ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 17/2010 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 503/2010
Περίληψη
Έγκριση υποστήριξης του Δήμου από την
Ε.Ε.Τ.Α.Α για την εφαρμογή του
προγράμματος «Καλλικράτης», σχεδίου
σύμβασης ανάθεσης έργου και Ετήσιου
Προγράμματος
Δράσης
&
προϋπολογισμού Δήμου, έτους 2010.
Σήμερα 19 Ιουλίου του έτους 2010 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα
15:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 15-7-2010 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 21 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Σ. Μηλιόπουλος
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Γ. Κάκαρης
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Ι. Ακριβόπουλος
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γ. Ορφανίδης

Ν.
Κ.
Σ.
Ε.
Ε.
Ι.

Aπόντες
Μωυσιάδης
Συμεωνίδης
Παναγιωτίδης
Σοφιανίδης
Γουναράς
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
αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Γεωργιάδης, Γ. Ορφανίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της αριθ.501/2010 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 502/2010 απόφασης
προσήλθαν οι κ.κ. Τ. Χατζηαθανασίου, Α. Δελαβερίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 504/2010 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Ι. Ακριβόπουλος, Μ. Τσιαμήτρου.
5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 515/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ. Ι. Ακριβόπουλος και αποχώρησε ο κ. Β. Γιαννουλάκης.
6) Κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της αριθ, 517/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ. Α. Δελαβερίδης.
8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 533/2010 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Ι. Ακριβόπουλος.
9) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 535/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ. Β. Γιαννουλάκης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στη Δήμαρχο, η οποία εξέθεσε στο
σώμα τα εξής:
Δήμαρχος : Λοιπόν, επειδή οδεύουμε ολοταχώς προς τον Καλλικράτη και θα
πρέπει 31/12 οι τρεις Δήμοι να είναι απολύτως έτοιμοι, τώρα το πόσο απολύτως
έτοιμοι θα είναι, είναι μια άλλη ιστορία, γιατί ακόμη δεν έχουν έρθει οι τόμοι των
εγκυκλίων και των υπουργικών αποφάσεων που έπονται του ΦΕΚ. Γίνεται μια
προσπάθεια από την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων, από την Ελληνική
εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης τη γνωστή σε όλους μας ΕΕΤΑ και
σε συνεργασία με την ΤΕΔΚ και τους τρεις Δήμους που προκύπτουν μετά τον
Καλλικράτη, να υπάρξει μια υποστήριξη από την ΕΕΤΑΑ προκειμένου να υπάρχει
επαρκής και αποτελεσματική προετοιμασία, να γίνει δηλαδή μια μελέτη η οποία θα
αναφέρεται στα εξής, σας τα λέω πολύ επιγραμματικά, τη καταγραφεί της
υφιστάμενης κατάστασης στον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δηλαδή ότι έχει
σχέση με οικονομικά, κτηριακά, εξοπλισμό, ανθρώπινο δυναμικό, καταγραφεί
νομικών προσώπων και ένα σωρό άλλα, δημοτικών επιχειρήσεων κ.τ.λ, καταγραφεί
της υφιστάμενης κατάστασης των μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων προσωπικού από τη
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση στο νέο Δήμο, καταγραφεί δηλαδή προσωπικού ανά
υπηρεσία και κάποια ποσοτικά στοιχεία ανά νέο Δήμο, την υποστήριξη του νέου
Δήμου στη προετοιμασία για τη συνένωση, δηλαδή τον εντοπισμό διαφόρων
προβλημάτων που σχετίζονται με την οικονομική διαχείριση, οδηγίες για την
απογραφή περιουσιακών στοιχείων, την οργανωτική δομή του νέου Δήμου, την
αποκέντρωση των υπηρεσιών κ.τ.λ, την πρόταση για τον προγραμματισμό των έργων
και για το επιχειρησιακό να μην αναφερθώ σε όλα αναλυτικά. Ένας άλλος τομέας,
λέω συνοπτικά, είναι η ειδικότερες ενέργειες με διάφορα δελτία καταγραφής της
υφιστάμενης κατάστασης, για την ενημέρωση για τον Καλλικράτη κ.τ.λ και γι’ όλα
αυτά και πολύ περισσότερα υπάρχει μια αμοιβή 6.000,00 € συν ΦΠΑ, ορίζεται
6.000,00 € για τη Βέροια, 5.000,00 € για την Αλεξάνδρεια, 4.000,00 € για τη Νάουσα
και θα γίνει σε συνεργασία με την Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων.
Πρόεδρος: Συμφωνεί το σώμα με την πρόταση της Δημάρχου για συζήτηση
και λήψη απόφασης εκτάκτως επί του θέματος;
Σύμβουλοι: Ναι.
Στη συνέχεια αφού δέχθηκε το συμβούλιο να συζητήσει και αποφασίσει για το
παρακάτω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη και το οποίο έκρινε
ως κατεπείγον, ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 19-7-2010
εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου, που έχει ως εξής:
Με το από 16/7/2010 έγγραφό της η ΕΕΤΑΑ μας γνωστοποιεί
πως μπορεί να αναλάβει τις παρακάτω ενέργειες, προκειμένου να υπάρξει
επαρκής και αποτελεσματική προετοιμασία των 5 σημερινών ΟΤΑ (Δήμοι
Βέροιας, Αποστόλου Παύλου, Βεργίνας, Δοβρά και Μακεδονίδος) για την
μετάβασή τους στα νέα οργανωτικά και διοικητικά δεδομένα που θέτει ο
Νόμος 3852/2010 (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»):
1.- Καταγραφή της υφισταμένης κατάστασης των ΟΤΑ
 Οικονομικά δεδομένα των σημερινών ΟΤΑ
 Κτιριακές υποδομές
 Εξοπλισμός και μηχανήματα
 Ανθρώπινο δυναμικό των σημερινών ΟΤΑ
 Καταγραφή των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου
 Καταγραφή των Δημοτικών Επιχειρήσεων
 Καταγραφή των εκτελούμενων έργων και των βασικών μελλοντικών
αναγκών

2.- Καταγραφή της υφισταμένης κατάστασης των μεταφερόμενων
αρμοδιοτήτων και προσωπικού από τη ΝΑ στον νέο Δήμο
 Καταγραφή προσωπικού ανά υπηρεσιακή μονάδα
 Ποσοτικά στοιχεία (αριθμός αδειών, κλπ) ανά νέο Δήμο
3.- Υποστήριξη του νέου Δήμου στην προετοιμασία για την συνένωση
 Εντοπισμός προβλημάτων που σχετίζονται με την οικονομική
διαχείριση του νέου δήμου
 Οδηγίες για την απογραφή των περιουσιακών στοιχείων των
σημερινών ΟΤΑ
 Οργανωτική δομή του νέου Δήμου – αποκέντρωση υπηρεσιών
 Πρόταση για τις συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου
και δημοτικών επιχειρήσεων
 Πρόταση για τον προγραμματισμό έργων
 Πρόταση για το επιχειρησιακό πρόγραμμα του νέου Δήμου
4.- Ειδικότερες ενέργειες
 Εκπόνηση Δελτίων Καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης των
ΟΤΑ
 Επεξεργασία των Δελτίων Καταγραφής ανά θεματική ενότητα
 Ενημέρωση - κατάρτιση στελεχών των ΟΤΑ στα νέα δεδομένα του
προγράμματος «Καλλικράτης»
 Εκπόνηση οδηγιών για την απογραφή των περιουσιακών στοιχείων
του νέου Δήμου
 Εισήγηση για τις συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου
και δημοτικών επιχειρήσεων του νέου Δήμου
 Υποστήριξη του νέου Δήμου στην εκπόνηση της νέας οργανωτικής του
δομής.
Η αμοιβή της ΕΕΤΑΑ, για το σύνολο των παραπάνω ενεργειών
ανέρχεται στο ποσόν των € 6.000,00 (έξι χιλιάδων ευρώ), πλέον ΦΠΑ. Στο
ποσόν αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος μετάβασης και επιτόπιας
διαμονής στελεχών της ΕΕΤΑΑ, το οποίο και θα επιβαρύνει τον δημοτικό
Π/σμο.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση ή
μη
(α) της απ’ ευθείας ανάθεσης της παραπάνω εργασίας στην ΕΕΤΑΑ
(β) τροποποιεί κατάλληλα τον Προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2010, για την
καταβολή της αμοιβής της ΕΕΤΑΑ
(γ) του παρακάτω σχεδίου σύμβασης ανάθεσης έργου μεταξύ του «Δήμου Βέροιας»,
της « ΕΕΤΑΑ »
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Την εισήγηση και πρόταση της Δημάρχου.
2.- Το από 16-7-2010 έγγραφο της Ε.Ε.Τ.Α.
3.- Την αναγκαιότητας παροχής υποστήριξης στον Δήμο από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. με
σκοπό την επαρκή και αποτελεσματική προετοιμασία του για την μετάβασή του, μαζί
με τους σημερινούς Δήμους που συνενώνονται στο νέο Δήμο Βέροιας, στα νέα
οργανωτικά και διοικητικά δεδομένα που θέτει το Πρόγραμμα Καλλικράτης.
4.- Το κατατεθέν σχέδιο της σύμβασης ανάθεσης έργου.
5.- Την ανάγκη τροποποίησης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και του
προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2010 για την εγγραφή στο πρόγραμμα επενδύσεων

νέων δράσεων, την ενίσχυση ανεπαρκών πιστώσεων δράσεων και ανεπαρκών
πιστώσεων δράσεων στους πίνακες του παραρτήματος.
6.- Τις διατάξεις των άρθρων 93, 161, 208 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», του
άρθρου 8 του από 17/5-15/6/59 Β.Δ. «περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού
των Δήμων και κοινοτήτων» καθώς και του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα
Καλλικράτης).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει τη συζήτηση & λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα, που δεν
είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.
Β) Εγκρίνει την υποστήριξη του Δήμου Βέροιας από την Ελληνική Εταιρεία
Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., με σκοπό την επαρκή και
αποτελεσματική προετοιμασία του για την μετάβασή του, μαζί με τους σημερινούς
Δήμους που συνενώνονται στο νέο Δήμο Βέροιας, στα νέα οργανωτικά και
διοικητικά δεδομένα που θέτει ο Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Γ) Την ανάθεση από τη Δήμαρχο Βέροιας στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. της μελέτης για παροχή υπηρεσιών
υποστήριξης του Δήμου στο πλαίσιο του Προγράμματος Καλλικράτης, αντί του
συνολικού ποσού των € 7.380,00.
Δ) Εγκρίνει το σχέδιο της σχετικής σύμβασης ανάθεσης έργου, που έχει ως
εξής:
ΣΥΜΒΑΣΗ ANAΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Στην Βέροια, σήμερα, ημέρα ………….Ιουλίου 2010, στο Δημαρχείο, τα
συμβαλλόμενα μέρη:
1. Ο Δήμος Βέροιας, που εκπροσωπείται κατά το νόμο από την Δήμαρχο κ.
Χαρίκλεια Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδη, και θα καλείται στη σύμβαση αυτή για
συντομία «Δήμος».
2. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.», που έχει έδρα την Αθήνα (Μυλλέρου
73-77, ΤΚ 104 36, ΑΦΜ 094149181, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ Αθηνών), και εκπροσωπείται
νόμιμα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ράλλη Γκέκα, θα καλείται δε στη
σύμβαση αυτή για συντομία «Ε.Ε.Τ.Α.Α.»,
έχοντας υπόψη:
την με αριθμό …./19-7-2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, και
την με αριθμό …./20-7-2010 απόφαση Δημάρχου,
συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα.

ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Mε την παρούσα, ο Δήμος αναθέτει και η Ε.Ε.Τ.Α.Α. αναλαμβάνει την
υποστήριξη του Δήμου, προκειμένου να υπάρξει επαρκής και αποτελεσματική
προετοιμασία των ΟΤΑ που κατά τον Ν. 3852/2010 (άρθρο 1 § 2, 16, Α, 1)
συναπαρτίζουν τον νέο Δήμο Βέροιας, για την μετάβασή τους στα νέα οργανωτικά
και διοικητικά δεδομένα που θέτει ο ν.3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»).
Συγκεκριμένα το αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η υποστήριξη της
Ε.Ε.Τ.Α.Α. προς τον Δήμο για τις κατωτέρω ενέργειες:

1. Καταγραφή της υφισταμένης κατάστασης των ΟΤΑ (Βέροιας, Αποστόλου
Παύλου, Βεργίνας, Δοβρά, Μακεδονίδος)
 Οικονομικά δεδομένα των σημερινών ΟΤΑ
 Κτιριακές υποδομές
 Εξοπλισμός και μηχανήματα
 Ανθρώπινο δυναμικό των σημερινών ΟΤΑ
 Καταγραφή των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου
 Καταγραφή των Δημοτικών Επιχειρήσεων
 Καταγραφή των εκτελούμενων έργων και των βασικών μελλοντικών αναγκών
2. Καταγραφή της υφισταμένης κατάστασης των μεταφερόμενων
αρμοδιοτήτων και προσωπικού από τη ΝΑ στον ενιαίο Δήμο
 Καταγραφή προσωπικού ανά υπηρεσιακή μονάδα
 Ποσοτικά στοιχεία (αριθμός αδειών, κλπ) ανά Δήμο
3. Υποστήριξη των Δήμων στην προετοιμασία για την συνένωση
 Εντοπισμός προβλημάτων που σχετίζονται με την οικονομική διαχείριση του
νέου δήμου
 Οδηγίες για την απογραφή των περιουσιακών στοιχείων των ΟΤΑ
 Οργανωτική δομή του νέου Δήμου – αποκέντρωση υπηρεσιών
 Πρόταση για τις συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και
δημοτικών επιχειρήσεων
 Πρόταση για τον προγραμματισμό έργων
 Πρόταση για το επιχειρησιακό πρόγραμμα του νέου Δήμου
Ειδικότερα η ΕΕΤΑΑ αναλαμβάνει την
 Εκπόνηση Δελτίων Καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης των ΟΤΑ
 Επεξεργασία των Δελτίων Καταγραφής ανά θεματική ενότητα
 Ενημέρωση - κατάρτιση στελεχών των δήμων στα νέα δεδομένα του
προγράμματος «Καλλικράτης»
 Εκπόνηση οδηγιών για την απογραφή των περιουσιακών στοιχείων του νέου
δήμου
 Εισήγηση για τις συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και
δημοτικών επιχειρήσεων του νέου Δήμου
 Υποστήριξη του νέου Δήμου στην εκπόνηση της νέας οργανωτικής του δομής
ΑΡΘΡΟ 2
ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Η ισχύς της σύμβασης αυτής αρχίζει με την υπογραφή της, δηλαδή την 1η
Αυγούστου 2010, και λήγει στις 31η Δεκεμβρίου 2010.
2. Η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παραταθεί με κοινή έγγραφη συμφωνία των
συμβαλλομένων, εφόσον τούτο απαιτηθεί από τις ανάγκες του έργου ή λόγω της
μη έγκαιρης αποστολής των εις το άρθρο 4.2 αναφερομένων στοιχείων.
ΑΡΘΡΟ 3
ΑΜΟΙΒΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Το σύνολο της αμοιβής της Ε.Ε.Τ.Α.Α. για την εκτέλεση του αντικειμένου της
παρούσας ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00 €), πλέον ΦΠΑ.
Η αμοιβή θα καταβληθεί από τον Δήμο στην Ε.Ε.Τ.Α.Α., ως ακολούθως:
α) Με την υπογραφή της παρούσας θα καταβληθεί το πενήντα τοις εκατό (50%)
της συνολικής αμοιβής, ήτοι το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €),
πλέον ΦΠΑ.
β) Με την ολοκλήρωση του έργου από την Ε.Ε.Τ.Α.Α., θα καταβληθεί το
υπόλοιπο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €), πλέον ΦΠΑ.
Κατά την καταβολή της αμοιβής θα εκδοθούν τα νόμιμα παραστατικά και θα
γίνουν οι προβλεπόμενες κρατήσεις.

γ) Στην ανωτέρω αμοιβή της Ε.Ε.Τ.Α.Α. δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος
μετάβασης και παραμονής στελεχών της Ε.Ε.Τ.Α.Α. στην έδρα του Δήμου για τις
ανάγκες εκτέλεσης του έργου, το οποίο επιβαρύνει τον Δήμο.
ΑΡΘΡΟ 4
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
1. Η Ε.Ε.Τ.Α.Α αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της
κατά τους όρους της σύμβασης αυτής, τους κανόνες της επιστήμης, την καλή
πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, λαμβάνοντας υπόψη κατά την εκτέλεση του έργου
που αναλαμβάνει τα στοιχεία και τις κατευθύνσεις που θα δοθούν από τον Δήμο,
με την συνεργασία του Γραφείου Ανάπτυξης & Προγραμματισμού της ΤΕΔΚ Ν
Ημαθίας. Ειδικότερα υποχρεούται να υποστηρίξει τον Δήμο κατά τις ειδικότερες
προβλέψεις της παρούσας στην προετοιμασία των σημερινών Ο.Τ.Α. για τη
μετάβαση στη νέα οργανωτική δομή των Δήμων που προβλέπεται στο
«Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Ο Δήμος, με την συνεργασία και της ΤΕΔΚ Ν Ημαθίας, οφείλει να παρέχει στην
Ε.Ε.Τ.Α.Α, μετά από σχετικό αίτημα, κάθε πληροφορία και στοιχείο που έχει στη
διάθεσή της και είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου, καθώς επίσης, με
την συνδρομή και της ΤΕΔΚ Ν Ημαθίας, να υποστηρίξει την Ε.Ε.Τ.Α.Α. στη
συνεργασία με τους σημερινούς ΟΤΑ, που συναπαρτίζουν τον ιδρυόμενο με τον
Ν. 3852/2010 νέο Δήμο Βέροιας.
Ενδεχόμενη καθυστέρηση κατά τη παράδοση των ανωτέρω στοιχείων, παρατείνει
αντίστοιχα τον κατά τα ως άνω συμφωνηθέντα χρόνο.
3. Συμφωνείται ρητά ότι την παρακολούθηση της σύμβασης αυτής από την

Ε.Ε.Τ.Α.Α. έχει ο κ. Ιωάννης Γούπιος, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και
Οικονομικών Τ.Α.
ΑΡΘΡΟ 5
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Τα συμβαλλόμενα μέρη ρητά συμφωνούν, ότι τα δικαιώματα πνευματικής
ιδιοκτησίας που προκύπτουν ή σχετίζονται με το ως άνω έργο ανήκουν στην
Ε.Ε.Τ.Α.Α. Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να δημοσιεύει σε επιστημονικά περιοδικά ή
άλλα συγγράμματα και να ανακοινώνει σε επιστημονικά συνέδρια στοιχεία του έργου,
υποχρεούμενη ωστόσο να αναφέρει ότι αυτό εκπονήθηκε από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. για
λογαριασμό του Δήμου. Ομοίως, η Ε.Ε.Τ.Α.Α. υποχρεούται, στην περίπτωση που
προβεί σε δημόσιες ανακοινώσεις σχετικά με το όλο έργο που εκπονεί, να αναφέρει,
ότι συνεργάστηκε ο Δήμος Βέροιας και η ΤΕΔΚ Ν Ημαθίας.
ΑΡΘΡΟ 6
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ - ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση αυτή, αν η Ε.Ε.Τ.Α.Α.
δεν εκπληρώσει ή δεν εκπληρώσει εμπρόθεσμα τις υποχρεώσεις της.
Προϋπόθεση της καταγγελίας της σύμβασης για την προηγούμενη αιτία είναι η
έγγραφη προειδοποίηση της Ε.Ε.Τ.Α.Α και η παροχή εύλογης προθεσμίας σ’
αυτήν προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών της. Τα αυτά δικαιώματα υπό τις ίδιες
προϋποθέσεις έχει και η E.E.T.A.A. Περαιτέρω αξίωση για αποζημίωση από μη
εκπλήρωση των όρων της παρούσας δεν αποκλείεται.
2. Η παρούσα σύμβαση μπορεί να λυθεί χωρίς ζημία για τα συμβαλλόμενα μέρη, σε
περίπτωση που κάποιο από αυτά αδυνατεί να εκπληρώσει τις συμβατικές
υποχρεώσεις του για λόγους ανώτερης βίας, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο
από δύο (2) μήνες.

δ) να εξουσιοδοτήσει την Δήμαρχο Βέροιας για την υπογραφή της παραπάνω
προγραμματικής σύμβασης.

Ε) Εγκρίνει την τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου
2010, ως εξής:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Εγγραφή στο πρόγραμμα επενδύσεων της Δ/νσης του τίτλου «Μελέτη για παροχή
υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου στο πλαίσιο του προγράμματος
‘ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ’».
ΣΤ) Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2010, ως εξής:
Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το αποθεματικό κεφάλαιο (Κ.Α. 9111) ποσό €
7.380,00 και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με Κ.Α. 10/7413.001 και τίτλο
«Μελέτη για παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου στο πλαίσιο του
προγράμματος ‘ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ’».
Ζ) Ψηφίζει τη σχετική πίστωση.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 503 / 2010
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μ.
Δ.
Τ.
Γ.
Π.
Σ.
Α.
Α.
Ν.
Ν.
Μ.
Γ.

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

Σ.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 5- 8-2010
Ο Αναπληρωτής Δημάρχου

Παύλος Παυλίδης

Χ.
Χ.
Β.
Ι.
Μ.
Μ.
Γ.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Ακριβόπουλος
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ορφανίδης

