μέρος που της
αναλογεί (= 1.000.000 δρχ.), μεριμνώντας για την κατάθεση, οπωσδήποτε μέχρι
31/10/2001, του ποσού της συνεισφοράς της στον τραπεζικό λογαριασμό της παρ.
(4.3.) της παρούσας.
6.5.2. Να συνεργάζεται σε όλη την διάρκεια της Σύμβασης με τους άλλους
Συμβαλλομένους και τα αρμόδια όργανά τους στην υλοποίηση του Προγράμματος,
και να παρέχει κάθε αναγκαία βοήθεια στο πλαίσιο του ρόλου και των δυνατοτήτων
της, για την ολοκλήρωση των προβλεπομένων στην Σύμβαση αυτή αντικειμένων.
6.5.3. Να υποβοηθήσει την σύναψη συμπληρωματικών Συμβάσεων, εφόσον αυτές
απαιτηθούν.
6.5.4. Να διακινεί, μέσω του τραπεζικού λογαριασμού της παρ. (4.3.) της παρούσας,
τους πόρους (έσοδα – έξοδα) για την υλοποίηση του Προγράμματος, σύμφωνα με τις
σχετικές εντολές και αποφάσεις της ΝΕΤΠ.
6.6. Ο Δήμος Βέροιας αναλαμβάνει:
6.6.1. Να διασφαλίσει την ομαλή χρηματοδότηση της παρούσας, στο μέρος που του
αναλογεί (= 2.000.000 δρχ.), μεριμνώντας για την κατάθεση, οπωσδήποτε μέχρι
31/10/2001, του ποσού της συνεισφοράς της στον τραπεζικό λογαριασμό της παρ.
(4.3.) της παρούσας.
6.6.2. Να συνεργάζεται σε όλη την διάρκεια της Σύμβασης με τους άλλους
Συμβαλλομένους και τα αρμόδια όργανά τους στην υλοποίηση του Προγράμματος,
και να παρέχει κάθε αναγκαία βοήθεια στο πλαίσιο του ρόλου και των δυνατοτήτων
της, για την ολοκλήρωση των προβλεπομένων στην Σύμβαση αυτή αντικειμένων.
6.6.3. Να υποβοηθήσει την σύναψη συμπληρωματικών Συμβάσεων, εφόσον αυτές
απαιτηθούν.
6.7. Ο Δήμος Νάουσας αναλαμβάνει:
6.7.1. Να διασφαλίσει την ομαλή χρηματοδότηση της παρούσας, στο μέρος που του
αναλογεί (= 2.000.000 δρχ.), μεριμνώντας για την κατάθεση, οπωσδήποτε μέχρι
31/10/2001, του ποσού της συνεισφοράς της στον τραπεζικό λογαριασμό της παρ.
(4.3.) της παρούσας.
6.7.2. Να συνεργάζεται σε όλη την διάρκεια της Σύμβασης με τους άλλους
Συμβαλλομένους και τα αρμόδια όργανά τους στην υλοποίηση του Προγράμματος,

και να παρέχει κάθε αναγκαία βοήθεια στο πλαίσιο του ρόλου και των δυνατοτήτων
της, για την ολοκλήρωση των προβλεπομένων στην Σύμβαση αυτή αντικειμένων.
6.7.3. Να υποβοηθήσει την σύναψη συμπληρωματικών Συμβάσεων, εφόσον αυτές
απαιτηθούν.
6.8. Ο Δήμος Αλεξάνδρειας αναλαμβάνει:
6.8.1. Να διασφαλίσει την ομαλή χρηματοδότηση της παρούσας, στο μέρος που του
αναλογεί (= 500.000 δρχ.), μεριμνώντας για την κατάθεση, οπωσδήποτε μέχρι
31/10/2001, του ποσού της συνεισφοράς της στον τραπεζικό λογαριασμό της παρ.
(4.3.) της παρούσας.
6.8.2. Να συνεργάζεται σε όλη την διάρκεια της Σύμβασης με τους άλλους
Συμβαλλομένους και τα αρμόδια όργανά τους στην υλοποίηση του Προγράμματος,
και να παρέχει κάθε αναγκαία βοήθεια στο πλαίσιο του ρόλου και των δυνατοτήτων
της, για την ολοκλήρωση των προβλεπομένων στην Σύμβαση αυτή αντικειμένων.
6.8.3. Να υποβοηθήσει την σύναψη συμπληρωματικών Συμβάσεων, εφόσον αυτές
απαιτηθούν.
6.9. Ο Δήμος Βεργίνας αναλαμβάνει:
6.9.1. Να διασφαλίσει την ομαλή χρηματοδότηση της παρούσας, στο μέρος που του
αναλογεί (= 500.000 δρχ.), μεριμνώντας για την κατάθεση, οπωσδήποτε μέχρι
31/10/2001, του ποσού της συνεισφοράς της στον τραπεζικό λογαριασμό της παρ.
(4.3.) της παρούσας.
6.9.2. Να συνεργάζεται σε όλη την διάρκεια της Σύμβασης με τους άλλους
Συμβαλλομένους και τα αρμόδια όργανά τους στην υλοποίηση του Προγράμματος,
και να παρέχει κάθε αναγκαία βοήθεια στο πλαίσιο του ρόλου και των δυνατοτήτων
της, για την ολοκλήρωση των προβλεπομένων στην Σύμβαση αυτή αντικειμένων.
6.9.3. Να υποβοηθήσει την σύναψη συμπληρωματικών Συμβάσεων, εφόσον αυτές
απαιτηθούν.
6.10. Ο Δήμος Ανθεμίων αναλαμβάνει:
6.10.1. Να διασφαλίσει την ομαλή χρηματοδότηση της παρούσας, στο μέρος που του
αναλογεί (= 500.000 δρχ.), μεριμνώντας για την κατάθεση, οπωσδήποτε μέχρι
31/10/2001, του ποσού της συνεισφοράς της στον τραπεζικό λογαριασμό της παρ.
(4.3.) της παρούσας.
6.10.2. Να συνεργάζεται σε όλη την διάρκεια της Σύμβασης με τους άλλους
Συμβαλλομένους και τα αρμόδια όργανά τους στην υλοποίηση του Προγράμματος,
και να παρέχει κάθε αναγκαία βοήθεια στο πλαίσιο του ρόλου και των δυνατοτήτων
της, για την ολοκλήρωση των προβλεπομένων στην Σύμβαση αυτή αντικειμένων.
6.10.3. Να υποβοηθήσει την σύναψη συμπληρωματικών Συμβάσεων, εφόσον αυτές
απαιτηθούν.

΄Αρθρο 7
Κοινή Επιτροπή
7.1. Για την παρακολούθηση της υλοποίησης της Σύμβασης αυτής συνιστάται
όργανο, με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή». Η Κοινή Επιτροπή αποτελείται από
δέκα (10) Μέλη, τα οποία ορίζονται ανά ένα (1), από κάθε Συμβαλλόμενο Φορέα.
Αμέσως μετά από την υπογραφή της Σύμβασης, οι Συμβαλλόμενοι Φορείς πρέπει να

ανακοινώσουν στην ΝΕΤΠ τα οριζόμενα από αυτούς Μέλη της Κοινής Επιτροπής και
τους Αναπληρωτές τους.
7.2. Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της τήρησης των
όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, η υποβοήθηση της υλοποίησης του
αντικειμένου της Σύμβασης, η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των Συμβαλλομένων
Μερών, σχετικής με την ερμηνεία των όρων ή με τον τρόπο εφαρμογής της.
7.3. Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής είναι ο Εκπρόσωπος της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Ημαθίας.
7.4. Η Επιτροπή συγκαλείται σε Συνεδρίαση από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση
αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρώτη Συνεδρίαση της Κοινής
Επιτροπής συγκαλείται σε 10 ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης. Χρέη
Γραμματέα εκτελεί ο Προϊστάμενος του Γραφείου Τουρισμού της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Ημαθίας.
7.5. Η Επιτροπή αποφασίζει για τυχόν τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης των αντικειμένων της Σύμβασης, ανάλογα με την πορεία της υλοποίησης.
7.6. Η Επιτροπή εγκρίνει την παράταση, με αιτιολογημένη και γραπτή απόφαση, της
χρονικής διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης, και σύμφωνα με τους όρους
αυτής.
΄Αρθρο 8
Διάρκεια Ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης
8.1. Η χρονική διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα(12)
μήνες από την υπογραφή της.
8.2. Η διάρκεια της Σύμβασης μπορεί να τροποποιηθεί με αιτιολογημένη απόφαση
της Κοινής Επιτροπής, αν αυτό επιβάλλεται από το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του
αντικειμένου της Σύμβασης.

΄Αρθρο 9
Τελικές Διατάξεις
9.1. Καμία τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης ή επέκταση αυτής, λόγω
ανάγκης εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, δεν αναγνωρίζεται χωρίς έγγραφο,
που υπογράφεται από Εκπροσώπους των Συμβαλλομένων Μελών, που, στην
προκειμένη περίπτωση, είναι τα Μέλη της Κοινής Επιτροπής, τα οποία αποφασίζουν
σχετικά με ομοφωνία.
9.2. Η για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία μη άσκηση των δικαιωμάτων ή παράλειψη
υποχρεώσεων από οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο Μέρος, ή η ανοχή καταστάσεων
αντίθετων προς τον Προγραμματική Σύμβαση ή η καθυστέρηση στην λήψη μέτρων
που προβλέπει η Σύμβαση αυτή, από οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο Μέρος, δεν μπορεί
να θεωρηθεί ως παραίτηση των Συμβαλλομένων Μερών από δικαιώματα ή απαλλαγή
από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα Συμβαλλόμενα Μέρη, που δεν
αναγνωρίζονται από την Προγραμματική αυτή Σύμβαση.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα Μέρη,
και προς απόδειξή τους συντάχθηκε η παρούσα Σύμβαση, η οποία, αφού
αναγνώσθηκε, υπογράφεται σε δέκα (10) πρωτότυπα, από τα οποία το κάθε
συμβαλλόμενο Μέρος λαμβάνει από ένα:

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη
ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΑΡΤΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΔΚ Ν ΗΜΑΘΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΥΛΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΒΕ ΗΜΑΘΙΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΩΜΑΣ ΚΟΥΤΕΡΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΕΛΗΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΑΧΟΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΥΛΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΝΘΕΜΙΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΟΣΜΑΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I:
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ) ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Υλοποίηση του εγκεκριμένου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής Νομού Ημαθίας
2001, με τις παρακάτω ενέργειες – δράσεις:
α/α
01
02
03
04
05
06
07
08
09

Ενέργεια – Δράση
΄Εκδοση Τουριστικών Εντύπων Ν Ημαθίας
Δημιουργία ηλεκτρονικού-φωτογραφικού αρχείου
΄Εκδοση αφισών
Εκτύπωση φακέλων-ντοσιέ
Καταχωρήσεις σε τουριστικά έντυπα
Συμμετοχή σε Εκθέσεις Τουρισμού
Φιλοξενίες δημοσιογράφων-δημόσιες σχέσεις
Προμήθεια διαφημιστικών δώρων
Δημιουργία τουριστικού cd rom
Σύνολο

Ποσό
14.000.000
800.000
800.000
700 .000
1.500.000
6.000.000
2.000.000
2.000.000
1.050.000
28.850.000 δρχ.

σύμφωνα με τις ειδικότερες αποφάσεις και τον προγραμματισμό της ΝΕΤΠ Ημαθίας.
Την υλοποίηση των παραπάνω έργων και ενεργειών αναλαμβάνει η Νομαρχιακή
Επιτροπή Τουριστικής Προβολής με τη συμβολή της αρμόδιας Υπηρεσίας (Γραφείο
Τουρισμού) της Ν.Α. Ημαθίας, στα πλαίσια πάντα των αποφάσεων της .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΔΑΠΑΝΗ (ΔΡΧ)

Υλοποίηση Προγράμματος Τουριστικής
Προβολής Νομού Ημαθίας 2001, με
συγχρηματοδότηση:
του ΕΟΤ, &
των Συμβαλλομένων Φορέων της
παρούσας Π.Σ.

28.850.000

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Υλοποίηση Προγράμματος Τουριστικής
Προβολής Νομού Ημαθίας 2001

2001

2002

Χρονοδιάγραμμα
υλοποίησης

Β) Ορίζει ως εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή του άρθρου … της
παραπάνω σύμβασης τον Κων/νο Πουλασουχίδη, δημοτικό σύμβουλο.
Γ) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Βέροιας για την υπογραφή της παραπάνω
προγραμματικής σύμβασης.
Δ) Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του Δήμου μας οικονομικού έτους 2001 ως
εξής:
1) Μεταφέρει από τον ΚΑ. (511.1) «Αποθεματικόν» ποσό 2.000.000 δρχ.
(5.869,41 Ευρώ) και δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ. 212.9κη και τίτλο
«Συμμετοχή στην προγραμματική σύμβαση υλοποίησης προγράμματος
προβολής Ν. Ημαθίας έτους 2001-2002» και φορέα υλοποίησης της την
Νομαρχιακή Επιτροπή Τουριστικής Προβολής Ν. Ημαθίας.
2) Ψηφίζει τις σχετικές πιστώσεις.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 536/ 2001
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μ.
I.
Κ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ Κ.
Α.
Κ.
Γ.
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ν.
Λ.
Ν.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΡΑΛΑΣ
Σ.
Ι.

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ποτουρίδης
Kουρουζίδης
Πουλασουχίδης
Ασλάνογλου
Δελαβερίδης
Κόλβατζης
Ουρσουζίδης
Χαμαλής
Τάκης
Ουσουλτζόγλου
Γεωργιάδης
Τριανταφυλλίδης

ΔΗΜΑΡΧ. ΠΑΡΕΔΡΟΣ
Χ. Μουτσιόπουλος
Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 20-11-2001
Ο Δήμαρχος

Γιάννης Χασιώτης

Χ.
Χ.
Λ.
Θ.
Ι.
Ε.
Γ.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Τσαβδαρίδης
Σιδηρόπουλος
Ακριβόπουλος
Κουκουρδής
Μανακούλης

