
            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΘΕΜΑ 32Ο

«Τροποποίηση της αρίθμ.147/2016
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Αριθμ. Συνεδρίασης 17ης/26-07-2017
Συνεχιζόμενη Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Αριθμ. Απόφασης   217/2017

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 26 Ιουλίου 2017, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 14:00  στην
αίθουσα συνεδριάσεων του  Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ.
Όλγας 198, Θεσσαλονίκη), συνήλθαν, για τη συνέχιση της  17ης/24-07-2017 διακοπείσας
τακτικής συνεδρίασης, τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας,
σύμφωνα   με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  15  παρ.  2  του  Κανονισμού  Λειτουργίας  του
Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ:4ΑΣ37ΛΛ-ΙΛ6), κατόπιν της υπ΄αριθμ. 197/24-07-2017
απόφασης του και της  με αρ. πρ. 310995(691)25-07-2017  (συνέχεια της 17ης/24-07-
2017  συνεδρίασης)  έγγραφης  πρόσκλησης  του  Προέδρου  του  κ.  Παναγιώτη
Σπυρόπουλου  στον  Περιφερειάρχη  Κεντρικής  Μακεδονίας,  σε  καθένα  από  τους
Αντιπεριφερειάρχες καθώς και  σε όλους τους Συμβούλους.  

        Από τα εβδομήντα  ένα (71) μέλη  του Περιφερειακού Συμβουλίου ήταν :              
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                       ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

                 ΠΡΟΕΔΡΟΣ      
2. ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

                 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
3. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
4. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
5. ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
6. ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7. ΑΣΠΑΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
9. ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
10. ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
11. ΖΕΡΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
12. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
13. ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
14. ΚΑΡΑΜΙΣΑΚΗ ΜΙΧΑΛΙΑ
15. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥΛΑ ΝΙΚΗ
16. ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ ΧΡΗΣΤΙΝΑ
17. ΚΟΥΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
18. ΜΗΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
19. ΜΟΥΡΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

1. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
             ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

2. ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
3. ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
4. ΑΗΔΟΝΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
5. ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
6. ΑΝΔΡΕΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
7. ΒΑΛΙΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
8. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ
9. ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
10. ΓΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
11. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
12. ΓΡΑΙΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
13. ΖΑΧΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
14. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
15. ΖΩΓΡΑΦΟΥ –ΤΣΑΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
16. ΘΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
17. ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
18. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
19. ΚΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ
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20. ΜΠΑΖΔΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
21. ΜΠΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
22. ΜΠΙΣΜΠΙΝΑ ΓΕΡΑΚΙΝΑ
23. MΠΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
24. ΜΠΟΥΦΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
25. ΠΑΓΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
26. ΠΑΛΙΑΔΕΛΗ-ΣΑΑΤΣΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
27. ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
28. ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ – ΝΙΟΒΗ
29. ΡΕΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
30. ΤΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
31. ΤΖΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
32. ΤΖΟΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
33. ΤΕΡΖΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
34. ΤΣΑΛΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
35. ΤΣΙΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
36. ΦΥΚΑ ΕΛΕΝΗ
37. ΧΑΤΖΗΒΡΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
38. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

21. ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
22. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΜΑΡΙΑ
23. ΜΑΛΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
24. ΜΑΣΛΑΡΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
25. ΠΑΠΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
26. ΡΑΚΙΤΖΗ ΤΙΜΟΘΕΑ
27. ΣΙΩΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
28. ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
29. ΤΖΟΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
30. ΤΖΗΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
31. ΤΟΣΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
32. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
33. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

   
Επίσης παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση  ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας

κ.  Απόστολος  Γ.  Τζιτζικώστας, η  Αντιπεριφερειάρχης  Μητροπολιτικής  Ενότητας
Θεσσαλονίκης  κα  Παρασκευή Πατουλίδου, οι  Αντιπεριφερειάρχες  των  Περιφερειακών
Ενοτήτων Κιλκίς κ. Ανδρέας Βεργίδης, Πιερίας κα Σοφία Μαυρίδου, Σερρών κ. Ιωάννης
Μωϋσιάδης και Χαλκιδικής κ. Ιωάννης Γιώργος.

Δεν  παραβρέθηκε  στη  συνεδρίαση  ο  Αντιπεριφερειάρχης  Περιφερειακής
Ενότητας Ημαθίας κ. Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης.

Μετά  τη  διαπίστωση  απαρτίας,  ο  Πρόεδρος  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν με την εξής σειρά : 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 32, 33, 35, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44.

Πριν η  συζήτηση του  θέματος  αποχώρησαν οι  περιφερειακοί  σύμβουλοι  κ.κ.
Ιωάννης Ανδρίτσος, Αθανάσιος Μπαζδάνης.

Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  εκφώνησε  το  32ο  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
“Τροποποίηση της αρίθμ. 147/2016 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα
“Έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για την εφαρμογή προγράμματος
τουριστικής προβολής στη Π.Ε. Σερρών, για το έτος 2016”” και   έδωσε το λόγο
στον αρμόδιο εισηγητή  ο  οποίος  έθεσε υπόψη  του  Συμβουλίου  την  με  αρ.  πρ.
290900/764/13-07-2017 εισήγηση  του  Γραφείου  Αντιπεριφερειάρχη  Π.Ε.  Σερρών  η
οποία αναφέρει τα εξής:

   “Έχοντας υπόψη                                                         
1.- Το  ν.  3200/55  «  Περί  Διοικητικής  Αποκεντρώσεως»,  όπως  τροποποιήθηκε  και
συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.
2.- Το  αριθμ.  133/2011  Προεδρικό  Διάταγμα  «  Περί  Οργανισμού  της  Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας»
3.- Την  αριθμ.  461114/  9980/18-11-2014  απόφαση  του  Περιφερειάρχη  Κεντρικής
Μακεδονίας,  περί  μεταβίβασης  συγκεκριμένων  αρμοδιοτήτων   και  παροχής
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εξουσιοδότησης  για υπογραφή εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «Με εντολή
Περιφερειάρχη»  στους  Αντιπεριφερειάρχες,  στον  Εκτελεστικό  Γραμματέα  και  στους
Προϊσταμένους  Γενικών  Διευθύνσεων,  Διευθύνσεων,  Τμημάτων  και  Γραφείων  της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ( ΦΕΚ 3129/τ. Β΄/21-11-2014)
4.- Το ν. 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα  “Kαλλικράτης”»,  άρθρο  100  παρ.  1α,  σύμφωνα  με  το  οποίο
μπορούν οι Περιφέρειες να συνάπτουν Προγραμματικές Συμβάσεις κλπ» 
5.-  Την απόφαση,  αριθμ 63/10-04-2017-  αρ.  συνεδρίασης   10/2017-θέμα  7ο ( ΑΔΑ:
ΩΖΕΙ7ΛΛ-ΩΕΙ)  του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΚΜ περί εγκρίσεως  του Τεχνικού
Προγράμματος έτους 2017 της ΠΕ Σερρών, στο οποίο υπάρχει η πρόβλεψη πίστωσης
30 000 € για  Τουριστική προβολή. 
6.-  Την  απόφαση,  αριθμ  87/21-04-2017-αρ.  συνεδρίασης   11/2017-θέμα   2ο (  ΑΔΑ:
ΩΘΝΝ7ΛΛ-Ω12)  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  της  ΠΚΜ  περί  εγκρίσεως της  5ης

τροποποίησης  του  προϋπολογισμού  έτους  2017  της  ΠΚΜ,  στον  οποίο  είναι
εγγεγραμμένη πίστωση 30 000€ για συμμετοχή της ΠΕ Σερρών στην Προγραμματική  για
τον τουρισμό Σύμβαση.
7.-  Την από  26/04/2017 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας της
ΠΕ Σερρών
8.- Την Προγραμματική Σύμβαση (αρχική), όπως αυτή εγκρίθηκε με την απόφαση αριθμ.
147/2016 (ΑΔΑ 7ΔΑ67ΛΛ-ΛΧΚ) του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΚΜ
9.-  Την  αριθμ.  147/2016  (  ΑΔΑ:  7ΔΑ67ΛΛ-ΛΧΚ))  απόφαση  του  Περιφερειακού
Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκε η συμμετοχή της ΠΕ Σερρών
στην  τροποποιημένη (τότε) Προγραμματική Σύμβαση για τον τουρισμό
10.- Την αριθμ 656/2016 ( ΑΔΑ 772Λ7ΛΛ-Κ10) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
ΠΚΜ,  με  την  οποία  εγκρίθηκε  εντός  του  2016  η  διάθεση  ποσού 30 000 €  στην  ΠΕ
Σερρών για τη συμμετοχή της στην Προγραμματική για τον τουρισμό Σύμβαση
11.-  Την αριθμ. 750/2017 (ΑΔΑ: 7ΝΙΘ7ΛΛ-ΔΡ7) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
της ΠΚΜ, με την οποία εγκρίθηκε εντός του 2017 η διάθεση ποσού 30 000 € στην ΠΕ
Σερρών για τη συμμετοχή της στην Προγραμματική για τον τουρισμό Σύμβαση
  12.- Το γεγονός ότι:
      α)  Λόγω των ιδιαιτεροτήτων του τουριστικού προϊόντος της Περιφερειακής μας
Ενότητας,  κρίνονται  αναγκαίες   δράσεις  προβολής  αντίστοιχες  των  ως  άνω
ιδιαιτεροτήτων  και που δεν ενδιαφέρουν υποχρεωτικά  ως σύνολο την Περιφέρεια. 
      β)  Σκοπός  της Προγραμματικής Σύμβασης είναι  η υλοποίηση σε ετήσια βάση,
προγραμμάτων τουριστικής προβολής αποκλειστικά  για την ΠΕ Σερρών, τα οποία θα
απορροφούν ενδεχόμενες αντικειμενικές δυσχέρειες και δυσκαμψίες,   που απορρέουν
από  την  ενιαία  προβολή  της  Περιφέρειας  και  που   θα  ικανοποιεί  αναζητήσεις  σε
ιδιαίτερης μορφής συνιστώσες τουριστικής καμπάνιας για την Ενότητά μας .
    γ) Η επιχειρούμενη μικροτουριστική προβολή της ΠΕ Σερρών θα είναι ένα υποσύνολο
στο σύνολο της ενιαίας τουριστικής προβολής της Περιφέρειας, περιλαμβάνουσα δράσεις
διαφήμισης  που δεν αλληλεπικαλύπτονται με αυτές της Περιφέρειας.
   δ) Συνενώνει τις προσπάθειες Δήμων και Φορέων του Ιδιωτικού τομέα σε μία ενιαία
πρωτοβουλία, επιφερομένου έτσι ενός αθροιστικού αποτελέσματος. Με αυτόν τον τρόπο
μεμονωμένες και αποσπασματικές ενέργειες κάποιων Δήμων και Φορέων του νομού μας
τίθενται  σε  μία  ενιαία,  ολοκληρωμένη,  συγκροτημένη,  συντεταγμένη,  συνεχή  και
πολυποίκιλη  και  με  βάση ετήσιο  marketing plan ,προβολή,  η  οποία  θα  διακτινίζει  το
τουριστικό όφελος  σε όλη την περιοχή μας. Εξ άλλου, το μικροποσό που ενδεχόμενα
διαθέτει για προβολή κάποιος ΟΤΑ  ή Φορέας, αποκτά προστιθέμενη αξία, αν προστεθεί
στο σύνολο του κεφαλαίου της Προγραμματικής Σύμβασης 
    ε) Οι δράσεις θα είναι τουριστικά επιλέξιμες και το κάθε φορά πρόγραμμα τουριστικής
προβολής θα τελεί υπό την τελική έγκριση του ΕΟΤ, ενώ η υλοποίησή του θα γίνεται,
εφόσον απαιτείται , κάτω από τις προβλεπόμενες Δημοσιονομικές διαδικασίες.
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13.-  Το  γεγονός  ότι  λόγω  των  χρονοβόρων  διαδικασιών  σύναψης  της  ως  άνω
Προγραμματικής  Σύμβασης,  δεν  κατέστη  δυνατή η έναρξη υλοποίησής  της εντός  του
έτους  2016,  και  ως  εκ  τούτου  είναι  επιβεβλημένη  η  εκ  νέου  έγκριση  διάθεσης  της
πίστωσης εκ μέρους της ΟΕ της ΠΚΜ
14.- Την εισαγωγή στην Προγραμματική Σύμβαση ενός ακόμη Δήμου ( Δήμος Ηράκλειας 
με ποσό 4 000 €) και την αύξηση του ποσού συμμετοχής από 5 000 € σε 10 000 € ενός 
άλλου ( Δήμος Εμμ. Παππά), με αποτέλεσμα την αύξηση του συνολικού ποσού της 
Σύμβασης και την διαφοροποίηση των ποσών των επιμέρους δράσεών της, εξ αιτίας των 
οποίων καθίσταται  αυτονόητη η ανάγκη έγκρισης τροποποίησής της

                                              Εισηγούμαστε 

την έγκριση

α) των όρων της συνημμένης τροποποιημένης Προγραμματικής Σύμβασης
    β) της συμμετοχής της ΠΕ Σερρών στην ως άνω Προγραμματική Σύμβαση με το
ποσό των 30 000 €, που ενεκρίθη με την αρ. 750/2017 (ΑΔΑ: 7ΝΙΘ7ΛΛ-ΔΡ7) απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ, 
      γ)  της  συμμετοχής  στην  Κοινή  Επιτροπή  του  άρθρου  7  της  Προγραμματικής
Σύμβασης,  ως  τακτικού  μέλους,  του  κ.  Αθανασίου  Μασλαρινού, Περιφερειακού
Συμβούλου της ΠΕ Σερρών. Ο αναπληρωτής του κ.  Μασλαρινού θα ορισθεί  από την
Αντιπολίτευση της ΠΕ Σερρών, κατά τη διάρκεια του Περιφερειακού Συμβουλίου.” 

 Το Περιφερειακό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω  και ύστερα  από
διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του    

Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία

       
1. Εγκρίνει:
α) την  τροποποίηση  της  υπ.΄  αρίθμ.  147/2016  (ΑΔΑ:7ΔΑ67ΛΛ-ΛΧΚ) απόφασης
Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα “Έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για
την εφαρμογή προγράμματος τουριστικής προβολής στη Π.Ε. Σερρών, για το έτος 2016»
σύμφωνα με το σχέδιο της τροποποιημένης Προγραμματικής Σύμβασης το οποίο έχει
ως κατωτέρω:
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

Σήμερα …………………….. 2017, οι πιο κάτω φορείς :

1. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας- Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, που εδρεύει
στις  Σέρρες,  Μεραρχίας  36,  τκ  62110,  νόμιμα  εκπροσωπούμενη  από  τον
Αντιπεριφερειάρχη Σερρών κο Ιωάννη Μωυσιάδη σύμφωνα με την υπ’ αρ. …../201..
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.

2. Ο  Δήμος  Σερρών,  που  εδρεύει  στις  Σέρρες,  Τ.Κ.  62110,  νόμιμα
εκπροσωπούμενος για την υπογραφή της παρούσας από τον Δήμαρχο κο Πέτρο
Αγγελίδη, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 257/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

3. Ο  Δήμος  Αμφίπολης,  που  εδρεύει  στο  Ροδολίβος,  Τ.Κ.  62041,  νόμιμα
εκπροσωπούμενος  για  την  υπογραφή  της  παρούσας  από  τον  Δήμαρχο  κο
Κωνσταντίνο  Μελίτο,  σύμφωνα με  την  υπ’  αρ.  71/2017 απόφαση του  Δημοτικού
Συμβουλίου.

4. Ο  Δήμος  Βισαλτίας,  που  εδρεύει  στη  Νιγρίτα,  Τ.Κ.  62200,  νόμιμα
εκπροσωπούμενος  για  την υπογραφή της  παρούσας από την Δήμαρχο κα Αγνή
Δουβίτσα, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 119/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

5. Ο  Δήμος  Εμμανουήλ  Παπά,  που  εδρεύει  στο  Χρυσό,  Τ.Κ.  62046,  νόμιμα
εκπροσωπούμενος για την υπογραφή της παρούσας από τον Δήμαρχο κο Δημήτριο
Νότα, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 72/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

6. Ο  Δήμος  Ν.  Ζίχνης,  που  εδρεύει  στη  Ν.  Ζίχνη,  Τ.Κ.  62042,  νόμιμα
εκπροσωπούμενος για την υπογραφή της παρούσας από τον Δήμαρχο κο Ανδρέα
Δαϊρετζή, σύμφωνα με την υπ’ αρ.  56/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

7. Ο  Δήμος  Ηράκλειας,  που  εδρεύει  στην  Ηράκλεια,  Τ.Κ.  62400,  νόμιμα
εκπροσωπούμενος για την υπογραφή της παρούσας από τον Δήμαρχο κο Κλεάνθη
Κοτσακιαχίδη,  σύμφωνα  με  την  υπ’  αρ.  135/2017  απόφαση  του  Δημοτικού
Συμβουλίου.

8. Το Εμπορικό και  Βιομηχανικό Επιμελητήριο  Σερρών που εδρεύει  στις  Σέρρες
στην Οδό Π. Κωστοπούλου 2 και στο εξής θα αναφέρεται με τον διακριτικό τίτλο
ΕΒΕΣ,  που  νόμιμα  εκπροσωπείται  από  τον  Πρόεδρο  του  Δ.Σ.  του   κ.  Χρήστο
Μέγκλα, ειδικά εξουσιοδοτημένο για την υπογραφή της παρούσας με την 21/2017
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

9. Η  Επιχείρηση  της  Αυτοδιοίκησης  με  την  επωνυμία  «Αναπτυξιακή  Εταιρεία
Σερρών  Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ» που εδρεύει  στις Σέρρες,  οδός Β.
Αλεξάνδρου 2,  Τ.Κ.  62122,  ΑΝΕΣΕΡ,  που νόμιμα εκπροσωπείται  από τον  Δ/ντα
Σύμβουλο  της  εταιρείας  κ.  Δημήτριο  Καριπίδη,  ειδικά  εξουσιοδοτημένο  για  την
υπογραφή της παρούσας με την 1/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

συμφωνούν και συναποδέχονται τα εξής :
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Άρθρο 1.

Νομική Βάση και Περιεχόμενο Σύμβασης

1.1. Η  παρούσα  Σύμβαση  είναι  Προγραμματική  και  στηρίζεται  στις  διατάξεις  του
άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

1.2. Η Σύμβαση αυτή περιέχει :

- Προοίμιο

- Αντικείμενο 

- Πόροι - Χρηματοδότηση

- Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

- Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων

- Κοινή Επιτροπή

- Επιστημονική Παρακολούθηση

- Διάρκεια ισχύος 

- Τελικές Διατάξεις 

Άρθρο 2.

Προοίμιο

2.1. Στην περιοχή του Νομού Σερρών, οι  ΟΤΑ α’ και β΄ βαθμού που μετέχουν ως
συμβαλλόμενοι  στην  παρούσα  Προγραμματική  Σύμβαση,  αναγνωρίζοντας  ως
αποτέλεσμα  αλλεπάλληλων  συσκέψεων  την  ανάγκη  εφαρμογής  ενός  ετήσιου
προγράμματος τουριστικής προβολής του Νομού,  προτίθενται να υλοποιήσουν
σε συνεργασία και με τη βοήθεια των υπολοίπων συμβαλλομένων στη σύμβαση
νομικών προσώπων ένα πρόγραμμα που θα απαντά στην ανάγκη αυτή.  

Η  ύπαρξη ενός  προγράμματος  τουριστικής  προβολής  μίας  περιοχής  αποτελεί
ουσιώδη παράγοντα ανάπτυξης τόσο του τουριστικού όσο και των υπολοίπων
τομέων  της  οικονομίας  με  άμεσο  αντίκτυπο  στην  βελτίωση  της  οικονομικής
κατάστασης του πληθυσμού αυτής της περιοχής.

Έτσι,  κατά  τα  παρελθόντα  έτη  εφαρμόστηκαν  προγράμματα  τουριστικής
προβολής στο Νομό Σερρών που απέδειξαν την ανάγκη εφαρμογής τους. 

2.2. Παράλληλα,  η προβολή που δέχθηκε η ευρύτερη περιοχή κατά τα έτη 2014 -
2015, με αφορμή την περίφημη ανασκαφή της Αμφίπολης, κατέδειξε την αξία της
οργανωμένης τουριστικής προβολής για την ευρύτερη περιοχή. 

2.3. Δεχόμενοι  οι  συμβαλλόμενοι  φορείς  ότι  η  συνολική  δράση  παρέχει  πλείστα
πλεονεκτήματα,  δημιουργώντας  παράλληλα  οικονομίες  κλίμακας  με  τελικό
αποτέλεσμα  εξοικονόμηση πόρων,  αποφάσισαν  μέσω των  οργάνων τους  την
υπογραφή  της  παρούσας  σύμβασης,  μέσω  της  οποίας  εκτιμάται  ότι  θα
επιτευχθούν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα με τον καλύτερο, συντομότερο και
οικονομικότερο τρόπο.

2.4. Οι  ενέργειες  αυτές  οι  οποίες  είναι  αλληλένδετες  μεταξύ  τους  και  για  την
υλοποίηση των οποίων απαιτείται  η  σύμπραξη πολλών φορέων της περιοχής
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κρίνεται  σκόπιμο  ότι  πρέπει  να  υλοποιηθούν  μέσα  από  κοινή  δράση  των
συμβαλλομένων.  Για  το  λόγο  αυτό  κρίνεται  ως  καταλληλότερη  μέθοδος
εφαρμογής  του  προγράμματος  η  σύναψη  και  υλοποίηση  προγραμματικής
σύμβασης  μεταξύ  των  παραπάνω  φορέων,  δεδομένου  ότι  αποσπασματική
εφαρμογή  των  επιμέρους  δράσεων  από  τους  συμμετέχοντες  φορείς  οδηγεί
αφενός  μεν  σε  σπατάλη  πόρων  αλλά  κατά  μείζονα  λόγο  σε  ανυπαρξία
συντονισμού και εκμετάλλευσης προφανών συνεργιών. 

Άρθρο 3

Αντικείμενο Σύμβασης

3.1. Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση αφορά στην εφαρμογή ενός Προγράμματος
Τουριστικής Προβολής του Νομού Σερρών, και το οποίο θα συνίσταται από τις
εξής ενέργειες:

α)  Συμμετοχή  σε  εκθέσεις  τουρισμού  ειδικού  ενδιαφέροντος  (Εσωτερικού  –
Εξωτερικού), όπου δεν θα συμμετέχει η Π.Κ.Μ. 

β)  Διαφημιστικές  καταχωρήσεις  σε  έντυπο  και  ηλεκτρονικό  τύπο  με  ιδιαίτερη
εστίαση σε θέματα που θα αφορούν την θεματική ενότητα «Πολιτισμός» λόγω των
ανασκαφών της Αμφίπολης

γ)  Φιλοξενία  –  ξενάγηση  επαγγελματιών  του  τουρισμού  -   δημοσιογράφων-
στελεχών που επηρεάζουν τουριστικές ροές

δ)  Διασύνδεση  του  τουριστικού  προϊόντος  του  Ν.  Σερρών  με  αυτό  της
πρωτογενούς παραγωγής του Νομού και προώθηση του

ε) Οικονομική ενίσχυση – διοργάνωση αθλητικών – πολιτιστικών εκδηλώσεων

στ)  Παραγωγή  -  αναπαραγωγή  προωθητικού  υλικού,  για  υλικό  που  δεν
εκτυπώνεται – παράγεται από την Π.Κ.Μ. και είναι ειδικού (χωρικού ή θεματικού)
ενδιαφέροντος

3.2 Η επιχειρούμενη τουριστική προβολή της Π.Ε. Σερρών θα είναι ένα υποσύνολο
στο σύνολο της ενιαίας τουριστικής προβολής της Περιφέρειας, περιλαμβάνουσα
δράσεις που θα συμπληρώνουν και θα εξειδικεύουν αυτές της Περιφέρειας

3.3 Αναλυτικότερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει ενέργειες με το χρονοδιάγραμμα και
τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς, όπως περιέχονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ
της παρούσας Σύμβασης.

Άρθρο 4

Πόροι - Χρηματοδότηση

1. Ο προϋπολογισμός της εκτέλεσης των προβλεπόμενων από το άρθρο 3
και το Παράρτημα Ι  της παρούσας Σύμβασης υπηρεσιών και εργασιών
ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα έξι χιλιάδων  Ευρώ (76.000,00 €),
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

2. Ο προϋπολογισμός των επιμέρους εργασιών φαίνεται στο Παράρτημα Ι. 

3. Ρητά  συμφωνείται  ότι  ενώ  ο  συνολικός  Προϋπολογισμός  της
προγραμματικής  ορίζεται  σταθερός  στις  76.000,00  €,  οι  επιμέρους
προϋπολογισμοί ενεργειών του Παραρτήματος Ι, μπορούν μεταβάλλονται
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ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν κάθε φορά, και με γνώμονα την
καλύτερη υλοποίηση του έργου.

4. Οι  πόροι  για  την  υλοποίηση  της  Προγραμματικής  Σύμβασης  θα
προέρχονται και θα εκταμιεύονται από τις εξής πηγές :

• 30.000,00 € από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

• 15.000,00 € από ίδιους πόρους του Δήμου Σερρών 

• 5.000,00 € από ίδιους πόρους του Δήμου Αμφίπολης

• 3.000,00 € από ίδιους πόρους του Δήμου Βισαλτίας

• 10.000,00 € από ίδιους πόρους του Δήμου Εμμ. Παπά 

• 5.000,00 € από ίδιους πόρους του Δήμου Ν. Ζίχνης

• 4.000,00 € από ίδιους πόρους του Δήμου Ηράκλειας 

• 3.000,00 € από ίδιους πόρους του Ε.Β.Ε.Σ.

• 1.000,00 € από ίδιους πόρους της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε.

5. Από την ανωτέρω χρηματοδότηση, το 30% των πόρων των Δήμων και
της Περιφέρειας, θα καταβληθεί εντός 30 ημερών από την υπογραφή της
Προγραμματικής Σύμβασης μετά από σχετική αίτηση της ΑΝΕΣΕΡ α.ε. με
την  προσκόμιση  ισόποσων  εγγυητικών  επιστολών  προκαταβολής  (στο
σύνολο  του  ποσού με  ΦΠΑ που τους  αφορά,  ήτοι  αθροιστικά  30% Χ
72.0001 € = 21.600,00 € αναλογικά κατανεμημένο) και την προσκόμιση
ισόποσου  τιμολογίου  παροχής  υπηρεσιών  (συμπεριλαμβανομένου  του
ΦΠΑ).  Ρητά  συμφωνείται  ότι  για  την  χορήγηση  των  ανωτέρω  ποσών
προκαταβολής  δεν  απαιτούνται  περαιτέρω  δικαιολογητικά  παρά  μόνο
σχετική απόφαση της κοινής επιτροπής του άρθρου 7 της παρούσας. 

6. Τα  ποσά  της  προκαταβολής  συμψηφίζονται  με  τις  πιστοποιήσεις  του
έργου, οπότε και καταβάλλεται στον φορέα εκτέλεσης το ποσό της κάθε
πιστοποίησης μειωμένο κατά 30% κάθε φορά, και κατά το απαιτούμενο
ποσοστό  στην  τελευταία  πιστοποίηση  ώστε  να  συμψηφιστεί  τελικά  το
ποσό  της  προκαταβολής,  σύμφωνα  πάντα  με  την  πορεία  υλοποίησης
όπως  αυτή  πιστοποιείται  μετά  από  σχετική  απόφαση  της  κοινής
επιτροπής  του  άρθρου  7  της  παρούσας,  οπότε  και  επιστρέφονται  οι
σχετικές εγγυητικές επιστολές.

Άρθρο 5

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου

5.1. Το  χρονοδιάγραμμα  υλοποίησης  του  φυσικού  αντικειμένου  της  παρούσας
Σύμβασης παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΙ, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της. 

5.2. Τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της
προγραμματικής σύμβασης δεν είναι δυνατό πέραν των όσων αναφέρονται στην
παράγραφο 8.2 της παρούσης. 

1  Αφαιρουμένων των 3.000 € του ΕΒΕΣ και των 1.000 € της ΑΝΕΣΕΡ
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Άρθρο 6

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων

6.1. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αναλαμβάνει :

 Να διευκολύνει το επιστημονικό προσωπικό το οποίο θα διατεθεί από τους
συμμετέχοντες φορείς και θα απασχοληθεί για την υλοποίηση των δράσεων
της  Σύμβασης,  στη  συγκέντρωση  των  απαραίτητων  στοιχείων  και
πληροφοριών και την πραγματοποίηση των αναγκαίων συνεργασιών 

 Να διαθέσει  τα  στελέχη  της  Δ/νσης Τουρισμού  που θα στελεχώσουν την
ομάδα  έργου  που  θα  συγκροτηθεί  στα  πλαίσια  υλοποίησης  της
προγραμματικής σύμβασης και τα οποία θα έχουν την αρμοδιότητα για τη
συγκέντρωση του υφιστάμενου υλικού της Περιφέρειας

 Να διαθέσει κατάλληλα μέσα υλικοτεχνικής υποδομής για την επίτευξη των
στόχων του προγράμματος ήτοι κατ’ ελάχιστο:

o Κατάλληλες αίθουσες για την ενημέρωση ειδικών ομάδων κοινού (όπως
δημοσιογράφους  τουριστικού  ενδιαφέροντος,  Tour  Operators κλπ)  οι
οποίες  θα  διαθέτουν  οπτικοακουστικό  εξοπλισμό  (μικροφωνική,
προβολοδιασκόπια, κλπ)

o Την  παραχώρηση  δικαιωμάτων  χρήσης  του  υφιστάμενου  υλικού
προβολής (όπως ντοκιμαντέρ, σποτ,  φωτογραφίες, κείμενα κλπ) προς
χρήση για τους σκοπούς της προγραμματικής σύμβασης

 Τη συμβολή για την έκδοση όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων του υλικού
προβολής  που  θα  παραχθεί  στα  πλαίσια  της  παρούσης  προγραμματικής
σύμβασης (όπως π.χ. έγκριση προδιαγραφών των εντύπων από τον Ε.Ο.Τ.) 

 Να διαθέσει το σύνολο των απαιτούμενων μέσων, στοιχείων και προτάσεών
της  (π.χ.  οπτικοακουστικού  υλικού,  μέσων,  κλπ)  από  την  προηγούμενη
εμπειρία  υλοποίησης  των  προγραμμάτων  τουριστικής  προβολής  (εφόσον
υπάρχουν). 

 Τη  διάθεση  των  πόρων  που  προβλέπονται  στο  άρθρο  4  της  παρούσας
Σύμβασης.

6.2. Οι  Δήμοι Αμφίπολης, Βισαλτίας, Εμμ. Παπά, Ηράκλειας, Νέας Ζίχνης και
Σερρών αναλαμβάνουν:

 Να διευκολύνουν το επιστημονικό προσωπικό το οποίο θα διατεθεί από τους
συμμετέχοντες φορείς και θα απασχοληθεί για την υλοποίηση των δράσεων
της  Σύμβασης,  στη  συγκέντρωση  των  απαραίτητων  στοιχείων  και
πληροφοριών,  την  πραγματοποίηση  των  απαιτούμενων  συνεργασιών  και
γενικότερα στην εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών.

 Να διαθέσουν στελέχη κατάλληλων ειδικοτήτων (κατ’ ελάχιστον 1 άτομο από
κάθε Δήμο) που θα στελεχώσουν την ομάδα έργου που θα συγκροτηθεί στα
πλαίσια υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης και τα οποία θα έχουν
την αρμοδιότητα για τη συγκέντρωση του υφιστάμενου υλικού που υπάρχει
στις υπηρεσίες τους. Τα στελέχη αυτά θα έχουν και την ευθύνη εφαρμογής
της προγραμματικής στα χωρικά όρια των δήμων τους 

 Να διαθέσουν κατάλληλα μέσα υλικοτεχνικής υποδομής για την επίτευξη των
στόχων του προγράμματος ήτοι κατ’ ελάχιστο:
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o Κατάλληλες αίθουσες για την ενημέρωση ειδικών ομάδων κοινού
(όπως  δημοσιογράφους  τουριστικού  ενδιαφέροντος,  Tour
Operators κλπ)  οι  οποίες  θα  διαθέτουν  οπτικοακουστικό
εξοπλισμό (μικροφωνική, προβολοδιασκόπια, κλπ)

o Την παραχώρηση δικαιωμάτων χρήσης του υφιστάμενου υλικού
προβολής (όπως ντοκιμαντέρ, σποτ, φωτογραφίες, κείμενα κλπ)
προς χρήση για τους σκοπούς της προγραμματικής σύμβασης

 Την  έκδοση  όλων  των  απαιτούμενων  εγκρίσεων  για  την  υλοποίηση  των
ενεργειών  που  προβλέπονται  για  την  περιοχή  τους  στα  πλαίσια  της
παρούσης  προγραμματικής  σύμβασης  (όπως  π.χ.  πολεοδομικού  ή
αστυνομικού ενδιαφέροντος εγκρίσεις) 

 Την ευθύνη για την διάχυση της τουριστικής πληροφόρησης στην περιοχή
τους όπως αυτή παράγεται μέσα από τις ενέργειες της παρούσας σύμβασης

 Να  διαθέσουν  το  σύνολο  των  απαιτούμενων  μέσων,  στοιχείων  και
προτάσεών  τους  (όπως  διάθεση  κατάλληλου  προσωπικού,
οπτικοακουστικού  υλικού,  μέσων,  κλπ)  από  την  προηγούμενη  εμπειρία
υλοποίησης των προγραμμάτων τουριστικής προβολής (εφόσον υπάρχουν). 

 Τη  διάθεση  των  πόρων  που  προβλέπονται  στο  άρθρο  4  της  παρούσας
Σύμβασης.

6.3. Το Ε.Β.Ε. Σερρών αναλαμβάνει :

 Να διαθέσει κατάλληλο υλικό προβολής του Νομού για το οποίο διαθέτει τα
δικαιώματα χρήσης που έχει παραχθεί στα πλαίσια άλλων προγραμμάτων σε
παρελθόντα χρόνο (όπως ντοκιμαντέρ, σποτ, φωτογραφίες, κείμενα κλπ) για
τους σκοπούς της προγραμματικής σύμβασης

 Να διαθέσει  ένα στέλεχος κατάλληλης ειδικότητος  που θα στελεχώσει  την
ομάδα  έργου  που  θα  συγκροτηθεί  στα  πλαίσια  υλοποίησης  της
προγραμματικής σύμβασης και το οποίο θα έχουν την αρμοδιότητα για τη
συγκέντρωση του υφιστάμενου υλικού που υπάρχει στο Επιμελητήριο

 Να διαθέσει κατάλληλα μέσα υλικοτεχνικής υποδομής για την επίτευξη των
στόχων του προγράμματος ήτοι κατ’ ελάχιστο κατάλληλες αίθουσες για την
ενημέρωση  ειδικών  ομάδων  κοινού  (όπως  δημοσιογράφους  τουριστικού
ενδιαφέροντος, Tour Operator κλπ) οι οποίες θα διαθέτουν οπτικοακουστικό
εξοπλισμό (μικροφωνική, προβολοδιασκόπια, κλπ)

 να διευκολύνει τον φορέα εκτέλεσης και το λοιπό επιστημονικό προσωπικό,
που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης, στη
συγκέντρωση  των  απαραίτητων  στοιχείων  και  πληροφοριών,  την
πραγματοποίηση  των  απαιτούμενων  συνεργασιών  και  γενικότερα  στην
εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών.

 Τη  διάθεση  των  πόρων  που  προβλέπονται  στο  άρθρο  4  της  παρούσας
Σύμβασης.

6.4. Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Α.Ε. Ο.Τ.Α. ορίζεται ως φορέας συντονισμού
της υλοποίησης και οικονομικής διαχείρισης του αντικειμένου της Σύμβασης και
αναλαμβάνει:

 Την  παρακολούθηση  και  συντονισμό  του  αντικειμένου  της  Σύμβασης
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 και το Παράρτημα Ι της παρούσας.
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 Να ορίσει υπεύθυνο έργου ένα στέλεχος με αποδεδειγμένη εμπειρία το οποίο
θα  αναλάβει  τον  γενικό  συντονισμό  όλων  των  στελεχών  και  μέσων  που
διατίθενται από τους συμμετέχοντες φορείς, την επικοινωνία και συνεργασία
με τους εμπλεκόμενους φορείς στην Προγραμματική και την Κοινή Επιτροπή,
καθώς επίσης θα είναι υπεύθυνος για την διάθεση του υλικών και μέσων που
απαιτούνται για την εφαρμογή του προγράμματος και για την τήρηση των
χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης του έργου 

 Να διαθέτει για το σκοπό αυτό το αναγκαίο προσωπικό και συνεργάτες, να
προβεί  στις  αναγκαίες  προμήθειες  και  να  συνεργασθεί  με  εξωτερικούς
συνεργάτες  -  εξειδικευμένες  εταιρίες,  ακολουθώντας  τη  σχετική  κείμενη
νομοθεσία, προκειμένου να διασφαλισθεί  η αρτιότητα στην υλοποίηση του
αντικειμένου της Σύμβασης.

 Να  ενημερώνει  έγκαιρα  τις  αρμόδιες  Υπηρεσίες  της  Περιφέρειας  Κ.
Μακεδονίας, του Επιμελητηρίου Σερρών και των συμβαλλόμενων Δήμων για
τις προτιθέμενες παρεμβάσεις.

 Να  παρέχει  τόσο  η  ίδια  όσο  και  οι  Ανάδοχοι  εκτέλεσης  των  επιμέρους
ενεργειών  οποιαδήποτε  σχετική  με  το  έργο  ενημέρωση  ή  πληροφορία
ζητείται, προφορικά ή γραπτά, κατά τη διαδικασία διενέργειας ελέγχων.   

 Τη  διάθεση  των  πόρων  που  προβλέπονται  στο  άρθρο  4  της  παρούσας
Σύμβασης.

 Να μεταβιβάσει στους συμμετέχοντες ικανό αριθμό ενημερωτικών φυλλαδίων
και εντύπων που θα παραχθούν στα πλαίσια της παρούσας προγραμματικής
σύμβασης 

 Τη διαχείριση,  διοίκηση της Προγραμματικής Σύμβασης (ενδεικτικά και  όχι
αποκλειστικά αναφέρονται) :

- την  επιλογή  των  κατάλληλων  προσφορών  με  βάση  την  ανάλογη
διαγωνιστική  (ή  ανάθεσης)  διαδικασία  για  την  υλοποίηση  του
προγράμματος  τουριστικής  προβολής,  μετά  από  δημοσίευση  σχετικής
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όπου αυτή απαιτείται.

- την  παρακολούθηση  της  πορείας  υλοποίησης  του  έργου  και  την
ενημέρωση των μελών της Κοινής Επιτροπής σε κάθε φάση εκτέλεσης
του έργου

- την προετοιμασία με την έγκαιρη αποστολή του σχετικού ενημερωτικού
υλικού των συνεδριάσεων της Κοινής Επιτροπής, προς την οποία παρέχει
επίσης την αναγκαία γραμματειακή υποστήριξη

- τη  διεκπεραίωση  των  ταμειακών  συναλλαγών  για  την  υλοποίηση  του
αντικειμένου  της  σύμβασης  (πληρωμές  προμηθευτών,  εξειδικευμένων
συνεργατών - εταιριών κλπ)

- την αντιμετώπιση ζητημάτων οργανωτικού - διοικητικού χαρακτήρα

6.5. Ρητά  συμφωνείται  ότι  για  την  υλοποίηση  του  αντικειμένου  της  Σύμβασης  θα
περιέλθει στην ΑΝΕΣΕΡ ΑΕ το σύνολο του ποσού της χρηματοδότησης δηλαδή
το  ποσό  των  εβδομήντα  έξι  χιλιάδων   Ευρώ  (76.000,00  €),
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, το οποίο θα διατεθεί από αυτήν αποκλειστικά
και  μόνο  για  τους  σκοπούς  της  παρούσας  Σύμβασης  και  για  την  εξόφληση
δαπανών  που  διενεργήθηκαν  από  τους  συμμετέχοντες  σ’  αυτήν.  Σε  κάθε
περίπτωση  μείωση  του  τελικώς  απορροφηθέντος  ποσού  επιφέρει
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αναλογική μείωση του παραπάνω ποσού.  Η ΑΝΕΣΕΡ ΑΕ αναλαμβάνει την
υποχρέωση  να  συντάσσει  περιοδικές  εκθέσεις  πεπραγμένων,  οι  οποίες  θα
υποβάλλονται στην Κοινή Επιτροπή. 

6.6. Ρητά συμφωνείται  ότι  η ΑΝΕΣΕΡ ΑΕ  δεν δικαιούται αμοιβής για τις κατά τα
ανωτέρω  παρεχόμενες  υπηρεσίες,  πέραν  της  κάλυψης  των  εξόδων  της  που
δημιουργούνται από την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης. 

Άρθρο 7

Κοινή Επιτροπή

7.1. Για την παρακολούθηση υλοποίησης της Σύμβασης αυτής συνίσταται όργανο με
την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή». Η Κοινή Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9)
μέλη, τα οποία ορίζονται ανά ένα (1) από κάθε συμβαλλόμενο φορέα. Αμέσως
μετά  την  υπογραφή  της  Σύμβασης,  οι  συμβαλλόμενοι  φορείς  πρέπει  να
κοινοποιήσουν αμφίδρομα τα οριζόμενα από αυτούς μέλη της Κοινής Επιτροπής
και τους αναπληρωτές τους. Η κοινή επιτροπή μπορεί με απόφασή της, εφόσον
το επιθυμεί, να συγκροτεί εκτελεστική επιτροπή από λιγότερα μέλη, στην οποία
αναθέτει τμήμα των αρμοδιοτήτων της.

7.2. Αντικείμενο  της  Κοινής  Επιτροπής  είναι  η  παρακολούθηση  της  τήρησης  των
όρων  της  Προγραμματικής  Σύμβασης,  η  υποβοήθηση  της  υλοποίησης  του
αντικειμένου  της  Σύμβασης,  η  επίλυση  κάθε  διαφοράς  μεταξύ  των
συμβαλλομένων  μερών,  σχετικής  με  την  ερμηνεία  των  όρων  ή  τον  τρόπο
εφαρμογής της.

7.3. Ο Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής εκλέγεται στην πρώτη συνεδρίασή της.

7.4. Η Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρο της. Στην πρόσκληση γράφονται τα
θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης.  Η πρώτη συνεδρίαση της  Κοινής  Επιτροπής
συγκαλείται μετά από την υπογραφή της Σύμβασης με ευθύνη της ΑΝΕΣΕΡ ΑΕ

7.5. Η Επιτροπή αποφασίζει για τη χορήγηση των προκαταβολών που προβλέπονται
στο άρθρο 4.4 της παρούσας και για την πορεία των εκταμιεύσεων προς την
ΑΝΕΣΕΡ ΑΕ, μετά τη σχετική πιστοποίηση της αντίστοιχης προόδου του έργου
με βάση εισήγηση της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών Α.Ε.

7.6. Η  Επιτροπή  συνέρχεται  τακτικά  κατά  την  κρίση  του  φορέα  υλοποίησης  και
έκτακτα όταν το ζητήσουν τρείς από τους υπόλοιπους συμβαλλομένους φορείς.

7.7. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα πέντε (5) από τα μέλη της.
Οι αποφάσεις πρέπει να είναι αιτιολογημένες και λαμβάνονται κατά πλειοψηφία
των παρόντων μελών.

7.8. Οι λοιπές λεπτομέρειες για την λειτουργία της Κοινής Επιτροπής καθορίζονται με
αποφάσεις της.

Άρθρο 8

Διάρκεια Ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης 

8.1. Η συνολική διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα μήνες
από την ημερομηνία υπογραφής της.

8.2. Η διάρκεια της σύμβασης δεν μπορεί να τροποποιηθεί ως προς τους χρόνους
ολοκλήρωσης που αναφέρονται στην παράγραφο 8.1. 
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Άρθρο 9

Ποινικές Ρήτρες

9.1 Σε  περίπτωση  υπαίτιας  μη  εμπρόθεσμης  εκπλήρωσης  των  υποχρεώσεων
καθενός συμβαλλόμενου μέρους προς άλλο ή την Κοινή Επιτροπή, το υπερήμερο
συμβαλλόμενο μέρος υποχρεούται σε καταβολή ποσού που αντιστοιχεί στο 1%
του ποσού συμβολής του στην Προγραμματική Σύμβαση μηνιαίως, ως ποινική
ρήτρα  υπερημερίας.  O υπολογισμός  του  ποσού  της  ρήτρας  ξεκινά  μετά
παρέλευση 3 μηνών από την ημερομηνία σύγκλησης της Κοινής Επιτροπής και
τη  λήψη  σχετικής  απόφασης  και  εφόσον  συντρέχει  η  ανωτέρω αναφερόμενη
υπαιτιότητα  του  συμβαλλόμενου  μέρους. Τα ποσά αυτά  θα  κατατίθενται  στην
Κοινή  Επιτροπή,  η  οποία  θα  αποφασίζει  για  την  διάθεσή  τους  υπέρ  του
ζημιωθέντος ή ζημιωθέντων. Τα ποσά που δεν επιστρέφονται αδικαιολογήτως,
επιβαρύνονται με τόκους υπερημερίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

9.2 Για την ΑΝΕΣΕΡ ΑΕ ως ποσό συμβολής της κατά τα ανωτέρω, ορίζεται ποσό ίσο
προς 3.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. O υπολογισμός του ποσού της
ρήτρας ξεκινά μετά την παρέλευση ενός (1) μηνός από την έγγραφη ειδοποίηση
της Κοινής Επιτροπής και τη μη συμμόρφωση του συμβαλλομένου.

9.3 Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της σύμβασης αυτής ή η παράβαση
των διατάξεων του νόμου ή της καλής πίστης ή των συναλλακτικών ηθών από
συμβαλλόμενο  μέρος  δίνει  το  δικαίωμα στα  άλλα να  ζητήσουν  κάθε  θετική  ή
αποθετική  ζημία  τους.  Σε  περίπτωση  διαφωνίας  μεταξύ  των  συμβαλλομένων
μερών, που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία της σύμβασης αρμόδια θα είναι τα
Δικαστήρια των Σερρών.

Άρθρο 10

Τελικές Διατάξεις

10.1. 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 μέρων 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 αναγνώσθηκε η σύμβαση αυτή, υπογράφεται σε 10 αντίτυπα κατά 
τα ακόλουθα και κάθε μέρος λαμβάνει από ένα εκτός από την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. και την 
ΠΚΜ που λαμβάνουν από 2 αντίτυπα.
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ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Για την Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας Για το Δήμο Αμφίπολης

Για το Δήμο Βισαλτίας Για το Δήμο Εμμ. Παπά

Για το Δήμο Σερρών 
Για το Δήμο Ν. Ζίχνης

Για το Δήμο Ηράκλειας
Για την ΑΝΕΣΕΡ ΑΕ

                         Για το ΕΒΕΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι :  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ με ΦΠΑ

1
Συμμετοχή σε εκθέσεις τουρισμού ειδικού ενδιαφέροντος 
(Εσωτερικού – Εξωτερικού), όπου δεν θα συμμετέχει η Π.Κ.Μ.

9.000,00

2
Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο 
με ιδιαίτερη εστίαση σε θέματα που θα αφορούν την θεματική 
ενότητα «Πολιτισμός» λόγω των ανασκαφών της Αμφίπολης

25.000,00

3
Φιλοξενία – ξενάγηση επαγγελματιών του τουρισμού -  
δημοσιογράφων – στελεχών που επηρεάζουν τουριστικές ροές

9.000,00

4
Διασύνδεση του τουριστικού προϊόντος του Ν. Σερρών με αυτό 
της πρωτογενούς παραγωγής του Νομού και προώθησή του

6.000,00

5
Οικονομική ενίσχυση – διοργάνωση αθλητικών – πολιτιστικών 
εκδηλώσεων

10.000,00

6
Παραγωγή - αναπαραγωγή προωθητικού υλικού, για υλικό που
δεν εκτυπώνεται – παράγεται από την Π.Κ.Μ. και είναι ειδικού 
(χωρικού ή θεματικού) ενδιαφέροντος

10.000,00

7 Έξοδα υλοποίησης του έργου 7.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 76.000,00

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI : ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
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Α/Α ΕΝΕΡΓΕΙΑ / ΜΗΝΑ Μήνας
1

Μήνας 2 Μήνα
ς 3

Μήνας
4

Μήνα
ς 5

Μήν
ας 6

Μήνας
7

Μήνας
8

Μήνας 9 Μήνας
10

Μήνας
11

Μήνας 12

1
Συμμετοχή σε εκθέσεις τουρισμού 
ειδικού ενδιαφέροντος (Εσωτερικού
– Εξωτερικού), όπου δεν θα 

2

Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε 
έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο με 
ιδιαίτερη εστίαση σε θέματα που θα
αφορούν την θεματική ενότητα 
«Πολιτισμός» λόγω των 

3
Φιλοξενία – ξενάγηση 
επαγγελματιών του τουρισμού -  
δημοσιογράφων - στελεχών που 

4
Διασύνδεση του τουριστικού 
προϊόντος του Ν. Σερρών με αυτό 
της πρωτογενούς παραγωγής του 

5
Οικονομική ενίσχυση – διοργάνωση
αθλητικών – πολιτιστικών 
εκδηλώσεων

6
Παραγωγή - αναπαραγωγή 
προωθητικού υλικού, για υλικό που
δεν εκτυπώνεται – παράγεται από 
την Π.Κ.Μ. και είναι ειδικού 

7 Έξοδα υλοποίησης του έργου

ΑΔΑ: 6Β597ΛΛ-5ΜΤ



  β) τη συμμετοχή της Π.Ε. Σερρών στην ως άνω Προγραμματική Σύμβαση με το ποσό των 30.000 €, που ενεκρίθη με την αρ. 750/2017 
    (ΑΔΑ: 7ΝΙΘ7ΛΛ-ΔΡ7) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ, 

2. Ορίζει  στην Κοινή Επιτροπή του άρθρου 7 της Προγραμματικής Σύμβασης τους Περιφερειακούς Σύμβουλους της Π.Ε. Σερρών
    κ. Αθανάσιο Μασλαρινό, ως τακτικό μέλος και  την κα Χρυσάνθη Μπουφίδου, ως αναπληρωματικό μέλος.

Παρών δήλωσαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Βασίλειος Ρέβας και  Θεόδωρος Ιγνατιάδης.

     H παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως : 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Π.Σ.                                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

  
 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΛΟΥΛΟΣ                                        ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ
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