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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

Με το αριθ. πρωτ. 156/16-5-2018 έγγραφό της η Κοινωφελής 

Επιχείρηση Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Βέροιας και την αριθ.  19/2018 

απόφασή της, μας αποστέλλει σχέδιο προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής 

ανάπτυξης μεταξύ των Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας, Δήμου Βέροιας και Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βέροιας και με 

ισχύ από την υπογραφή της μέχρι 31-12-2020. 

Με τις διατάξεις των παρ. 1&2 του άρ. 100, σε συνδυασμό με το αρ. 

286, του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-10) «Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

προβλέπεται ότι: 
«1.α. Για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής, 

καθώς και για την παροχή υπηρεσιών κάθε είδους, οι δήμοι, οι περιφέρειες, οι σύνδεσμοι 

δήμων, οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η 

Ένωση Περιφερειών, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία συνιστούν ή στα 

οποία συμμετέχουν οι προαναφερόμενοι φορείς, καθώς και Ν.Π.Ι.Δ. στα οποία 

συμμετέχουν ή συνιστούν η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών, 

οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, τα δημοτικά και περιφερειακά 

ιδρύματα, καθώς και κοινωφελή ιδρύματα και κληροδοτήματα και τα ιδρύματα 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στα οποία περιλαμβάνονται και τα τεχνολογικά εκπαιδευτικά 

ιδρύματα, 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. Στις προγραμματικές συμβάσεις, που μετέχει το Δημόσιο, 

μπορεί να εκπροσωπείται και από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

στην οποία εκτελείται η προγραμματική σύμβαση. Οι ανωτέρω συμβάσεις υπόκεινται 

στον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με τη 

σχετική νομοθεσία. 

β. Στις προγραμματικές συμβάσεις επιτρέπεται και η συμμετοχή επιχειρήσεων των 

Ο.Τ.Α., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης 

(Κ.Ε.Κ.) με οποιαδήποτε νομική μορφή και αν λειτουργούν, των Περιφερειακών 

Ταμείων Ανάπτυξης, επιμελητηρίων, επιστημονικών φορέων δημοσίου δικαίου, 

Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων (Ε.Π.Ι.), συνεταιρισμών, ενώσεων 

συνεταιρισμών και εργοδοτικών και εργατοϋπαλληλικών ενώσεων. Με απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας 



και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί να επιτρέπεται και η συμμετοχή τραπεζών και 

πιστωτικών ιδρυμάτων. 

γ. Είναι επιτρεπτή η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ των φορέων της 

περίπτωσης α΄ και κοινωφελών ιδρυμάτων, καθώς και κληροδοτημάτων που επιδιώκουν 

κοινωφελείς σκοπούς. Κατά την εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων που 

συνάπτουν, θεωρούνται φορείς κατασκευής του έργου κατά την έννοια του άρθρου 3 του 

ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α΄), όπως ισχύει, και εκτελούν τις συμβάσεις αυτές με τα 

προβλεπόμενα στις περιπτώσεις ε΄, στ΄ και ζ΄ του ίδιου άρθρου όργανα και υπηρεσίες που 

συνιστούν με αποφάσεις των διοικητικών τους συμβουλίων. 

2.α. Στις προγραμματικές συμβάσεις απαραίτητα ορίζονται το αντικείμενο της σύμβασης, 

ο σκοπός και το περιεχόμενο των μελετών, των έργων, των προγραμμάτων ή των 

υπηρεσιών, ο προϋπολογισμός τους, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των 

συμβαλλομένων, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης, οι πόροι από τους οποίους 

θα καλυφθούν οι αναλαμβανόμενες οικονομικές υποχρεώσεις και η διάρκεια της 

σύμβασης. 

Επίσης ορίζεται το όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής της και οι αρμοδιότητές του, 

καθώς και ρήτρες σε βάρος του συμβαλλομένου που παραβαίνει τους όρους της 

προγραμματικής σύμβασης. 

β. Με την προγραμματική σύμβαση επίσης ορίζεται ο συμβαλλόμενος, στον οποίο μπορεί 

να ανατεθεί η διαχείριση, εκμετάλλευση και συντήρηση των έργων του προγράμματος 

μετά την ολοκλήρωσή του, εφόσον προβλέπεται αντίστοιχο στάδιο. 

γ. Αν ο συμβαλλόμενος σε προγραμματική σύμβαση αναθέσει σε τρίτον τη διαχείριση, 

εκμετάλλευση και συντήρηση των έργων αυτών, η ανάθεση γίνεται σύμφωνα με τη 

νομοθεσία που διέπει τον κατά τη σύμβαση υπόχρεο συμβαλλόμενο.». 

Με την αριθ. 4/2018 απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η 

δαπάνη με τίτλο «Επιχορήγηση Κ.Ε. ΔΗΠΕΘΕ για υλοποίηση Διετούς 

Προγράμματος Δράσης», με Κ.Α. 00/6738.002 και ψηφίστηκε ποσό  60.000,00 

€. 

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Συμβούλιο ν’ αποφασίσει: 

1.- Για την υπογραφή ή μη της προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής 

ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Δήμου Βέροιας και της Κ.Ε. 

ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της μέχρι 31-

12-2020. 

2.- Να εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος για την υπογραφή της. 

3.- Να ορίσει έναν εκπρόσωπο του Δήμου με τον αναπληρωτή του για την 

επιτροπή παρακολούθησης του αρ. 10 της προγραμματικής σύμβασης. 

 

 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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