ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 1/2006 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 6/2006
Περίληψη
Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 692/2005 απόφασης Δ.Σ.
Βέροιας για σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του
Δήμου, του Α.Π.Θ., της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας
«Διεθνές Ινστιτούτο Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής» και της
Δημοτικής Επιχείρησης Τεχνικών Εργων «Ο Ηφαιστος».

Σήμερα 9 Ιανουαρίου του έτους 2006 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 5-1-2006 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Δημαρχιακούς Παρέδρους
και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.)
και 8 του Ν. 2539/97.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 31 μελών βρέθηκαν παρόντα 31 μέλη.
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Γεωργιάδης
Γκαμπέσης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Καλαϊτζίδης
Κεχαγιόγλου
Δημούλα
Γουναράς
Ακριβόπουλος
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Σιδηρόπουλος
Τροχόπουλος
Τζήκα-Μπατσαρά
Σακαλής
Φουρνιάδης
Ντόβας
Κρομμύδας
Ρήσσου
Χιονίδης
Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου
Κουρουζίδης
Γαβρίδης
Δάσκαλος
Δελαβερίδης
Μιχαηλίδης
Μηλιόπουλος
Παπαστεργίου
Πουλασουχίδης
Τσιάρας
Σοφιανίδης
Ορφανίδης

Aπόντες

Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Κ. Μιχαηλίδης
Π. Ποταμόπουλος

Απόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση
προσήλθε ο κ. Ι. Κουρουζίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 1/2006 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Γκαμπέσης, Δ. Δάσκαλος.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 2/2006 απόφασης
προσήλθε ο κ. Α. Γκαμπέσης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 4/2006 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Γκαμπέσης, Γ. Τροχόπουλος, Μ.
Γαβρίδης, Η. Σοφιανίδης και προσήλθε ο κ. Δ. Δάσκαλος.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 6/2006 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Κ. Πουλασουχίδης, Γ. Ορφανίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 9/2006 απόφασης
προσήλθαν οι κ.κ. Κ. Πουλασουχίδης, Γ. Ορφανίδης και
αποχώρησαν οι κ.κ. Ι. Κουρουζίδης, Σ. Μηλιόπουλος.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 10/2006 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Γ. Ορφανίδης.
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 16/2006 απόφασης
προσήλθε ο κ. Γ. Ορφανίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Σ.
Κρομμύδας, Α. Δελαβερίδης.
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 20/2006 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Γ. Ορφανίδης.
10) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 21/2006 απόφασης
προσήλθε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
11) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 23/2006 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Κ. Πουλασουχίδης.
12) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 44/2006 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 3-1-2006 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου,
που έχει ως εξής:
Σας γνωρίζουμε ότι με την αριθ. 692/05 ΑΔΣ εγκρίθηκε η υπογραφή
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης και
του Δήμου μας, με αντισυμβαλλόμενους την Αστική μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
εταιρεία με την επωνυμία «Διεθνές Ινστιτούτο Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής» και
την Δημοτική Επιχείρηση Τεχνικών Εργων «Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ», η οποία με το υπ’ αριθ.
13250/28-12-2005 έγγραφο μας διαβιβάσθηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο για
προσυμβατικό έλεγχο.
Το Ελεγκτικό Συνέδριο με την αριθ. 161/19-12-2005 πράξη του Ζ’
Κλιμακίου, διατύπωσε παρατηρήσεις σε προηγούμενη προγραμματική σύμβαση που
είχε σταλεί από τον Δήμο μας για έλεγχο.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού λάβει
υπόψη τις παρατηρήσεις που διατυπώνονται στην αριθ. 161/19-12-2005 πράξη του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, ν’αποφασίσει για την τροποποίηση ή μη της προγραμματικής
σύμβασης, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Πρόεδρος: Συμφωνεί το σώμα με την εισήγηση του κ. Δημάρχου;
Σύμβουλοι: Ναι.
Λευκή ψήφο έδωσαν οι σύμβουλοι Ι. Κουρουζίδης, Α. Δελαβερίδης.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 3-1-2006 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
2.- Την υπ’ αριθ. 692/2005 προγενέστερη απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε η
υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βέροιας, του Α.Π.Θ., της
Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Διεθνές Ινστιτούτο Παραδοσιακής
Αρχιτεκτονικής» και της Δημοτικής Επιχείρησης Τεχνικών Εργων «Ο Ηφαιστος».
3.- Την αριθ. 161/19-12-2005 πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
4.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
5.- Τις διατάξεις των άρθρων 35 (όπως αυτό ισχύει) & 106 του Π.Δ. 410/95.
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Α) Εγκρίνει την τροποποίηση της αρ. 692/2005 απόφασής του για σύναψη
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βέροιας, του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Διεθνές
Ινστιτούτο Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής» και της Δημοτικής Επιχείρησης Τεχνικών
Εργων «Ο Ηφαιστος», που έχει ως εξής:
Σήμερα στη Βέροια ……………..… οι παρακάτω συμβαλλόμενοι :
1. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης που εκπροσωπείται νόμιμα
από τον …………………………………………………, σύμφωνα με την αρ.
συνεδρίαση ……………… απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου.
2. Ο Δήμος Βέροιας που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Χρήστο
Σκουμπόπουλο.
Και ως τρίτοι συμβαλλόμενοι
3. Η αστική μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρεία με την επωνυμία «Διεθνές
Ινστιτούτο Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής» (ΔΙΠΑ) που εκπροσωπείται
νόμιμα από τον πρόεδρό του κ. Χρήστο Σκουμπόπουλο.
4. Η «Δημοτική Επιχείρηση Τεχνικών Έργων Δήμου Βέροιας – Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ»
που εκπροσωπείται νόμιμα από την πρόεδρό της κα Τσαμήτρου -Καραχατζή
Μαρία
Συμφωνούν και συναποδέχονται τα παρακάτω :

Άρθρο 1
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ
Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 35 του ΔΚΚ (ΠΔ.
410/95) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 25 του ν.2738/1999 περί «ρύθμισης
συλλογικών διαπραγματεύσεων στη δημόσια διοίκηση … κ. ά. Διατάξεις».
Άρθρο 2
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα προγραμματική σύμβαση καθορίζει και περιέχει:
 Το αντικείμενο, τους στόχους και τους σκοπούς.
 Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών
 Τους πόρους που θα διατεθούν και τα ποσά χρηματοδότησης
 Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του προγράμματος ανάπτυξης
 Τα όργανα παρακολούθησης της σύμβασης και τις αρμοδιότητές τους
 Τις προϋποθέσεις καταγγελίες της σύμβασης και ρήτρες αντισυμβατικής
συμπεριφοράς.
Άρθρο 3
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟΧΟΙ – ΣΚΟΠΟΙ
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι
 ένα πρόγραμμα σχεδιασμού ανάπλασης –ανάπτυξης του αστικού
περιβάλλοντος του Δήμου, την περίοδο 2006 - 2007 με τρόπο που να
ανταποκρίνεται στις ανάγκες μιας σύγχρονης και λειτουργικής πόλης
αλλά και στις ειδικές ανάγκες της πόλης, ενώ παράλληλα θα αναδεικνύει
και την ιστορική της φυσιογνωμία, και
 την εκπόνηση μελέτης την περίοδο 2006 – 2008 για την δημιουργία ενός
ολοκληρωμένου πυρήνα υποδομών που θα υποστηρίζει την λειτουργία
των πανεπιστημιακών σχολών που λειτουργούν σήμερα στο Δήμο Βέροιας.
Οι στόχοι που αναλυτικότερα η παρούσα σύμβαση θέτει είναι.
1. Η διαμόρφωση και υλοποίηση μιας αντίστοιχης πολιτικής που θα
ανταποκρίνεται στις πραγματικές σημερινές ανάγκες του αστικού
περιβάλλοντος και ταυτόχρονα θα θέτει τις βάσεις για ένα μακροπρόθεσμο
σχεδιασμό του.
2. Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πυρήνα υποδομών που θα υποστηρίζει τις
λειτουργούσες στη Βέροια πανεπιστημιακές σχολές και θα συμβάλλει στην
δημιουργία νέων.
3. Η υποστήριξη του έργου διάσωσης της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής της
Βέροιας με την συστηματοποίηση και ανάδειξη του αρχείου του καθηγητή Ν.
Μουτσόπουλου. Στην κατεύθυνση αυτή θα δημιουργηθεί και σχετική βάση
δεδομένων με την ψηφιοποίηση όλου του υλικού τόσο του αρχείου του
καθηγητή Ν. Μουτσόπουλου όσο και του συνόλου του διαθέσιμου υλικού από
τους υπόλοιπους αντισυμβαλλόμενους φορείς. Η δράση αυτή θα υλοποιηθεί
την περίοδο 2006 - 2008.
4. Η διαμόρφωση και υλοποίηση ενός προγράμματος προβολής και ανάδειξης
των διατηρητέων της Βέροιας με στόχο την ανάδειξή τους σε πόλους
προσέλκυσης επισκεπτών την περίοδο 2006 - 2008.
5. Η ένταξη των επιμέρους δραστηριοτήτων σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα που
έχουν στόχους και σκοπούς συναφείς προς το περιεχόμενο της παρούσας
προγραμματικής σύμβασης.

Άρθρο 4
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Για την υλοποίηση των στόχων της παρούσας προγραμματικής σύμβασης καθένα από
τα συμβαλλόμενα μέρη έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα.
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).
1. Συμμετέχει μαζί με τη «Δημοτική Επιχείρηση Τεχνικών Έργων Δήμου
Βέροιας – Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ» και το Δήμο Βέροιας στην σύνταξη ενός
ολοκληρωμένου σχεδίου ανάπλασης –ανάπτυξης του αστικού
περιβάλλοντος του δήμου Βέροιας. Η συμμετοχή του ορίζεται στην διάθεση
δύο (2) τεχνικών συμβούλων από το επιστημονικό προσωπικό της
Πολυτεχνικής σχολής του ΑΠΘ. Το σχέδιο αυτό θα εκπονηθεί την περίοδο
2006-2007 και θα περιλαμβάνει
α. καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης
β. εντοπισμό λειτουργικών προβλημάτων και αναγκών της πόλης
γ. καθορισμό ζωνών ανάπτυξης λειτουργιών και δραστηριοτήτων της πόλης
δ. καταγραφή αναγκαίων υποδομών
ε. δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης και αξιολόγησης της εξέλιξης του
ανωτέρω προγράμματος με τη δημιουργία αντίστοιχης βάσης δεδομένων.
2. Συμμετέχει με τη «Δημοτική Επιχείρηση Τεχνικών Έργων Δήμου Βέροιας –
Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ» και το Δήμο Βέροιας στην εκπόνηση μελέτης για την
δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πυρήνα υποδομών που θα υποστηρίζει
την λειτουργία των πανεπιστημιακών σχολών που λειτουργούν σήμερα στο
Δήμο Βέροιας. Η συμμετοχή του ορίζεται στην διάθεση δύο (2) τεχνικών
συμβούλων από το επιστημονικό προσωπικό της Πολυτεχνικής σχολής του
Α.Π.Θ.
Περίοδος εκπόνησης της μελέτης : η τριετία 2006-2008. Η μελέτη αυτή θα
περιλαμβάνει
α. καταγραφή των αναγκών σε κτιριακές υποδομές των υφιστάμενων
πανεπιστημιακών σχολών με σκοπό την κατάρτιση του κτιριολογικού
προγράμματος.
β. μελέτη σκοπιμότητας δημιουργίας συμπληρωματικών υποδομών όπως
φοιτητικές εστίες, χώροι αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων,
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, σύνδεση των σχολών με την πόλη, ανάπτυξη
υποδομών δικτύων.
3. Συμμετέχει με ένα (1) τεχνικό σύμβουλο στην διαδικασία ψηφιοποίησης του
αρχείου παραδοσιακών κτιρίων του καθηγητή Ν. Μουτσόπουλου και στη
δημιουργία ενός σχεδίου ανάδειξης των παραδοσιακών κτιρίων με την
δημιουργία σχετικού διαδικτυακού τόπου, εκδόσεις κλπ..
4. Παρέχει τεχνογνωσία για την ένταξη των ανωτέρω δράσεων σε ευρωπαϊκά
προγράμματα.
5. Σε περίπτωση που απαιτείται η συνδρομή και άλλων επιστημονικών φορέων
για την υλοποίηση της σύμβασης παρεμβαίνει κατάλληλα, προς αυτούς ώστε
να συμβάλλει στην διασφάλιση της συμμετοχής τους.
6. Συμμετέχει με ένα μέλος του στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της
παρούσας προγραμματικής σύμβασης.
Ο Δήμος Βέροιας.
1. Συμμετέχει τόσο στην πραγματοποίηση του συνόλου των δράσεων με την
διάθεση από την τεχνική του υπηρεσία του παρακάτω προσωπικού
α. Ενός (1) αρχιτέκτονα μηχανικού
β. Ενός (1) πολιτικού μηχανικού
γ. Ενός (1) μηχανολόγου ηλεκτρολόγου
2. Χρηματοδοτεί

α. Το ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπλασης –ανάπτυξης του αστικού
περιβάλλοντος του Δήμου Βέροιας
β. Την κατάρτιση του προγράμματος σχεδιασμού ενός ολοκληρωμένου
πυρήνα υποδομών που υποστηρίζει τη λειτουργία των πανεπιστημιακών
σχολών που λειτουργούν.
γ. Την ψηφιοποίηση του αρχείου παραδοσιακών κτιρίων του καθηγητή Ν.
Μουτσόπουλου και την ανάδειξη των παραδοσιακών κτιρίων.
με τα ποσά που αναφέρονται αναλυτικά στην άρθρο 5 της παρούσης.
3. Σε περίπτωση που απαιτείται η συνδρομή και άλλων δημοτικών νομικών
προσώπων για την υλοποίηση της σύμβασης να παρεμβαίνει κατάλληλα και
να συντονίζει τις ενέργειες των συμβαλλομένων μερών προς τους φορείς
αυτούς.
4. Συμμετέχει με ένα μέλος του στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της
παρούσας προγραμματικής σύμβασης.
Η «Δημοτική Επιχείρηση Τεχνικών Έργων Δήμου Βέροιας – Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ» .
1. Αναλαμβάνει τη σύνταξη του ολοκληρωμένου σχεδίου ανάπλασης ανάπτυξης του αστικού περιβάλλοντος την περίοδο 2006-2007. Στη
σύνταξη του σχεδίου αυτού συνδράμουν τόσο το ΑΠΘ, όσο και ο Δήμος
Βέροιας με τη διάθεση του επιστημονικού προσωπικού που ρητά αναφέρεται
στις υποχρεώσεις τους ως συμβαλλομένων.
Το σχέδιο αυτό θα περιλαμβάνει αναλυτικά όσα ρητά αναφέρονται στην
παράγραφο 1, του παρόντος άρθρου και συγκεκριμένα στις υποχρεώσεις και
δικαιώματα του ΑΠΘ.
2. Αναλαμβάνει την εκπόνηση μελέτης την περίοδο 2006 – 2008 για τη
δημιουργία πυρήνα υποδομών που θα υποστηρίζει τη λειτουργία των
πανεπιστημιακών σχολών που λειτουργούν στη Βέροια. Στη σύνταξη του
σχεδίου αυτού συνδράμουν τόσο το ΑΠΘ, όσο και ο Δήμος Βέροιας με τη
διάθεση του επιστημονικού προσωπικού που ρητά αναφέρεται στις
υποχρεώσεις τους ως συμβαλλομένων. Το σχέδιο αυτό θα περιλαμβάνει
αναλυτικά όσα ρητά αναφέρονται στην παράγραφο 2, του παρόντος άρθρου
και συγκεκριμένα στις υποχρεώσεις και δικαιώματα του ΑΠΘ.
3. Αναλαμβάνει την ψηφιοποίηση του αρχείου του καθηγητή Ν. Μουτσόπουλου
με την συνδρομή τεχνικού συμβούλου του ΑΠΘ
4. Συμμετέχει στο σύνολο των ανωτέρω περιγραφόμενων υποχρεώσεών του με
τη διάθεση του παρακάτω προσωπικού.
 2 τεχνολόγους έργων υποδομής
 2 αρχιτέκτονες
 1 πολιτικό μηχανικό
 1 τοπογράφο
 1 οδηγό
 1 φύλακα
 1 λογιστή
 4 γραμματείς
 1 γενικών καθηκόντων
επίσης αναλαμβάνει την υποχρέωση εφ’ όσον κριθεί αναγκαίο για την
απρόσκοπτη παροχή των προβλεπόμενων από τη σύμβαση υπηρεσιών να
απασχολήσει επιπρόσθετο προσωπικό μετά από αιτιολογημένη απόφαση της
κοινής επιτροπής του άρθρου 7.
5. Την άμεση με την έναρξη ισχύος της παρούσης διάθεση του αναγκαίου
εξοπλισμού και μέσων που έχει στην κυριότητά του όπως τοπογραφικό
εξοπλισμό, ηλεκτρονικό εξοπλισμό, όργανα σχεδίασης.

Η Αστική Εταιρεία Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα «Διεθνές Ινστιτούτο
Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής» (ΔΙΠΑ).
1. Ανάδειξη των παραδοσιακών κτιρίων της περιοχής με την οργάνωση
συνεδρίων, ημερίδων, εκδόσεων, αλλά και τη δημιουργία σχετικής
ιστοσελίδας στα πλαίσια του ολοκληρωμένου σχεδίου ανάπλασης –
ανάπτυξης του αστικού περιβάλλοντος της πόλης της Βέροιας. Οι δράσεις
αυτές θα υλοποιηθούν την περίοδο 2006 – 2008.
2. Συμμετέχει στην ψηφιοποίηση του αρχείου του καθηγητή Ν. Μουτσόπουλου
με τη διάθεση ενός (1) γραμματέα, αλλά και του αναγκαίου χώρου για τη
διαφύλαξη του.
3. Συμμετέχει με ένα μέλος του στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της
παρούσας προγραμματικής σύμβασης.
Άρθρο 5
ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Ο προϋπολογισμός της προγραμματικής σύμβασης καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της
ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 1.510.000,00 € αναλυόμενη κατά έτος ως εξής:
Προϋπολογισμός ΔΕΤΕΒ « Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ»
2006
2007
2008

480.000,00 €
450.000,00 €
450.000,00 €

Προϋπολογισμός ΔΙΠΑ
2006
60.000,00 €
2007
35.000,00 €
2008
35.000,00 €
Ο προϋπολογισμός της ΔΕΤΕΒ « Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ» επιμερίζεται κατ΄ έτος στα
παρακάτω ποσά
2006 Μισθοδοσία προσωπικού
300.000,00 €
2006 Αμοιβές ειδικών εξωτερικών συνεργατών
140.000,00 €
2006 Λειτουργικές δαπάνες
40.000,00 €
2007
Μισθοδοσία προσωπικού
290.000,00 €
2007 Αμοιβές ειδικών εξωτερικών συνεργατών
125.000,00 €
2007 Λειτουργικές δαπάνες
35.000,00 €
2008 Μισθοδοσία προσωπικού
300.000,00 €
2008 Αμοιβές ειδικών εξωτερικών συνεργατών
115.000,00 €
2008 Λειτουργικές δαπάνες
35.000,00 €
Ο προϋπολογισμός του ΔΙΠΑ επιμερίζεται κατ’ έτος στα παρακάτω ποσά
2006 Μισθοδοσία προσωπικού
23.000,00 €
2006 Υποστήριξη αρχείου κ. Ν. Μουτσόπουλου
30.000,00 €
2006 Λειτουργικές δαπάνες
7.000,00 €
2007 Μισθοδοσία προσωπικού
18.000,00 €
2007 Υποστήριξη αρχείου κ. Ν. Μουτσόπουλου
15.000,00 €
2007 Λειτουργικές δαπάνες
2.000,00 €
2008 Μισθοδοσία προσωπικού
18.000,00 €
2008 Υποστήριξη αρχείου κ. Ν. Μουτσόπουλου
15.000,00 €
2008 Λειτουργικές δαπάνες
2.000,00 €

Ο Δήμος Βέροιας διαθέτει τα ακόλουθα ποσά προς τις συμμετέχουσες δημοτικές
επιχειρήσεις
2006 ΔΕΤΕΒ ΗΦΑΙΣΤΟΣ
480.000,00 €
2006 ΔΙΠΑ
60.000,00 €
2007 ΔΕΤΕΒ ΗΦΑΙΣΤΟΣ
450.000,00 €
2007 ΔΙΠΑ
35.000,00 €
2008 ΔΕΤΕΒ ΗΦΑΙΣΤΟΣ
450.000,00 €
2008 ΔΙΠΑ
35.000,00 €
Άρθρο 6
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΙΣΧΥΟΣ
Η διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης είναι τριετής (3 έτη), αρχίζει με
την ψήφισή της και λήγει την 31-12-2008.
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας προγραμματικής σύμβασης που είναι η
υπογραφή της από όλους τους συμβαλλόμενους παύει η ισχύς κάθε προηγούμενης
άλλης προγραμματικής σύμβασης που αφορά το ίδιο αντικείμενο.
Το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης προσδιορίζεται από τις
επιμέρους υποχρεώσεις των συμβαλλομένων όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 4
της παρούσης.
Άρθρο 7
ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Συνιστάται όργανο παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης που ονομάζεται
κοινή επιτροπή και η οποία αποτελείται από.
 Τον Δήμαρχο Βέροιας ως πρόεδρο
 Από έναν εκπρόσωπο του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.
 Από έναν εκπρόσωπο της ΔΕΤΕΒ « Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ»
 Από έναν εκπρόσωπο της ΔΙΠΑ.
Αρμοδιότητες της κοινής επιτροπής είναι
 Η παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων της παρούσας. Στο πλαίσιο αυτό,
μεταξύ άλλων προβαίνει στη διαμόρφωση ενός ετήσιου προγράμματος κοινής
δράσης και σε κάθε άλλη ενέργεια που βοηθά στην υλοποίηση των στόχων
της παρούσας.
 Για την καλύτερη υλοποίηση των στόχων της παρούσας, η κοινή επιτροπή
μπορεί να χρησιμοποιεί προσωπικό ή ειδικούς εξωτερικούς συνεργάτες των
συμβαλλομένων δημοτικών επιχειρήσεων.
 Η επίλυση των διαφορών που είναι δυνατόν να προκύψουν από την ερμηνεία
και εφαρμογή της παρούσας ΠΣ επιλύεται στα αρμόδια δικαστικά όργανα.
Άρθρο 8
ΡΗΤΡΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Η συμμετοχή του ΑΠΘ, θα διακόπτεται αυτόματα σε περίπτωση έλλειψης
ετησίου προγράμματος δράσης ή σε περίπτωση μη πιστής τήρησής του.
2. Αποκλείεται συμψηφισμός της συμμετοχής του Δήμου Βέροιας με παροχή
οποιασδήποτε μορφής υπηρεσιών του Δήμου.
3. Σε περίπτωση που μέχρι τέλους του κάθε έτους η συμμετοχή του Δήμου
Βέροιας δεν έχει καταβληθεί, τότε το ΑΠΘ, η ΔΕΤΕΒ Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ και το
ΔΙΠΑ αποκτούν το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης.

4. Όλοι οι όροι της ανωτέρω σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις, παράβαση δε
έστω και ενός από αυτούς δίνει δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης από τους
αντισυμβαλλόμενους.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
(ακολουθούν υπογραφές)
ΟΙ ΤΡΙΤΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
(ακολουθούν υπογραφές)
Β) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Βέροιας κ. Χρήστο Σκουμπόπουλο για την
υπογραφή της παραπάνω προγραμματικής σύμβασης.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 6 / 2006
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Χ.
Α.
Β.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ Σ.
Ι.
Ν.
Ε.
Ε.
Μ.
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ.
Γ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ
Χ.
Μ.
Χ.
Χ.
Σ.
Β.

Γεωργιάδης
Γκαμπέσης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Καλαϊτζίδης
Κεχαγιόγλου
Δημούλα
Γουναράς
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Σιδηρόπουλος
Τροχόπουλος
Τζήκα-Μπατσαρά
Σακαλής
Φουρνιάδης
Ντόβας
Κρομμύδας
Ρήσσου

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΙ ΠΑΡΕΔΡΟΙ
Κ. Μιχαηλίδης
Π. Ποταμόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 11-1-2006
Ο Δήμαρχος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

Χ.
Ι.
Μ.
Δ.
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Κ.
Α.
Η.
Γ.

Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου
Κουρουζίδης
Γαβρίδης
Δάσκαλος
Δελαβερίδης
Μιχαηλίδης
Μηλιόπουλος
Παπαστεργίου
Πουλασουχίδης
Τσιάρας
Σοφιανίδης
Ορφανίδης

