ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 6/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 127/2001
Περίληψη
Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ
του Ελληνικού Δημοσίου, του Δήμου Βέροιας κ.λ.π. για
την εκπόνηση της μελέτης «Ολοκληρωμένο πρόγραμμα
ανάπτυξης ορεινού όγκου Ανατολικού Βερμίου Ν.
Ημαθίας».
Σήμερα 5 Μαρτίου του έτους 2001 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 15:00
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 1-3-2001 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 25 μέλη.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη συζήτηση της προ ημερησίας
διάταξης αποχώρησε ο κ. Ι. Ακριβόπουλος.
Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 119/2001 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Ποτουρίδης, Μ. Γαβρίδης.
Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 123/2001 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Σ. Παναγιωτίδης, Θ. Σιδηρόπουλος.
Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 127/2001 απόφασης
Αποχώρησαν οι κ.κ. Λ. Τσαβδαρίδης, Ε. Σοφιανίδης.
Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 128/2001 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Κ. Γκαβαϊσές και επανήλθε κατά τη
συζήτηση της υπ’ αριθ. 129/2001 απόφασης.
Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 130/2001 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Χαμαλής, Χ. Γεωργιάδης, Π.
Αγαθαγγελίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου που έχει ως εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 25 τουΝ.2738/1999 με τις
οποίες αντικαθίσταται το άρθρο 35 του Π.Δ 410/95 είναι δυνατή η υπογραφή της
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου του Δήμου Βέροιας, του
Δήμου Νάουσας, του Δήμου Δοβρά και της Αναπτυξιακής Ημαθίας (ΑΝ.ΗΜΑ) Α.Ε με
στόχο την εκπόνηση μελέτης με τίτλο "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ'.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δ.Σ.:
1.-Να εγκρίνει την υπογραφή ή μη της παραπάνω προγραμματικής σύμβασης.
2.-Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης
υλοποίησης της σύμβασης αυτής.
3.-Να εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο για την υπογραφή της παραπάνω σύμβασης.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Δήμαρχος :Στο πρόγραμμα αυτό, όπου συμμετέχουν η Ν.Α και οι Δήμοι Βέροιας,
Νάουσας και Δοβρά, εξασφαλίστηκε για τη σύνταξη της μελέτης, πίστωση 18.000.000 δρχ.,
από την Περιφέρεια και έχει εγκριθεί από τον κ. Περιφερειάρχη η απόφαση για την
χρηματοδότηση αυτή. Η πρόταση της Περιφέρειας είναι η διαμόρφωση μίας
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ αυτής, των τριών παραπάνω Δήμων και της
Αναπτυξιακής Εταιρείας, για τη σύνταξη της μελέτης. Εισηγούμαι να υπογραφεί η σύμβαση
για να προχωρήσει η μελέτη.
Στην Κοινή Επιτροπή του αρ. 7 της σύμβασης προτείνω να είμαι εγώ με
αναπληρωτή τον κ. Ε.Λελεκάκη.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
2.- Το συνημμένο σχέδιο προγραμματικής σύμβασης.
3.- Την ανάγκη υπογραφής της παραπάνω σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης
«Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης ορεινού όγκου Ανατολικού Βερμίου Ν. Ημαθίας».
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 μεταξύ του Ελληνικού
Δημοσίου, του Δήμου Βέροιας, του Δήμου Νάουσας, του Δήμου Δοβρά και της
Επιχείρησης της Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Εταιρία Νομού Ημαθίας
Α.Ε.», που έχει ως εξής:
Σήμερα ........................2001, οι πιο κάτω φορείς :
1. Το Ελληνικό Δημόσιο, που εκπροσωπείται από τον Γενικό Γραμματέα
Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, κ. Βαλασόπουλο Βασίλειο που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη,
οδός "Καθ. Ρωσίδη 11, Τ.Κ. 546 55.
2. Ο Δήμος Βέροιας που εδρεύει Μητροπόλεως 44 , Τ.Κ. 591 00 νόμιμα
εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο κ. Χασιώτη Ιωάννη σύμφωνα με την ..................
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
3. Ο Δήμος Νάουσας που εδρεύει Δημαρχίας 30 , Τ.Κ. 592 00 νόμιμα εκπροσωπούμενος
από τον Δήμαρχο κ. Βλάχο Δημήτριο σύμφωνα με την .................. απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου.
4. Ο Δήμος Δοβρά που εδρεύει Άγιος Γεώργιος , Τ.Κ. 591 00 νόμιμα εκπροσωπούμενος
από τον
Δήμαρχο κ. Χατζηγεωργίου Κωνσταντίνο σύμφωνα με την ..................
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
5. Η Επιχείρηση της Αυτοδιοίκησης με την ονομασία "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε." που εδρεύει στην Βέροια οδός Θεσσαλονίκης 46 Τ.Κ. 591
00 και στο εξής θα αναφέρεται με τον διακριτικό τίτλο ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. που νόμιμα
εκπροσωπείται από τον πρόεδρο κ. Σπάρτση Ιωάννη ειδικά εξουσιοδοτημένο για την
υπογραφή της παρούσας με την ....................... απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Έχοντας υπόψη την με Αρ. Πρωτ. ...................... απόφαση της Επιτροπής του άρθρου
13, παρ. 6 του Ν. 2539/97 για ένταξη της μελέτης ‘’ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ’’
στο Ειδικό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Π.Τ.Α.), συμφωνούν και
συναποδέχονται τα εξής:
Άρθρο 1 Νομική Βάση και Περιεχόμενο Σύμβασης
1.1.
1.2.

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.
Η σύμβαση αυτή περιέχει δέκα (10) άρθρα που αναφέρονται αντίστοιχα στα εξής:
- Προοίμιο
- Αντικείμενο της σύμβασης
- Πόροι - Χρηματοδότηση
- Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης
- Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων
- Κοινή Επιτροπή
- Διαδικασία παραλαβής της μελέτης
- Διάρκεια ισχύος της Προγραμματικής σύμβασης
- Τροποποιήσεις - τελικές διατάξεις της Προγραμματικής σύμβασης
Άρθρο 2 Προοίμιο

2.1.

Στην περιοχή των Δήμων Βέροιας, Νάουσας και Δοβρά του Νομού Ημαθίας, που
μετέχουν ως συμβαλλόμενοι στην παρούσα Προγραμματική Σύμβαση, έχει
εγκριθεί η εκπόνηση της μελέτης με τίτλο "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
ΗΜΑΘΙΑΣ’’

2.2.

Για την ταχύτερη δυνατή εκπόνηση της ανωτέρω μελέτης, τα συμβαλλόμενα μέρη
εκφράζουν τη βούληση τους για συνεργασία με βάση τους όρους της σύμβασης
αυτής.
Άρθρο 3 Αντικείμενο Σύμβασης

3.1.

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση αφορά στην εκπόνηση μελέτης με τίτλο
‘’ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ’’

3.2. Οι προδιαγραφές της μελέτης αυτής παρατίθενται στο συνημμένο Παράρτημα III της
παρούσας προγραμματικής σύμβασης και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της.
Άρθρο 4 Πόροι -Χρηματοδότηση
Ο συνολικός προϋπολογισμός εκπόνησης της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των
18.000.000δρχ., όπως φαίνεται στο Παράρτημα Ι.
Οι πόροι για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης προέρχονται από το Ειδικό
Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Π.Τ.Α.).

Άρθρο 5 Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης
Το χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της μελέτης παρουσιάζεται στο Παράρτημα II, που
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. Το χρονοδιάγραμμα μπορεί να τροποποιείται με
απόφαση της Κοινής Επιτροπής (όπως αυτή προβλέπεται στο Άρθρο 7 της παρούσας
Σύμβασης), ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου αυτής.
Άρθρο 5 Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων
Το Ελληνικό Δημόσιο όπως εκπροσωπείται από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Κ.
Μακεδονίας αναλαμβάνει τις εξής υποχρεώσεις :
6.1.1. Να χρηματοδοτήσει την εκπόνηση της μελέτης με το ποσό που αναφέρεται στο
άρθρο 4 της παρούσας μεριμνώντας για την μεταφορά των αναγκαίων πιστώσεων στο
Δήμο Βέροιας
6.1.2. Να συνεργάζεται σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης με τους άλλους
συμβαλλόμενους και τα αρμόδια όργανά τους στην υλοποίηση των προβλεπόμενων
εργασιών και να παρέχει κάθε αναγκαία βοήθεια στο πλαίσιο του ρόλου και των
δυνατοτήτων του για την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων στη σύμβαση αυτή
αντικειμένων.
6.1.3. Σε περίπτωση που απαιτείται η συνδρομή και άλλων κρατικών φορέων για την
υλοποίηση της σύμβασης να παρεμβαίνει κατάλληλα και να συντονίζει τις ενέργειες των
συμβαλλομένων μερών προς τους φορείς αυτούς.
Οι Δήμοι Νάουσας και Δοβρά αναλαμβάνουν :
6.2.1. Να διευκολύνουν το επιστημονικό και λοιπό προσωπικό, που θα απασχοληθεί για
την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης, στη συγκέντρωση των απαραίτητων
στοιχείων και πληροφοριών, την πραγματοποίηση των απαιτούμενων συνεργασιών και
γενικότερα στην εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών.
Ο Δήμος Βέροιας αναλαμβάνει:
6.3.1. Να διευκολύνει το επιστημονικό και λοιπό προσωπικό, που θα απασχοληθεί για την
υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης, στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων
και πληροφοριών, την πραγματοποίηση των απαιτούμενων συνεργασιών και γενικότερα
στην εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών.
6.3.2. Την διάθεση των πόρων που προβλέπονται από το άρθρο 4 της παρούσας Σύμβασης
για τις δαπάνες εκπόνησης της μελέτης.
Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ορίζεται ως φορέας εκτέλεσης
του αντικειμένου της σύμβασης και αναλαμβάνει:
6.4.1. Την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 3 και τα Παραρτήματα ΙΙ και III της παρούσας.
6.4.2. Να διαθέτει για το σκοπό αυτό το αναγκαίο προσωπικό, και να συνεργασθεί με
εξωτερικούς συνεργάτες - εξειδικευμένες εταιρίες, εφ' όσον κριθεί αναγκαίο, προκειμένου
να διασφαλισθεί η αρτιότητα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης.
6.4.3. Την ενημέρωση των μελών της Κοινής Επιτροπής του άρθρου 7 σχετικά με την
υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης καθώς και την προετοιμασία, την αποστολή 10
ημερών πριν, κάθε σχετικού υλικού των συνεδριάσεων της Κοινής Επιτροπής και την
αναγκαία γραμματειακή υποστήριξη.
6.4.4 Ρητά συμφωνείται ότι για την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης θα
περιέλθει στην ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. το σύνολο του ποσού της χρηματοδότησης (18.000.000
δρχ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), το οποίο θα διατεθεί από αυτήν αποκλειστικά και
μόνο για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης. Η διάθεση της απαιτούμενης
χρηματοδότησης θα γίνεται κάθε φορά με απόφαση της Κοινής Επιτροπής του άρθρου 7.

Άρθρο 7 Κοινή Επιτροπή
Για την παρακολούθηση υλοποίησης της σύμβασης αυτής συνίσταται όργανο με
την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή» που θα αποκαλείται στη συνέχεια «Επιτροπή». Η
«Επιτροπή» αποτελείται από πέντε (5) μέλη, τα οποία ορίζονται ανά ένα (1) από κάθε
συμβαλλόμενο φορέα. Αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι
φορείς πρέπει να κοινοποιήσουν αμφίδρομα τα οριζόμενα από αυτούς μέλη της
«Επιτροπής» και τους αναπληρωτές τους.
Αντικείμενο της «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 τον τρόπο εφαρμογής της.
Πρόεδρος της «Επιτροπής» ορίζεται ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας.
Η «Επιτροπή» συγκαλείται από τον Πρόεδρο της. Στην πρόσκληση γράφονται τα θέματα
της ημερήσιας διάταξης. Η πρώτη συνεδρίαση της «Επιτροπής» συγκαλείται 15 ημέρες
από την υπογραφή της Σύμβασης. Χρέη γραμματέα της «Επιτροπής» εκτελεί ο
εκπρόσωπος της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.
Η «Επιτροπή» αποφασίζει για την παραλαβή των επιμέρους φάσεων και του συνόλου της
μελέτης καθώς και για την πορεία των εκταμιεύσεων προς την ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.
Η «Επιτροπή» αποφασίζει για τυχόν τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης
των αντικειμένων της σύμβασης ανάλογα με την πορεία υλοποίησης.
Η «Επιτροπή» εγκρίνει την παράταση, με αιτιολογημένη και γραπτή απόφαση, της
χρονικής διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης και σύμφωνα με τους όρους αυτής.
Η «Επιτροπή», εφ' όσον κριθεί αναγκαίο, μπορεί να ζητήσει γραπτή γνωμοδότηση από
ειδικό επιστημονικό προσωπικό των υπηρεσιών της Περιφέρειας για εξειδικευμένα θέματα
της μελέτης.
Η «Επιτροπή» συνέρχεται τακτικά ανά 60 ημέρες και έκτακτα όταν το ζητήσει ένας από
τους συμβαλλομένους φορείς.
Η «Επιτροπή» βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα 3/5 (ή τα 4/6) των μελών της.
Οι αποφάσεις πρέπει να είναι αιτιολογημένες και παίρνονται κατά πλειοψηφία των
παρόντων μελών πλην της αναφερόμενης στο άρθρο 10.1 περίπτωσης.
Οι λοιπές λεπτομέρειες για την λειτουργία της «Επιτροπής» καθορίζονται με
αποφάσεις της.
Άρθρο 8 Διαδικασία Παραλαβής Φάσεων και Συνόλου της Μελέτης
Η προθεσμία για την έγκριση όλων των φάσεων καθώς και του συνόλου της
μελέτης, ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες από την κατάθεσή τους για έγκριση στην
«Επιτροπή» του άρθρου 7. Αν η παραπάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ακολουθείται
διαδικασία αυτοδίκαιης έναρξης της επόμενης φάσης της μελέτης από τον φορέα
εκτέλεσης.
Η «Επιτροπή», εάν διαπιστώσει ελλείψεις, παραλήψεις ή αδυναμίες της μελέτης θα
συντάξει πρωτόκολλο παρατηρήσεων το οποίο ανακοινώνεται με συστημένη επιστολή
στον φορέα εκτέλεσης εντός είκοσι (20) ημερών από την παράδοση της κάθε φάσης. Ο
φορέας εκτέλεσης υποχρεούται μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την
ημερομηνία παραλαβής τους, να συμμορφωθεί με τις παρατηρήσεις της «Επιτροπής»,
αναμορφώνοντας και παραδίδοντας τις φάσεις ή το σύνολο της μελέτης αντίστοιχα αφού
εντάξει τις υποδειχθείσες βελτιώσεις σε ενιαίο κείμενο. Η διαδικασία αυτή μπορεί να
επαναληφθεί περισσότερες από μία φορά εφόσον η «Επιτροπή» κρίνει αυτό ως σκόπιμο.

Εάν ο φορέας εκτέλεσης δεν συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της «Επιτροπής», η
«Επιτροπή» συντάσσει πρωτόκολλο μη παραλαβής, αναφέροντας λεπτομερώς τους
λόγους. Εάν μετά παρέλευση δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω
απόφασης ο φορέας εκτέλεσης δεν συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της «Επιτροπής», αυτή
λαμβάνει απόφαση εξαίρεσής του από την Προγραμματική Σύμβαση και αποφασίζει για
την διαδικασία ολοκλήρωσης του αντικειμένου της Σύμβασης.
Ο Φορέας Εκτέλεσης υποχρεούται να παραδώσει κάθε φάση της μελέτης σε πέντε (5) (όσα
τα μέλη της Επιτροπής) αντίγραφα στην «Επιτροπή» για την σύνταξη της σχετικής
απόφασης έγκρισης και παραλαβής . Όταν η μελέτη κριθεί ότι ανταποκρίνεται στους
όρους της σύμβασης παραλαμβάνεται οριστικώς και ο φορέας εκτέλεσης υποχρεούται να
υποβάλει:
1.

Στον Φορέα Υλοποίησης :
- Τρία (3) αντίγραφα της μελέτης (όσοι οι Δήμοι)
- Τρεις (3) δισκέτες ΙΒΜ ΡΟΚΜΑΤ 3,5", χωρητικότητας 1,44ΜΒ σεΑ80 II
μορφή, με το περιεχόμενο της μελέτης

2.

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας :
- Τρία (3) αντίγραφα της μελέτης
- Τρεις (3) δισκέτες ΙΒΜ ΡΟΚΜΑΤ 3,5", χωρητικότητας 1,44ΜΒ σε Α30 II μορφή,
με το περιεχόμενο της μελέτης
Άρθρο 9 Διάρκεια Ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης

9.1.

Η συνολική διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης ορίζεται σε δεκαέξι (16) μήνες
από την υπογραφή της.

9.2.

Η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να τροποποιηθεί με αιτιολογημένη απόφαση της
Κοινής Επιτροπής, αν αυτό επιβάλλεται από το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του
αντικειμένου της Σύμβασης.
Άρθρο 10 Τελικές Διατάξεις

10.1. Η για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία μη άσκηση των δικαιωμάτων ή η παράλειψη
υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων
αντίθετων προς την Προγραμματική Σύμβαση ή καθυστέρηση στη λήψη μέτρων
που προβλέπει η Σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος δεν μπορεί
να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μέρων 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 απόδειξη αφού αγνώσθηκε η σύμβαση αυτή, υπογράφεται σε επτά (7) αντίτυπα κατά
τα ακόλουθα και κάθε μέρος λαμβάνει από ένα.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Για το Ελληνικό Δημόσιο
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Για το Δήμο Βέροιας
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Για το Δήμο Νάουσας
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Για το Δήμο Δοβρά
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΒΡΑ
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Για την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ (ΑΝ.ΗΜΑ.) Α.Ε.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΠΑΡΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΑΠΑΝΗ (ΔΡΧ)

Μελέτη ‘’ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ’’

18.000.000

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II : ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

2001

Μελέτη ‘’ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
ΗΜΑΘΙΑΣ’’
Α' ΦΑΣΗ
Β· ΦΑΣΗ

3

4

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Πλαίσιο και στόχοι της μελέτης
2. Μεθοδολογική προσέγγιση
3. Διάρθρωση της μελέτης

5

6

7

8

9

10

Η έκταση του Μέρους Α δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 5 σελίδες
Β. Η ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
1. Τα χαρακτηριστικά της περιοχής
• Σύντομη παρουσίαση των κυριότερων χαρακτηριστικών της περιοχής
(γεωγραφική θέση, διοικητική οργάνωση, πληθυσμός, οικιστικό δίκτυο,
απόσταση από σημαντικά πληθυσμιακά κέντρα, κλπ.)
• Αναφορά στα κυριότερα προβλήματα της περιοχής (π.χ. πληθυσμιακή
αποδυνάμωση, απομόνωση, χαμηλό επίπεδο ευημερίας, χαμηλά εισοδήματα.
αρνητική ηλικιακή διάρθρωση πληθυσμού, ελλείψεις στις υποδομές κλπ.)
• Σύντομη παρουσίαση των υπαρχόντων και των δυνητικών συγκριτικών
πλεονεκτημάτων της περιοχής (π.χ. φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον, κλπ.)
2. Φυσικό-γεωγραφικά στοιχεία της περιοχής
• Σύντομη παρουσίαση της κοινωνικοοικονομικής εξέλιξης της περιοχής, με
έμφαση στις διαδικασίες κοινωνικού και οικονομικού μετασχηματισμού, καθώς
και τις αιτίες που οδήγησαν σ' αυτές (ιδιαίτερη έμφαση στις επιπτώσεις
πρόσφατων διαρθρωτικών παρεμβάσεων).
Η έκταση του Μέρους Β δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 5 σελίδες
Γ. ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
1. Δημογραφικές τάσεις
• Επίπεδο και εξέλιξη πληθυσμού ανά Δήμο και συνολικά (1971-1981-1991)
• Πληθυσμιακή πυκνότητα (1971-1981-1991)
• Ηλικιακή διάρθρωση πληθυσμού (1971-1991)
• Αριθμός νοικοκυριών (1971-1991)
• Κοινωνικά χαρακτηριστικά πληθυσμού π.χ. επίπεδο εκπαίδευσης (1971-1991)
• Συμπεράσματα - μελλοντικές προοπτικές (πρόβλεψη συνολικού πληθυσμού.
εκτίμηση της εξέλιξης στην πυραμίδα ηλικιών 1991-1999 κ.ά.)
2. Οι οικονομικές επιδόσεις της περιοχής
• Ενδεικτικά στοιχεία ΑΕΠ (σε επίπεδο νομού) 1985-1997: Συνολικό ΑΕΠ, ΑΕΠ
κατά κεφαλή, ΑΕΠ κατά κλάδο.
• Απασχόληση (συνολική και κατά κλάδο) 1971-1981-1991
• Εξέλιξη οικονομικά ενεργού πληθυσμού (1971-1981-1991)
• θέση της περιοχής μελέτης σε σχέση με τις κυριότερες αγορές και τους
συγκοινωνιακούς κόμβους της ευρύτερης περιοχής
• Συμπεράσματα-μελλοντικές προοπτικές
3. Ο πρωτογενής τομέας
• Κύρια χαρακτηριστικά (κυριότερες μορφές δραστηριότητας-χαρακτηριστικά)
 Αριθμός, μέγεθος και διάρθρωση εκμεταλλεύσεων (1990-1999)
• Αρδευόμενες εκμεταλλεύσεις και εκτάσεις
• Κύριες χρήσεις αγροτικής γης
• Εξέλιξη του κλάδου της κτηνοτροφίας στην περιοχή
• Παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων (έμφαση στα
προϊόντα ονομασίας προέλευσης)
• Χαρακτηριστικά απασχολουμένων στην γεωργία (ηλικία κλπ.) –προσέγγιση
επιπέδου πολυαπασχόλησης (1999)
• Κύρια χαρακτηριστικά της δασοπονίας
• Άλλες δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα και η συμβολή τους στην τοπική
οικονομία

• Εκτίμηση της απασχόλησης και του ΑΕΠ του τομέα (1999)
• Επενδυτικές δραστηριότητες και ενισχύσεις στον πρωτογενή τομέα (1990-99):
Προγράμματα,
έργα,
προϋπολογισμός,
φυσικό
αντικείμενο,
βαθμός
εκμετάλλευσης. Ιδιαίτερη έμφαση σε: σχέδια βελτίωσης, αρδευτικά, και
εγγειοβελτιωτικά έργα, νέοι αγρότες, κατάρτιση αγροτών, πρόωρη
συνταξιοδότηση,
εξισωτικές
αποζημιώσεις,
αγρο-περιβαλλοντικά
προγράμματα, δασώσεις γεωργικών εκτάσεων, κλπ.
• Συμπεράσματα-μελλοντικές προοπτικές.
4. Ο δευτερογενής τομέας
• Κύρια χαρακτηριστικά (κυριότερες μορφές δραστηριότητας-χαρακτηριστικά)
• Κλάδοι σε κρίση - αναδυόμενοι κλάδοι
• Επενδυτικές δραστηριότητες στον δευτερογενή τομέα (1990-1999):
προγράμματα, έργα, προϋπολογισμός, φυσικό αντικείμενο, βαθμός
εκμετάλλευσης. Ιδιαίτερη έμφαση σε επενδύσεις στο πλαίσιο των
Αναπτυξιακών Νόμων, Επενδύσεις μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών και
δασικών προϊόντων.
• Συμπεράσματα-μελλοντικές προοπτικές (εκτίμηση της απασχόλησης και του
ΑΕΠ του τομέα -1999)
5. Ο τριτογενής τομέας
• Σημερινή κατάσταση των υπηρεσιών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα
• Τουριστική - αγροτουριστική δραστηριότητα στην περιοχή
• Καταγραφή της υπάρχουσας και εκτίμηση της εν δυνάμει τουριστικής κίνησης
στην περιοχή (για όλα τα είδη τουρισμού)
• Καταγραφή των υπαρχόντων υποδομών τουρισμού (καταγραφή τουριστικών
μονάδων, καταλυμάτων, κέντρων εστίασης, δραστηριοτήτων κλπ για όλα τα είδη
τουρισμού). Καταγραφή της πληρότητας και της λειτουργίας των υπαρχόντων
υποδομών.
• Επενδυτικές δραστηριότητες στον Αγροτουρισμό και τον Τουρισμό (1990-1999):
προγράμματα,
έργα.
προϋπολογισμός,
φυσικό
αντικείμενο,
βαθμός
εκμετάλλευσης. Ιδιαίτερη έμφαση σε επενδύσεις στο πλαίσιο των Αναπτυξιακών
Νόμων, του LEADER Ι και II, του ΠΕΠ και του Καν. 2328
• Συμπεράσματα-μελλοντικές προοπτικές (εκτίμηση της απασχόλησης και του
ΑΕΠ του τομέα -1999).
6. Φυσικό περιβάλλον
• Φυσικοί πόροι και φυσικό περιβάλλον (χαρακτηριστικά)
• Υπαρκτές και εν δυνάμει απειλές στο περιβάλλον
• Προστατευόμενες περιοχές βάσει συνθηκών (δίκτυο Natura 2000. Ramsar) και
καταγραφή-συνοπtική παρουσίαση των Ειδικών Περιβαλλόντων Μελετών και των
Διαχειριστικών σχεδίων (όπου υπάρχουν) για τις περιοχές αυτές.
• Υδατικοί πόροι
7. Οικιστικό δίκτυο- τεχνική υποδομή της περιοχής
 Διάρθρωση οικιστικού δικτύου της περιοχής - διασύνδεση των οικισμών
μεταξύ τους και με οικιστικά κέντρα της ευρύτερης περιοχής
 Πολιτισμικό περιβάλλον - τοπική παράδοση και κληρονομιά (διαχείριση
τοπίου-κληρονομιάς, παραδοσιακών οικισμών)
 Λεπτομερής καταγραφή πολιτισμικών
στοιχείων (π.χ. παραδοσιακά
επαγγέλματα, δραστηριότητες που διασώζονται κλπ.)
 Οδικό δίκτυο-υποδομή στις μεταφορές
 Ύδρευση - αποχέτευση
 Υποδομές περιβάλλοντος
 Εκπαίδευση

 Υγεία
 Κοινωνικές υπηρεσίες
 Παρεμβάσεις όσον αφορά στο οικιστικό δίκτυο και στις τεχνικές υποδομές
(1994-1999): προγράμματα, έργα, κόστος, βαθμός εκμετάλλευσης, φορείς
διαχείρισης.
8. Ανάλυση SWOT (πλεονεκτήματα, αδυναμίες, ευκαιρίες, απειλές) για την περιοχή
μελέτης
 Με βάση την ανάλυση των Κεφαλαίων 1-8, θα πραγματοποιηθεί ανάλυση
SWOT για την περιοχή μελέτης.
Η έκταση του Μέρους Γ θα πρέπει να ανέρχεται σε 90 έως 130 σελίδες·
Δ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
1. Θεσμικό περιβάλλον διοικητική οργάνωση
• Αυτοδιοίκηση
• Αναπτυξιακές Εταιρίες
• Συνεταιρισμοί
• Αξιολόγηση έργου-αποτελεσματικής λειτουργίας των παραπάνω θεσμών
2. Διαρθρωτικές παρεμβάσεις έως σήμερα
• Αναπτυξιακή στρατηγική-προγραμματικό πλαίσιο
• Παρουσίαση έργων υπό εξέλιξη-έργων που έχουν ήδη προγραμματισθεί.
Η έκταση του Μέρους Δ θα πρέπει να ανέρχεται σε 10 έως 20 σελίδες
Χρονική διάρκεια εκπόνησης του Μέρους από Α έως Δ: 2 μήνες
Παραδοτέο: Τεύχος Α' Φάσης
Ε.ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Στο τέλος της καταγραφής των δεδομένων της περιοχής θα ακολουθήσει διαδικασία
δημοσιοποίησης των ευρημάτων του Α' μέρους της μελέτης, καταγραφής των
προτάσεων των τοπικών φορέων και διερεύνηση των τοπικών πρωτοβουλιών και
του ενδιαφέροντος του ιδιωτικού τομέα για επενδύσεις στην περιοχή μελέτης.
Η διαδικασία θα γίνει σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας και θα
περιλαμβάνει:
 Συμπλήρωση δομημένου ερωτηματολογίου (βλέπε Παράρτημα Ι) από τους
Ο.Τ.Α.
 Πρωτογενή έρευνα σε υπηρεσίες (Νομαρχιακές και Δημοτικές υπηρεσίες) για την
διερεύνηση των αναπτυξιακών προτάσεων των υπηρεσιών.
 Συναντήσεις με τοπικούς φορείς (Τοπική Αυτοδιοίκηση, Συν/σμοί, σύλλογοι κ.ά.)
για την διερεύνηση των αναπτυξιακών προτάσεων των φορέων της περιοχής.
 Συσκέψεις-συναντήσεις με τοπικές ομάδες και ιδιώτες.
 Διαδικασίες ενεργοποίησης -κινητοποίησης-εμψύχωσης του τοπικού δυναμικού
Χρονική διάρκεια εκπόνησης του Μέρους Ε: 3 μήνες
Παραδοτέο: Έκθεση διαδικασιών και αποτελεσμάτων δημοσιοποίησης και
ενεργοποίησης.

ΣΤ. ΠΡΟΤΑΣΗ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
1. Αξιολόγηση αναπτυξιακών προβλημάτων και προοπτικών της περιοχής μελέτης
και εξειδίκευση κριτηρίων επιλογής της αναπτυξιακής στρατηγικής για την περιοχή
μελέτης.
2. Στόχοι και στρατηγική της ανάπτυξης της περιοχής
• Γενικοί στόχοι
• Προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της περιοχής-προτεινόμενη στρατηγική
ανάπτυξης
• Ειδικοί στόχοι
3. Σχέδιο προγράμματος υλοποίησης άξονες προτεινόμενων δράσεων
• Βασικά στοιχεία προγράμματος
• Βαθμός εναρμόνισης των προτεινόμενων παρεμβάσεων με τους στόχους του
ΚΠΣ και με τις πολιτικές της Ε. Ε. (Αγροτική πολιτική, Πολιτική
περιβάλλοντος, Τουριστική πολιτική, Οικιστική πολιτική, Πολιτική για την
απασχόληση και τις ίσες ευκαιρίες)
• Συνέργια με το LEADER +.
4. Αναλυτική παρουσίαση αναπτυξιακών παρεμβάσεων
• Εξειδίκευση αναπτυξιακών παρεμβάσεων στο πλαίσιο του άξονα 6 του ΠΕΠ
Κ.Μακεδονίας (ανά Μέτρο του άξονα) και του άξονα 4-Μέτρο 6.
- Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
- Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων πρώτης
μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων
- Εγγειοβελτιωτικά έργα - Διαχείριση υδατικών πόρων της γεωργίας
- Δράσεις στήριξης για την αγροτική οικονομία και το αγροτικό
περιβάλλον
- Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών, προστασία και διατήρηση της
αγροτικής κληρονομιάς .Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε αγροτικές
περιοχές
- Ανάπτυξη και βελτίωση της υποδομής που σχετίζεται με την ανάπτυξη
της γεωργίας
- Δασοκομία
- Δράσεις ανάπτυξης του ορεινού όγκου με έμφαση στη συγκρότηση
ορεινών κέντρων ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
- Βελτίωση της δυνατότητας πρόσβασης στα ορεινά κέντρα (ΕΤΠΑ)
- Ειδικές δράσεις αγροτικής ανάπτυξης - ΕΚΤ
• Παρουσίαση, των δράσεων σε επίπεδο δράσης: Περιγραφή σκοπιμότητας, τεχνική
περιγραφή, εκτίμηση προϋπολογισμού, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, φορέας
υλοποίησης, περιοχή εφαρμογής και ιεράρχηση προτεραιότητας.
5. Αξιολόγηση του προγράμματος - συνθετική προσέγγιση προτεινόμενων
αναπτυξιακών δράσεων .
- Επισήμανση αναγκών συντονισμού των παρεμβάσεων
- Εκτίμηση βαθμού συνέργιας των παρεμβάσεων

- Προσδιορισμός δεικτών (φυσικών, αποτελέσματος, επιπτώσεων) και
ποσοτικοποίηση τους για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του προγράμματος
-

Εκτίμηση άμεσων και έμμεσων (πολλαπλασιαστικών) επιπτώσεων των
παρεμβάσεων
Εκτίμηση αναγκών υπερτοπικών συνεργασιών

Η έκταση του Μέρους ΣΤ δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη των 70 σελίδων
Χρονική διάρκεια εκπόνησης του Μέρους ΣΤ: 3 μήνες
Παραδοτέο: Τελικό τεύχος μελέτης
Στα παραδοτέα της μελέτης θα περιλαμβάνονται και οι εξής χάρτες (σε
ηλεκτρονική μορφή):
• Χάρτης διοικητικής διαίρεσης της περιοχής (1:100.000)
• Χάρτης χρήσεων γης (1:50.000)
• Χάρτης/χάρτες υπαρχουσών υποδομών και επενδύσεων (1:50.000)
• Χάρτης προτεινόμενων παρεμβάσεων (1:50.000)
Β) Ορίζει ως εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή του άρθρου 7 της παραπάνω
σύμβασης τον Δήμαρχο Βέροιας Ιωάννη Χασιώτη με αναπληρωτή του τον Ευστρα΄τιο
Λελεκάκη, δημοτικό σύμβουλο .
Γ) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υπογραφή της παραπάνω προγραμματικής
σύμβασης.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 127 / 2001
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μ.
I.
Μ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ Κ.
Α.
Δ.
Κ.
Ε.
Κ.
Γ.
Ν.
Λ.
Ι.

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ποτουρίδης
Kουρουζίδης
Γαβρίδης
Πουλασουχίδης
Δελαβερίδης
Πέτκος
Κόλβατζης
Λελεκάκης
Γκαβαϊσές
Ουρσουζίδης
Χαμαλής
Τάκης
Τριανταφυλλίδης

ΔΗΜΑΡΧ. ΠΑΡΕΔΡΟΣ
Χ. Μουτσιόπουλος
Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 13-3-2001
Ο Δήμαρχος

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ

Χ.
Χ.
Β.
Σ.
Λ.
Θ.
Ε.
Ι.
Μ.
Ε.
Π.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Τσαβδαρίδης
Σιδηρόπουλος
Σοφιανίδης
Ακριβόπουλος
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Κουκουρδής
Αγαθαγγελίδης

