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Βέροια  25 Αυγούστου  2017 
 
Αριθ. Πρωτ.:   οικ.350967/1581 
 
 
Προς:  
 

Περιφερειακό  Συµβούλιο   
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας   

 

Θ Ε Μ Α :  « Ε ι σ ή γ η σ η  γ ι α  έ γ κ ρ ι σ η  κ α ι  υ π ο γ ρ α φ ή  Σ υ µ φ ώ ν ο υ  τ ρ ι µ ε ρ ο ύ ς  

Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς  µ ε τ α ξ ύ  τ η ς  Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς  Κ ε ν τ ρ ι κ ή ς  Μ α κ ε δ ο ν ί α ς  , τ ο υ  

Π α ν ε π ι σ τ η µ ί ο υ  Μ α κ ε δ ο ν ί α ς  κ α ι  τ ο υ  ∆ ή µ ο υ  Η ρ ω ι κ ή ς  Π ό λ ε ω ς  

Ν ά ο υ σ α ς »  

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87
Α
) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

2. Τις διατάξεις του Π.∆. 133/2010 (ΦΕΚ 226/Α/27-12-2010) «Οργανισµός της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις υπ΄ αριθµ. 81320 & 77909 αποφάσεις (ΦΕΚ 

4302/Β/30-12-2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας» 

3. Το γεγονός πως µε το προτεινόµενο σύµφωνο τριµερούς συνεργασίας, η Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας, το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας και ο ∆ήµος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας προτίθενται να 

συνεργαστούν µε βασικό στόχο τη δηµιουργία θερµοκοιτίδας νεοφυών επιχειρήσεων στην πόλη της 

Νάουσας. Η συνεργασία αυτή χαρακτηρίζεται από αµοιβαιότητα, µε οφέλη τόσο για την πανεπιστηµιακή 

κοινότητα, την οικονοµική ανάπτυξη της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και την τοπική ανάπτυξη και 

προβολή του ∆ήµου Νάουσας.  

 
Μετά τα ανωτέρω  εισηγούµαστε  

 Την έγκριση και υπογραφή του Συµφώνου Τριµερούς Συνεργασίας µεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας ,του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και του ∆ήµου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας µε περιεχόµενο όπως 

περιγράφεται στο συνηµµένο σχέδιο .   

  

 

 

O ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙ∆ΗΣ 
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ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΡΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και 

του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας το οποίο έχει ως εξής:  

 

Στη Νάουσα σήμερα …………….. οι κάτωθι συμβαλλόμενοι : 

 

1. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Βασιλίσσης Όλγας 198 και 

εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη κ. Απόστολο Τζιτζικώστα 

 

2. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Εγνατίας 186 και εκπροσωπείται νόμιμα από 

τον Πρύτανή του, Καθηγητή κ. Αχιλλέα Ζαπράνη  

 

3. Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας, που εδρεύει στην Νάουσα, οδός Δημαρχείας 30 και εκπροσωπείται 

νόμιμα από το Δήμαρχό του κ. Νικόλαο Κουτσογιάννη,  

 

 

οι οποίοι θα καλούνται εφεξής «τα μέρη», συνυπογράφουν το παρόν Σύμφωνο Συνεργασίας 

 

1. Αναγνωρίζουν από κοινού ότι: 

Α. Η συνεργασία μεταξύ των τριών μερών αποτελεί μία αναγκαιότητα η οποία ανταποκρίνεται  στην 

φυσιογνωμία ενός υπερτοπικού θεσμού όπως η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ενός ενεργού δημόσιου 

πανεπιστημίου όπως το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και ενός εξωστρεφούς οργανισμού τοπικής 

αυτοδιοίκησης όπως ο Δήμος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας. 

Β. Η ανάπτυξη ουσιαστικών δεσμών μεταξύ των μερών οδηγεί στην εγκαθίδρυση μιας ουσιαστικής και 

δημιουργικής σχέσης μεταξύ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και 

της τοπικής κοινωνίας του Δήμου Νάουσας. 

Γ. Η συνεργασία αυτή χαρακτηρίζεται από αμοιβαιότητα ως προς το όφελος της πανεπιστημιακής 

κοινότητας, και των κατοίκων και φορέων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Νάουσας. 

 

2. Συμφωνούν να συνεργαστούν με στόχο: 

 

Α. Την από κοινού διερεύνηση και αντιμετώπιση δράσεων, πεδίων και αναγκών για την βελτίωση της 

ποιότητας της καθημερινότητας των πολιτών. 

Β. Την εκπόνηση ερευνητικών σχεδίων και εφαρμογή συνεργατικών δράσεων και προγραμμάτων με την 

ενεργητική συμμετοχή των μερών με στόχο την επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης. 

Γ. Tην συμμετοχική αξιολόγηση των επί μέρους δράσεων και εφαρμογών και διάχυση της νέας γνώσης και 

εμπειρίας στην επιστημονική κοινότητα και την κοινωνία.  

Δ. Tην από κοινού αναζήτηση και διαφανή αξιοποίηση των απαραίτητων ανθρωπίνων και οικονομικών 

πόρων για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων. 

 

3. Συμφωνούν σε ένα κοινό πλαίσιο δράσης που περιλαμβάνει τους ακόλουθους τομείς: 

 

1) Συνεργασία για τη δημιουργία θερμοκοιτίδας νεοφυών επιχειρήσεων (start-up) στη Νάουσα. 

2) Ανάπτυξη δράσεων προώθησης της επιχειρηματικότητας στον Δήμο Νάουσας και την Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας.  
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3) Συνεργασία στην εκπόνηση μελέτης για την αναπτυξιακή προοπτική του Δήμου Νάουσας σε 

χρονικό ορίζοντα 15ετίας, με έμφαση σε εφαρμόσιμες πολιτικές.  

4) Συνεργασία για την ανάπτυξη θερινών σχολείων στη Νάουσα, στην διενέργεια ημερίδων, 

συνεδρίων και ενημερωτικών εκδηλώσεων, στην προώθηση του συνεδριακού τουρισμού στη 

Νάουσα. 

 

4. Τα μέρη συναποδέχονται τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις επί μέρους δράσεις  όπως αυτές 

αναφέρονται παραπάνω. 

 

5. Τα μέρη συμφωνούν αφενός να εκπονήσουν άμεσα από κοινού μελέτη βιωσιμότητας αναφορικά με 

τον στόχο δημιουργίας θερμοκοιτίδας νεοφυών επιχειρήσεων στον Δήμο Ηρωικής Πόλεως Νάουσας 

και αφετέρου να εργασθούν για τη διεύρυνση των συμμετεχόντων στο παρόν σύμφωνο συνεργασίας 

με την προσέλκυση φορέων και επιχειρήσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η αποδοχή νέων 

εταίρων πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών.  

 

6. Προς το σκοπό της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από το παρόν Σύμφωνο κατά τα 

προαναφερόμενα, τα τρία μέρη αναλαμβάνουν να συστήσουν Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Συντονισμού, η οποία θα αναλάβει την παρακολούθηση των δράσεων για την υλοποίηση του παρόντος 

Συμφώνου και την υποβολή ετησίων εκθέσεων προόδου προς τα συμβαλλόμενα μέρη. Η Επιτροπή 

Παρακολούθησης αποτελείται από τέσσερα μέλη δύο εκ των οποίων ορίζονται από το ΠΑΜΑΚ, ένα από 

την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ένα από τον Δήμο Νάουσας. Πρόεδρος ορίζεται ένα από το 

μέλη που προέρχονται από το ΠΑΜΑΚ. 

 

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων 

των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας και ειδικότερα η τήρηση των όρων της, 

η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα 

των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας 

και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την 

ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.  Η Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη 

αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως 

έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής 

Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση. 

 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει 

γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το 

ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της 

Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών 

θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές 

γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή 

Επιτροπή Παρακολούθησης. 

 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε έξι (6) μήνες και έκτακτα όταν το ζητήσει 

εγγράφως ένα από τα μέλη της. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την 

κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και 

τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής 

Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν . 
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Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι 

αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων 

μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.  

 

Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, θα 

καθορισθούν με αποφάσεις της.  

 

7. Το παρόν Σύμφωνο Συνεργασίας τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του από τους εκπροσώπους των 

μερών. Η διάρκεια ισχύος του ορίζεται να είναι πενταετής (5ετής) και θα υπόκειται σε ετήσια αξιολόγηση 

από τα συμβαλλόμενα μέρη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του παρόντος. Οποιαδήποτε 

τροποποίηση του περιεχομένου και των όρων της παρούσης συμφωνίας μπορεί να γίνει μόνον με την 

σύμφωνη γνώμη όλων των μερών. 

 

8. Εμπιστευτικότητα  

Τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να τηρούν εχεμύθεια για όλα τα ζητήματα που δεν είναι ευρέως 

γνωστά, ιδίως για θέματα πνευματικών δικαιωμάτων, ευρεσιτεχνιών και τεχνογνωσίας που παράγονται 

κατά τη διάρκεια του παρόντος έργου.   

 

 

 

 

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου   Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας    

  Μακεδονίας 

   

 

 

Αχιλλέας Ζαπράνης    Απόστολος Τζιτζικώστας 

 

 

 

Ο Δήμαρχος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας 

 

 

 

Κουτσογιάννης Νικόλαος 

 

 

 

 


