ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 9/2010 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 273/2010
Περίληψη
Έγκριση σύναψης μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του
Δήμου και του Επιμελητηρίου Ημαθίας.
Σήμερα 19 Απριλίου 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 15-4-2010 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 26 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
Γ. Ορφανίδης

Ι.

Aπόντες
Καλαϊτζίδης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Η. Σοφιανίδης
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Ι. Καπετανίδης
Σ. Κρομμύδας
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. Μ. Τρανίδης, Σ. Παναγιωτίδης, Ε. Σοφιανίδης. Γ.
Ορφανίδης και αποχώρησε ο κ. Χ. Γεωργιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 257/2010 απόφασης αποχώρησαν οι
κ.κ. Γ. Μιχαηλίδης, Γ. Κάκαρης, Β. Γιαννουλάκης.
3) Κατά τη συζήτηση της αριθ.258/2010 απόφασης προσήλθαν οι
κ.κ. Γ. Μιχαηλίδης, Γ. Κάκαρης, Β. Γιαννουλάκης και αποχώρησαν οι
κ.κ. Ε. Σοφιανίδης, Γ. Ορφανίδης, Η. Σοφιανίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 259/2010 απόφασης αποχώρησαν οι
κ.κ. Σ. Μηλιόπουλος, Α. Δελαβερίδης, Ι. Ακριβόπουλος, Σ.
Διαμαντής.
5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 267/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ.
Π. Τσαπαρόπουλος.
6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 273/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ.
Α. Παπαστεργίου.
7) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 282/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Α.
Παπαστεργίου.

Στη συνέχεια ο προεδρεύων αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 9ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 7-4-2010 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 πόρων, 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
τοπικής οικονομίας, η ίδρυση, κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση δημοτικών
αγορών, η διαχείριση, αξιοποίηση και εκμετάλλευση της δημοτικής περιουσίας, 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 την επιχειρηματική
κοινότητα.
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 Συμφωνητικό Συνεργασίας, στο οποίο θα διατυπώνεται το
πλαίσιο για την από κοινού δράση των συνεργαζόμενων φορέων, με απώτερο σκοπό
την αξιοποίηση υπαρχουσών υποδομών και την ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέμενης
αξίας, προς όφελος της επιχειρηματικής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας και
την από κοινού αξιοποίηση της υπηρεσίας του «Συνηγόρου του Επιχειρηματία» που
λειτουργεί στο Επιμελητήριο Ημαθίας.
Οι δύο συνεργαζόμενοι φορείς συμφωνούν να συνεργαστούν προκειμένου να
εναρμονιστούν στις επιταγές της Κεντρικής Διοίκησης καθώς βέβαια και στις
ανάγκες της επιχειρηματικής κοινότητας για υπηρεσίες εξυπηρέτησης των
επιχειρήσεων, προώθησης της διαφάνειας και υποστήριξης της τοπικής
επιχειρηματικότητας. Το Επιμελητήριο Ημαθίας συμφωνεί να παραχωρήσει τη χρήση
της υπηρεσίας του «Συνηγόρου του Επιχειρηματία» προς το Δήμο Βέροιας και
αποδέχεται την από κοινού αξιοποίηση της υπηρεσίας. Ο Δήμος Βέροιας συμφωνεί
να αξιοποιήσει και να προωθήσει την υπηρεσία του «Συνηγόρου του Επιχειρηματία».
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 Συμφωνητικού
Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Βέροιας και του Επιμελητηρίου Ημαθίας, και να
εξουσιοδοτήσει την Δήμαρχο, για την υπογραφή του καθώς και να ορίσει αρμοδίους
για το συντονισμό, τη λειτουργία και την εφαρμογή του Συμφωνητικού Συνεργασίας
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 αυτού.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Παυλίδης: Ήδη έχει στηθεί στο Επιμελητήριό μας και λειτουργεί αυτή η
προεργασία του Συνηγόρου του Επιχειρηματία. Καλό είναι να χρησιμοποιηθεί σαν
εμπειρία από το δήμο και στα πλαίσια αυτά κινείται αυτή η έγκριση της σύναψης
συμφωνητικού, το οποίο συμφωνητικό παρουσιάζεται σήμερα εδώ στο δημοτικό
συμβούλιο.
Δήμαρχος: Δεν είναι προγραμματική σύμβαση προφανώς, είναι ένα μνημόνιο
συνεργασίας ουσιαστικά. Όπως είπε ο κος Παυλίδης υπάρχει η εμπειρία της
λειτουργίας του Συνηγόρου του Επιχειρηματία στο Επιμελητήριο, προβλέπεται και ο
συνήγορος του πολίτη να λειτουργήσει πλέον και στους δήμους και θέλω να πω ότι
αυτή η εμπειρία γλίτωσε από γρηγορόσημο πάρα πολλές επιχειρήσεις του Ν.
Ημαθίας, οι οποίες προσέφυγαν στον συνήγορο, στον δικηγόρο εν πάση περιπτώσει
που εργάζεται γι’ αυτό τον θεσμό στο Επιμελητήριο και γλίτωσαν πολλές
επιχειρήσεις το γρηγορόσημο. Είναι σημαντική πρωτοβουλία και πιστεύω ότι ο δήμος
μπορεί να συμμετέχει σ’ αυτό.
Πρόεδρος: Ερωτήσεις.
Σκουμπόπουλος: Εδώ βλέπω κάποια άτομα στο άρθρο 4ο, Παυλίδης
Δημήτρης, χημικός μηχανικός, Ουσουλτζόγλου Πρόδρομος, οικονομολόγος,
Παυλίδης Κων/νος, οικονομολόγος, πατέρα δεν έχουν αυτά τα παιδιά; Πατρώνυμο
δεν έχουνε; Ποιο είναι; Και από την πλευρά του δήμου ποιοι θα είναι;
Σακαλής: Η ερώτησή μου έχει να κάνει κε πρόεδρε με το ότι δεν έχουμε
αντίρρηση για το μνημόνιο συνεργασίας αλλά με την ευκαιρία αυτή θυμήθηκα και
άλλα δυο μνημόνια συνεργασίας, για τα οποία πήραμε αποφάσεις, με την Έδεσσα και
τη Νάουσα. Πού βρίσκονται αυτά τα μνημόνια συνεργασίας; Μπορεί να μας
ενημερώσει η δήμαρχος;
Δήμαρχος: Οι κύριοι αυτοί προφανώς δεν έχουν σχέση με τον κο Παύλο
Παυλίδη, δεν έχουν καμία σχέση. Ο κος Δημήτρης Παυλίδης είναι και μεγάλος
άνθρωπος, νομίζω είναι γύρω στα 60 ή τόσο περίπου. Είναι η δομή της ΕΝΙΚΕΜ, της
Ένωσης Επιμελητηρίων Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας και τα στελέχη που
εργάζονται εκεί, που την υποστηρίζου. Ο Ουσουλτζόγλου Πρόδρομος είναι του
Νικολάου. Για τους υπόλοιπους δεν ξέρω.
Σκουμπόπουλος: Αναθέτουμε μια συνεργασία και θέλω να ξέρω ποιοι είναι.
Γιατί μας αναγκάζετε να ρωτάμε για τα αυτονόητα;
Δήμαρχος: Είναι του Νίκου ο γιος, ο οποίος όμως δεν είναι το φυσικό
πρόσωπο που θα είναι αρμόδιο για τον συντονισμό, τη λειτουργία και την εφαρμογή
της παρούσης. Είναι μια ομάδα ανθρώπων για το συντονισμό, τη λειτουργία και την
εφαρμογή, είναι ομάδα τεχνοκρατική οι κύριοι, δεν είναι ούτε ιδιώτες που θα πάρουν
κάτι ούτε τίποτα. Είναι μια ομάδα ανθρώπων από τους εμπλεκόμενους φορείς, οι
φορείς είναι τα Επιμελητήρια, πιο συγκεκριμένα για την πλευρά του Επιμελητηρίου
αρμόδια ορίζεται η εταιρεία Business Net, μέσω τον παρακάτω συνεργατών και είναι
σας λέω αυτοί που έχουν την ευθύνη της ΕΝΙΚΕΜ, δεν έχει κάτι να κρυφτεί εδώ, τι
να κάνουμε δηλαδή. Επειδή έχουμε κάποια παιδιά και κάποια ανίψια, δεν θα τα φάμε,
κάπου δουλεύουνε.
Σκουμπόπουλος: Δεν μίλησα ούτε για παιδιά ούτε για νύφες ούτε για
γαμπρούς. Εδώ πρέπει να έχουν πατρώνυμα για να ξέρουμε με ποιους μιλάμε. Οι

εκπρόσωποι του δήμου ποιοι θα είναι; Εμείς ποιους ορίζουμε ως εκπροσώπους σ’
αυτό το γκρουπ;
Πρόεδρος: Έδωσε τις απαντήσεις η κα δήμαρχος που νόμιζε κε
Σκουμπόπουλε, Ορίστε, τοποθετήσεις.
Σκουμπόπουλος: Κύριε πρόεδρε, πολύ θολό το να φέρνουμε θέματα εδώ για
να εντυπωσιάζουμε, όπως το προηγούμενο, και άλλες φορές όπως τα μνημόνια
συνεργασίας με δήμο Νάουσας, με δήμο Έδεσσας που τα έκανε η ίδια η δήμαρχος
και όχι το δημοτικό συμβούλιο, με προγραμματικές συμβάσεις ή με συμβάσεις
συνεργασίας. Στην προηγούμενη συνεδρίαση υπογράψαμε άλλη απόφαση, σύμβαση
συνεργασίας δήμος, νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, επιμελητήριο, με αβέβαια
αποτελέσματα, απλά για να γράφονται στις εφημερίδες. Είναι εδώ και οι
δημοσιογράφοι να γράψουν αύριο ότι επιτεύχθηκε αυτός ο μεγάλος άθλος. Δεν
συμφωνούμε γιατί δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα στον δήμο.
Τρανίδης: Θα διαφωνήσω με τον κο Σκουμπόπουλο. Ο συνήγορος του
επιχειρηματία λειτουργεί εδώ και 1,5 χρόνο στο Επιμελητήριο Ημαθίας, έχει πάνω
από 55 περιπτώσεις βοήθειας σε επιχειρηματίες του νομού μας, μας το έχουν ζητήσει
και άλλοι νομοί και άλλα επιμελητήρια να προσφέρουμε αυτή την υπηρεσία κι εμείς
νομίζαμε ότι ήταν κάτι εύκολο και θα περνούσε ομόφωνα και χωρίς δεύτερη
κουβέντα, χωρίς δεύτερη σκέψη κε Σκουμπόπουλε, από το Δ.Σ της Βέροιας. Δεν
μπορώ να σας πω ούτε εγώ τα πατρώνυμα των κυρίων Παυλίδη, άλλα έχουμε άψογη
και άμεση συνεργασία με τον κο Παυλίδη ο οποίος είναι και ο υπεύθυνος και θα
ήθελα να ψηφιστεί ομόφωνα από το Δ.Σ της Βέροιας.
Χατζηαθανασίου: Είναι μερικά αυτονόητα πράγματα και δεν πρέπει καν να
έρχονται καθόλου στο Δ.Σ. Η συνεργασία του δήμου με το Επιμελητήριο εξ’ ορισμού
πρέπει να είναι δεδομένη. Δεν χρειάζεται αυτό το μνημόνιο συνεργασίας. Αν
πρόκειται να κάνουμε κάποια δουλειά στην οποία υπάρχει οικονομικό αντικείμενο,
τότε ναι, να κάνετε μια προγραμματική σύμβαση, τώρα όμως η συνεργασία είναι εξ’
ορισμού. Ο δήμος πρέπει να συνεργάζεται στενά με όλους τους φορείς είτε λέγεται
Επιμελητήριο είτε λέγεται Εμπορικός Σύλλογος είτε λέγεται το ένα είτε λέγεται το
άλλο. Εγώ θα το υπογράψω χωρίς καμία αντίρρηση για να μην φανεί ότι έχω καμία
αντίρρηση με αυτού του είδους τη συνεργασία, θα συμφωνήσω, αλλά δεν ήταν
αναγκαίο να το φέρετε θέμα στο συμβούλιο. Είναι εξ’ ορισμού δεδομένη αυτή η
συνεργασία.
Δήμαρχος: Στην επιτροπή του άρθρου 4 προτείνω να μετέχουν οι κ.κ. Π.
Παυλίδης, Ν. Τσιαμήτρος, Α. Τσιάρας.
Δάσκαλος: Αφού ο κ. Τ. Χατζηαθανασίου εκδήλωσε την επιθυμία να
ασχοληθεί, προτείνω να μετέχουν οι κ.κ. Τ. Χατζηαθανασίου, Π. Παυλίδης και Α.
Τσιάρας.
Προεδρεύων: Ποιοι συμφωνούν με την εισήγηση και την πρόταση του κ. Δ.
Δάσκαλου για τον ορισμό των εκπροσώπων του Δήμου στην επιτροπή του άρθρου 4;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 12 σύμβουλοι:
Μ. Σουμελίδης, Δ. Δάσκαλος, Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Μιχαηλίδης, Π. Παυλίδης, Ν.
Μωυσιάδης, Α. Τσιάρας, Ν. Τσιαμήτρος, Ν. Μαυροκεφαλίδης, Κ. Συμεωνίδης, Μ.
Τρανίδης, Γ. Κάκαρης.
Κατά της πρότασης αυτής ψήφισαν 6 σύμβουλοι:
Χ. Σκουμπόπουλος, Β. Γιαννουλάκης, Σ. Παναγιωτίδης, Μ. Σακαλής, Μ.
Τσιαμήτρου-Καραχατζή, Ε. Γουναράς.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 7-4-2010 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου.
2.- Την αναγκαιότητα σύναψης μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και του
Επιμελητηρίου Ελλάδας με σκοπό την από κοινού αξιοποίηση της υπηρεσίας του
«Συνηγόρου του επιχειρηματία».

3.- Το κατατεθέν μνημόνιο συνεργασίας.
4.- Τις προτάσεις της Δημάρχου και του δημ. συμβούλου Δ. Δάσκαλου.
5.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
6.- Τις διατάξεις των άρθρων 75 & 93 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Α) Εγκρίνει την σύναψη μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και του
Επιμελητηρίου Ημαθίας, με σκοπό την αξιοποίηση της υπηρεσίας του «Συνηγόρου
του Επιχειρηματία», το οποίο έχει ως εξής:
Στην Βέροια σήμερα, ..-..-2010 μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων και
συγκεκριμένα: του Δήμου Βέροιας, που εδρεύει στη Βέροια, οδός Μητροπόλεως
αριθμός
..
και
εκπροσωπείται
νόμιμα
στο
παρόν
από
………………………………….. του Επιμελητηρίου Ημαθίας, που εδρεύει στη
Βέροια, οδός Κεντρικής αριθμός 3 και εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον
……………………………….
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
Το προσχέδιο νόμου και τη δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου
Εσωτερικών για τη λειτουργία του σχεδίου «Καλλικράτης».
Την καταλυτική επίδραση που έχουν οι καινοτομίες στην ποσοτική και
ποιοτική αναβάθμιση της παροχής υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο γενικά.
Την υποστήριξη που δείχνουν τα Εθνικά και Ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά
εργαλεία στην εφαρμογή καινοτόμων δράσεων.
Την υπάρχουσα υποδομή που διαθέτουν οι συνεργαζόμενοι φορείς.
Το όφελος που υπάρχει σε κάθε πολίτη από την υιοθέτηση νέων καινοτόμων
δράσεων και υπηρεσιών με στόχο την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη.
Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής :
Άρθρο 1ο ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Οι συνεργαζόμενοι φορείς συνάπτουν με την παρούσα, συμφωνία μεταξύ τους
συνεργασίας, με σκοπό την από κοινού αξιοποίηση της υπηρεσίας του «Συνηγόρου
του Επιχειρηματία» που λειτουργεί στο Επιμελητήριο Ημαθίας.
Άρθρο 2ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ της ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι συνεργαζόμενοι φορείς συμφωνούν να συνεργαστούν προκειμένου να
εναρμονιστούν στις επιταγές της Κεντρικής Διοίκησης καθώς βέβαια και στις
ανάγκες της επιχειρηματικής κοινότητας για υπηρεσίες εξυπηρέτησης των
επιχειρήσεων, προώθησης της διαφάνειας και υποστήριξης της τοπικής
επιχειρηματικότητας.
Το Επιμελητήριο Ημαθίας συμφωνεί να παραχωρήσει τη χρήση της
υπηρεσίας του «Συνηγόρου του Επιχειρηματία» προς το Δήμο Βέροιας και
αποδέχεται την από κοινού αξιοποίηση της υπηρεσίας.
Ο Δήμος Βέροιας συμφωνεί να αξιοποιήσει και να προωθήσει την υπηρεσία
του «Συνηγόρου του Επιχειρηματία».
Οι δύο συμβαλλόμενοι φορείς στοχεύουν στην βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση,
λειτουργία και αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας.

Οι δύο συμβαλλόμενοι φορείς συμφωνούν στην από κοινού προώθηση της
λειτουργίας της υπηρεσίας και μετέπειτα στην εν δυνάμει επέκταση της εφαρμογής
σε Συνήγορο του Επιχειρηματία και του Δημότη.
Οι συνεργαζόμενοι φορείς προτίθενται να χρησιμοποιήσουν κάθε δυνατότητα
αξιοποίησης προγραμμάτων για την εύρυθμη λειτουργία, αποτελεσματική προβολή
και εν γένει για την ευόδωση του κοινού στόχου.
Άρθρο 3ο ΣΤΟΧΟΣ
Στόχος της παρούσας συμφωνίας είναι η από κοινού δράση των
συνεργαζόμενων φορέων, με απώτερο σκοπό την αξιοποίηση υπαρχουσών υποδομών
και την ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, προς όφελος της επιχειρηματικής
κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας.
Άρθρο 4ο ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Αρμόδιοι για το συντονισμό, τη λειτουργία και την εφαρμογή της παρούσης
είναι μια ομάδα ανθρώπων από τους εμπλεκόμενους φορείς. Πιο συγκεκριμένα, για
την πλευρά του Επιμελητηρίου αρμόδια ορίζεται η εταιρία Business Net, μέσω των
παρακάτω συνεργατών:
Παυλίδης Δημήτρης, Χημικός Μηχανικός
Ουσουλτζόγλου Πρόδρομος, Οικονομολόγος
Παυλίδης Κωνσταντίνος, Οικονομολόγος
Για την πλευρά του Δήμου αρμόδιοι ορίζονται οι κάτωθι:
………………….
………………….
………………….
Οι αποφάσεις για την εξέλιξη της παρούσης θα πρέπει να λαμβάνονται
ομόφωνα.
Άρθρο 5ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Τα μέρη συμφωνούν ότι η μεταξύ τους συνεργασία θα είναι αποκλειστική,
αποκλειομένης δηλαδή της ανάπτυξης από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος,
οποιασδήποτε άλλης συνεργασίας με αντικείμενο την περιγραφόμενη εφαρμογή του
Συνηγόρου του Επιχειρηματία, 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 παρούσα 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 6ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η διάρκεια της παρούσας συμφωνίας είναι διετής, με αυτόματη ανανέωση,
εκτός κι αν εγείρεται οποιαδήποτε τεκμηριωμένη αιτία λήξης του συμφωνητικού από
οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος.
Άρθρο 7ο ΕΚΧΩΡΗΣΗ
Τα δικαιώματα από την παρούσα σύμβαση συνεργασίας δεν εκχωρούνται ούτε
μεταβιβάζονται σε οποιονδήποτε τρίτο εν όλω 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 μερών.
Β) Ορίζει ως εκπροσώπους του Δήμου στην επιτροπή του άρθρου 4 του
παραπάνω μνημονίου τους δημοτικούς συμβούλους Τηλέμαχο Χατζηαθανασίου,
Παύλο Παυλίδη, Αντώνιο Τσιάρα.
Γ) Εξουσιοδοτεί τη Δήμαρχο Βέροιας, Χαρίκλεια Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδη
για την υπογραφή του παραπάνω μνημονίου.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 273/ 2010
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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Ακριβές απόσπασμα
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Η Δήμαρχος
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