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Περίληψη
Έγκριση α) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ
Δ.Βέροιας και Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου, β)
ορισμός εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους στην Επιτροπή
Παρακολούθησης και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου για
υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.
Σήμερα 8 Αυγούστου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με
ημερομηνία 4/8/2016 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους,
τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού
επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 28 μέλη:
Παρόντες
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Β.
Παπαδόπουλος, 5)Δ.Κουλουριώτης, 6)Δ.Τραπεζανλής, 7) Θ.
Κορωνάς, 8)Σ.Διαμάντης, 9)Γ.Σοφιανίδης, 10) Ν. Μωυσιάδης,
11) Β.Λυκοστράτης, 12) Γ. Κάκαρης, 13)Μ. Παπαϊωάννου,
14)Λ.Ακριβόπουλος, 15)Σ.Ασλάνογλου, 16)Γ.Ορφανίδης,
17)Ε.Ιακωβίδου, 18) Χ. Γαϊτάνου, 19) Ν. Μαυροκεφαλίδης,
20)Α.Σιακαβάρας, 21)Θ.Τέτος, 22)Κ.Καραπαναγιωτίδης, 23)
Μ. Σουμελίδης, 24) Α. Καγκελίδης, 25)Γ.Γουλτίδης,
26)Α.Αποστολόπουλος, 27)Α.Μαρκούλης, 28)Σ.Στουγιάννος.

Απόντες
Τ. Χατζηαθανασίου, Α.Σιδηρόπουλος,
Π.Τσαπαρόπουλος,
Ι.Χειμώνας,
Ι.Κυρατλίδης,
Ν.
Τσιαμήτρος,
Ζ.Πατσίκας,
Ι.Παπαγιάννης,
Η.Τσιφλίδης,
Σ.Ελευθεριάδου,
Ν.Μπέκης,
Π.Παπαδίνα,
Γ.Μελιόπουλος

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Ν. Αγγέλου, Ι.Σιδηρόπουλος

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Ε.Γκόγκα, Χ.Κεχαΐδης, Σ.Κωτσιαντής, Ν.Γερούκης, Δ.Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης,
Η.Σοφιανίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Γ.Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ.Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Η.
Μπατσαράς, Κ.Πιστοφίδης, Α.Γκεκόπουλος, Σ.Λυκοστράτης, Ι.Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Ε.Μοτσιόπουλος,
Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 433/2016 απόφασης προσήλθε η κ.Ε.Ιακωβίδου
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 437/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ.Σ.Στουγιάννος
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 438/2016 απόφασης προσήλθε ο κ.Σ.Στουγιάννος και αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.Μωυσιάδης,
Ν.Μαυροκεφαλίδης
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 439/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν.Μαυροκεφαλίδης και αποχώρησαν οι κ.κ.
Γ.Ορφανίδης, Χ.Γαϊτάνου.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 443/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Κ.Καραπαναγιωτίδης και προσήλθαν οι κ.κ.
Γ.Ορφανίδης, Χ.Γαϊτάνου
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 447/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Σ.Στουγιάννος
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 452/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Σ.Στουγιάννος
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Στη συνέχεια ο προεδρεύων αντιπρόεδρος, εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 3-8-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου
περιβάλλοντος Βασιλείου Παπαδόπουλου, που έχει ως εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1α του άρθρου 100 του Ν.3852/10 είναι δυνατή η
σύναψη προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ ΟΤΑ και φορέων του Δημοσίου τομέα της παρ. 6
του άρθρου 1του ν. 1256/1982 για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης
μιας περιοχής, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών κάθε είδους. Επίσης σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία αρκετοί τομείς ανάπτυξης κάθε περιοχής αποτελούν συναρμοδιότητα
περισσότερων του ενός φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (άρθρο 75 και 225, Ν.3463/2006).
Έτσι είναι απαραίτητη η συνεργασία για την επίτευξη αποτελέσματος για την πολύπλευρη
ανάπτυξη κάθε περιοχής. Η συνεργασία αυτή δύναται να προχωρήσει μόνο στο πλαίσιο σύναψης
προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν.3852/2010
Το Ε.Χ.Κ Σελίου, είναι το πρώτο οργανωμένο χιονοδρομικό κέντρο της Χώρας.
Λειτουργεί από το 1934, χρονιά που οργανώθηκαν οι πρώτοι Πανελλήνιοι Αγώνες Χιονοδρομίας.
Το 1955 τοποθετήθηκε ο πρώτος αναβατήρας της χώρας (εναέρια καρέκλα μήκους 750μ) που
έφτανε σε υψόμετρο 1600μ ενώ το έτος 1968 επεκτάθηκε κατά 500μ φτάνοντας σε υψόμετρο
1730μ.
Το συγκεκριμένο έργο συνέβαλε ουσιαστικά και πολυδιάστατα μέχρι σήμερα στην
ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της Βέροιας.
Είναι γνωστό ότι το Ε.Χ.Κ. Σελίου πλέον δεν λειτουργεί, αφού στερείται της
απαιτούμενης άδειας λειτουργίας εξαιτίας της μη ύπαρξης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών
Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του Χιονοδρομικού Κέντρου. Η Α.Ε.Π.Ο. αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη
χορήγηση της άδειας λειτουργίας (Ν. 4179/2013, αρ. 13).
Η απόκτηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) προϋποθέτει τη
σύνταξη από τον ενδιαφερόμενο φορέα της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, βάσει των
απαιτήσεων του Ν. 4014/2011 και των εκτελεστικών αυτού Υπουργικών Αποφάσεων.
Το ΝΠΔΔ «Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου» αδυνατεί αντικειμενικά να προβεί
στη σύνταξη της απαιτούμενης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, καθώς δεν διαθέτει το
απαιτούμενο στελεχιακό υπαλληλικό δυναμικό και επίσης δεν διαθέτει, ούτε προβλέπεται στον
Οργανισμό του η απαιτούμενη τεχνική υπηρεσία στελεχωμένη με επιστημονικό προσωπικό
μηχανικών και υπαλλήλων για τη σύνταξη και υλοποίηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων.
Επίσης αδυνατεί να προβεί στην ανάθεση της απαιτούμενης Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων με τις διατάξεις του Ν. 3316/05, ΦΕΚ-42 Α' , αφού στερείται στελεχωμένων
υπηρεσιών τεχνικής υπηρεσίας για την προετοιμασία και τη διενέργεια του διαγωνισμού καθώς
και για τον έλεγχο και τη παραλαβή των παραδοτέων. Συγκεκριμένα, δεν διαθέτει επαρκή τεχνική
στελέχωση για την προετοιμασία, τη διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης και τη διοίκηση
μελέτης ή έργου, κυρίως δε για τον καθορισμό των γενικών και των τεχνικών όρων με τους
οποίους θα εκτελεσθεί η σύμβαση, τη διεξαγωγή των διαδικασιών ανάθεσης έργου, μελέτης ή
υπηρεσίας, την εποπτεία της διοίκησης ή και τη διοίκηση των συμβάσεων, την έγκριση των
μελετών και την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης.
Επιπλέον, τόσο η Αρχή στην οποία υπάγεται, άλλως εποπτεύεται το Εθνικό Χιονοδρομικό
Κέντρο Σελίου», όσο και η Περιφέρεια της έδρας του έχουν απαντήσει ότι αδυνατούν να
ασκήσουν τις πιο πάνω αρμοδιότητες.
Ο Δήμος Βέροιας διαθέτει το αναγκαίο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό για να
ανταπεξέλθει στις ανάγκες για τη σύνταξη της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
Το Ε.Χ.Κ Σελίου ιδρύθηκε με το υπ’ αριθμ. 57/19.01.1972 Βασιλικό Διάταγμα (ΦΕΚ 19/
τΑ΄/4-2-1972) και τη λειτουργία του τη διέπουν οι διατάξεις του υπ΄αριθμ. 218/06.10.2006
Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ 220/τΑ΄/13-10-2006). Αποτελεί δε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου
Δικαίου (παρ. 1 άρθρο 4 Π.Δ.218/06.10.2006).
Ο Δήμος Βέροιας συστάθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του N. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/07.06.2010 τ Α'), εντός των διοικητικών ορίων του οποίου βρίσκεται το Χιονοδρομικό
Κέντρο Σελίου.
Η σύναψη προγραμματικής σύμβασης των δύο φορέων θα αντιμετωπίσει
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ολοκληρωμένα το ζήτημα της αδειοδότησης της λειτουργίας του Εθνικού Χιονοδρομικού
Κέντρου Σελίου και θα επιφέρει αποτελέσματα στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του
Δήμου Βέροιας καθώς και δυνατότητες για την άθληση των νέων της περιοχής.
Η προγραμματική σύμβαση περιλαμβάνει αναλυτικά την απαρίθμηση των απαιτούμενων
έργων και δράσεων, την τεκμηρίωση της αναγκαιότητας υλοποίησης αυτών, καθώς και την
συνεισφορά του κάθε φορέα για την υλοποίησή τους. Αναλυτικότερα, 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, το
χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης, οι πόροι από τους οποίους θα καλυφθούν οι
αναλαμβανόμενες οικονομικές υποχρεώσεις και η διάρκεια της σύμβασης. Επίσης ορίζεται το
όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής της και οι αρμοδιότητές του, καθώς και ρήτρες σε βάρος
του συμβαλλομένου που παραβαίνει τους όρους της προγραμματικής σύμβασης. Το σχέδιο της
προγραμματικής σύμβασης επισυνάπτεται στο παρόν εισηγητικό.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της, έως και την
ολοκλήρωσης της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου με την έκδοση της Α.Ε.Π.Ο.
Για την παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων της σύμβασης συγκροτείται Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελούμενη από :
α. Ένα εκπρόσωπο του Ε.Χ.Κ Σελίου και τον αναπληρωτή του.
β. Δύο εκπροσώπους του Δήμου και τους αναπληρωτές των.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω το δημοτικό συμβούλιο
Καλείται
Α) να εγκρίνει ή μη το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης,
Β) να ορίσει δύο εκπροσώπους του Δήμου με τους αναπληρωτές τους για τη συγκρότηση
της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης, οι οποίοι θα είναι: ο
Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος (με αναπληρωτή του τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών) και ο
Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου (με αναπληρωτή του τον Προϊστάμενο
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου)
Γ) να εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο Βέροιας για την υπογραφή της προγραμματικής
σύμβασης.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Κωνσταντίνος Τσελέπης (Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής Ε.Χ.Κ.Σελίου): Θα
παρακαλέσω το σώμα να γνωμοδοτήσει υπέρ της υπογραφής της σύμβασης για την εκπόνηση
μελέτης περιβαλλοντικών όρων, γιατί είναι η παράμετρος που θα κρίνει την αδειοδότηση του
χιονοδρομικού κέντρου ή το κλείσιμό του. Ο Δήμος είναι η τελευταία μας ελπίδα για να
πραγματοποιηθεί η αδειοδότηση του κέντρου καθώς ούτε η Περιφέρεια ούτε η Γ.Γ. αθλητισμού
λόγω έλλειψης προσωπικού μπορεί να αναλάβει αυτό το έργο. Από πλευράς χιονοδρομικού
κέντρου θα προσλάβουμε έναν τεχνικό σύμβουλο ο οποίος θα βοηθήσει τις υπηρεσίες του δήμου
να συνταχθεί αυτή η μελέτη ώστε να νομιμοποιηθεί η αδειοδότησή του.
Δήμαρχος: Πρόεδρε ουδείς θέλησε να πάρει το λόγο γιατί είναι προφανές ότι όλοι εδώ
στηρίζουμε αυτή τη διαδικασία, στηρίζουμε την αδειοδότηση του χιονοδρομικού κέντρου Σελίου
προφανώς γιατί είναι μια πηγή ανάπτυξης για την πόλη μας, άρα δεν φαντάζομαι ότι μπορεί να
βρεθεί κάποιος εδώ μέσα που να έχει αντίθετη άποψη περί αυτού.
Μαρκούλης: Έχει ένα χρονοδιάγραμμα εδώ στη σύμβαση το οποίο καλώς ή κακώς μας
παραπέμπει σε ολοκλήρωση του έργου σε 9-10 μήνες. Αυτό σημαίνει ότι πρακτικά και η επόμενη
σεζόν είναι χαμένη.
Δεν είμαι εναντίον της αρωγής του δήμου στο συγκεκριμένο έργο. Εγώ λέω το εξής:
Υπάρχει δυνατότητα να επιταχυνθούν οι διαδικασίες; Υπάρχει και η τεχνική υπηρεσία της
Νομαρχίας…
Κωνσταντίνος Τσελέπης (Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής Ε.Χ.Κ.Σελίου): Δεν υπάρχει η
κατάλληλη στελέχωση της υπηρεσίας της Νομαρχίας για να λύσουν τα ζητήματα… έχουμε
βεβαίωση της Γ.Γ. Αθλητισμού…
Μαρκούλης: Το υπουργείο δεν μπορεί να διαθέσει κάποιον για να ολοκληρωθεί η
διαδικασία σε 1-2 μήνες να μπορέσει να λειτουργήσει;
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Κωνσταντίνος Τσελέπης (Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής Ε.Χ.Κ.Σελίου): Αν εσείς
σήμερα αποφασίσετε μέσα σε 2-2,5 μήνες θα έχει ολοκληρωθεί. Αυτά που βάλαμε στη σύμβαση
είναι αυτά που προβλέπουν οι νόμοι.
Αποστολόπουλος: Είναι αυτονόητο ότι θα το ψηφίσουμε γιατί πρόκειται για εκπόνηση
μελέτης για την ανάδειξη της περιοχής και σύμβαση μεταξύ φορέα του δημοσίου και του δήμου,
όπου ο φορέας του δημοσίου δεν διαθέτει στελεχιακό υπαλληλικό προσωπικό και ούτε
οργανισμό ή υπηρεσίες με επιστημονικό προσωπικό. Αλλά θέλω να ρωτήσω τον Δήμαρχο ή τον
αρμόδιο αντιδήμαρχο ποιο θα είναι το όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής της
συγκεκριμένης προγραμματικής σύμβασης και ποιες οι αρμοδιότητές του;
Δήμαρχος: Ότι λέει μέσα η προγραμματική σύμβαση, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
Προτείνω να συμμετέχουν ως εκπρόσωποι του Δήμου στην Επιτροπή Παρακολούθησης ο
δημοτικός σύμβουλος Β.Παπαδόπουλος, με αναπληρωτή του τον δημοτικό σύμβουλο
Α.Λαζαρίδη και η Β.Μαυροματίδου, Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος-ΚαθαριότηταςΠολιτικής Προστασίας, με αναπληρωτή της τον Σ.Βουτσιλά, Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 3-8-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου περιβάλλοντος Βασιλείου
Παπαδόπουλου.
2.- Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 4179/2013, των άρθρων 65 και 100 του Ν. 3852/2010
(Πρόγραμμα Καλλικράτης) και του άρθρου 96 του Ν.3463/2006.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης
μεταξύ Δ.Βέροιας και Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου, η οποία έχει ως εξής:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Μεταξύ του
ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕΛΙΟΥ
και του
ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ :
Α) Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου
Β) Δήμος Βέροιας
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ :
Προοίμιο
Άρθρο 1: Αντικείμενο της σύμβασης
Άρθρο 2: Σκοπός
Άρθρο 3: Περιεχόμενο των μελετών, των έργων, των προγραμμάτων και των υπηρεσιών
Άρθρο 4: Προϋπολογισμός
Άρθρο 5: Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων
Άρθρο 6: Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου
Άρθρο 7: Πόροι
Άρθρο 8: Διάρκεια
Άρθρο 9: Παρακολούθηση της σύμβασης
Άρθρο 10: Ρήτρες
Άρθρο 11: Γενικοί όροι της σύμβασης
Άρθρο 12: Λύση της σύμβασης
Άρθρο 13: Τελικές διατάξεις
Στη Βέροια σήμερα την …η του μηνός ……. ……του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας
……………………
και
στα
γραφεία
του
………………………………..

ΑΔΑ: ΩΑΗΤΩ9Ο-ΥΡΡ
....................………………………….οι παρακάτω συμβαλλόμενοι , που υπογράφουν την
παρούσα σύμβαση:
α. Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου
κ…………………………………………………., ενεργώντας ως νόμιμος εκπρόσωπος του
Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου δυνάμει της ………..απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου που στο εξής θα αναφέρεται ως Ε.Χ.Κ. Σελίου για λόγους συντομίας.
β. Ο Δήμαρχος του Δήμου Βέροιας κ. ……………………………………ενεργώντας ως
νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Βέροιας δυνάμει της ………..απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου που στο εξής θα αναφέρεται ως Δήμος για λόγους συντομίας
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1416/1986 (Φ.Ε.Κ. 18 Α' /21-2-84)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 225 του νόμου 3463/2006
3. Τις διατάξεις του άρθρου 867 επ. του Κ. Πολ. Δικ.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του νόμου 3852/2010 (όπως ισχύει σήμερα η περίπτ. α'
της παρ. 1 η οποία αντικαταστάθηκε από την παρ. 9 του άρθρου 8 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ
85/11.04.2012 τεύχος Α’).
5. Tην παρ. 1 του άρθρου 1 της ΚΥΑ 70560/16.11.2009 (ΦΕΚ 2394/01.12.2009 τεύχος
Β)
6. Τις διατάξεις του άρθρου 104 του νόμου 3852/2010.
7. Το άρθρο 3 ν. 3316/2005 (ΦΕΚ Α΄ 42/22.2.2005)
8. Τις διατάξεις του υπ΄αριθμ. 218/06.10.2006 Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ
220/τΑ΄/13-10-2006).
9. Την ……/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Χιονοδρομικού
Κέντρου Σελίου
10. Την ……/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας.
συνομολογούν και συναποδέχονται τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με θέμα:
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕΛΙΟΥ
Προοίμιο
Το Ε.Χ.Κ Σελίου, είναι το πρώτο οργανωμένο χιονοδρομικό κέντρο της Χώρας.
Λειτουργεί από το 1934, χρονιά που οργανώθηκαν οι πρώτοι Πανελλήνιοι Αγώνες Χιονοδρομίας.
Το 1955 τοποθετήθηκε ο πρώτος αναβατήρας της χώρας (εναέρια καρέκλα μήκους 750μ) που
έφτανε σε υψόμετρο 1600μ ενώ το έτος 1968 επεκτάθηκε κατά 500μ φτάνοντας σε υψόμετρο
1730μ.
Το συγκεκριμένο έργο συνέβαλε ουσιαστικά και πολυδιάστατα μέχρι σήμερα στην
ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της Βέροιας.
Είναι γνωστό ότι το Ε.Χ.Κ. Σελίου πλέον δεν λειτουργεί, αφού στερείται της
απαιτούμενης άδειας λειτουργίας εξαιτίας της μη ύπαρξης Απόφασης Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του Χιονοδρομικού Κέντρου. Η Α.Ε.Π.Ο. αποτελεί βασική
προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας.
Η απόκτηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) προϋποθέτει τη
σύνταξη από τον ενδιαφερόμενο φορέα της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, βάσει των
απαιτήσεων του Ν. 4014/2011, του Ν. 4179/2013, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει και των
εκτελεστικών αυτού Υπουργικών Αποφάσεων.
Το ΝΠΔΔ «Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου» αδυνατεί αντικειμενικά να προβεί στη
σύνταξη της απαιτούμενης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, καθώς δεν διαθέτει το
απαιτούμενο στελεχιακό υπαλληλικό δυναμικό
Επίσης αδυνατεί να προβεί στην ανάθεση της απαιτούμενης Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων με τις διατάξεις του Ν. 3316/05, ΦΕΚ-42 Α' , αφού στερείται στελεχωμένων
υπηρεσιών τεχνικής υπηρεσίας για την προετοιμασία και τη διενέργεια του διαγωνισμού καθώς
και για τον έλεγχο και τη παραλαβή των παραδοτέων. Συγκεκριμένα, δεν διαθέτει επαρκή
τεχνική στελέχωση για την προετοιμασία, τη διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης και τη
διοίκηση μελέτης ή έργου, κυρίως δε για τον καθορισμό των γενικών και των τεχνικών όρων με
τους οποίους θα εκτελεσθεί η σύμβαση, τη διεξαγωγή των διαδικασιών ανάθεσης έργου, μελέτης
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ή υπηρεσίας, την εποπτεία της διοίκησης ή και τη διοίκηση των συμβάσεων, την έγκριση των
μελετών και την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης.
Το υπαλληλικό προσωπικό που εργάζεται σήμερα στο ΝΠΔΔ «Εθνικό Χιονοδρομικό
Κέντρο Σελίου» είναι:
1. ……………, ΔΕ …..
2. ……………, ΠΕ ….
3. …………….., ΔΕ …
Το Ε.Χ.Κ Σελίου ιδρύθηκε με το υπ’αριθμ. 57/19.01.1972 Βασιλικό Διάταγμα (ΦΕΚ 19/
τΑ΄/4-2-1972) και τη λειτουργία του τη διέπουν οι διατάξεις του υπ΄αριθμ. 218/06.10.2006
Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ 220/τΑ΄/13-10-2006). Αποτελεί δε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου
Δικαίου (παρ. 1 άρθρο 4 Π.Δ.218/06.10.2006).
Ο Δήμος Βέροιας συστάθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του N. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/07.06.2010 τ Α'), εντός των διοικητικών ορίων του οποίου βρίσκεται το Χιονοδρομικό Κέντρο
Σελίου.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1α του άρθρου 100 του Ν.3852/10 είναι δυνατή η
σύναψη προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ ΟΤΑ και φορέων του Δημοσίου τομέα της παρ. 6
του άρθρου 1του ν. 1256/1982 για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης
μιας περιοχής, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών κάθε είδους. Επίσης σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία αρκετοί τομείς ανάπτυξης κάθε περιοχής αποτελούν συναρμοδιότητα
περισσότερων του ενός φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (άρθρο 75 και 225 ν.3463/2006).
Έτσι είναι απαραίτητη η συνεργασία για την επίτευξη αποτελέσματος για την πολύπλευρη
ανάπτυξη κάθε περιοχής. Η συνεργασία αυτή δύναται να προχωρήσει μόνο στο πλαίσιο σύναψης
προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν.3852/2010.
Η σύναψη προγραμματικής σύμβασης των δύο φορέων θα αντιμετωπίσει ολοκληρωμένα
το ζήτημα της αδειοδότησης της λειτουργίας του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου και θα
επιφέρει αποτελέσματα στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Βέροιας καθώς και
δυνατότητες για την άθληση των νέων της περιοχής.
Η προγραμματική σύμβαση θα πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτικά την απαρίθμηση των
απαιτούμενων έργων και δράσεων, την τεκμηρίωση της αναγκαιότητας υλοποίησης αυτών,
καθώς και την συνεισφορά του κάθε φορέα για την υλοποίησή τους. Αναλυτικότερα, ορίζονται
απαραίτητα: 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, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης, οι πόροι από
τους οποίους θα καλυφθούν οι αναλαμβανόμενες οικονομικές υποχρεώσεις και η διάρκεια της
σύμβασης. Επίσης ορίζεται το όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής της και οι αρμοδιότητές
του, καθώς και ρήτρες σε βάρος του συμβαλλομένου που παραβαίνει τους όρους της
προγραμματικής σύμβασης. Ενόψει τούτων, η παρούσα προγραμματική σύμβαση διέπεται από
τους παρακάτω όρους:
Άρθρο 1 : Αντικείμενο της σύμβασης
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προγραμματική δέσμευση των
συμβαλλόμενων μερών, με σκοπό την εφαρμογή ενός οργανωμένου και αλληλοσυμπληρούμενου
πλαισίου συνεργασίας για τη σύνταξη της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μ.Π.Ε., που
είναι απαραίτητη για την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Α.Ε.Π.Ο. και
την εξασφάλιση της άδειας λειτουργίας του Χιονοδρομικού Σελίου που θα περιλαμβάνει την
υλοποίηση των εξής δράσεων ή σταδίων:
1. Εξασφάλιση τοπογραφικών διαγραμμάτων και νομιμοποιητικών εγγράφων των
υφιστάμενων εγκαταστάσεων του ΕΧΚ Σελίου
2. Υποστήριξη στη διαδικασία έκδοσης όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών από
τις αρμόδιες Υπηρεσίες που θα συνοδεύουν τη ΜΠΕ
3. Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων απαραίτητων για την εκπόνηση της ΜΠΕ
4. Σύνταξη και θεώρηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου και
υποβολή στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
(Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης).
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5. Υποβολή και θεώρηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου και
υποβολή στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
(Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης)
Άρθρο 2 : Σκοπός
Σκοπός της σύναψης αυτής της προγραμματικής σύμβασης είναι η επαναλειτουργία του
Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου, η τουριστική και οικονομική ανάπτυξη του Δήμου
Βέροιας, καθώς και η αύξηση των επιλογών των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής για αθλητικές
δραστηριότητες και δραστηριότητες ψυχαγωγίας. Τούτο θα επιτευχθεί με την επανέκδοση άδειας
λειτουργίας από την αρμόδια Αρχή για το Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου, για την οποία
απαιτείται η σχετική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του Χιονοδρομικού
Κέντρου. Η απόκτηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) προϋποθέτει
τη σύνταξη από τον ενδιαφερόμενο φορέα της εδώ συμφωνούμενης να εκπονηθεί Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, βάσει των απαιτήσεων του Ν. 4014/2011 και των εκτελεστικών
αυτού Υπουργικών Αποφάσεων.
Αποτέλεσμα της συνεργασίας αυτής θα είναι η διασφάλιση της αδειοδότησης βάση των
διατάξεων του αρ. 13 του Ν. 4179/2013 όπως ισχύει και η επαναλειτουργία του Εθνικού
Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου, καθώς και η εξοικονόμηση οικονομικών πόρων, δεδομένων των
τρεχουσών οικονομικών συγκυριών σε επίπεδο χώρας, αλλά και των οικονομικών των φορέων
του δημοσίου ειδικότερα.
Άρθρο 3 : Περιεχόμενο των μελετών, των έργων, των προγραμμάτων και των υπηρεσιών
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται το σύνολο των υπηρεσιών και των μελετών, που θα
απαιτηθούν (που στο εξής θα αναφέρονται ως στάδια-δράσεις για λόγους συντομίας) για την
υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης. Το σύνολο των δράσεων θα υλοποιηθεί σε (4)
τέσσερα στάδια.
Στάδιο
Δράση
Εξασφάλιση τοπογραφικών διαγραμμάτων και νομιμοποιητικών
1
εγγράφων των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του ΕΧΚ Σελίου
Υποστήριξη στη διαδικασία έκδοσης όλων των απαιτούμενων
2
δικαιολογητικών από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που θα συνοδεύουν τη
ΜΠΕ
Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων απαραίτητων για την εκπόνηση της
3
ΜΠΕ
Σύνταξη και θεώρηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του
4
έργου και υποβολή στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης).
Υποβολή και θεώρηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του
5
έργου και υποβολή στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης)
Άρθρο 4 : Προϋπολογισμός
Για την υλοποίηση των προβλεπόμενων σταδίων 1-3 της προγραμματικής σύμβασης
όπως αποτυπώνονται στο αρ. 3 παραπάνω, η όποια απαιτούμενη δαπάνη βαρύνει
αποκλειστικά το ΕΧΚ Σελίου και δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας.
Για την υλοποίηση των σταδίων 4-5 της παρούσας προγραμματικής σύμβασης όπως
αποτυπώνονται στο αρ. 3 παραπάνω, δεδομένου ότι ο Δήμος θα υλοποιήσει το
φυσικό αντικείμενο της, με την αξιοποίηση του υφιστάμενου στελεχιακού του
δυναμικού, δεν απαιτείται η πρόβλεψη σχετικού κόστους.
Ως εκ τούτου, συνολικά για την υλοποίηση της παρούσας, δεν απαιτείται να
καθοριστεί συγκεκριμένο οικονομικό αντικείμενο μεταξύ των συμβαλλομένων
μερών.
Άρθρο 5 :Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων
Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συνεργασθούν με την
παροχή εκατέρωθεν υπηρεσιών, ώστε να εκπληρωθεί ο σκοπός της προγραμματικής
σύμβασης.
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Ειδικότερα :
Για την υλοποίηση όλων των προαναφερόμενων είναι απαραίτητη η συνεργασία του
ΕΧΚ Σελίου με τον Δήμο, αναλαμβάνοντας ο κάθε φορέας τα εξής:
Το Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου αναλαμβάνει την υποχρέωση να:
 Να ορίσει εγγράφως εκπρόσωπο του, ο οποίος θα αποτελεί το σημείο
επικοινωνίας και επαφής όλων των υπηρεσιών με το ΕΧΚΣ.
 Να διαθέσει τη τεχνογνωσία και όλα τα στοιχεία που απαιτούνται καθώς και όλο
του υλικό του αρχείου που τηρεί και αφορά την αδειοδότηση και την
επαναλειτουργία του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου
 Να διαθέσει τις κτιριακές υποδομές για την φιλοξενία της ομάδας εργασίας όταν
είναι αναγκαίο κατά τα στάδια της συγκέντρωσης στοιχείων ή της εκπόνησης των
μελετών.
 Να εξασφαλίσει έγκαιρα όλα τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται για τη
σύνταξη της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και της αδειοδότησης του
ΕΧΚ Σελίου, καθώς και να συνεργάζεται και να υποστηρίζει το Δήμο με την
υποβολή των προαναφερόμενων ή άλλων στοιχείων που θα του ζητηθούν.
 Να εγγυάται και να παρακολουθεί την τήρηση των όρων υλοποίησης και
εκτέλεσης του έργου.
 Να προβεί στη σύναψη συμπληρωματικών ή άλλων συμβάσεων παροχής
υπηρεσιών που είναι δυνατόν να απαιτηθούν προκειμένου να προσκομίσει στο
Δήμο Βέροιας τα απαραίτητα στοιχεία για την άρτια εκπόνηση της ΜΠΕ.
 Να προσκομίσει στο Δήμο Βέροιας:
 Τοπογραφικά διαγράμματα της περιοχής μελέτης και των ορίων του Χ.Κ.,
υπογεγραμμένα από μηχανικό ανάλογης ειδικότητας.
 Διάγραμμα κάλυψης όπου θα παρουσιάζεται το σύνολο των υφιστάμενων
κτισμάτων που ανήκουν στο Χ.Κ., υπογεγραμμένο από μηχανικό ανάλογης
ειδικότητας.
 Έγγραφα νομιμότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων του Χ.Κ. (Οικοδομικές
Άδειες ή/και Βεβαιώσεις Νομιμοποίησης).
 Να εκδώσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που
θα συνοδεύουν τη ΜΠΕ (Δασαρχείο για πράξη χαρακτηρισμού και έγκρισης
επέμβασης με το Ν. 4280/2014, Δνση Πολεοδομίας για χρήσεις γης, ΔΕΥΑΒ για
αποδοχή λυμάτων, ΦοΔΣΑ για διαχείριση απορριμμάτων, Δνση Υδάτων για
έκδοση Άδειας χρήσης νερού).
 Να προσκομίσει οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ζητηθεί από την Ελέγχουσα Αρχή ή
την Επιτροπή Παρακολούθησης, τόσο κατά την διάρκεια της εκπόνησης όσο και
κατά τη διάρκεια ελέγχου της ΜΠΕ
 Να συλλέξει, να επεξεργαστεί και να υποβάλει τα στοιχεία απαραίτητα για την
εκπόνηση της ΜΠΕ, βάσει των Περιεχομένων του Παραρτήματος 2 της ΚΥΑ
170225/2014 (ΦΕΚ 135Β/27-1-2014) καθώς και των παραρτημάτων 3.2.1 και 4.6
(σύμφωνα με το κεφάλαιο 6 της ΥΑ 170225/2014 και το παράρτημα 4.6 της ΥΑ
170225/2014)και συγκεκριμένα:
 Αναλυτική τεχνική περιγραφή των υφιστάμενων υποδομών (κύριων,
βοηθητικών και συνοδών-υποστηρικτικών εγκαταστάσεων και έργων), καθώς
και αναλυτική περιγραφή λειτουργίας και διαχείρισης έργου.
 Συμπληρωμένο Φάκελο καταλληλότητας γηπέδου χιονοδρομικού κέντρου και
φάκελο σκοπιμότητας εγκατάστασης, ώστε να συνοδεύουν τη ΜΠΕ ως
παράρτημα.
 Στοιχεία περιβαλλοντικών ισοζυγίων σχετικά με: εισροές νερού, υλικών,
ενέργειας – εκροές υγρών λυμάτων, στερεών αποβλήτων, αερίων ρύπων,
θορύβου, ακτινοβολιών.
 Στοιχεία υφιστάμενης κατάστασης και σχεδιαζόμενα έργα σχετικά με
διαχείριση υγρών λυμάτων, διαχείριση στερεών αποβλήτων, υδροδότηση
Χ.Κ., εκπομπές θορύβου, ενεργειακό σχεδιασμό του έργου.
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 Στοιχεία σκοπιμότητας της επένδυσης-ευρύτερες συσχετίσεις (κυρίως
οικονομικές).
 Στοιχεία συμβατότητας του έργου με τις θεσμοθετημένες χωρικές και
πολεοδομικές δεσμεύσεις της περιοχής σύμφωνα με το κεφάλαιο 5 της ΥΑ
170225/2014
 Παρουσίαση και αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων στη λειτουργία του
έργου.
 Πλήρης αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης περιβάλλοντος στην
περιοχή μελέτης σύμφωνα με τα περιεχόμενα του Κεφαλαίου 8 του
Παραρτήματος 2 της ΚΥΑ 170225/2014 (ΦΕΚ 135Β/27-1-2014)
 Στοιχεία & δράσεις που κρίνεται απαραίτητο να συμπεριληφθούν στο Σχέδιο
περιβαλλοντικής διαχείρισης και στο Πρόγραμμα περιβαλλοντικής
παρακολούθησης του έργου
 Χάρτες και σχέδια σύμφωνα με το Κεφάλαιο 15 του Παραρτήματος 2 της
ΚΥΑ 170225/2014 (ΦΕΚ 135Β/27-1-2014) και επιπλέον σχέδιο εσωτερικών
δικτύων υποδομής και σύνδεση με τα υφιστάμενα έργα υποδομής που θα
εξυπηρετείται το έργο
 Καταγραφή, περιγραφή και ανάλυση των στοιχείων και της κατάστασης του
φυσικού περιβάλλοντος (είδη χλωρίδας-πανίδας-ορνιθοπανίδας, τύποι
οικοτόπων, οικοσυστήματα κτλ.) στην άμεση περιοχή και σύνταξη σχετικού
Χάρτη Αποτύπωσης Ενδιαιτημάτων και Οικολογικών Χαρακτηριστικών, για
την εκπόνηση της Μελέτης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης του έργου,
όπως αναφέρεται στο Παράρτημα 3.2.1 της ΚΥΑ 170225/2014 (ΦΕΚ
135Β/27-1-2014) και θα συμπεριληφθεί στη ΜΠΕ.
Ο Δήμος Βέροιας αναλαμβάνει την υποχρέωση:
 Να ορίσει με απόφαση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, υπεύθυνο συντάκτη της
ΜΠΕ του ΕΧΚΣ, αλλά και να διαθέσει – αξιοποιήσει το αναγκαίο στελεχιακό
δυναμικό του Δήμου απαιτηθεί, αλλά και να απασχολήσει ή και να συνεργαστεί
με επιστημονικό προσωπικό επαρκούς εμπειρίας και ειδικών γνώσεων, για την
υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης, με στόχο τη σύνταξη της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και της αδειοδότησης του ΕΧΚ Σελίου.
 Να συντάξει τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου και να τη
θεωρήσει αρμοδίως.
 Να ελέγξει και θεωρήσει όλα τα τεχνικά στοιχεία, σχέδια και οτιδήποτε άλλο
σχετικό απαιτηθεί, δια της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
 Να τηρηθούν οι προδιαγραφές και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
 Να ενημερώνει ο επιβλέπων της ΜΠΕ την Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου
κάθε πρώτη εκάστου μηνός και αυτή το ΕΧΚΣ για την πορεία της διαδικασίας
των Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.).
 Να υποστηρίξει το Ε.Χ.Κ. Σελίου σε όλη τη διαδικασία Περιβαλλοντικής
Αδειοδότησης του έργου.
 Να παραδώσει με τη λήξη της παρούσας προγραμματικής σύμβασης στο ΝΠΔΔ
Ε.Χ.Κ. Σελίου το σύνολο των μελετών, ερευνών και γενικότερα των στοιχείων
που απέκτησε με την υλοποίηση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης που
ανήκουν στο ΝΠΔΔ Ε.Χ.Κ. Σελίου .
Άρθρο 6 : Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου
Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των δράσεων, εκπόνηση μελετών και κατασκευή
έργων και εργασιών που είναι αναγκαία για την υλοποίηση των στόχων της
προγραμματικής σύμβασης προσδιορίζεται από την διάρκεια ισχύος και αναλύεται
ενδεικτικά ως εξής:
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Στάδιο

1

2

3

4

5

Δράση

Εξασφάλιση τοπογραφικών
διαγραμμάτων και νομιμοποιητικών
εγγράφων των υφιστάμενων
εγκαταστάσεων του ΕΧΚ Σελίου
Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων
απαραίτητων για την εκπόνηση της
ΜΠΕ
Έκδοση όλων των απαιτούμενων
δικαιολογητικών από τις αρμόδιες
Υπηρεσίες που θα συνοδεύουν τη
ΜΠΕ
Σύνταξη και έλεγχος της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του
έργου και υποβολή στις αρμόδιες
υπηρεσίες του Δήμου
Υποβολή και θεώρηση της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του
έργου και υποβολή στις αρμόδιες
υπηρεσίες του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Δ/νση
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης).

1ος
Μήνας

2ος
Μήνας

3ος
Μήνας

4ος
Μήνας

5ος
Μήνας

6ος
Μήνας

7ος
Μήνας

8ος
Μήνας

9ος
Μήνας

Έως
έκδοση
ΑΕΠΟ
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Άρθρο 7 : Πόροι
Για την υλοποίηση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης δεν θα απαιτηθούν και δεν
θα δαπανηθούν οικονομικοί πόροι.
Άρθρο 8 : Διάρκεια
Η διάρκεια της σύμβασης για την εφαρμογή των περιγράφονται παραπάνω ορίζεται από
την ημερομηνία υπογραφής της, έως και την ολοκλήρωσης της περιβαλλοντικής αδειοδότησης
του έργου με την έκδοση της Α.Ε.Π.Ο., οπότε και η παρούσα λύεται αυτοδίκαια.
Άρθρο 9 : Παρακολούθηση της Σύμβασης
Για την παρακολούθηση της εφαρμογής της σύμβασης συγκροτείται όργανο με την
επωνυμία ‘Επιτροπή’ με έδρα τη Βέροια στα γραφεία του Ε.Χ.Κ Σελίου
Η Επιτροπή αποτελείται από:
α. Ένα εκπρόσωπο του Ε.Χ.Κ Σελίου και τον αναπληρωτή του.
β. Δύο εκπροσώπους του Δήμου και τους αναπληρωτές των, οι οποίοι θα είναι: ο
Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος (με αναπληρωτή του τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών) και ο
Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου (με αναπληρωτή του τον Προϊστάμενο
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου)
Αφού ληφθούν οι αποφάσεις των οργάνων διοίκησης των συμβαλλόμενων φορέων και
υπογραφεί η σύβαση, οι συμβαλλόμενοι φορείς κοινοποιούν αλλήλους τα οριζόμενα από αυτούς
τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής.
Η Επιτροπή ασχολείται με την τήρηση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, την
υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης, επιλύει κάθε διαφορά που προκύπτει μεταξύ των
συμβαλλομένων μερών που σχετίζεται με την ερμηνεία των όρων της Σύμβασης ή με τον τρόπο
εφαρμογής της.
Με πρόσκληση του Ε.Χ.Κ Σελίου συγκαλείται μέσα σε 15 ημέρες από την υπογραφή της
Σύμβασης, η Επιτροπή και εκλέγει τον Πρόεδρο της.
Χρέη Γραμματέα επιτελεί ο εκπρόσωπος του ΕΧΚΣ
Η Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρο της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα
της Ημερήσιας Διάταξης και ειδοποιούνται τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα τα
μέλη με τον προσφορότερο τρόπο.
Στην Ημερήσια Διάταξη έχει δικαίωμα το κάθε συμβαλλόμενο μέλος να ζητήσει εγγράφως
την αναγραφή και εισαγωγή προς συζήτηση θεμάτων που αφορούν στην παρούσα Σύμβαση.
Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει να πλαισιώνεται και με ειδικό προσωπικό που έχει γνώση
του αντικειμένου της Σύμβασης. Το ειδικό αυτό προσωπικό αποτελεί ‘Τεχνική Επιτροπή’ που
μπορεί να εκφράζει άποψη πάνω σε θέματα που του ζητούν αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου.
Η Τεχνική αυτή Επιτροπή (ειδικό προσωπικό) θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τριμελής
και οπωσδήποτε με ειδικότητες ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού, ΠΕ Αγρονόμου Τοπογράφου
Μηχανικού, ΠΕ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.
Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικά ανά (3) τρεις μήνες και εκτάκτως όταν το ζητήσει ένα από
τα συμβαλλόμενα μέλη.
Συνεδριάζει στην αίθουσα του ΔΣ Βέροιας, την οποία το ΕΧΚΣ οφείλει να προκρατεί με
δική του ευθύνη.
Η Επιτροπή τηρεί πρακτικά τα οποία φυλάσσονται από τον Γραμματέα της. Η Επιτροπή
βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα και τα 3 μέλη της. Οι αποφάσεις που παίρνει πρέπει να
είναι αιτιολογημένες και να λαμβάνονται με την πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση
ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Κάθε τακτικό μέλος μπορεί να αντικατασταθεί από
τον αναπληρωτή του.
Η Επιτροπή παρακολούθησης συντάσσει πρακτικό καλής εκτέλεσης των υποχρεώσεων
των συμβαλλόμενων Διάφορες λεπτομέρειες για τη λειτουργία της Επιτροπής μπορούν να
καθοριστούν με αποφάσεις της ίδιας.
Η Επιτροπή για οποιαδήποτε δυσλειτουργία των προαναφερομένων θα πρέπει να
ενημερώνεται εγγράφως, ώστε να προβαίνει σε κάθε δυνατή επίλυση.
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Άρθρο 10: Ρήτρες
Τα συμβαλλόμενα μέλη οφείλουν να εφαρμόζουν τους όρους της παρούσας
προγραμματικής σύμβασης. Σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης μπορεί να
επιβάλλεται με απόφαση του οργάνου παρακολούθησης εφαρμογής των όρων της σύμβασης σε
βάρος του συμβαλλόμενου που έκανε τις παραβάσεις η εξής ρήτρα:
Έγγραφη σύσταση για εφαρμογή των όρων.
Άρθρο 11: Γενικοί όροι της σύμβασης
Α. ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ -ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της Σύμβασης και οι οποίοι θεωρούνται
σημαντικοί ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από
τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στα υπόλοιπα το δικαίωμα να καταγγείλουν τη σύμβαση χωρίς
όμως να αξιώσουν οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημιά τους. Η επίλυση τυχόν διαφορών
μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, θα γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
Β. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Οποιαδήποτε διαφορά παρουσιαστεί στους συμβαλλόμενους και αφορά στην εκτέλεση και
την ερμηνεία της Σύμβασης και που δεν έχει διευθετηθεί από την Επιτροπή της παρούσας
Σύμβασης, θα λύνεται με Διαιτησία που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 867 επ. του
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
Η επιλογή της Διαιτησίας γίνεται για λόγους ευελιξίας και οικονομίας χρόνου.
Τα μέρη συμφωνούν να ορισθεί ως διαιτητής, μετά από αίτηση που θα υποβάλλει
οποιοδήποτε από αυτά, εκπρόσωπος που θα ορισθεί από τον Δικηγορικό Σύλλογο Βέροιας..
Γ. ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Επιτρέπεται, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.1416/84, το Π.Δ. 323/89, άρθρο 5 του Π.Δ.
410/95, άρθρο 225 §4 ν. 3463/2006 και το άρθρο 100 §4 ν. 3852/2010, η μεταφορά προσωπικού
από τον ένα φορέα στον άλλον προκειμένου να διευκολυνθεί η υλοποίηση του αντικειμένου της
σύμβασης.
Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μόνο στην περίπτωση που αυτό θεωρηθεί αναγκαίο και
εφόσον το ζητήσει συμβαλλόμενος, οπωσδήποτε όμως μετά από σύμφωνη έγγραφη απόφαση
τόσο του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, όσο και του Αντιδημάρχου
Περιβάλλοντος.
Άρθρο 12 : Λύση της σύμβασης
1. Η παρούσα προγραμματική σύμβαση δύναται να λυθεί μετά από αίτημα ενός εκ των
συμβαλλομένων μελών και συμφωνία του έτερου συμβαλλομένου μέλους που θα εγκρίνεται από
σχετικές αποφάσεις των διοικητικών τους οργάνων.
2. Η παρούσα προγραμματική σύμβαση λύεται αυτοδίκαια με το πέρας της ημερομηνίας
που ορίζεται στο άρθρο 8.
Άρθρο 13 : Τελικές διατάξεις
1. Καμιά τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης ή επέκταση αυτής 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.
2. Η για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία μη άσκηση των δικαιωμάτων ή παράλειψη
υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς
την 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
σύμβαση.
Η παρούσα προγραμματική σύμβαση συντάχθηκε σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα, τα
οποία νόμιμα υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους.
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
(ακολουθούν υπογραφές)
Ακροτελεύτια διάταξη
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού του Δήμου Βέροιας, έτους 2016.
Β) Ορίζει ως εκπρόσωπους του Δήμου Βέροιας στην Επιτροπή Παρακολούθησης του
άρθρου 9 της παραπάνω σύμβασης τον δημοτικό σύμβουλο Βασίλειο Παπαδόπουλο, με
αναπληρωτή του τον δημοτικό σύμβουλο Αριστομένη Λαζαρίδη και τη Βηθλεέμ Μαυροματίδου,
Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος-Καθαριότητας-Πολιτικής Προστασίας, με αναπληρωτή
της τον Στέφανο Βουτσιλά, Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Γ) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Βέροιας Κωνσταντίνο Βοργιαζίδη για την υπογραφή της
παραπάνω σύμβασης.
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Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 440 / 2016
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μιχαήλ Σουμελίδης
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Α.
Θ.
Χ.
Β.

Λαζαρίδης
Αγγελίνας
Κούτρας
Παπαδόπουλος

Δ.
Δ.

Κουλουριώτης
Τραπεζανλής

Θ.

Κορωνάς

Σ.
Γ.
Ν.
Β.
Γ.
Μ.
Λ.
Σ.
Γ.
Ε.
Χ.
Ν.
Α.
Θ.
Κ.
Α.
Γ.
Α.
Σ.

Διαμάντης
Σοφιανίδης
Μωυσιάδης
Λυκοστράτης
Κάκαρης
Παπαϊωάννου
Ακριβόπουλος
Ασλάνογλου
Ορφανίδης
Ιακωβίδου
Γαϊτάνου
Μαυροκεφαλίδης
Σιακαβάρας
Τέτος
Καραπαναγιωτίδης
Καγκελίδης
Γουλτίδης
Μαρκούλης
Στουγιάννος

Αθανάσιος Αποστολόπουλος

ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Ι.
Ν.

Σιδηρόπουλος
Αγγέλου

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 11-8-2016
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

