ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 5/2010 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 123/2010
Περίληψη
Έγκριση καταρχήν σύναψης μνημονίου συνεργασίας μεταξύ
του Δήμου και του Επιμελητηρίου Ημαθίας
Σήμερα 1 Μαρτίου 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 25-2-2010 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 22 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Σ. Μηλιόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Κ. Συμεωνίδης
Α. Παπαστεργίου
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Σ. Παναγιωτίδης
Ι. Ακριβόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
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Aπόντες
Χατζηαθανασίου
Τρανίδης
Κάκαρης
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

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
προσήλθαν οι κ.κ. Σ. Παναγιωτίδης, Ε. Σοφιανίδης και
αποχώρησε ο κ. Χ. Γεωργιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 120/2010 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Β. Γιαννουλάκης.
3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 123/2010 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Σ. Μηλιόπουλος, Α. Δελαβερίδης.
4) Κατά τη συζήτηση του 9ου θέματος της ημερήσιας
διάταξης προσήλθε ο κ. Β. Γιαννουλάκης.
5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 124/2010 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Π. Τσαπαρόπουλος.
6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 125/2010 απόφασης
προσήλθε ο κ. Π. Τσαπαρόπουλος.
7) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 161/2010 απόφασης
αποχώρησε η κα Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή.
8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 162/2010 απόφασης προσήλθε
η κα Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 17-2-2010 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου,
που έχει ως εξής:
Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθμού μπορούν να ασκήσουν
ευρύτατες αρμοδιότητες που αφορούν μεταξύ άλλων και στον τομέα της Ανάπτυξης,
όπως είναι η αξιοποίηση και εκμετάλλευση των τοπικών Φυσικών πάρων, η μελέτη,
κατασκευή και εκμετάλλευση βιοτεχνικών κέντρων και κτιρίων στις ειδικές
βιοτεχνικές και βιομηχανικές ζώνες που καθορίζονται στο πλαίσιο του πολεοδομικού
και του χωροταξικού σχεδιασμού, η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων
ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής τους, η εκπόνηση και εφαρμογή
προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής τους, ο
σχεδιασμός, η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση υποδομών για τη στήριξη της
ταγκής οικονομίας, η ίδρυση, κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση δημοτικών
αγορών, η διαχείριση, αξιοποίηση και εκμετάλλευση της δημοτικής περιουσίας, κλπ.
Ο Δήμος μας, με στόχο την ενθάρρυνση και υποβοήθηση της τοπικής
ανάπτυξης και οικονομίας της περιοχής, εκφράζοντας παράλληλα και την ισχυρή
βούληση για να προχωρήσει σε πλέον δυναμική ενεργοποίηση, αναφορικά με την
αγροτική ανάπτυξη της περιοχής και των πολιτών, πέραν των έως τώρα παρεμβάσεων
που εστιάστηκαν κυρίως στην υποστήριξη αιτημάτων των αγροτών της περιοχής μας,
(όπως προς τον ΕΛΓΑ για την καταβολή αποζημιώσεων, τα διάφορα αιτήματα μας
προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προτάσεις για βελτίωση
αγροτικής οδοποιίας και υπόγειο αρδευτικό δίκτυο κλπ), προς την κατεύθυνση
ανάπτυξης συνεργασιών με άλλους φορείς, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό και τον
επαναπροσδιορισμό του αγροτικού τομέα στην περιοχή μας, μέσω της
αναδιάρθρωσης των αγροτικών καλλιεργειών, της ανανέωσης των καλλιεργητικών
μεθόδων, καθώς και μιας νέας οργάνωσης και λειτουργίας των αγροτών, σε
συλλογική βάση, κλπ.
Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχει μια καλή συνεργασία με την Διοίκηση και τους
συνεργάτες του Επιμελητηρίου Ημαθίας δεδομένου ότι υπάρχει μεγάλο κοινό
ενδιαφέρον σε θέματα που αφορούν γενικότερα ζητήματα αγροτικής ανάπτυξης στην
περιοχή μας
Προς το σκοπό αυτό και προκειμένου να λάβει συγκεκριμένο περιεχόμενο και
χαρακτήρα η συνεργασία του Δήμου Βέροιας με το Επιμελητήριο Ημαθίας, κρίνετε
σκόπιμο να συνυπογραφεί Μνημόνιο Συνεργασίας, στο οποίο θα διατυπώνεται το
πλαίσιο για την από κοινού προώθηση θεμάτων αγροτικής ανάπτυξης, που αφορούν
και ενδιαφέρουν άμεσα την περιοχή μας.
Μεταξύ των άλλων στόχων που τίθενται στο Μνημόνιο αυτό είναι και η
οργάνωση και λειτουργία ενός Περιφερειακού Κέντρου Αγροτικής Καινοτομίας, με
επίκεντρο την περιοχή μας.
Από την κατάρτιση, την υπογραφή και την θέση σε ισχύ του Μνημονίου
Συνεργασίας δεν προκαλούνται εκατέρωθεν οικονομικές επιβαρύνσεις, απλώς
τυποποιείται μια συνεργασία, και το επίσημο κείμενό της μπορεί να αποτελέσει ένα
ισχυρό δικαιολογητικό, για την τεκμηρίωση και ενίσχυση κοινών προτάσεων προς
εθνικούς και ευρωπαϊκούς Οργανισμούς.
Με τις διατάξεις
Α) της παραγράφου Ι του άρθρου 75 του Ν 3463/2006 , προβλέπεται ότι ΄΄ Οι
δημοτικές και οι κοινοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις,
σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία,

την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της
τοπικής κοινωνίας. Οι αρμοδιότητες των Δήμων και Κοινοτήτων αφορούν, κυρίως,
τους τομείς: α) Ανάπτυξης, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως: Η προστασία, η
αξιοποίηση και η εκμετάλλευση των τοπικών φυσικών πόρων…… Η εκπόνηση και
εφαρμογή προγραμμάτων ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής τους. Η
εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της
περιοχής τους. . Ο σχεδιασμός, η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση υποδομών για
τη στήριξη της τοπικής οικονομίας……
Β) του άρθρου 93 του Ν 3463/2006 , προβλέπεται ότι ΄΄ Το Δημοτικό Συμβούλιο
αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες του Δήμου, εκτός από τα θέματα
που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ή της δημαρχιακής επιτροπής…΄΄
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει για την έγκριση ή μη την σύναψη του προτεινόμενου Μνημονίου
Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Βέροιας και του Επιμελητηρίου Ημαθίας, και να
εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο, για την υπογραφή του.
ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στη Βέροια σήμερα, ../../2010 μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων και
συγκεκριμένα:
 του Δήμου Βέροιας, που εδρεύει στη Βέροια, οδός Μητροπόλεως αριθμός 55
και εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από την Δήμαρχο κα Χαρούλα
Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδη
 του Επιμελητηρίου Ημαθίας που εδρεύει στη Βέροια, οδός Κεντρικής
αριθμός 3 και εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον Πρόεδρο κ.
Ουσουλτζόγλου Νικόλαο
οι οποίοι έλαβαν υπόψη τους :












Το σκοπό των Επιμελητηρίων της Ελλάδος, όπως προβλέπεται στον Ν.
2081/1992 και Ν. 3419/2005.
Τις αρμοδιότητες των Δήμων, όπως προβλέπονται στο Δημοτικό και
Κοινοτικό κώδικα με το Ν. 3463/2006
Τον αγροτικό χαρακτήρα της ευρύτερης περιοχής της Κεντρικής Μακεδονίας,
καθώς και το status quo στην παραγωγή και τις εξαγωγές αγροτικών
προϊόντων.
Την αδιαμφισβήτητη ανάγκη επαναπροσδιορισμού του αγροτικού τομέα,
αναδιάρθρωσης
των
αγροτικών
καλλιεργειών,
ανανέωσης
των
καλλιεργητικών μεθόδων, καθώς και της οργάνωσης και λειτουργίας των
αγροτών.
Την καταλυτική επίδραση που έχουν οι καινοτομίες στην ποσοτική και
ποιοτική αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου στο κοινωνικό σύνολο γενικά.
Τον ήδη ευρύτατο και ταχύτατο εκσυγχρονισμό των τηλεπικοινωνιών που
συντελείται στην Ελλάδα με την εισαγωγή σύγχρονων και προηγμένων
τεχνολογιών.
Την υποστήριξη που δείχνουν τα Ευρωπαϊκά προγράμματα στην εφαρμογή
των νέων καινοτομιών.
Την ήδη αναπτυγμένη τεχνολογική υποδομή που διαθέτει το Επιμελητήριο
Ημαθίας, καθώς και την υπάρχουσα εμπειρία στο σχεδιασμό, την



εγκατάσταση, τη λειτουργία, τη διαχείριση και τη συντήρηση της υποδομής
αυτής.
Το όφελος που υπάρχει σε κάθε πολίτη από την υιοθέτηση νέων καινοτόμων
ενεργειών και δράσεων με στόχο την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη.

Συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής :
Άρθρο 1ο. ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Οι συνεργαζόμενοι φορείς συνηγορούν για την αναγκαιότητα υποστήριξης
της αγροτικής οικονομίας και με το παρών συνάπτουν μια συνολική συμφωνία
συνεργασίας προκειμένου να προωθηθεί ένα βιώσιμο και ανταγωνιστικό μοντέλο
αγροτικής ανάπτυξης.
Άρθρο 2ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Με το παρών σύμφωνο, οι συνεργαζόμενοι φορείς υιοθετούν κοινές
στρατηγικές πολιτικές και στόχους, που συνοψίζονται ως εξής:
 Αειφόρος Ανάπτυξη της Υπαίθρου
 Ενίσχυση και Αναβάθμιση της αγροτικής και αγροτουριστικής
δραστηριότητας
 Αξιοποίηση της άμεσης γειτνίασης της Περιφέρειας της Κεντρικής
Μακεδονίας με την Βαλκανική
 Αξιοποίηση της πρόσβασης και των δυνατοτήτων που ανοίγονται στις χώρες
ΚΑΚ (Κοινοπολιτεία ανεξαρτήτων κρατών) (Ουκρανία, Λευκορωσία,
Μολδαβία, Ρωσία, Γεωργία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Καζακστάν,
Τουρμενιστάν, Ουζμπεκιστάν, Τατζικιστάν, Κιργιζιστάν)
Στο πλαίσιο των παραπάνω αναπτυξιακών στόχων αγροτικής πολιτικής του
Νομού Ημαθίας, καθώς και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προτείνεται η
οργάνωση και λειτουργία ενός κέντρου αγροτικής καινοτομίας «AGROPOLIS».
Κεντρικός στόχος του κέντρου αγροτικής καινοτομίας «AGROPOLIS» είναι η
ουσιαστική ενδυνάμωση της ενδογενούς τεχνολογικής ικανότητας της αγροτικής
οικονομίας και η βελτίωση των ικανοτήτων των φορέων της να αναπτύσσουν και να
εφαρμόζουν τεχνολογικές καινοτομίες και νέα προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και να
τα διοχετεύουν στην εσωτερική και εξωτερική αγορά.
Οι συνεργαζόμενοι φορείς συμφωνούν στην από κοινού αξιοποίηση κάθε είδους
υποδομών και εφαρμογών, με αντικείμενο την αγροτική οικονομία εν γένει, και με
στόχο την διευκόλυνση του εμπορίου και την ανάδειξη της περιοχής σε εξαγωγικό
κέντρο αγροτικών προϊόντων. Επιπλέον, για την επίτευξη του κοινού στόχου είναι
πρωτεύουσας σημασίας η αξιοποίηση κάθε είδους υποδομών και πιο συγκεκριμένα οι
συνδυασμένες μεταφορές και η κατηγορία Agro-Logistics.
Οι συνεργαζόμενοι φορείς προτίθενται να χρησιμοποιήσουν κάθε δυνατότητα
αξιοποίησης πόρων για την ευόδωση των κοινών στόχων. Από τυχόν μη υλοποίηση
των κοινών στόχων δεν απορρέουν υποχρεώσεις μεταξύ των εταίρων.
Οι πόροι για την υλοποίηση του κοινού στόχου μπορεί να προέρχονται:
 Από χρηματοδοτήσεις μέσω ευρωπαϊκών ή εθνικών επιδοτούμενων δράσεων
και προγραμμάτων
 Από την αξιοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων, είτε απευθείας είτε μέσω
συμπράξεων δημοσίων και ιδιωτικών φορέων (ΣΔΙΤ)
 Από Χορηγίες και Δωρεές

Άρθρο 3ο ΣΤΟΧΟΣ
Στόχος της παρούσας συμφωνίας είναι η συγκεκριμενοποίηση κοινών στόχων
και η από κοινού προσέγγισή τους προς όφελος της αγροτικής οικονομίας και της
τοπικής κοινωνίας.
Άρθρο 4ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Τα μέρη συμφωνούν ότι η μεταξύ τους συνεργασία θα είναι αποκλειστική ως
προς το αντικείμενο της παρούσης συνεργασίας, αποκλειομένης δηλαδή της
ανάπτυξης από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, οποιασδήποτε άλλης συνεργασίας
με το ίδιο αντικείμενο, με οποιοδήποτε «τρίτο» φορέα, είτε είναι νομικό πρόσωπο,
είτε φυσικό, χωρίς την συγκατάθεση των υπολοίπων συνεργαζομένων φορέων. Κάθε
τέτοια συνεργασία με «τρίτο» θεωρείται από τώρα αθέμιτα ανταγωνιστική και
συνεπώς αντίθετη προς την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη που πρέπει να διέπουν την
εδώ συμφωνημένη συνεργασία.
Επίσης τα μέρη συμφωνούν ότι επιθυμούν η συμφωνία αυτή να προστατεύεται από
την αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως προβλέπεται στο
νόμο 2479/1997 και όπως αυτός τροποποιήθηκε και τέθηκε σε εφαρμογή με τους
νόμους 2638/1998 και 2721/1999. Ως εκ τούτου, τα μέρη οφείλουν να τηρούν
εχεμύθεια ως προς τα στοιχεία που προκύπτουν από την εφαρμογή της συμφωνίας
αυτής και από την υλοποίηση των έργων.
Άρθρο 5ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η διάρκεια του μνημονίου συνεργασίας ορίζεται σε (2) δύο έτη, με αυτόματη
ανανέωση.
Άρθρο 6ο ΕΚΧΩΡΗΣΗ
Τα δικαιώματα από την παρούσα σύμβαση συνεργασίας δεν εκχωρούνται
ούτε μεταβιβάζονται σε οποιονδήποτε τρίτο εν όλο ή εν μέρει, ούτε είναι δυνατή η
υποκατάσταση ενός συμβαλλομένου μέρους από άλλο μη συμβαλλόμενο στο παρόν
μέρος, εκτός αν υπάρχει η έγγραφη συμφωνία όλων των συμβαλλόμενων φορέων.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Δήμαρχος: Πρόκειται για το μνημόνιο το οποίο έχουν ήδη υπογράψει η
Νομαρχία Ημαθίας και η Νομαρχία Πέλλας, και προτίθεται να υπογράψει και ο
Δήμος της Έδεσσας. Το θέμα έρχεται και στο Δήμο της Βέροιας διότι μεταξύ των
άλλων στόχων που τίθενται σ’ αυτό το μνημόνιο είναι η οργάνωση και η λειτουργία
ενός περιφερειακού κέντρου αγροτικής καινοτομίας με επίκεντρο την περιοχή μας,
δηλ. τη Βέροια. Αυτός είναι ο στόχος να δημιουργηθεί αυτό στη Βέροια, άρα δεν
μπορεί να μην μετέχει ο Δήμος της Βέροιας στην υπογραφή του μνημονίου, αφού
ουσιαστικά σκοπεύει να καταστήσει την περιοχή κέντρο αγροτικής καινοτομίας. Το
μνημόνιο δεν είναι μία σύμβαση, είναι μία πρόταση συνεργασίας , γιατί μεταξύ των
άλλων δεν αναφέρονται ρήτρες, να αναφέρονται πράγματα που μπορεί να υπάρχουν
σε μία σύμβαση. Είναι ένα γενικό πλαίσιο συνεργασίας και δεν έχει ευθύνη και
υποχρέωση για κανένα από τα δύο μέρη.
Πρόεδρος: Ερωτήσεις.
Σκουμπόπουλος: Αυτή φαντάζομαι είναι μία καταρχήν απόφαση.
Δήμαρχος: Ναι είναι ένα γενικό πλαίσιο.
Σκουμπόπουλος: Μας λέτε ότι το υπέγραψε η Νομαρχία. Δεν έπρεπε να
φαίνεται εδώ ότι το μνημόνιο αυτό συνεργασίας το κάνει το Επιμελητήριο, ο Δήμος
Νάουσας, ο Δήμος Βέροιας, Δήμος Εδεσσας, Νομαρχία Ημαθίας και η Νομαρχία

Πέλλας; Γιατί πρέπει να το συμπληρώσετε εδώ; Μαζί δεν είναι από κοινού όλο το
μνημόνιο; Πρέπει να φαίνεται ένας-ένας χωριστά;
Δήμαρχος: Είχε δοθεί πολύ μεγάλη δημοσιότητα. Εγώ απλώς σας το
υπενθύμισα, και στην υπογραφή είχε έρθει και ένα υπουργός της τότε Κυβερνήσεως.
Επειδή ακριβώς εδώ στο χώρο το δικό μας πρόκειται να δημιουργηθεί το
περιφερειακό κέντρο αγροτικής καινοτομίας, υπογράφουμε και εμείς ως Δήμος. Σας
προτείνω να υπογράψουμε. Είναι ένα γενικό πλαίσιο, μας δίνει όμως την ευκαιρία να
καταθέτουμε ενωμένοι προτάσεις για διάφορα θέματα που αφορούν την αγροτική
ανάπτυξη περισσότερο από αυτά που ασχολείται ο Δήμος. Να μπορέσουμε να
καταθέσουμε προτάσεις για χρηματοδοτήσεις είτε σε Ευρωπαϊκά, είτε σε Εθνικά
προγράμματα.
Σκουμπόπουλος: Δεν έχουμε αντίρρηση αφού είναι καταρχήν η απόφαση. Εάν
ήταν η τελική μας απόφαση θα έπρεπε να βάλουμε και άλλα θέματα στα δικαιώματα,
και στις υποχρεώσεις, ποιος θα έχει την αρχηγία σ’ αυτό το μνημόνιο. Ποιος θα βάλει
το προσωπικό, ποιος θα φτιάξει τις μελέτες, ποιος θα κάνει τις προτάσεις;
Φαντάζομαι αυτό θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση που θα πάρουμε την οριστική
απόφαση.
Δήμαρχος: Δεν είναι σύμβαση, σας το εξήγησα από την αρχή. Διάρκεια του
μνημονίου συνεργασίας ορίζεται σε δύο έτη με αυτόματη ανανέωση και προσθέτω
εγώ, σε περίπτωση που δεν δημιουργηθεί οποιοδήποτε ζήτημα και από τις δύο
πλευρές. Αν δημιουργηθεί ζήτημα αυτομάτως λύεται.
Πρόεδρος: Ομόφωνα.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 17-2-2010 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου.
2.- Την αναγκαιότητα σύναψης μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και του
Επιμελητηρίου Ελλάδας με σκοπό την υποστήριξη της αγροτικής οικονομίας και την
προώθηση ενός βιώσιμου και ανταγωνιστικού μοντέλου αγροτικής ανάπτυξης στην
περιοχή μας.
3.- Το κατατεθέν μνημόνιο συνεργασίας.
4.- Τις διατάξεις των άρθρων 75 & 93 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει καταρχήν την σύναψη μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου
και του Επιμελητηρίου Ημαθίας, το οποίο έχει ως εξής:
Στη Βέροια σήμερα, ../../2010 μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων και
συγκεκριμένα:
 του Δήμου Βέροιας, που εδρεύει στη Βέροια, οδός Μητροπόλεως αριθμός 55
και εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από την Δήμαρχο κα Χαρούλα
Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδη
 του Επιμελητηρίου Ημαθίας που εδρεύει στη Βέροια, οδός Κεντρικής
αριθμός 3 και εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον Πρόεδρο κ.
Ουσουλτζόγλου Νικόλαο
οι οποίοι έλαβαν υπόψη τους :



Το σκοπό των Επιμελητηρίων της Ελλάδος, όπως προβλέπεται στον Ν.
2081/1992 και Ν. 3419/2005.
Τις αρμοδιότητες των Δήμων, όπως προβλέπονται στο Δημοτικό και
Κοινοτικό κώδικα με το Ν. 3463/2006













Τον αγροτικό χαρακτήρα της ευρύτερης περιοχής της Κεντρικής Μακεδονίας,
καθώς και το status quo στην παραγωγή και τις εξαγωγές αγροτικών
προϊόντων.
Την αδιαμφισβήτητη ανάγκη επαναπροσδιορισμού του αγροτικού τομέα,
αναδιάρθρωσης
των
αγροτικών
καλλιεργειών,
ανανέωσης
των
καλλιεργητικών μεθόδων, καθώς και της οργάνωσης και λειτουργίας των
αγροτών.
Την καταλυτική επίδραση που έχουν οι καινοτομίες στην ποσοτική και
ποιοτική αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου στο κοινωνικό σύνολο γενικά.
Τον ήδη ευρύτατο και ταχύτατο εκσυγχρονισμό των τηλεπικοινωνιών που
συντελείται στην Ελλάδα με την εισαγωγή σύγχρονων και προηγμένων
τεχνολογιών.
Την υποστήριξη που δείχνουν τα Ευρωπαϊκά προγράμματα στην εφαρμογή
των νέων καινοτομιών.
Την ήδη αναπτυγμένη τεχνολογική υποδομή που διαθέτει το Επιμελητήριο
Ημαθίας, καθώς και την υπάρχουσα εμπειρία στο σχεδιασμό, την
εγκατάσταση, τη λειτουργία, τη διαχείριση και τη συντήρηση της υποδομής
αυτής.
Το όφελος που υπάρχει σε κάθε πολίτη από την υιοθέτηση νέων καινοτόμων
ενεργειών και δράσεων με στόχο την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη.

Συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής :
Άρθρο 1ο. ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Οι συνεργαζόμενοι φορείς συνηγορούν για την αναγκαιότητα υποστήριξης
της αγροτικής οικονομίας και με το παρών συνάπτουν μια συνολική συμφωνία
συνεργασίας προκειμένου να προωθηθεί ένα βιώσιμο και ανταγωνιστικό μοντέλο
αγροτικής ανάπτυξης.
Άρθρο 2ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Με το παρών σύμφωνο, οι συνεργαζόμενοι φορείς υιοθετούν κοινές
στρατηγικές πολιτικές και στόχους, που συνοψίζονται ως εξής:
 Αειφόρος Ανάπτυξη της Υπαίθρου
 Ενίσχυση και Αναβάθμιση της αγροτικής και αγροτουριστικής
δραστηριότητας
 Αξιοποίηση της άμεσης γειτνίασης της Περιφέρειας της Κεντρικής
Μακεδονίας με την Βαλκανική
 Αξιοποίηση της πρόσβασης και των δυνατοτήτων που ανοίγονται στις χώρες
ΚΑΚ (Κοινοπολιτεία ανεξαρτήτων κρατών) (Ουκρανία, Λευκορωσία,
Μολδαβία, Ρωσία, Γεωργία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Καζακστάν,
Τουρμενιστάν, Ουζμπεκιστάν, Τατζικιστάν, Κιργιζιστάν)
Στο πλαίσιο των παραπάνω αναπτυξιακών στόχων αγροτικής πολιτικής του
Νομού Ημαθίας, καθώς και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προτείνεται η
οργάνωση και λειτουργία ενός κέντρου αγροτικής καινοτομίας «AGROPOLIS».
Κεντρικός στόχος του κέντρου αγροτικής καινοτομίας «AGROPOLIS» είναι η
ουσιαστική ενδυνάμωση της ενδογενούς τεχνολογικής ικανότητας της αγροτικής
οικονομίας και η βελτίωση των ικανοτήτων των φορέων της να αναπτύσσουν και να
εφαρμόζουν τεχνολογικές καινοτομίες και νέα προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και να
τα διοχετεύουν στην εσωτερική και εξωτερική αγορά.

Οι συνεργαζόμενοι φορείς συμφωνούν στην από κοινού αξιοποίηση κάθε είδους
υποδομών και εφαρμογών, με αντικείμενο την αγροτική οικονομία εν γένει, και με
στόχο την διευκόλυνση του εμπορίου και την ανάδειξη της περιοχής σε εξαγωγικό
κέντρο αγροτικών προϊόντων. Επιπλέον, για την επίτευξη του κοινού στόχου είναι
πρωτεύουσας σημασίας η αξιοποίηση κάθε είδους υποδομών και πιο συγκεκριμένα οι
συνδυασμένες μεταφορές και η κατηγορία Agro-Logistics.
Οι συνεργαζόμενοι φορείς προτίθενται να χρησιμοποιήσουν κάθε δυνατότητα
αξιοποίησης πόρων για την ευόδωση των κοινών στόχων. Από τυχόν μη υλοποίηση
των κοινών στόχων δεν απορρέουν υποχρεώσεις μεταξύ των εταίρων.
Οι πόροι για την υλοποίηση του κοινού στόχου μπορεί να προέρχονται:
 Από χρηματοδοτήσεις μέσω ευρωπαϊκών ή εθνικών επιδοτούμενων δράσεων
και προγραμμάτων
 Από την αξιοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων, είτε απευθείας είτε μέσω
συμπράξεων δημοσίων και ιδιωτικών φορέων (ΣΔΙΤ)
 Από Χορηγίες και Δωρεές
Άρθρο 3ο ΣΤΟΧΟΣ
Στόχος της παρούσας συμφωνίας είναι η συγκεκριμενοποίηση κοινών στόχων
και η από κοινού προσέγγισή τους προς όφελος της αγροτικής οικονομίας και της
τοπικής κοινωνίας.
Άρθρο 4ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Τα μέρη συμφωνούν ότι η μεταξύ τους συνεργασία θα είναι αποκλειστική ως
προς το αντικείμενο της παρούσης συνεργασίας, αποκλειομένης δηλαδή της
ανάπτυξης από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, οποιασδήποτε άλλης συνεργασίας
με το ίδιο αντικείμενο, με οποιοδήποτε «τρίτο» φορέα, είτε είναι νομικό πρόσωπο,
είτε φυσικό, χωρίς την συγκατάθεση των υπολοίπων συνεργαζομένων φορέων. Κάθε
τέτοια συνεργασία με «τρίτο» θεωρείται από τώρα αθέμιτα ανταγωνιστική και
συνεπώς αντίθετη προς την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη που πρέπει να διέπουν την
εδώ συμφωνημένη συνεργασία.
Επίσης τα μέρη συμφωνούν ότι επιθυμούν η συμφωνία αυτή να προστατεύεται από
την αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως προβλέπεται στο
νόμο 2479/1997 και όπως αυτός τροποποιήθηκε και τέθηκε σε εφαρμογή με τους
νόμους 2638/1998 και 2721/1999. Ως εκ τούτου, τα μέρη οφείλουν να τηρούν
εχεμύθεια ως προς τα στοιχεία που προκύπτουν από την εφαρμογή της συμφωνίας
αυτής και από την υλοποίηση των έργων.
Άρθρο 5ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η διάρκεια του μνημονίου συνεργασίας ορίζεται σε (2) δύο έτη, με αυτόματη
ανανέωση.
Άρθρο 6ο ΕΚΧΩΡΗΣΗ
Τα δικαιώματα από την παρούσα σύμβαση συνεργασίας δεν εκχωρούνται
ούτε μεταβιβάζονται σε οποιονδήποτε τρίτο εν όλο ή εν μέρει, ούτε είναι δυνατή η
υποκατάσταση ενός συμβαλλομένου μέρους από άλλο μη συμβαλλόμενο στο παρόν
μέρος, εκτός αν υπάρχει η έγγραφη συμφωνία όλων των συμβαλλόμενων φορέων.
Β) Εξουσιοδοτεί τη Δήμαρχο Βέροιας, Χαρίκλεια Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδη
για την υπογραφή του παραπάνω μνημονίου.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 123 / 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.
Σ.
Ν.
Α.
Α.
Ν.
Ν.
Κ.

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

Σ.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 29-4-2010
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
Χ.
Β.
Σ.
Ι.
Ε.
Μ.
Μ.
Ε.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς

