ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 8/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 172/2009
Περίληψη
Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του
Δήμου και των λοιπών εταίρων της Αναπτυξιακής Α.Ε.
«Ψηφιακές πόλεις Κεντρικής Ελλάδας Α.Ε.»
Σήμερα 16 Μαρτίου του έτους 2009 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα
20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 12-3-2009 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών
Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο,
σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 25 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Σ. Μηλιόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Κ. Συμεωνίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Γ. Κάκαρης
Χ. Σκουμπόπουλος
Β. Γιαννουλάκης
Σ. Παναγιωτίδης
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Ι. Καλαϊτζίδης
Γ. Ορφανίδης

Aπόντες
Χ. Γεωργιάδης
Ι. Ακριβόπουλος

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Ι. Καπετανίδης
Σ. Κρομμύδας
Η. Σοφιανίδης
Π. Ποταμόπουλος
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης
Β. Ρήσσου
Ι. Ταρασίδης
Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων
Κ. Καπανίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση
αποχώρησε ο κ. Α. Τσιάρας.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 165/2009 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Κάκαρης, Β.
Γιαννουλάκης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 166/2009 απόφασης
προσήλθε ο κ. Α. Τσιάρας και αποχώρησε ο κ. Ν. Τσιαμήτρος
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 168/2009 απόφασης
προσήλθαν οι κ.κ. Τ. Χατζηαθανασίου, Ν. Τσιαμήτρος, Γ.
Κάκαρης, Β. Γιαννουλάκης, Σ. Παναγιωτίδης και
αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Γ. Ορφανίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 171/2009 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Β. Γιαννουλάκης, Ε. Γουναράς.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 176/2009 απόφασης
προσήλθαν οι κ.κ. Β. Γιαννουλάκης, Ε. Γουναράς και
αποχώρησε ο κ. Γ. Κάκαρης.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 221/2009 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Χ. Σκουμπόπουλος.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 9-3-2009 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου,
που έχει ως εξής:
Το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας με την 752/2008 απόφασή του , ομόφωνα
ενέκρινε τη συμμετοχή του Δήμου ως φορές λειτουργίας στις προτάσεις που θα
υποβληθούν από το Δήμο Τρικκαίων στα πλαίσια του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση»,
πρόσκληση 01_2.2_v01.
Για τους 11 Δήμους της Ψηφιακής Κοινότητας ήτοι των Δήμων Τρικάλων,
Ιωαννίνων, Καρδίτσας, Βόλου, Νέας Ιωνίας Βόλου, Λάρισας, Κατερίνης, Βέροιας,
Λαμίας, Γρεβενών και Κοζάνης, απαιτείται συμπληρωματικά και η σύναψη
προγραμματικών συμβάσεων με το Δήμο Τρικκαίων για την προτεινόμενη πράξη
«ΕΝΙΑΙΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ
ΑΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΩΝ
11 ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ– ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ»,
προϋπολογισμού 5.237.190,00 € , ώστε να καθοριστεί ένα πλαίσιο συμφωνίας για την
υποβολή και την υλοποίηση των πράξεων από το Δ. Τρικκαίων και τη λειτουργία των
έργων από τους υπόλοιπους Δήμους, συμπεριλαμβανομένου του Δήμου Βέροιας.
Με τις διατάξεις της παρ.1α του άρθρου 225 του N 3463/2006 προβλέπεται
ότι : «Για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής,
καθώς και για την παροχή υπηρεσιών κάθε είδους, οι Δήμοι και οι Κοινότητες, οι
Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Νομαρχιακά Διαμερίσματα των Ενιαίων
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, οι Σύνδεσμοι Δήμων και Κοινοτήτων, οι Τ.Ε.Δ.Κ., η
Ε.Ν.Α.Ε., η Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία συνιστούν ή
στα οποία συμμετέχουν οι προαναφερόμενοι οργανισμοί και φορείς, οι δημοτικές
επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, τα δημοτικά και κοινοτικά ιδρύματα, καθώς
και τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, περιλαμβανομένων και των Τεχνολογικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το
Δημόσιο, μεταξύ τους ή και με φορείς του δημόσιου τομέα της παρ. 6 του άρθρου 1 του
ν. 1256/1982, μεμονωμένα ή από κοινού…».
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει για
Α) την έγκριση ή μη του παρακάτω σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ
Δήμου Τρικκαίων-Δ. Ιωαννιτών-Δ. Καρδίτσας-Δ. Βόλου-Δ. Νέας Ιωνίας Βόλου-Δ.
Λαρισσαίων-Δ. Κατερίνης-Δ. Βέροιας-Δ. Λαμιέων-Δ. Γρεβενών-Δ. Κοζάνης για την
«ΕΝΙΑΙΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ
ΑΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΩΝ
11 ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ– ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ»,
προϋπολογισμού 5.237.190,00 €.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
------------------------------------------------------------------------------------------------------(Η συζήτηση του παρόντος θέματος καταχωρήθηκε στη συζήτηση του 4ου
θέματος της ημερήσιας διάταξης για το οποίο εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 171/2009
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου).
------------------------------------------------------------------------------------------------------Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την εισήγηση της Δημάρχου;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 15 σύμβουλοι:
Μ. Σουμελίδης, Δ. Δάσκαλος, Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Μιχαηλίδης, Π. Παυλίδης, Π.
Τσαπαρόπουλος, Σ. Μηλιόπουλος, Ν. Μωυσιάδης, Α. Τσιάρας, Ν. Τσιαμήτρος, Ν.
Μαυροκεφαλίδης, Κ. Συμεωνίδης, Μ. Τρανίδης, Α. Παπαστεργίου, Γ. Κάκαρης.

Κατά της πρότασης αυτής ψήφισαν 6 σύμβουλοι:
Χ. Σκουμπόπουλος, Σ. Παναγιωτίδης, Ε. Σοφιανίδης, Μ. Σακαλής, Μ. ΤσιαμήτρουΚαραχατζή, Ι. Καλαϊτζίδης.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 9-3-2009 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου.
2.- Την αριθ. 752/2008 απόφασή του, με την οποία εκφράσθηκε η σύμφωνη γνώμη
του Δήμου για τη συμμετοχή του, ως φορέα λειτουργίας, στις προτάσεις που θα
υποβληθούν από τον Δήμο Τρικκαίων προς ένταξη στις αριθ. 01_2.2_ν01 και
02_1.2_ν01 προσκλήσεις του επιχειρησιακού προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση».
3.- Ότι για την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης «Ενιαίο σύστημα διαχείρισης
κυκλοφορίας σε αστικό περιβάλλον για την ολοκληρωμένη πληροφόρηση πολιτών
των 11 Δήμων της Ψηφιακής Κοινότητας-Ψηφιακή Μετακίνηση», στο πλαίσιο του
παραπάνω Επιχειρησιακού Προγράμματος, απαιτείται η σύναψη της εν λόγω
προγραμματικής σύμβασης.
4.- Το συνημμένο σχέδιο προγραμματικής σύμβασης.
5.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
6.- Τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Α) Εγκρίνει τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου
Βέροιας και των Δήμων Τρικκαίων, Ιωαννίνων, Καρδίτσας, Βόλου, Νέας Ιωνίας
Βόλου, Λαρισσαίων, Κατερίνης, Λαμιέων, Γρεβενών και Κοζάνης, για την
υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης «Ενιαίο σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας σε
αστικό περιβάλλον για την ολοκληρωμένη πληροφόρηση πολιτών των 11 Δήμων της
Ψηφιακής Κοινότητας-Ψηφιακή Μετακίνηση» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», που έχει ως εξής:
Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ ΑΤ Ι Κ Η Σ Υ Μ Β ΑΣ Η
του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007
και του άρθρου 225 του Ν. 3463/2006
Μεταξύ
«Δ Η Μ Ο Υ Λ ΑΡ Ι Σ Σ ΑΙ Ω Ν »
«Δ Η Μ Ο Υ Ι Ω ΑΝ Ν Ι Τ Ω Ν »
«Δ Η Μ Ο Υ Β Ο Λ ΟΥ »
«Δ Η Μ Ο Υ Λ ΑΜ Ι Ε Ω Ν »
«Δ Η Μ Ο Υ ΚΟ Ζ ΑΝ Η Σ »
«Δ Η Μ Ο Υ ΚΑΤ Ε Ρ Ι ΝΗ Σ »
« Δ Η Μ Ο Υ ΒΕ Ρ Ο Ι Α Σ »
«Δ Η Μ Ο Υ Ν. Ι Ω ΝΙ ΑΣ Μ ΑΓ Ν Η ΣΙ ΑΣ »
«Δ Η Μ Ο Υ ΚΑΡ Δ Ι Τ Σ ΑΣ »
«Δ Η Μ Ο Υ ΓΡΕ Β Ε Ν Ω Ν »

κ αι
«Δ Η Μ Ο Υ Τ Ρ Ι ΚΚΑΙ Ω Ν »
γι α τ ην Π ρά ξ η
« ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΤΩΝ 11 ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ– ΨΗΦΙΑΚΗ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ»
»
ΤΡΙΚΑΛΑ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
«ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΤΩΝ 11 ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ– ΨΗΦΙΑΚΗ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ»
»
Στα Τρίκαλα, σήμερα ……/…../2009 και στο Δημαρχιακό Μέγαρο του Δήμου
Τρικκαίων, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων:
1. Του Δήμου Λαρισσαίων, που εδρεύει στη Λάρισα, όπως εκπροσωπείται
νόμιμα από το Δήμαρχο κ. …………………………………………..
2. του Δήμου Ιωαννιτών, που εδρεύει στα Ιωάννινα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται
από το Δήμαρχο κ. ………………………………………
3. του Δήμου Βόλου, που εδρεύει στο Βόλο, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από το
Δήμαρχο κ. ………………………………………
4. του Δήμου Λαμιέων, που εδρεύει στη Λαμία, όπως νόμιμα εκπροσωπείται
από το Δήμαρχο κ. ………………………………………
5. του Δήμου Κοζάνης, που εδρεύει στη Κοζάνη, όπως νόμιμα εκπροσωπείται
από το Δήμαρχο κ. ………………………………………
6. του Δήμου Κατερίνης, που εδρεύει στην Κατερίνη, όπως νόμιμα
εκπροσωπείται από το Δήμαρχο κ. ………………………………………
7. του Δήμου Βέροιας, που εδρεύει στη Βέροια, όπως νόμιμα εκπροσωπείται
από τ Δήμαρχο κ. ………………………………………
8. του Δήμου Ν. Ιωνίας, που εδρεύει στη Ν. Ιωνία, όπως νόμιμα εκπροσωπείται
από το Δήμαρχο κ. ………………………………………
9. του Δήμου Καρδίτσας, που εδρεύει στην Καρδίτσα, όπως νόμιμα
εκπροσωπείται από το Δήμαρχο κ. ………………………………………
10. του Δήμου Γρεβενών, που εδρεύει στα Ιωάννινα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται
από το Δήμαρχο κ. ………………………………………
και οι οποίοι θα αποκαλούνται στο εξής χάριν συντομίας ως «Κύριοι του
Έργου»
11.του Δήμου Τρικκαίων, που εδρεύει στα Τρίκαλα, όπως εκπροσωπείται
νόμιμα από το Δήμαρχο κ. Μιχαήλ Ταμήλο, και ο οποίος θα αποκαλείται
εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας «Φορέας Υλοποίησης»
Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις
παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :

1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267 Α/3-122007) και ειδικότερα το άρθρο 22 παρ. 3 αυτού.
2. Το Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114
Α/8-6-2006) και ειδικότερα το άρθρο 225 αυτού, όπου εφαρμόζεται
αναλογικά.
3. Τις παρακάτω Αποφάσεις Δ.Σ.:
 Την υπ. αριθ. …../2009 Απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Λαρισσαίων
 Την υπ. αριθ. …../2009 Απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Ιωαννιτών
 Την υπ. αριθ. …../2009 Απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Βόλου
 Την υπ. αριθ. …../2009 Απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Λαμιέων
 Την υπ. αριθ. …../2009 Απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Κοζάνης
 Την υπ. αριθ. …../2009 Απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Κατερίνης
 Την υπ. αριθ. …../2009 Απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Βέροιας
 Την υπ. αριθ. …../2009 Απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Ν. Ιωνίας
 Την υπ. αριθ. …../2009 Απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Καρδίτσας
 Την υπ. αριθ. …../2009 Απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Γρεβενών
 Την υπ. αριθ. …../2009 Απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Τρικκκαίων
για την έγκριση του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης και την υπογραφή της

4.Το με αριθ. πρωτ.:15550/31-12-2008
έγγραφο επιβεβαίωσης της
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, με το οποίο
επιβεβαιώνεται η διαχειριστική επάρκεια του Φορέα Υλοποίησης.
συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα προγραμματική σύμβαση περιέχει :
1. Προοίμιο
2. Άρθρο1- Αντικείμενο Προγραμματικής Σύμβασης
3. Άρθρο 2-Υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμβαλλόμενων
4. Άρθρο 3- Ποσά και Πόροι- Χρηματοδότησης
5. Άρθρο 4-Διάρκεια
6. Άρθρο 5- Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης.
7. Άρθρο 6- Αντισυμβατική συμπεριφορά- Συνέπειες
8. Άρθρο 7-Ευθύνη Φορέα υλοποίησης
9. Άρθρο 8-Εκπροσώπηση
10. Άρθρο 9-Επίλυση διαφορών
11. Άρθρο 10-Μεταφορά- Απασχόληση Προσωπικού
12. Άρθρο 11- Νομικό πλαίσιο
13. Άρθρο 12-Ειδικοί όροι
14. Άρθρο 13-Τελικές Διατάξεις
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Με την παρούσα σύμβαση καθορίζεται ένα πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ των
συμβαλλόμενων μερών και προσδιορίζονται οι τρόποι και οι διαδικασίες υλοποίησης
του περιεχομένου της, που είναι η υλοποίηση της πράξης «ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΩΝ 11 ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ– ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ»
» η οποία θα αναφέρεται

στο εξής χάριν συντομίας «το Έργο» και προγραμματίζεται να υλοποιηθεί στα
πλαίσια του ΕΠ. «Ψηφιακή Σύγκλιση».
Δικαιούχος του έργου, φορέας πρότασης και φορέας υλοποίησης είναι ο Δήμος
Τρικκαίων ενώ φορείς λειτουργίας είναι οι Κύριοι του Έργου συμπεριλαμβανομένου
του Δήμου Τρικκαίων δηλαδή οι έντεκα (11) Δήμοι της Ψηφιακής Κοινότητας της
Κεντρικής Ελλάδας, αποκτώντας την τεχνογνωσία και τεχνολογία που περιγράφεται
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Συγκεκριμένα πρόκειται για την Κοινότητα 11 όμορων Δήμων
της Κεντρικής Ελλάδας με κοινό όραμα και στόχο, το σχεδιασμό και τη δημιουργία
ολοκληρωμένων παρεμβάσεων όπου όλες οι ψηφιακές δράσεις που τις απαρτίζουν,
να βρουν εφαρμογή και να χρησιμοποιηθούν με τον απλούστερο και πιο αποδοτικό
τρόπο από τους δημότες και τις επιχειρήσεις τους στην καθημερινή ζωή.
To συγκεκριμένο έργο, το οποίο περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της
παρούσης, έχει ως στόχο να βοηθήσει μικρότερους σε μέγεθος Δήμους να
αντιμετωπίσουν συντεταγμένα το κυκλοφοριακό πρόβλημα μοιραζόμενοι τις
υποδομές, την πληροφορία αλλά κυρίως αναπτύσσοντας κοινό σύστημα διαχείρισης
προκειμένου να επιτύχουν οικονομίες κλίμακας.
Στα πλαίσια υλοποίησης του συστήματος προτείνεται η προμήθεια και εγκατάσταση
μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας συστημάτων διαχείρισης κυκλοφορίας σε ενιαίο
κέντρο ελέγχου, το οποίο θα αποτελείται από εξοπλισμό και εφαρμογές. Το κέντρο
ελέγχου θα βρίσκεται στο Δήμο Τρικκαίων του οποίου οι υποδομές σε κτίρια και
εξοπλισμό θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του έργου. Ο επιπρόσθετος
εξοπλισμός που θα προμηθευτεί ο κάθε Δήμος από το έργο, αλλά και ο Δήμος
Τρικκαίων, θα αφορά κατάλληλους αισθητήρες μέτρησης κυκλοφορίας που θα
τοποθετηθούν σε κύριους άξονες των 11 πόλεων με στόχο τη συνεχή συλλογή και
συστηματική αποθήκευση δεδομένων κυκλοφορίας σε κατάλληλες ΒΔ, καθώς και
πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων για την ενημέρωση των οδηγών στο πεδίο.
Επίσης, θα περιλαμβάνει την κατάλληλη υποδομή, όπως εξυπηρετητές, σταθμούς
εργασίας κλπ.
Το προτεινόμενο έργο εντάσσεται στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 2.2 «Ανάπτυξη
ψηφιακών υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης για τον πολίτη» του ΕΠ Ψηφιακή
Σύγκλιση, ο οποίος έχει ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων
υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης προς τον πολίτη μέσω της χρήσης ΤΠΕ.
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 του Ν. 3614/2007, κατά την
προγραμματική περίοδο 2007-2013 απαιτείται η επιβεβαίωση της διαχειριστικής
επάρκειας των φορέων υλοποίησης (Δικαιούχων) συγχρηματοδοτούμενων έργων πριν
από την ανάληψη της ευθύνης εκτέλεσης έργων, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος
που τίθεται για την αποτελεσματική και αποδοτική διοίκηση και διαχείριση των
συγχρηματοδοτούμενων έργων. Ο Δήμος Τρικκαίων ως Φορέας υλοποίησης διαθέτει
επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειάς του για έργα συγχρηματοδοτούμενα από
το ΕΣΠΑ, που περιλαμβάνει επιβεβαίωση τύπου Β΄ που απαιτείται για την υλοποίηση
του Έργου, τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22
παρ. 3 του Ν. 3614/2007 στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με
την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση
του αντικειμένου της.
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η μεταβίβαση της
αρμοδιότητας υλοποίησης της Πράξης «ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΩΝ 11 ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ– ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ»
» από τους Κύριους του Έργου στο
Φορέα Υλοποίησης.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας
σύμβασης οι Κύριοι του Έργου αναθέτουν στο Φορέα Υλοποίησης να λειτουργήσει
ως δικαιούχος του Έργου έναντι της Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ
ΣΥΓΚΛΙΣΗ» και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες:
1. Ωρίμανση του Έργου (σύνταξη πλήρων μελετών και λήψη των απαιτούμενων
αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων)
2. Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης.
3. Σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου του Έργου για την ένταξη του στο ΕΠ
«Ψηφιακή Σύγκλιση»
4. Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων.
5. Διενέργεια των διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη
νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων.
6. Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.
7. Σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων υποέργων.
8. Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.
9. Παρακολούθηση χρηματορροών και εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του
προϋπολογισμού του Έργου.
10. Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του (διοικητική παραλαβή προς χρήση,
Προσωρινή και Οριστική παραλαβή).
11. Παράδοση του Έργου και συγκεκριμένα του τμήματος που αντιστοιχεί στους
Κύριους του Έργου, όπως αυτό ορίζεται στο Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης
Πράξης, σε πλήρη λειτουργία με πλήρη τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση.
Ο Φορέας Υλοποίησης, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί
όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας όπως
αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων.
ΑΡΘΡΟ 2
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:
2.1. Οι Κύριοι του Έργου αναλαμβάνουν:
 Να διευκολύνουν με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα
απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης
στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.
 Να παρέχουν στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες
που έχουν στη διάθεσή τους και να συνεργάζονται μαζί του για την κατάρτιση
του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης.
 Να ορίσουν τον εκπρόσωπό τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.
 Να διασφαλίσουν τη διαθεσιμότητα στελεχών του που γνωρίζουν σε βάθος τις
δομές και τις λειτουργικές διαδικασίες και να διαθέσουν στον Φορέα
Υλοποίησης προσωπικό για την υλοποίηση του Έργου, κατά τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας.
 Να παρέχουν έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση
σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την
υλοποίηση του Έργου.



Να προβαίνουν στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής
χρηματοδότησης του Έργου.
 Να διασφαλίσουν τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του είτε
αναλαμβάνοντας οι ίδιοι τη λειτουργία του ή αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο
φορέα.
 Να συνεργάζονται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού
και την προβολή του Έργου.
 Να μεριμνούν για την έγκαιρη τακτοποίηση των υποχρεώσεων τους έναντι
της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.
2.2. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει:
 Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, όπως αυτό
περιγράφεται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.
 Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και
ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης
του Έργου.
 Να κοινοποιεί στους Κύριους του Έργου τις αναφορές προόδου για την
εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου, τις οποίες
αποστέλλει στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ
ΣΥΓΚΛΙΣΗ».
 Να συνεργαστεί με τους Κύριους του Έργου για τη σύνταξη του Τεχνικού
Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης και την υποβολή του στην Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης του Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» και να προβαίνει στις
απαιτούμενες τροποποιήσεις του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και στη σύνταξη
των Τεχνικών Δελτίων Υποέργων.
 Να υπογράψει ως Δικαιούχος το σύμφωνο αποδοχής όρων της απόφασης
ένταξης πράξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.
3614/2007 και την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης.
 Να καταρτίσει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών.
 Να διενεργεί τους διαγωνισμούς, την αξιολόγηση των προσφορών και την
υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και
το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του.
 Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει
βάσει των σχετικών συμβάσεων.
 Να παρακολουθεί τις χρηματορροές του Έργου και να εκτελεί τις αντίστοιχες
πληρωμές.
 Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε
συνεργασία με τους Κύριους του Έργου.
 Να εξασφαλίσει σε συνεργασία με τον Κύριους του Έργου τη χρηματοδότηση
του Έργου μεριμνώντας για την εγγραφή του σε συλλογική απόφαση
χρηματοδότησης και για την ετήσια κατανομή πιστώσεων.
 Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.
 Να μεριμνά για την έγκαιρη τακτοποίηση των υποχρεώσεων του έναντι της
παρούσας προγραμματικής σύμβασης.

ΆΡΘΡΟ 3
ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
3.1. Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της
προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 5.237.190,00 Ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..
Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί με τη σύμφωνη γνώμη της Κοινής
Επιτροπής Παρακολούθησης σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π «Ψηφιακή Σύγκλιση».
Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων,
που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση από τους
Κύριους του Έργου.
ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και
λήγει με την ολοκλήρωση του Έργου και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία από
το Φορέα Υλοποίησης στους Κύριους του Έργου.
H διάρκεια υλοποίησης του Έργου καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και
οποιεσδήποτε τροποποιήσεις της που υπερβαίνουν τους 6 μήνες γίνονται μετά από
σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
ΑΡΘΡΟ 5
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται όργανο με
την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα τα Τρίκαλα.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από1 :
έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της
Επιτροπής με τον αναπληρωτή του
έναν (1) εκπρόσωπο των Κυρίων του Έργου, με τον αναπληρωτή του και
ένα (1) μέλος υποδεικνυόμενο από το φορέα λειτουργίας, ή άλλο φορέα που θα
συμφωνηθεί με τους συμβαλλομένους, με τον αναπληρωτή του.
Το αργότερο εντός 15 ημερών από την έκδοση της απόφασης ένταξης της πράξης στο
Ε.Π «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ», οι συμβαλλόμενοι φορείς ορίζουν τα μέλη της
Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η
παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας
προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της προγραμματικής
σύμβασης, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η
εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου
μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη αίτηση
τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης, η πέραν του εξαμήνου παράταση του
χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών
που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον
τρόπο εφαρμογής της.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην
πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα
μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά
και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα

από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό
προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί
από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την
«Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών
θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα
ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής
δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε έξι μήνες και έκτακτα
όταν το ζητήσει εγγράφως ένα από τα μέλη της. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις
υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι
εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της
Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού
υπογραφούν .
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα
μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά
πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.
Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής
Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις της.
ΑΡΘΡΟ 6
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι
θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής
πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχει στο άλλο μέρος το
δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία
του.
ΑΡΘΡΟ 7
ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 3 εδ. α΄ του ν. 3614/2007 ο Φορέας
Υλοποίησης ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής
σύμβασης έναντι των Κυρίων του Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του
και έναντι των τρίτων ευθύνεται εις ολόκληρον με τους Κύριους του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 8
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του Έργου
έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της
μεταβίβασης της αρμοδιότητας υλοποίησης.
ΑΡΘΡΟ 9
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και
ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα
αρμόδια Δικαστήρια των Τρικάλων.
ΑΡΘΡΟ 10
ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύμβασης είναι
δυνατή η απασχόληση προσωπικού των Κυρίων του Έργου στον Φορέα Υλοποίησης
αποκλειστικά για τις ανάγκες του συγκεκριμένου Έργου, εφόσον αυτό είναι εφικτό
και κριθεί απαραίτητο. Το προσωπικό αυτό ορίζεται με απόφαση των αρμοδίων
οργάνων των Κυρίων του Έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 11
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η παρούσα προγραμματική σύμβαση θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 22 του Ν. 3614/2007, του άρθρου 225 του Ν. 3463/2006,αρθρ.19
Ν.2344/1995 ΦΕΚ 212/Α, αρθρ.3 Ν. 3316/2005 ΦΕΚ 42/Α, 2286/1995 ΕΚΠΟΤΑ
28/80.
Σύμφωνα με το ανωτέρω νομικό πλαίσιο οι συμβαλλόμενοι φορείς, μπορούν να
συνάπτουν μεταξύ τους και με οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα ειδικώς
πιστοποιημένο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, προγραμματικές συμβάσεις, για την
εκτέλεση έργων, προγραμμάτων ανάπτυξης και παροχής υπηρεσιών που συντελούν
στην ανάπτυξη της περιοχής.
ΑΡΘΡΟ 12
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
11.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή
του από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν χωρήσει υποκατάσταση, τότε ο
Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι του Κυρίου του
Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης.
11.2 Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που
θα συνταχθούν από το Φορέα Υλοποίησης (και τους προστηθέντες και
αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των
συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του
Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία των Κυρίων του Έργου συμπεριλαμβάνομένου
του Δήμου Τρικκαίων (φορείς λειτουργίας), στο τμήμα που τους αντιστοιχεί, οι
οποίοι έχουν το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσουν ελεύθερα, θα είναι πάντοτε
στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων τους κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης

και θα παραδοθούν στους Κύριους του Έργου κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή
αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά
πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στους φορείς λειτουργίας
χωρίς την καταβολή αμοιβής.
11.3 Εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά
τη λήξη ή λύση αυτής, ο Φορέας Υλοποίησης (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει
την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των
εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη
συγκατάθεση των Κυρίων του Έργου, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα
περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση των
υποχρεώσεών του.
ΑΡΘΡΟ 13
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης
γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.
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 συμβαλλομένων 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, σε
απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τρία πρωτότυπα,
έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα και το τρίτο θα υποβληθεί στην Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ».
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
………………………………………………………………………………………….
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
1. Τίτλος Πράξης
«ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΤΩΝ 11 ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ– ΨΗΦΙΑΚΗ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ»
»
2. Φορέας πρότασης :
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
3. Δικαιούχος (Φορέας υλοποίησης):
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
4. Φορέας λειτουργίας:
Δήμος Λαρισσαίων, Ιωαννιτών, Βόλου, Τρικκαίων, Λαμιέων, Κοζάνης, Κατερίνης,
Βέροιας, Ν. Ιωνίας, Καρδίτσας και Γρεβενών.
5.Φυσικό αντικείμενο της Πράξης
Το συγκεκριμένο έργο έχει ως στόχο να βοηθήσει μικρότερους σε μέγεθος Δήμους να
αντιμετωπίσουν συντεταγμένα το κυκλοφοριακό πρόβλημα μοιραζόμενοι τις
υποδομές, την πληροφορία αλλά κυρίως αναπτύσσοντας κοινό σύστημα διαχείρισης
προκειμένου να επιτύχουν οικονομίες κλίμακας. Τον κεντρικό ρόλο του διαχειριστή

των 11 συνολικά συστημάτων διαχείρισης κυκλοφορίας καλείται να αναλάβει ο
Δήμος Τρικκαίων, η πρώτη ψηφιακή πόλη σε όλη την Ελλάδα, η οποία μετά από 4
χρόνια επίμονης προσπάθειας κατάφερε να εμπνευστεί, συνθέσει και στη συνέχεια
ολοκληρώσει με επιτυχία σειρά πρωτοποριακών έργων πληροφορικής και ευφυών
μεταφορών σε μια επαρχιακή πόλη πρότυπο για όλη την Ελλάδα. Μέσω της
νεοσυσταθείσας εταιρίας e-Trikala A.Ε. και του ενιαίου κέντρου ελέγχου
συστημάτων πληροφορικής και μεταφορών που ήδη διαθέτει και λειτουργεί, μπορεί
να κάνει ένα ακόμη βήμα και να κινηθεί στο χώρο της διαχείρισης κυκλοφορίας και
ενημέρωσης οδηγών και επιβατικού κοινού.
Στα πλαίσια υλοποίησης του συστήματος προτείνεται η προμήθεια και εγκατάσταση
μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας συστημάτων διαχείρισης κυκλοφορίας σε ενιαίο
κέντρο ελέγχου, το οποίο θα αποτελείται από εξοπλισμό και εφαρμογές. Το κέντρο
ελέγχου θα βρίσκεται στο Δήμο Τρικκαίων του οποίου οι υποδομές σε κτίρια και
εξοπλισμό θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του έργου. Ο επιπρόσθετος
εξοπλισμός που θα προμηθευτεί ο κάθε Δήμος από το έργο, αλλά και ο Δήμος
Τρικκαίων, θα αφορά κατάλληλους αισθητήρες μέτρησης κυκλοφορίας που θα
τοποθετηθούν σε κύριους άξονες των 11 πόλεων με στόχο τη συνεχή συλλογή και
συστηματική αποθήκευση δεδομένων κυκλοφορίας σε κατάλληλες ΒΔ, καθώς και
πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων για την ενημέρωση των οδηγών στο πεδίο.
Επίσης, θα περιλαμβάνει την κατάλληλη υποδομή, όπως εξυπηρετητές, σταθμούς
εργασίας κλπ.
Οι εφαρμογές που θα αποτελούν την πλατφόρμα και οι οποίες θα «τρέχουν»
σε κάθε Δήμο θα είναι οι παρακάτω:
 Για όλες τις πόλεις θα υπάρχει πρόβλεψη για τουλάχιστον 3 εφαρμογές:
 Ενοποιημένο κέντρο ομογενοποίησης/ διάχυσης κυκλοφοριακών δεδομένων :
θα παρέχει την δυνατότητα ομογενοποίησης όλων των κυκλοφοριακών
δεδομένων σε ένα ενιαίο format, παρέχοντας παράλληλα τις απαραίτητες
διεπαφές για την ανταλλαγή πληροφορίας ανάμεσα στις διάφορες εφαρμογές
της πλατφόρμας καθιστώντας δυνατή την παροχή ολοκληρωμένων
υπηρεσιών. Επίσης, θα παρέχει εργαλεία μέσα από γραφικό περιβάλλον και
υποστήριξη με χάρτες για την εποπτεία της κυκλοφοριακής κατάστασης του
οδικού δικτύου αλλά και της λειτουργικής κατάστασης των επιμέρους
συστημάτων.
 Εποπτεία δικτύου φωτεινής σηματοδότησης (Traffic control supervisor) : θα
παρέχει την δυνατότητα μέσα από γραφικό περιβάλλον και υποστήριξη με
χάρτες την παρακολούθηση λειτουργίας των φωτεινών σηματοδοτών και την
εξέλιξη της κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο, με επιπλέον δυνατότητα την
δυνατότητα περιοδικών εκθέσεων για την κυκλοφοριακή κατάσταση στο
οδικό δίκτυο.
 Σύστημα πληροφόρησης πολιτών (Infomobility center) : θα παρέχει τη
δυνατότητα συλλογής όλων των εξαγόμενων πληροφοριών από τις εφαρμογές
της πλατφόρμας και τη διάχυση τους μέσω πολλαπλών καναλιών, όπως VMS,
web, τηλεφωνία, sms κλπ.
 Στις πόλεις όπου υπάρχει σύστημα διαχείρισης στόλου Μέσων Μαζικής
Μεταφοράς θα υπάρχει πρόβλεψη για τουλάχιστον 3 εφαρμογές:
 Σύστημα τήρησης προτεραιότητας στην κίνηση των λεωφορείων (Bus priority
system) : θα παρέχει σε συνδυασμό με την εφαρμογή εποπτείας δικτύου
φωτεινής σηματοδότησης την δυνατότητα να εφαρμοστεί προνομιακή
μεταχείριση στην κίνηση των λεωφορείων.



Εποπτεία λειτουργίας στόλων και τηλεματικού εξοπλισμού : θα παρέχει την
δυνατότητα εποπτείας (και όχι διαχείρισης) στατικών και δυναμικών
στοιχείων δημοσίων συγκοινωνιών που κινούνται στο οδικό δίκτυο των
πόλεων καθώς και ηλεκτρονικών πινακίδων που βρίσκονται εγκατεστημένες
σε σημεία των αστικών οδικών δικτύων. Επιπλέον θα επιτρέπει την
χειρωνακτική εισαγωγή / διόρθωση άλλων στοιχείων ενδιαφέροντος, όπως για
παράδειγμα χειρωνακτική εισαγωγή οδικών έργων
 Λογισμικό υπολογισμού χρόνων ταξιδιού με βάση συγκοινωνιακές
παραμέτρους για όλο το αστικό οδικό δίκτυο των πόλεων. Το λογισμικό θα
βασίζεται σε συνδυασμένη χρήση ιστορικών δεδομένων και δεδομένων
πραγματικού χρόνου και θα παρέχει την δυνατότητα μέσα από γραφικό
περιβάλλον και υποστήριξη με χάρτες την διαχείριση πληροφοριών που
επηρεάζουν την κατάσταση του οδικού δικτύου με σκοπό τον υπολογισμό των
πραγματικά απαιτούμενων χρόνων μετακίνησης σε όλο το οδικό δίκτυο. Η
πληροφορία αυτή θα χρησιμοποιείται από την πλατφόρμα ενημέρωσης, ώστε
να εξυπηρετεί αιτήματα χρηστών για υπολογισμό ταξιδιού βάσει της
πραγματικής κατάστασης του οδικού δικτύου και όχι βάσει κίνησης των
οχημάτων σε ελεύθερη ροή.
Όλες οι παραπάνω εφαρμογές θα λειτουργούν μέσω διαδικτύου (web based)
και θα μπορούν έτσι να είναι διαθέσιμες και προσβάσιμες στις τεχνικές υπηρεσίες
των επιμέρους Δήμων χωρίς περίπλοκες και υψηλού κόστους εγκαταστάσεις. Επίσης,
θα παρέχουν ισχυρούς μηχανισμούς πρόσβασης ώστε η κάθε υπηρεσία/Δήμος να
μπορεί να διαχειρίζεται μόνο τα δεδομένα της δικιάς της/του αρμοδιότητας.
Η βασική υποδομή που περιγράφηκε παραπάνω συνδυαζόμενη με τις
εφαρμογές συνιστούν μια ενοποιημένη πλατφόρμα ενημέρωσης του πολίτη που θα
επιτρέψει την παροχή υπηρεσιών για όλες τις πόλεις που μεταξύ άλλων
περιλαμβάνουν :
 Μέσω WEB: κυκλοφορία, συμβάντα, σχεδιασμός ταξιδιού με συνδυασμό
μέσων μαζικής μεταφοράς και Ι.Χ. Θα υπάρχει ένα κεντρικό domain για την
παροχή των υπηρεσιών μέσω web, αλλά η πρόσβαση για την πληροφόρηση
κάθε πόλης θα γίνεται από διαφορετικό sub-domain.
 Κινητή τηλεφωνία: κυκλοφορία, συμβάντα, σχεδιασμό ταξιδιού με
συνδυασμό μέσων μαζικής μεταφοράς και Ι.Χ. Θα υπάρχει ένα κεντρικό
domain για την παροχή των υπηρεσιών μέσω κινητής τηλεφωνίας, αλλά η
πρόσβαση για την πληροφόρηση κάθε πόλης θα γίνεται από διαφορετικό subdomain.
 Αποστολή μηνυμάτων SMS για την κυκλοφορία και τυχόν συμβάντα κατά
μήκος του οδικού δικτύου. Θα υπάρχει ένας ενιαίος τηλεφωνικός αριθμός για
την πληροφόρηση για όλες τις πόλεις.
 Φωνητική πύλη (IVR): πληροφόρηση για συνθήκες κυκλοφορίας, συμβάντα,
σχεδιασμό ταξιδιού με συνδυασμό μέσων μαζικής μεταφοράς και Ι.Χ. Θα
υπάρχει ένας ενιαίος τηλεφωνικός αριθμός για την πληροφόρηση για όλες τις
πόλεις.
Τα παραπάνω κανάλια διανομής περιεχομένου θα παρέχονται σε κάθε μία από τις 11
πόλεις.
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ταξιδιού με συνδυασμό μέσων
μαζικής μεταφοράς και Ι.Χ
Πληροφορίες κυκλοφοριακής
κατάστασης
Πληροφορίες συμβάντων
Πληροφορίες κυκλοφοριακής
κατάστασης
Πληροφορίες συμβάντων
Δυνατότητα σχεδιασμού
ταξιδιού με συνδυασμό μέσων
μαζικής μεταφοράς και Ι.Χ
Πληροφορίες κυκλοφοριακής
κατάστασης
Πληροφορίες συμβάντων

Περιοχή αναφοράς
Ξεχωριστή εφαρμογή για κάθε
πόλη

Ξεχωριστή εφαρμογή για κάθε
πόλη

Μια εφαρμογή για όλες τις
πόλεις
Μια εφαρμογή για όλες τις
πόλεις

Μια εφαρμογή για όλες τις
πόλεις

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
67:ΚΩΔΙΚ 68:ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ *
ΟΣ *
Δημιουργούμενες Υπηρεσίες για Πολίτες
που είναι Πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά
(εκτός Δημόσιας Διοίκησης)

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
71:ΚΩΔΙΚ 72:ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ *
ΟΣ *
Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν
Δημιουργούμενες Υπηρεσίες του Δημοσίου
που είναι Πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά

69:ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ *
ΑΡ.

70:ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
3

73:ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ *
%

74:ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
20

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
75:ΚΩΔΙΚ 76:ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ *
ΟΣ *

77:ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ *
ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΟΕΤΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
12ΜΗΝΗΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ
ΙΣΟΔΥΝΑΜΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΘΕΣΕΩΝ
ΠΛΗΡΟΥΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

6. Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

78:ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
11

11

ΔΗΜΟΣ
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΒΟΛΟΥ
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ

7. Προϋπολογισμός:
Προϋπολογισμός έργου
Συνολικός προϋπολογισμός Πράξης

5.237.190,00 €
5.237.190,00 €

8. Διάρκεια υλοποίησης
Διάρκεια σε μήνες
Σύνολο Πράξης

18

Β) Εξουσιοδοτεί την Δήμαρχο Βέροιας Χαρίκλεια ΟυσουλτζόγλουΓεωργιάδη για την υπογραφή της παραπάνω προγραμματικής σύμβασης.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 172 / 2009
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μ.
Δ.
Τ.
ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
Π.
Σ.
Ν.
Α.
Α.
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ν.
Ν.
Κ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Μ.
Γ.

Σουμελίδης
Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μηλιόπουλος
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης
Συμεωνίδης
Τρανίδης
Κάκαρης

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 3/4/2009
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
Β.
Σ.
Ε.
Μ.
Μ.
Ε.
Ι.
Γ.

Σκουμπόπουλος
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Σοφιανίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

