ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 6/2010 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 181/2010
Περίληψη
Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του
Δήμου της ΑΝ.Α.Ε. και του Επιμελητηρίου Ν. Ημαθίας.
Σήμερα 22 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 18-3-2010 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 27 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Σ. Μηλιόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Κ. Συμεωνίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Γ. Κάκαρης
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Σ. Παναγιωτίδης
Ι. Ακριβόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Ι. Καλαϊτζίδης
Γ. Ορφανίδης

Aπόντες

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. Ε. Σοφιανίδης, Ι. Καλαϊτζίδης, Γ. Ορφανίδης και
αποχώρησε ο κ. Χ. Γεωργιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
προσήλθαν οι κ.κ. Μ. Τρανίδης, Σ. Παναγιωτίδης και αποχώρησαν
οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Ε. Σοφιανίδης, Γ. Ορφανίδης
3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 180/2010 απόφασης αποχώρησαν
οι κ.κ. Σ. Μηλιόπουλος, Α. Παπαστεργίου, Γ. Κάκαρης, Β.
Γιαννουλάκης.
4) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 181/2010 απόφασης προσήλθαν οι
κ.κ. Α. Παπαστεργίου, Γ. Κάκαρης και αποχώρησαν οι κ.κ. Ι.
Ακριβόπουλος, Μ. Τσιαμήτρου, Ι. Καλαϊτζίδης.
5) Κατά τη συζήτηση του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
προσήλθε ο κ. Β. Γιαννουλάκης και αποχώρησε ο κ. Μ. Σακαλής.
6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 194/2010 απόφασης αποχώρησε ο
κ. Κ. Συμεωνίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 200/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ.
Γ. Κάκαρης.
8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 201/2010 απόφασης αποχώρησαν οι
κ.κ. Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Μιχαηλίδης.
9) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 212/2010 απόφασης προσήλθε ο κ.
Γ. Μιχαηλίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το38ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 18-3-2010 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου Οικονομικών & Ανάπτυξης Παύλου Παυλίδη, που έχει ως εξής:
Σας γνωρίζουμε ότι με την υπ’ αριθ. 443/13-7-2009 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Βέροιας, εγκρίθηκε η υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του
«Δήμου Βέροιας», του «Επιμελητηρίου Ημαθίας» και της «Ανώνυμης Αναπτυξιακής
Εταιρίας Δήμου Βέροιας» (ΑΝΑΕ). Η παραπάνω απόφαση ακυρώθηκε με την υπ’
αριθ. 6334/3-8-2009 απόφαση του Γ.Γ.Π.Κ.Μ.
Ο Δήμος προσέφυγε στην ειδική επιτροπή του άρθρου 152 του Ν.3463/06
(Κ.Δ.Κ.), η οποία ακύρωσε την παραπάνω απόφαση του Γ.Γ. με την υπ’ αριθ. 65/211-2009 απόφασή της η οποία καθαρογράφτηκε και κοινοποιήθηκε στο Δήμο στις 32-2010.
Η σημαντική καθυστέρηση κοινοποίησης της απόφασης, είχε ως συνέπεια και
την καθυστέρηση της υλοποίησης των συμβατικών υποχρεώσεων των μερών
ειδικότερα στην διεκδίκηση συγκεκριμένων προγραμμάτων τα οποία όμως λόγω της
αναδιάρθρωσης και ανακατανομής του ΕΣΠΑ δεν ισχύουν πλέον.
Ως εκ τούτου η παραπάνω προγραμματική σύμβαση δεν υλοποιήθηκε και
προτείνεται η σύναψη νέας προγραμματικής με τους ίδιους συμβαλλόμενους που
στοχεύει:
 Στην εκπόνηση μελετών για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.
 Στην έρευνα για τα κοινωνικά και αναπτυξιακά ζητήματα της
περιοχής.
 Στην έρευνα και αξιοποίηση των χρηματοοικονομικών εργαλείων για
την ανάπτυξη ενός φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
 Στη διαχείριση του έργου «Έξυπνος οικισμός στο κέντρο της
Βέροιας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ».
 Στην υποστήριξη σύνταξης των απαιτούμενων μελετών (συνεργασία
με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Βέροιας) για την ανάπτυξη
Θεματικού Πάρκου στην περιοχή.
 Στην επιστημονική και τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένο
επιστημονικό προσωπικό, των προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει ο
Δήμος Βέροιας στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην Ανώνυμη
Εταιρεία με την επωνυμία «Ψηφιακές Πόλεις Κεντρικής Ελλάδος
ΑΕ».
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…».

Στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2010 καις τον Κ.Α. 00/6736.007 με
τίτλο «Συμμετοχή στην προγραμματική σύμβαση με ΑΝΑΕ Δήμου Βέροιας» είναι
γραμμένη πίστωση ποσού 180.000,00€ με σημερινό υπόλοιπο 180.000,00€.
Υστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει για την έγκριση ή μη του παρακάτω σχεδίου προγραμματικής σύμβασης
μεταξύ του «Δήμου Βέροιας», του «Επιμελητηρίου Ημαθίας» και της «Ανώνυμης
Αναπτυξιακής Εταιρείας Δήμου Βέροιας» (ΑΝΑΕ), προϋπολογισμού ύψους
180.000,00€ συνολικά με το Φ.Π.Α.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Παυλίδης: Όπως θα θυμάστε, πέρυσι είχε υπογραφεί μία προγραμματική
σύμβαση μεταξύ του Δήμου, της ΑΝΑΕ και του Επιμελητηρίου. Αυτή η σύμβαση,
ακυρώθηκε από την Περιφέρεια, κι έγινε ένσταση στην επιτροπή του άρθρου 152.
Μέχρι να συγκροτηθεί και να συνεδριάσει η επιτροπή, καθυστέρησε η σύμβαση κατά
ένα χρόνο. Εν τω μεταξύ σ’ αυτή τη χρονική περίοδο άλλαξε το αντικείμενο της
σύμβασης και οι προτεραιότητες που θα έπρεπε να δοθούν και ως εκ τούτου δεν θα
υλοποιηθεί η παλιά σύμβαση. Γι’ αυτό φέρνουμε άλλη προγραμματική σύμβαση
μεταξύ των ίδιων συμβαλλομένων για να υλοποιηθούν οι τωρινές προτεραιότητες.
Είναι ο ίδιος κωδικός στον προϋπολογισμό, τα ίδια χρήματα, απλώς πρόκειται για μία
νέα σύμβαση στη θέση της παλιάς.
Σκουμπόπουλος: Για τους ίδιους λόγους που διαφωνήσαμε την πρώτη φορά
για τη σύναψη αυτής της προγραμματικής σύμβασης, για τους ίδιους λόγους ακριβώς
διαφωνούμε και τώρα. Δεν μπορεί η ΑΝΑΕ να συνάψει προγραμματική σύμβαση με
τον Δήμο και με το Επιμελητήριο. Συμφωνούμε απόλυτα με την αιτιολογία του
Περιφερειάρχη για την ακύρωση της απόφασης του Δ.Σ. και διαφωνούμε κάθετα με
όλη την αιτιολογία της επιτροπής του άρθρου 152. Αλλά θέλω να επισημάνω, σε
σχέση και με το προηγούμενο θέμα, έναν από τους λόγους. Λέει η επιτροπή του
άρθρου 152 ότι επιστήμονες είναι και οι μηχανικοί, αυτοί που θα συντάξουν τις
μελέτες και ότι δεν χρειάζεται μελετητικό πτυχίο. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω τον κ.
Τσιάρα που είναι μελετητής αν χρειάζεται ή δεν χρειάζεται να έχει μελετητικό πτυχίο
ένας μηχανικός για να συντάξει μελέτες.
Τσιάρας: Χρειάζεται.
Σκουμπόπουλος: Πώς μας λέει τότε η επιτροπή του άρθρου 152 σε έναν από
τους λόγους της αιτιολογίας της ότι δεν χρειάζεται μελετητικό πτυχίο; Διαβάστε τους
λόγους της απόρριψης. Είστε μηχανικός κε Τσιάρα, και αναφέρω εσάς τυχαία, και
γνωρίζετε ότι για να φτιάξετε μελέτες χρειάζεται μελετητικό πτυχίο και μάλιστα έχει
διαβάθμιση ανάλογα με το ποσό και τις μελέτες. Τότε τι μας λέει η επιτροπή, που
τώρα είναι και αναβαθμισμένη αφού μετέχει και δικαστικός, και θέλει να την
πιστέψουμε;
Παυλίδης: Όταν κάποιος προσλαμβάνεται στον Δήμο, δεν χρειάζεται να φέρει
στον Δήμο το μελετητικό του πτυχίο. Έχει προσληφθεί ως ηλεκτρολόγοςμηχανολόγος και εκπονεί μελέτες. Όταν υπάρχει λοιπόν αυτή η ειδικότητα, και αυτή
είναι η απόφαση της επιτροπής, μπορεί να εκπονεί μελέτες. Αυτό προκύπτει και από
τον Κ.Δ.Κ.
Σκουμπόπουλος: Ο κ. Τσιάρας που είναι ελεύθερος επαγγελματίας για να
εκπονεί μελέτες χρειάζεται μελετητικό πτυχίο κι όταν προσλαμβάνεται κάποιος στον
Δήμο, δεν χρειάζεται; Μπορεί να φτιάχνει μελέτες π.χ. για γέφυρες ή για οτιδήποτε
άλλο; Σας παρακαλώ πολύ… Ο νέος υπάλληλος, 21 ετών που δεν έχει ούτε εμπειρία
ούτε μελετητικό πτυχίο έχει δικαίωμα να εκπονεί μελέτες; Ε, όχι! Έλεος!
Τσιάρας: Δηλαδή τακτικός υπάλληλος π.χ. της ΔΕΥΑΒ, δεν μπορεί να
φτιάχνει μελέτες;

Σκουμπόπουλος: Δεν θα κάνει το προσωπικό της ΑΝΑΕ τις μελέτες αλλά η
ΑΝΑΕ θα τις αναθέσει σε μελετητικό γραφείο έξω, δια της πλαγίας οδού.
Παυλίδης: Η ΑΝΑΕ δεν έχει αναθέσει έξω οτιδήποτε άλλο μέχρι σήμερα.
Όπως είναι η ΔΕΥΑΒ ή η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου έτσι είναι και η ΑΝΑΕ. Οι
υπάλληλοί της μπορούν να εκπονούν μελέτες.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την εισήγηση;
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν 14 σύμβουλοι:
Μ. Σουμελίδης, Δ. Δάσκαλος, Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Μιχαηλίδης, Π. Παυλίδης, Π.
Τσαπαρόπουλος, Ν. Μωυσιάδης, Α. Τσιάρας, Ν. Τσιαμήτρος, Ν. Μαυροκεφαλίδης,
Κ. Συμεωνίδης, Μ. Τρανίδης, Α. Παπαστεργίου, Γ. Κάκαρης.
Κατά της πρότασης αυτής ψήφισαν 4 σύμβουλοι:
Χ. Σκουμπόπουλος, Σ. Παναγιωτίδης, Μ. Σακαλής, Ε. Γουναράς.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 18-3-2010 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Π. Παυλίδη.
2.- Την αναγκαιότητα σύναψης της παραπάνω προγραμματικής σύμβασης με σκοπό
να παρασχεθεί στον Δήμο η μέγιστη δυνατή βοήθεια για την ωρίμανση,
δημοπράτηση, υλοποίηση και διαχείριση των παραπάνω έργων και δράσεων, για τις
οποίες ο Δήμος έχει υποβάλλει προτάσεις ένταξής τους σε διάφορα ευρωπαϊκά
προγράμματα.
3.- Το συνημμένο σχέδιο προγραμματικής σύμβασης.
4.- Ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2010 και στον Κ.Α. 00/6736.007
«Συμμετοχή στην προγραμματική σύμβαση με ΑΝΑΕ Δήμου Βέροιας» υπάρχει
γραμμένη πίστωση € 180.000,00, με σημερινό υπόλοιπο € 180.000,00.
5.- Τις απόψεις και προτάσεις των δημ. συμβούλων, όπως αυτές αναπτύχθηκαν στη
συζήτηση του παρόντος θέματος.
6.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
7.- Τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Α) Εγκρίνει τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου
Βέροιας, της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας (ΑΝ.Α.Ε.) Δήμου Βέροιας και του
Επιμελητηρίου Ν. Ημαθίας, η οποία έχει ως εξής:
Στο Δημαρχείο Βέροιας, σήμερα ……………….. 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. Το Επιμελητήριο Ημαθίας με έδρα τη Βέροια οδός Κεντρικής 3, 59100
ΒΕΡΟΙΑ, ΑΦΜ 090033076 και νόμιμο εκπρόσωπο τον Πρόεδρό του κ.
Νικόλαο Ουσουλτζόγλου.
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
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
 Ειδικές προγραμματικές συμβάσεις
 Τελικές διατάξεις της Προγραμματικής σύμβασης
Άρθρο 1ο
Στόχοι - Σκοποί - Αντικείμενο Σύμβασης
Με σκοπό την εκπόνηση και εφαρμογή ενός Αναπτυξιακού Προγράμματος της
περιοχής η παρούσα προγραμματική σύμβαση στοχεύει :
 στην εκπόνηση μελετών για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής
 στην έρευνα για τα κοινωνικά και αναπτυξιακά ζητήματα της περιοχής
 στην έρευνα και αξιοποίηση των χρηματοοικονομικών εργαλείων για την
ανάπτυξη ενός φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος
 στη διαχείριση του έργου «Έξυπνος οικισμός στο κέντρο της Βέροιας», του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»
 στην υποστήριξη σύνταξης των απαιτούμενων μελετών (συνεργασία με τις
αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Βέροιας) για την ανάπτυξη Θεματικού
Πάρκου στην περιοχή
 στην επιστημονική και τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένο επιστημονικό
προσωπικό, των προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει ο Δήμος Βέροιας στο
πλαίσιο της συμμετοχής του στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία
«Ψηφιακές Πόλεις Κεντρικής Ελλάδος ΑΕ».
Με βάση τους παραπάνω στόχους, η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του
«Δήμου Βέροιας», του «Επιμελητηρίου Ημαθίας» και της «Ανώνυμης Αναπτυξιακής
Εταιρείας Δήμου Βέροιας» (ΑΝΑΕ) συνάπτεται με σκοπό να παρασχεθεί στον Δήμο
Βέροιας από κάθε ένα από τους λοιπούς συμβαλλόμενους η μέγιστη δυνατή βοήθεια
για την ωρίμανση, δημοπράτηση, υλοποίηση και διαχείριση των παρακάτω έργων και
δράσεων, για τις οποίες ο Δήμος Βέροιας έχει υποβάλλει προτάσεις ένταξής τους σε
διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 που
καθορίζει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις ενός εκάστου των συμβαλλομένων.
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αποτελούν τα εξής πιο κάτω έργα :
1.- Η Διαχείριση για το έτος 2010 του προγράμματος «Έξυπνος οικισμός στο Κέντρο
της Βέροιας» το οποίο θα εισαγάγει νέες τεχνολογίες της πληροφορικής και της
ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης τόσο στους δημότες γενικότερα όσο και σε
εξειδικευμένες ομάδες πολιτών.
2.- Η εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας / βιωσιμότητας, μελέτης διαχείρισης, τεχνικής
προμελέτης και η συγκρότηση φακέλου υποβολής πρότασης για τη δημιουργία ενός

Θεματικού Πάρκου στη Βέροια και σε πολύ κοντινή απόσταση από την Βεργίνα, που
θα αναφέρεται στην ανάπτυξη της Μακεδονίας κατά την κλασσική αρχαιότητα, την
παρουσία και δράση του Μεγάλου Αλεξάνδρου και στις κοσμογονικές συνέπειες της
δράσης του, πράγμα που θα αποτελέσει πόλο έλξης πολλών δεκάδων χιλιάδων
επισκεπτών, θα συμβάλλει αποφασιστικά στην εμπέδωση της ιστορικής μας
αυτογνωσίας ιδίως, στις νεαρές ηλικίες των αναμενόμενων επισκεπτών και θα
συνεισφέρει σημαντικά στην οικονομική, επιχειρηματική και τουριστική ανάπτυξη
της περιοχής.
3.- Η παροχή επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης με το εξειδικευμένο
επιστημονικό προσωπικό της, στο πλαίσιο της συμμετοχής του Δήμου Βέροιας στην
Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ψηφιακές Πόλεις Κεντρικής Ελλάδος ΑΕ».
4.- Η εκπόνηση μελέτης για την αναβάθμιση του Πολιτιστικού Κέντρου Τριποτάμου
ως αίθουσα πολλαπλών χρήσεων.
5.- Η εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης για την αναβάθμιση του Σχολικού κτιρίου
Καστανιάς ως χώρου πολλαπλών χρήσεων.
Άρθρο 2ο
Διάρκεια Ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης
2.1 Η συνολική διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από
την υπογραφή της.
2.2 Η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να τροποποιηθεί με αιτιολογημένη απόφαση
της Κοινής Επιτροπής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 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
συνολικό ποσό των 180.000,00 € με Φ.Π.Α. και αναλύεται ως ακολούθως :
1.- Για τη διαχείριση για το έτος 2010 και την επέκταση προγράμματος «Έξυπνος
οικισμός στο Κέντρο της Βέροιας» ποσό 40.000 € με Φ.Π.Α.
2.- Για την εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας / βιωσιμότητας, μελέτης διαχείρισης,
τεχνικής προμελέτης και η συγκρότηση φακέλου υποβολής πρότασης για τη
δημιουργία ενός Θεματικού Πάρκου στη Βέροια ποσό 118.000 € με Φ.Π.Α.
3.- Για την παροχή επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης με το εξειδικευμένο
επιστημονικό προσωπικό της, στο πλαίσιο της συμμετοχής του Δήμου Βέροιας στην
Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ψηφιακές Πόλεις Κεντρικής Ελλάδος ΑΕ»
ποσό 12.000 € με Φ.Π.Α.
4.-Για τη σύνταξη όλων των αναγκαίων μελετών (όπως τοπογραφικών,
αρχιτεκτονικών, στατικών, ηλεκτρομηχανολογικών κλπ), για τη σύνταξη τευχών
δημοπράτησης του έργου «Ανακαίνιση Πολιτιστικού Κέντρου Τριποτάμου για
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων» ποσό 7.000 Ευρώ με Φ.Π.Α.
5.- Για τη σύνταξη όλων των αναγκαίων μελετών (όπως τοπογραφικών,
αρχιτεκτονικών, στατικών, ηλεκτρομηχανολογικών κ.λ.π.), για τη σύνταξη τευχών
δημοπράτησης του έργου «Αναβάθμιση Σχολικού κτιρίου Καστανιάς» ποσό 3.000
Ευρώ με Φ.Π.Α.
3.2 Οι πόροι για την υλοποίηση των στόχων της παρούσας προέρχονται από το Δήμο
Βέροιας με χρηματοδότηση ποσού ύψους € 180.000,000 (εκατόν εβδομήντα οκτώ
χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ), ο οποίος για το σκοπό αυτό έχει εγγράψει στον

προϋπολογισμό του έτους 2010 πίστωση ποσού € 180.000,000 (εκατόν ογδόντα
χιλιάδων ευρώ) και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 00/6736.007 με τίτλο «Συμμετοχή στην
προγραμματική σύμβαση με ΑΝΑΕ Δήμου Βέροιας».
3.3 Η καταβολή του ποσού της χρηματοδότησης θα γίνει ως ακολούθως :
3.3.1 Ποσό πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000) με Φ.Π.Α. με την υπογραφή της
παρούσας
3.3.2 Ποσό πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000) με Φ.Π.Α μετά από απόφαση της
Κοινής Επιτροπής όπου θα ορισθεί και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του
αντικειμένου.
3.3.3 Το υπόλοιπο ποσό με την ολοκλήρωση του έργου
Άρθρο 4ο
Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης
4.1 Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) 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.
4.3 Το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης προσδιορίζεται από τις
επιμέρους υποχρεώσεις των συμβαλλομένων όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 5
της παρούσης.
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:
 Συνεργάζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης με τους
αντισυμβαλλόμενους και τα αρμόδια όργανά τους στην υλοποίηση των
προβλεπόμενων εργασιών και να 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.
 Να 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.

5.2 Το Επιμελητήριο Ημαθίας:
 Συμμετέχει στην εκπόνηση και εφαρμογή του «Έξυπνου οικισμού στο κέντρο
της Βέροιας».
 Συνεργάζεται σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης με τους αντισυμβαλλόμενους
και τα αρμόδια όργανά τους στην υλοποίηση των προβλεπόμενων εργασιών
και να 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. Ειδικότερα παρέχει στοιχεία και πληροφορίες για τον αριθμό και
το είδος των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα,
στο σύνολο της πόλης και της ευρύτερης περιοχής για την αξιοποίησή τους
στα πλαίσια της δράσης για το Θεματικό – Ιστορικό Πάρκο.
 Αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβάλλει στους ασχολούμενους με τον
τουρισμό επαγγελματίες, σε συνεργασία και με τους λοιπούς
συμβαλλόμενους, τις δράσεις του Θεματικού – Ιστορικού Πάρκου. Η προβολή
μπορεί να γίνει με την διοργάνωση ενημερωτικών συσκέψεων – συναντήσεων
στον Συνεδριακό Χώρο του Επιμελητηρίου.
 Η συμμετοχή του Επιμελητήριου Ημαθίας, όπως περιγράφεται παραπάνω, σε
καμία περίπτωση δεν προϋποθέτει αναγκαστική δέσμευση για άμεση
οικονομική συμμετοχή ή ανάλογη επιβάρυνσή του με οποιοδήποτε τρόπο,
χωρίς προηγούμενη ειδική έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συμβαλλόμενων
μερών
 Σε περίπτωση που απαιτείται η συνδρομή και άλλων φορέων για την
υλοποίηση της σύμβασης παρεμβαίνει κατάλληλα προωθώντας τη συνεργασία
μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων.
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.
 Διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό και εξοπλισμό και δημιουργεί
ερωτηματολόγια προκειμένου να διεξάγει έρευνα για τα κοινωνικά και
αναπτυξιακά ζητήματα της περιοχής στους πολίτες του Δήμου Βέροιας με
θεματικό αντικείμενο το οποίο θα ορίζεται από την Δήμαρχο ή τους
αρμόδιους Αντιδημάρχους.
 Διαχειρίζεται για το έτος 2010 το πρόγραμμα «Έξυπνος οικισμός στο Κέντρο
της Βέροιας» και εκπονεί τις μελέτες που απαιτούνται για την επέκταση του
προγράμματος, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα 1 της
παρούσας.
 Εκπονεί τις μελέτες και υλοποιεί τις δράσεις που προβλέπονται στο
Παράρτημα 2 της παρούσας για τη δημιουργία ενός Θεματικού - Ιστορικού
Πάρκου στη Βέροια.





Παρέχει την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη με το εξειδικευμένο
επιστημονικό προσωπικό της, στο πλαίσιο της συμμετοχής του Δήμου
Βέροιας στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ψηφιακές Πόλεις
Κεντρικής Ελλάδος ΑΕ», όπως περιγράφεται στο Παράρτημα 3 της
παρούσας.
Συντάσσει και παραδίδει στον 1ο συμβαλλόμενο πλήρεις μελέτες για τα έργα
1) της ανακαίνισης του Πολιτιστικού Κέντρου Τριποτάμου για αίθουσα
πολλαπλών χρήσεων και 2) της ανακαίνισης σχολικού κτιρίου Καστανιάς ως
χώρου πολλαπλών χρήσεων.
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 του Επιμελητηρίου Ημαθίας.
 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 τα 2/3 των μελών της.
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
Ειδικές προγραμματικές συμβάσεις
7.1 Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση είναι πλαίσιο σύμβασης και το περιεχόμενό
της μπορεί να εξειδικεύεται κάθε φορά με ειδικότερες συμφωνίες των
συμβαλλομένων .
7.2 Σε κάθε περίπτωση ισχύει το θεσμικό πλαίσιο που μνημονεύεται στο προοίμιο της
παρούσας.
7.3 Είναι δυνατή η συμμετοχή και άλλων φορέων του Δημοσίου Τομέα εφόσον αυτό
κριθεί αναγκαίο κατά την εκτέλεση του προγράμματος από τα συμβαλλόμενα μέρη.
7.4 Τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να υπογράφουν μεταξύ τους ειδικότερες
συμβάσεις ώστε να ρυθμίζονται θέματα όπως: κτιριακές εγκαταστάσεις,
υλικοτεχνικές υποδομές, εξοπλισμοί, κ.λ.π.
Άρθρο 8ο
Τελικές Διατάξεις
8.1 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.
8.2 Κάθε προηγούμενη σύμβαση μεταξύ των συμβαλλομένων μερών στο βαθμό που
δεν υλοποιήθηκε καταργείται και αντικαθίσταται από την παρούσα.
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) Ορίζει ως εκπρόσωπο του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
του άρθρου 6 της παραπάνω σύμβασης τον δημοτικό σύμβουλο Νικόλαο Μωυσιάδη.
Γ) Εξουσιοδοτεί την Δήμαρχο Βέροιας Χαρίκλεια Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδη
για την υπογραφή της παραπάνω προγραμματικής σύμβασης.
Ακροτελεύτια διάταξη
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού του Δήμου Βέροιας έτους 2010 και του Κ.Α. 00/6736.007
«Συμμετοχή στην προγραμματική σύμβαση με ΑΝΑΕ Δήμου Βέροιας» ύψους €
180.000,00.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 181 / 2010
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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