ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 16/2010 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 440/2010
Περίληψη
Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου
της ΑΝ.Α.Ε. & του Α.Π.Θ. (Επιτροπή Ερευνών) για τη διαχείριση
& αξιοποίηση του G.I.S. και τροπ/σης Ετήσιου Προγράμματος
Δράσης & προϋπολογισμού Δήμου, έτους 2010.

Σήμερα 5 Ιουλίου του έτους 2010 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 1-7-2010 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 23 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Κ. Συμεωνίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Γ. Κάκαρης
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Σ. Παναγιωτίδης
Ι. Ακριβόπουλος
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή

22. Ε.
23. Γ.

Γουναράς
Ορφανίδης

Σ.
Ν.
Ε.
Ι.

Aπόντες
Μηλιόπουλος
Τσιαμήτρος
Σοφιανίδης
Καλαϊτζίδης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
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
προσήλθε ο κ. Μ. Τρανίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Α.
Παπαστεργίου, Χ. Γεωργιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 441/2010 απόφασης προήλθε
ο κ. Α. Παπαστεργίου.
3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 442/2010 απόφασης προήλθε
ο κ. Σ. Παναγιωτίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Ι.
Ακριβόπουλος, Α. Τσιάρας.
4) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 443/2010 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Β. Γιαννουλάκης, Γ. Ορφανίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 451/2010 απόφασης
προσήλθε ο κ. Γ. Ορφανίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 457/2010 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 459/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ. Β. Γιαννουλάκης.
8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 461/2010 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Γ. Ορφανίδης.
9) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 479/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ. Γ. Κάκαρης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 21-6-2010 εισηγητικό σημείωμα του
Αντιδημάρχου Παύλου Παυλίδη, που έχει ως εξής:
Ο Δήμος Βέροιας με σκοπό
 το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός προγράμματος αναπτυξιακού
χαρακτήρα που αφορά τη διαχείριση / αξιοποίηση της υπάρχουσας υποδομής
Γεωγραφικών Πληροφορικών Συστημάτων (GIS) που περιήλθε στην κατοχή
του Δήμου Βέροιας,
 τη διαχείριση του έργου: «Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα Δήμου
Βέροιας» που υλοποιήθηκε στα πλαίσια του Μέτρου 2.4 «Περιφερειακά
Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα και καινοτόμες ενέργειες» και
ειδικότερα στην υποκατηγορία 2.2 «Ανάπτυξη εφαρμογών Γεωγραφικών
Πληροφοριακών Συστημάτων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Η
Κοινωνία της Πληροφορίας»
 τη διενέργεια μελετών για την πρακτική εφαρμογή των εξαγόμενων
στατιστικών στοιχείων από τη λειτουργία του παραπάνω Συστήματος, μελέτες
που αφορούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τροποποιήσεις με στόχο την
εξομάλυνση της κυκλοφορίας σε επιλεγμένα σημεία της πόλης που σύμφωνα
με τα αποτελέσματα χρήσης του λογισμικού GIS επισημαίνονται ως σημεία
αυξημένου κυκλοφοριακού φόρτου.
προτείνει την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του «Δήμου Βέροιας»,
της « Επιτροπής Ερευνών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ )»
και της «Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας Δήμου Βέροιας» (ΑΝΑΕ)με
αντικείμενο τα παρακάτω έργα:
 Η Διαχείριση για το έτος 2010 του προγράμματος «Γεωγραφικό σύστημα
διαχείρισης και παρακολούθησης / δρομολόγησης των απορριμματοφόρων
και των δημοτικών οχημάτων του Δήμου Βέροιας» αντικείμενο του οποίου
είναι η εξαγωγή στατιστικών στοιχείων για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων
όσον αφορά τη ρύθμιση της κυκλοφορίας με σκοπό την αποδοτικότερη
διαχείριση και δρομολόγηση του Δημοτικού στόλου.
 Η, με βάση τα παραπάνω στατιστικά στοιχεία εκπόνηση μελέτης για την
ανάπλαση - διαμόρφωση τεσσάρων κυκλικών κόμβων προτεραιότητας επί της
οδού Ακροπόλεως. Η μελέτη θα εκπονηθεί πιλοτικά σε μία από τις οδούς που
υποδείχθηκε από το λογισμικό ως οδός επιβαρυμένου κυκλοφοριακού
φόρτου. Παράλληλα η μελέτη της ανάπλασης – διαμόρφωσης θα στηριχτεί εξ
ολοκλήρου στο υπάρχον σύστημα GIS τόσο όσον αφορά το σχεδιαστικό
κομμάτι (χαρτογράφηση με γεωαναφορά, παρακολούθηση της υλοποίησης
του έργου, καταχώριση στο σύστημα όλων των επιμέρους υλικών κατασκευής
του έργου, παρακολούθηση απόδοσης των επιμέρους Δημοτικών Υπηρεσιών
που σχετίζονται με την υλοποίηση του έργου) αλλά και όσον αφορά την
επίδραση της υλοποίησης του έργου στην υπάρχουσα κυκλοφοριακή
κατάσταση
 Η εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης για την αναβάθμιση και
παραμετροποίηση του υπάρχοντος συστήματος GIS του Δήμου Βέροιας,
καθώς επίσης και ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εφαρμογών που στηρίζονται
στη λειτουργία του εν λόγω λογισμικού. Σε πρώτη φάση προτείνεται η
ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής απόδοσης των πολεοδομικών
χαρακτηριστικών της πόλης. Για το σκοπό αυτό θα αναπτυχθεί πλήρες
χαρτογραφικό υπόβαθρο του αστικού ιστού της πόλης καθώς και του

αγροκτήματος αυτής. Ως περιγραφική πληροφορία της γεωβάσης που θα
αναπτυχθεί θα ενταχθούν τα πολεοδομικά χαρακτηριστικά του αστικού ιστού
της Βέροιας (ΦΕΚ ρυμοτομίας, όροι δόμησης, κλπ).
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 σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του «Δήμου
Βέροιας», της « Επιτροπής Ερευνών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) » και της « Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας Δήμου
Βέροιας » (ΑΝ.Α.Ε.), προϋπολογισμού ύψους 85.000,00 € συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 21-6-2010 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Π. Παυλίδη.
2.- Το συνημμένο σχέδιο προγραμματικής σύμβασης.
3.- Την ανάγκη υπογραφής της παραπάνω σύμβασης για την ανάθεση στο Α.Π.Θ. του
σχεδιασμού και της υλοποίησης ενός προγράμματος αναπτυξιακού χαρακτήρα, με
σκοπό τη διαχείριση και την αξιοποίηση της υπάρχουσας υποδομής Γεωγραφικών
Πληροφοριακών Συστημάτων (G.I.S.) του Δήμου.
4.- Την αριθ. 768/2009 απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε το Ετήσιο Πρόγραμμα
Δράσης του Δήμου έτους 2010.
5.- Την ανάγκη τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2010 για τη
δημιουργία νέας πίστωσης.
6.- Τις διατάξεις των άρθρων 93, 161, 203 έως 208 & 225 του Ν. 3463/2006
(Κ.Δ.Κ.), του Π.Δ. 185/07 (ΦΕΚ 221Α) «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης,
παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ο.Τ.Α. α΄
βαθμού», ως και αυτές του άρθρου 8 του από 17/5-15/6/59 Β.Δ. «περί οικονομικής
διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και κοινοτήτων».
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου
Βέροιας της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Δήμου Βέροιας και του
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Επιτροπή Ερευνών), για την ανάθεση
στο Α.Π.Θ. του σχεδιασμού και της υλοποίησης ενός προγράμματος αναπτυξιακού
χαρακτήρα, με σκοπό τη διαχείριση και την αξιοποίηση της υπάρχουσας υποδομής
Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (G.I.S.) του Δήμου, που έχει ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Στο Δημαρχείο Βέροιας, σήμερα ……………… 2010, ημέρα ……, οι παρακάτω
φορείς, καλούμενοι στο εξής «συμβαλλόμενοι»:
1. Ο Δήμος Βέροιας, με έδρα τη Βέροια Ημαθίας, οδός Μητροπόλεως 44, ΑΦΜ:
090332076 και νόμιμο εκπρόσωπο την Δήμαρχο κα. Χαρίκλεια Ουσουλτζόγλου
– Γεωργιάδου
2. Η Επιτροπή Ερευνών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
(Α.Π.Θ), που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Αντιπρύτανη και Πρόεδρό της
καθηγητή κ. Σταύρο Πανά.
και ως τρίτος συμβαλλόμενος
3. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ» που εδρεύει στη Βέροια οδός Μητροπόλεως 55,
Τ.Κ. 59100 και στο εξής θα αναφέρεται με τον διακριτικό τίτλο ΑΝΑΕ Δήμου
Βέροιας που νόμιμα εκπροσωπείται από τον πρόεδρο κ. Παυλίδη Παύλο ειδικά
εξουσιοδοτημένο για την υπογραφή της παρούσας με την 13/2009 απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε.
συμφωνούν και αποδέχονται τα εξής :
Νομική βάση και Περιεχόμενο Σύμβασης
Α. Η παρούσα σύμβαση είναι προγραμματική και στηρίζεται στις διατάξεις
 των άρθρων 225, 252, 265 του ν. 3463/2006
 το άρθρο 1 του Ν.1832/89
 το Ν. 1892/90, άρθρο 51, παρ.1β
 το Ν.2307/95 άρθρο 1, παρ. 20
Β. Η σύμβαση αυτή περιέχει οκτώ (8) άρθρα που αναφέρονται αντίστοιχα στα εξής:
 Αντικείμενο της σύμβασης
 Διάρκεια ισχύος της Προγραμματικής σύμβασης
 Προϋπολογισμός - Πόροι – Χρηματοδότηση
 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης
 Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων
 Κοινή Επιτροπή
 Ποινικές Ρήτρες
 Τελικές διατάξεις της Προγραμματικής σύμβασης
Άρθρο 1
Στόχοι - Σκοποί - Αντικείμενο της Σύμβασης
Με σκοπό το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός προγράμματος αναπτυξιακού
χαρακτήρα που αφορά τη διαχείριση / αξιοποίηση της υπάρχουσας υποδομής
Γεωγραφικών Πληροφορικών Συστημάτων (GIS) που περιήλθε στην κατοχή του
Δήμου Βέροιας, η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση στοχεύει:
 στη διαχείριση του έργου:«Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα Δήμου
Βέροιας» που υλοποιήθηκε στα πλαίσια του Μέτρου 2.4 «Περιφερειακά
Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα και καινοτόμες ενέργειες» και
ειδικότερα στην υποκατηγορία 2.2 «Ανάπτυξη εφαρμογών Γεωγραφικών





Πληροφοριακών Συστημάτων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Η
Κοινωνία της Πληροφορίας».
στη διενέργεια μελετών για την πρακτική εφαρμογή των εξαγόμενων
στατιστικών στοιχείων από τη λειτουργία του Συστήματος. Οι μελέτες
αφορούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τροποποιήσεις με στόχο την
εξομάλυνση της κυκλοφορίας σε επιλεγμένα σημεία που σύμφωνα με τα
αποτελέσματα χρήσης του λογισμικού GIS επισημαίνονται ως σημεία
αυξημένου κυκλοφοριακού φόρτου.
στην υλοποίηση προγράμματος με τίτλο «Σχεδιασμός, διαχείριση και
ανάπτυξη του G.I.S. του Δήμου Βέροιας».

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αποτελούν τα εξής πιο κάτω έργα:
1. Η Διαχείριση για το έτος 2010 του προγράμματος «Γεωγραφικό
σύστημα διαχείρισης και παρακολούθησης / δρομολόγησης των
απορριμματοφόρων και των δημοτικών οχημάτων του Δήμου
Βέροιας» αντικείμενο του οποίου είναι η εξαγωγή στατιστικών
στοιχείων για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων όσον αφορά τη
ρύθμιση της κυκλοφορίας με σκοπό την αποδοτικότερη διαχείριση και
δρομολόγηση του Δημοτικού στόλου.
2. Η, με βάση τα παραπάνω στατιστικά στοιχεία εκπόνηση μελέτης για
την ανάπλαση κόμβων επί της οδού Ακροπόλεως στην πόλη της
Βέροιας. Η μελέτη θα εκπονηθεί πιλοτικά σε μία από τις οδούς που
υποδείχθηκε από το λογισμικό ως οδός επιβαρυμένου κυκλοφοριακού
φόρτου.
3. Η εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης για την αναβάθμιση και
παραμετροποίηση του υπάρχοντος συστήματος GIS του Δήμου
Βέροιας, καθώς επίσης και ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εφαρμογών
που στηρίζονται στη λειτουργία του εν λόγω λογισμικού. Σε πρώτη
φάση προτείνεται η ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής απόδοσης των
πολεοδομικών χαρακτηριστικών της πόλης. Για το σκοπό αυτό θα
αναπτυχθεί πλήρες χαρτογραφικό υπόβαθρο του αστικού ιστού της
πόλης καθώς και του αγροκτήματος αυτής. Ως περιγραφική
πληροφορία της γεωβάσης που θα αναπτυχθεί θα ενταχθούν τα
πολεοδομικά χαρακτηριστικά του αστικού ιστού της Βέροιας (ΦΕΚ
ρυμοτομίας, όροι δόμησης, κλπ).
Άρθρο 2ο
Διάρκεια Ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης
2.1.- Η συνολική διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης ορίζεται ετήσια, αρχίζει με
την υπογραφή της και λήγει μετά την πάροδο ενός ημερολογιακού έτους από της
υπογραφής.
2.2.- Η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να τροποποιηθεί με αιτιολογημένη απόφαση
της Κοινής Επιτροπής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 4.2 της παρούσας,
αν αυτό επιβάλλεται από το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του αντικειμένου της
Σύμβασης

Άρθρο 3ο
Προϋπολογισμός - Πόροι - Χρηματοδότηση
3.1.- Ο συνολικός προϋπολογισμός της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο
ποσό των 85.000,00 € (ογδόντα πέντε χιλιάδων ευρώ) με Φ.Π.Α.
συμπεριλαμβανομένων επίσης των προβλεπομένων από το άρθρο 7 Υπ. Απ. ΚΑ
679/22-8-1996 γενικών εξόδων της Επιτροπής Ερευνών. Ο προϋπολογισμός αυτός
καλύπτει δαπάνες όπως αμοιβές προσωπικού, εξοπλισμό, μετακινήσεις, αναλώσιμα,
λοιπά έξοδα και όποια άλλη δαπάνη κρίνει ο επιστημονικώς υπεύθυνος απαραίτητη
για την υλοποίηση του προγράμματος.
3.2.- Οι πόροι για την υλοποίηση των στόχων της παρούσας προέρχονται από το
Δήμο Βέροιας με χρηματοδότηση ποσού ύψους € 85.000,000, ο οποίος για το σκοπό
αυτό έχει εγγράψει στον προϋπολογισμό του έτους 2010 πίστωση ποσού €
85.000,000 και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 00/6736.010 με τίτλο «Συμμετοχή του
Δήμου στην προγραμματική σύμβαση διαχείρισης/αξιοποίησης της υπάρχουσας
υποδομής Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS)».
3.3.- Η καταβολή του ποσού της χρηματοδότησης θα γίνει ως ακολούθως :
3.3.1.- Στην εκ τρίτου συμβαλλόμενη ΑΝΑΕ ποσό σαράντα χιλιάδων (40.000) € με
Φ.Π.Α. ως προκαταβολή με την υπογραφή της παρούσας
3.3.2.- Στην δεύτερη συμβαλλόμενη Επιτροπή Ερευνών του Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ) ποσό πέντε χιλιάδων (5.000) € με την
υπογραφή της παρούσας.
3.3.3.- Ποσό είκοσι χιλιάδων (20.000) € με Φ.Π.Α με την ολοκλήρωση και παράδοση
της μελέτης ανάπλασης κόμβων επί της οδού Ακροπόλεως στην πόλη της Βέροιας
κατά τα οριζόμενα στο αρ. 1 παρ. 2 της παρούσας, θα καταβληθεί στην 3η
συμβαλλόμενη ΑΝΑΕ.
3.3.4.- Το υπόλοιπο ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000 €), θα καταβληθεί στην
δεύτερη των συμβαλλομένων (Α.Π.Θ) με την ολοκλήρωση του έργου.
3.3.5.- Τα παραπάνω χρηματικά ποσά που αφορούν την Επιτροπή Ερευνών του
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ) θα καταβάλλονται στον υπ’
αριθ. 5202-002079-917 τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί η Επιτροπή Ερευνών στην
Τράπεζα Πειραιώς, υποκατάστημα Αγγελάκη αρ. 18, Θεσσαλονίκη και σύμφωνα με
την Υπουργική Απόφαση ΚΑ/679/22-8-1996.
Άρθρο 4ο
Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης
4.1.- Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την
υπογραφή της παρούσας.
4.1.1.- Η διαχείριση του προγράμματος «Γεωγραφικό σύστημα διαχείρισης και
παρακολούθησης / δρομολόγησης των απορριμματοφόρων και των δημοτικών
οχημάτων του Δήμου Βέροιας» (αρ. 1 παρ. 1) θα ολοκληρωθεί μέχρι την 31η
Δεκεμβρίου 2010.
4.1.2.- Η εκπόνηση μελέτης για την ανάπλαση κόμβων επί της οδού Ακροπόλεως
στην πόλη της Βέροιας (αρ. 1 παρ. 2) θα ολοκληρωθεί μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου
2010.
4.1.3.- Η εκπόνηση της ολοκληρωμένης μελέτης για την αναβάθμιση και
παραμετροποίηση του υπάρχοντος συστήματος GIS του Δήμου Βέροιας, καθώς
επίσης και ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εφαρμογών που στηρίζονται στη

λειτουργία του εν λόγω λογισμικού (αρ. 1 παρ. 3) θα ολοκληρωθεί μέσα σε ένα έτος
από την υπογραφή της παρούσας.
4.2 Το χρονοδιάγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί ή να παραταθεί με απόφαση της
Κοινής Επιτροπής, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου
αυτής.
Άρθρο 5ο
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων
Για την υλοποίηση των στόχων της παρούσας προγραμματικής σύμβασης καθένα
από τα συμβαλλόμενα μέρη έχει τα παρακάτω δικαιώματα και υποχρεώσεις:
5.1.- Ο Δήμος Βέροιας:

















Παρέχει το υλικό (hardware) και το λογισμικό (software) που περιήλθε στην
κατοχή του για την υλοποίηση του έργου της Κοινωνίας της Πληροφορίας
«Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα Δήμου Βέροιας»
Συνεργάζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης με τους
αντισυμβαλλόμενους και τα αρμόδια όργανά τους στην υλοποίηση των
προβλεπόμενων εργασιών και παρέχει κάθε αναγκαία βοήθεια στο πλαίσιο
του ρόλου και των δυνατοτήτων του για την ολοκλήρωση των
προβλεπόμενων στη σύμβαση αυτή αντικειμένων.
Παρέχει όλες τις πληροφορίες καθώς και τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή
του, τα οποία είναι απαραίτητα για την υλοποίηση του αντικείμενου της
παρούσας.
Συμμετέχει με το αναγκαίο τεχνικό του προσωπικό στον σχεδιασμό και
υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων που θα αναληφθούν στα πλαίσια της
παρούσας σύμβασης
Σε περίπτωση που απαιτείται η συνδρομή και άλλων φορέων για την
υλοποίηση της σύμβασης παρεμβαίνει κατάλληλα προωθώντας τη
συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων.
Διασφαλίζει τους πόρους χρηματοδότησης της παρούσας με την εγγραφή της
σχετικής πίστωσης στον προϋπολογισμό του.
Διαθέτει στην εκ τρίτου συμβαλλόμενη την αναγκαία κτιριακή υποδομή
καθώς και τον μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό που είναι αναγκαίοι για
την εκτέλεση του προγράμματος της παρούσας σύμβασης.
Διευκολύνει το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την παροχή
των υπηρεσιών στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και
πληροφοριών.
Προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες που θα υποδεικνύονται από τις
μελετητικές ομάδες, με σκοπό την διευκόλυνση της πορείας του
προγράμματος.

5.2.- Επιτροπή Ερευνών του Α.Π.Θ.:


Συνεργάζεται σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης με τους αντισυμβαλλόμενους
και τα αρμόδια όργανά τους στην υλοποίηση των προβλεπόμενων εργασιών
και παρέχει κάθε αναγκαία βοήθεια στο πλαίσιο του ρόλου και των
δυνατοτήτων του για την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων στη σύμβαση
αυτή αντικειμένων.






Έχει την επιστημονική έρευνα και παρακολούθηση των δράσεων της
παρούσας.
Σχεδιάζει ένα χαρτογραφικό υπόβαθρο της πόλης της Βέροιας και ένα
γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών για την διευκόλυνση των υπηρεσιών της
πόλης όπως ορίζεται παρακάτω:
 Ο σχεδιασμός του υπόβαθρου περιλαμβάνει τον πλήρη αστικό ιστό του
διευρυμένου Δήμου όπως αυτός διαμορφώνεται με βάση το πρόγραμμα
«Καλλικράτης», καθώς επίσης και του αγροκτήματος του Δήμου Βέροιας
με τα Δημοτικά Διαμερίσματα όπως είναι διαμορφωμένα μέχρι σήμερα.
 Η χαρτογράφηση θα βασιστεί σε πρόσφατο φωτογραφικό υλικό το οποίο η
Επιτροπή αναλαμβάνει να προμηθευτεί από υπηρεσία διάθεσης
δορυφορικού φωτογραφικού υλικού και το οποίο θα παραδοθεί στο Δήμο
Βέροιας για χρήση σύμφωνα με τα δικαιώματα χρήσης όπως αυτά
καθορίζονται από τον πάροχο του υλικού.
 Το χαρτογραφικό υπόβαθρο θα περιλαμβάνει ονοματοδοσία για τα όρια
του Δήμου όπως αυτά είναι διαμορφωμένα μέχρι σήμερα, και όπως θα
υποδειχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Βέροιας.
 Η Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ αναλαμβάνει τη δημιουργία διαδικτυακής
υπηρεσίας ελεύθερης πρόσβασης στο κοινό, η οποία ως πληροφοριακό
αντικείμενο θα περιλαμβάνει:
 διατάγματα ρυμοτομίας: η πληροφόρηση θα περιλαμβάνει
 τα διατάγματα με χρονολογική κατάταξη καθώς επίσης και σύντομη
περιγραφή των τροποποιήσεων κάθε διατάγματος σε σχέση με τα
προηγούμενα
 τα αντίστοιχα ΦΕΚ και χαρτογραφικά διαγράμματα τα οποία θα είναι
προσβάσιμα ως αρχεία μορφής pdf
 πράξεις τακτοποίησης: η πληροφόρηση θα περιλαμβάνει τα σχετικά
αρχεία αποφάσεων (όπου αυτά είναι διαθέσιμα) και τα σχετικά
χαρτογραφικά διαγράμματα προσβάσιμα σε αρχεία μορφής pdf
 χρήσεις γης και όρους δόμησης: η πληροφόρηση θα είναι
προσβάσιμη με πινακίδια το περιεχόμενο των οποίων θα υποδειχθεί
από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Βέροιας
 πράξεις εφαρμογής: η πληροφόρηση θα περιλαμβάνει δυνατότητα
αναζήτησης με βάση κριτήρια τα οποία θα καθοριστούν από την
αρμόδια υπηρεσία. Στην καταχωρημένη πληροφόρηση θα
περιλαμβάνονται και οι διορθωτικές πράξεις. Η πληροφορία θα
συνοδεύεται από σχετικό χάρτη που θα είναι προσβάσιμος σε αρχείο
μορφής pdf
Διαθέτει το αναγκαίο ειδικό επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα
προσόντα, προκειμένου να διασφαλιστεί η αρτιότητα της μελέτης, με
επιστημονικό υπεύθυνο του έργου της Ε.Ε. του Α.Π.Θ. τον λέκτορα κ.
Νικόλαο Καρανικόλα, ο οποίος θα φέρει και την ευθύνη για την ποιοτική και
ποσοτική εκτέλεση του έργου.

5.3.- Η ΑΝΑΕ Α.Ε.
 Διαθέτει το αναγκαίο εξειδικευμένο προσωπικό, και συνεργάζεται με
εξωτερικούς συνεργάτες - εξειδικευμένες εταιρίες εφ' όσον κριθεί αναγκαίο,
προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα στην υλοποίηση του αντικειμένου
της σύμβασης.
 Ενημερώνει τη Δήμαρχο και τους αρμόδιους Αντιδημάρχους σχετικά με την
υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης σε τακτά χρονικά διαστήματα.









Σε περίπτωση που απαιτείται η συνδρομή και άλλων φορέων για την
υλοποίηση της σύμβασης να παρεμβαίνει κατάλληλα και να συντονίζει τις
ενέργειες των συμβαλλομένων μερών προς τους φορείς αυτούς.
Διαχειρίζεται για το έτος 2010 το πρόγραμμα «Γεωγραφικό σύστημα
διαχείρισης και παρακολούθησης / δρομολόγησης των απορριμματοφόρων
και των δημοτικών οχημάτων του Δήμου Βέροιας» και εκπονεί τις μελέτες
που απαιτούνται για την επέκταση του προγράμματος,
Παραδίδει στον 1ο συμβαλλόμενο τη μελέτη για την ανάπλαση κόμβων επί
της οδού Ακροπόλεως στην πόλη της Βέροιας.
Προβαίνει στη σύναψη ειδικών ή συμπληρωματικών συμβάσεων που είναι
δυνατό να απαιτηθούν.
Αναλαμβάνει την υποχρέωση της εξασφάλισης της απρόσκοπτης λειτουργίας
του συστήματος του έργου.

Άρθρο 6ο
Κοινή Επιτροπή
6.1 Για την παρακολούθηση υλοποίησης της σύμβασης αυτής συνιστάται όργανο με
την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή» που θα αποκαλείται στη συνέχεια «Επιτροπή».
Η «Επιτροπή» αποτελείται από τρία (3) μέλη ως εξής:
 Τον εκπρόσωπο του Δήμου Βέροιας.
 Από ένα εκπρόσωπο της Ερευνητικής Ομάδας του Α.Π.Θ.
 Από ένα εκπρόσωπο της ΑΝΑΕ Δήμου Βέροιας.
6.2.- Αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι φορείς πρέπει να
γνωστοποιήσουν τα οριζόμενα από αυτούς μέλη της «Επιτροπής» και τους
αναπληρωτές τους.
6.3.- Η «Επιτροπή» συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση γράφονται
τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρώτη συνεδρίαση της «Επιτροπής»
συγκαλείται το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης. Χρέη
γραμματέα της «Επιτροπής» θα εκτελεί στέλεχος της ΑΝΑΕ Α.Ε.
6.4.- Πρόεδρος της «Επιτροπής» ορίζεται ο εκπρόσωπος του Δήμου Βέροιας.
6.5- Η «Επιτροπή» συνέρχεται τακτικά 4 φορές το χρόνο και έκτακτα όταν το
ζητήσει ένας από τους συμβαλλομένους φορείς.
6.6.- Η «Επιτροπή» βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Σε
περίπτωση μη απαρτίας της επιτροπής κατά την 1η συνεδρίαση, η συζήτηση των
θεμάτων αναβάλλεται για την μεθεπόμενη ημέρα. Στην επαναληπτική συνεδρίαση η
επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται δύο τουλάχιστον μέλη αυτής. Οι
αποφάσεις πρέπει να είναι αιτιολογημένες και παίρνονται κατά πλειοψηφία των
παρόντων μελών.
6.7.- Για την παράταση της διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 2),
καθώς και για την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος (άρθρο 4), απαιτείται η
πλειοψηφία των 2/3 του όλου αριθμού των μελών της επιτροπής.
6.8.- Η «Επιτροπή» :
 παρακολουθεί την τήρηση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης
 υποβοηθά την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης
 αποφασίζει για την έγκριση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των επί
μέρους αντικειμένων της σύμβασης, ευθύς ως κάθε ένα από αυτά εντάσσεται
σε πρόγραμμα χρηματοδότησης
 αποφασίζει για την παραλαβή των επιμέρους φάσεων και του συνόλου των
δράσεων του προγράμματος καθώς και για την πορεία των εκταμιεύσεων



επιλύει κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών σχετική με την
ερμηνεία των όρων ή τον τρόπο εφαρμογής της.
6.9.- Οι λοιπές λεπτομέρειες για την λειτουργία της «Επιτροπής» καθορίζονται με
αποφάσεις της.
Άρθρο 7
Ποινικές ρήτρες
Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση παράβασης των όρων της παρούσας
Προγραμματικής Σύμβασης από οποιονδήποτε των συμβαλλομένων μερών, αυτό θα
οφείλει να καταβάλει στο άλλο μέρος τις κάτωθι ποινικές ρήτρες, οι οποίες
συμφωνούνται ως εύλογες και δίκαιες:
Για κάθε ημερολογιακό μήνα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας πέρατος των
εργασιών εκ μέρους του ΑΠΘ, ή της ΑΝΑΕ όπως ορίζεται στο άρθρο 4 της
παρούσας Σύμβασης από υπαιτιότητά τους, το ΑΠΘ ή η ΑΝΑΕ έχει την υποχρέωση
να καταβάλει στον πρώτο συμβαλλόμενο Ποινική Ρήτρα ίση με πενήντα (50,00) €.
Για κάθε ημερολογιακό μήνα υπέρβασης της προθεσμίας καταβολής του συμβατικού
τιμήματος εκ μέρους του πρώτου συμβαλλομένου, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 της
παρούσας Σύμβασης, αυτός έχει την υποχρέωση να καταβάλλει στο ΑΠΘ ή στην
ΑΝΑΕ Ποινική Ρήτρα ίση με πενήντα (50,00) €.
Το σύνολο των παραπάνω Ποινικών Ρητρών για καθυστερήσεις δεν μπορεί να
υπερβεί το 10% του Συμβατικού Τιμήματος.
Άρθρο 8ο
Τελικές Διατάξεις
8.1.- Τα πνευματικά δικαιώματα επί των παραγόμενων (από την Επιτροπή Ερευνών )
αποτελεσμάτων του παρόντος προγράμματος ανήκουν, σε κάθε περίπτωση,
αποκλειστικά στην Επιτροπή Ερευνών του Α.Π.Θ. και τα φυσικά πρόσωπα της
ερευνητικής ομάδας που συνέβαλαν στην δημιουργία τους. Ο πρώτος συμβαλλόμενος
έχει ωστόσο το αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης και χρήσης των
αποτελεσμάτων και παραδοτέων του έργου και είναι υποχρεωμένος να αναφέρει το
όνομα του Α.Π.Θ. και του επιστημονικά υπευθύνου του έργου ως πνευματικού
δημιουργού σε οποιαδήποτε δημοσιοποίηση – ανακοίνωση αυτών.
8.2.- 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 μερών από δικαιώματα ή απαλλαγή από
υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν
αναγνωρίζονται από την Προγραμματική αυτή Σύμβαση.
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και
προς απόδειξη αφού διαβάστηκε η σύμβαση αυτή, υπογράφεται σε πέντε (5) αντίτυπα
κατά τα ακόλουθα και κάθε μέρος λαμβάνει από ένα.

Β) Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 6 της Π.Σ.
Γ) να εξουσιοδοτήσει την Δήμαρχο Βέροιας για την υπογραφή της παραπάνω
προγραμματικής σύμβασης.

Β) Εξουσιοδοτεί τη Δήμαρχο Βέροιας, Χαρίκλεια Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδη
για την υπογραφή της παραπάνω σύμβασης.
Γ) Ορίζει ως εκπρόσωπο του Δήμου Βέροιας στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης του άρθρου 6 της παραπάνω σύμβασης τη Δήμαρχο Χαρίκλεια
Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδη.
Δ) Εγκρίνει την τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου
2010, ως εξής:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
1.- Εγγραφή στον πίνακα λειτουργικών δαπανών της δράσης «Συμμετοχή του
Δήμου στην προγραμματική σύμβαση διαχείρισης/αξιοποίησης της υπάρχουσας
υποδομής Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (G.I.S.)» με Κ.Α. 00/6736.010
και ποσό € 85.000,00.
2.- Μείωση των παρακάτω λειτουργικών δαπανών:
2α) Με Κ.Α. 00/6121 και τίτλο «Εξοδα παραστάσεως Δημάρχου,
αντιδημάρχου και προέδρου Δ.Σ.» κατά € 55.000,00.
2β) Με Κ.Α. 80/8117 και τίτλο «Πληρωμές παρελθόντων ετών-Λοιπά έξοδα»
κατά € 30.000,00.
Ε) Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2010, ως εξής:
Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει μέσω αποθεματικού κεφαλαίου (Κ.Α. 9111)
συνολικό ποσό € 85.000,00 από τις παρακάτω πιστώσεις, ως εξής:
- Με Κ.Α. 00/6121 και τίτλο «Εξοδα παραστάσεως Δημάρχου, αντιδημάρχου και
προέδρου Δ.Σ.», ποσό € 55.000,00.
- Με Κ.Α. 80/8117 και τίτλο «Πληρωμές παρελθόντων ετών-Λοιπά έξοδα», ποσό €
30.000,00.
και δημιουργεί νέα πίστωση με Κ.Α. 00/6736.010 και τίτλο «Συμμετοχή του
Δήμου στην προγραμματική σύμβαση διαχείρισης/αξιοποίησης της υπάρχουσας
υποδομής Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (G.I.S.)».
ΣΤ) Ψηφίζει τη σχετική πίστωση.
Ακροτελεύτια διάταξη
Από την παρούσα απόφαση προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους € 85.000,00
σε βάρος της πίστωσης με Κ.Α. 00/6736.010 και τίτλο «Συμμετοχή του Δήμου στην
προγραμματική σύμβαση διαχείρισης/αξιοποίησης της υπάρχουσας υποδομής
Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (G.I.S.) του προϋπολογισμού του Δήμου
τρέχοντος έτους.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 440 / 2010
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μ.
Δ.
Τ.
Γ.
Π.
Ν.
Α.
Α.
Ν.
Κ.
Μ.
Γ.

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

Σ.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 14-7-2010
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
Χ.
Β.
Σ.
Ι.
Μ.
Μ.
Ε.
Γ.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Ακριβόπουλος
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Ορφανίδης

