ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 1/2006 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 7/2006
Περίληψη
Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 694/2005 απόφασης Δ.Σ.
Βέροιας για σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του
Δήμου, της Πνευματικής & Ολυμπιακής Στέγης Δημητρίου
Βικέλα, της Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Ημαθίας, της Δημοτικής Επιχείρησης
Επικοινωνίας Πληροφόρησης Δημοσιότητας «ΙΡΙΣ» και της
Δημοτικής Επιχείρησης Τουριστικής Ανάπτυξης «Ο Ξένιος Δίας».

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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Κουρουζίδης
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Δάσκαλος
Δελαβερίδης
Μιχαηλίδης
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Παπαστεργίου
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Τσιάρας
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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 5ο 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. 694/05 ΑΔΣ εγκρίθηκε η υπογραφή
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου μας, της ΤΕΔΚ Ν.Ημαθίας, της
Πνευματικής και Ολυμπιακής Στέγης Δημητρίου Βικέλα με αντισυμβαλλόμενους την
Δημοτική Επιχείρηση Επικοινωνίας Πληροφόρησης Δημοσιότητας «ΙΡΙΣ» και την
Δημοτική Επιχείρηση Τουριστικής Ανάπτυξης, η οποία με το υπ’ αριθ. 13105/22-122005 έγγραφό 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. 694/2005 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. 694/2005 απόφασής του για σύναψη
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βέροιας, της Πνευματικής &
Ολυμπιακής Στέγης Δημητρίου Βικέλα, της Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Ημαθίας, της Δημοτικής
Επιχείρησης Επικοινωνίας Πληροφόρησης Δημοσιότητας «ΙΡΙΣ» και της Δημοτικής
Επιχείρησης Τουριστικής Ανάπτυξης «Ο Ξένιος Δίας», που έχει ως εξής:
Σήμερα στις … Ιανουαρίου 2006 στη Βέροια οι παρακάτω κύριοι συμβαλλόμενοι :
1. Δήμος Βέροιας που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο κ. Χρήστο
Σκουμπόπουλο.
2. Η «Πνευματική και Ολυμπιακή Στέγη Δημητρίου Βικέλα» που εκπροσωπείται
νόμιμα από τον πρόεδρό της Θεόδωρο Πολυχρονιάδη.
3. Η ΤΕΔΚ Ν. Ημαθίας νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον αντιπρόεδρό της κ.
Χρυσόστομο Χατζόπουλο.
Και ως τρίτοι συμβαλλόμενοι
4. Η Δημοτική Επιχείρηση Επικοινωνίας Πληροφόρησης Δημοσιότητας Δήμου
Βέροιας – «ΙΡΙΔΑ» που εκπροσωπείται νόμιμα από τον πρόεδρό της κ.
Σακαλή Μιχάλη
5. Η Δημοτική Επιχείρηση Τουριστικής Ανάπτυξης «ΞΕΝΙΟΣ ΔΙΑΣ» (ΔΕΤΑ)
που εκπροσωπείται νόμιμα από την πρόεδρό της κα Μίμα Δημούλα.
Συμφωνούν και συναποδέχονται τα παρακάτω :

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
Στόχοι της σύμβασης είναι :
1. Η εκπόνηση εντός του 2006 και υλοποίηση εντός των ετών 2007 & 2008 ενός
ολοκληρωμένου προγράμματος τουριστικής προβολής της περιοχής με
έμφαση στην αθλητική ιστορία (καταγωγή Δημητρίου Βικέλα) αλλά και
τις σημερινές τουριστικές δυνατότητες της περιοχής.
2. Στ πλαίσιο του ανωτέρου στόχου την οργάνωση ενός παγκόσμιου συνεδρίου
για τον Ολυμπισμό στα πλαίσια της προσπάθειας για την προβολή τόσο του
Ολυμπισμού όσο και της καταγωγής του Δημητρίου Βικέλα στα τέλη του
2006 με αρχές του 2007.
3. Η εκπόνηση μιας μελέτης σκοπιμότητας συμπλήρωσης και βελτίωσης των
παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών.
4. Η καταγραφή της περιοχής του δήμου Βέροιας ως σημείο τουριστικού
προορισμού.
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.
Ο Δήμος Βέροιας..
1. Αναλαμβάνει την υποχρέωση χρηματοδότησης των δράσεων που
περιγράφονται στην παρούσα προγραμματική σύμβαση με τα ποσά που
αναφέρονται αναλυτικά στην άρθρο 5 της παρούσης.
2. 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.
3. Να συμμετέχει με ένα μέλος του στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της
προγραμματικής σύμβασης.

Η ΤΕΔΚ Ν. Ημαθίας.
1. Αναλαμβάνει την υποχρέωση εκπόνησης ενός ολοκληρωμένου προγράμματος
τουριστικής προβολής με έμφαση στην αθλητική ιστορία (καταγωγή
Δημητρίου Βικέλα) αλλά και τις σημερινές τουριστικές δυνατότητες της
περιοχής εντός του 2006 την υλοποίηση του οποίου για τα έτη 2007 & 2008
θα αναλάβουν η «Δημοτική Επιχείρηση Επικοινωνίας Πληροφόρησης
Δημοσιότητας Δήμου Βέροιας - ΙΡΙΔΑ» και η «Δημοτική Επιχείρηση
Τουριστικής Ανάπτυξης – Ο ΞΕΝΙΟΣ ΔΙΑΣ» (ΔΕΤΑ Ο ΞΕΝΙΟΣ ΔΙΑΣ).
Ειδικότερα το σχέδιο αυτό θα περιλαμβάνει
α. καταγραφή των σημείων τουριστικού ενδιαφέροντος
β. εκτίμηση των «ομάδων στόχου» για τα σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος
γ. διαμόρφωση πολιτικής προσέγγισης - ενημέρωσης των «ομάδων στόχου»
δ. πρόταση για την οργάνωση των υπηρεσιών τουριστικής προβολής.
ε. εκτίμηση των διαθεσίμων μέσων τουριστικής προβολής
2. συμμετέχει με τη διάθεση του παρακάτω προσωπικού στην διαμόρφωση του
σχετικού προγράμματος
α. με ένα (1) σύμβουλο ανάπτυξης
β. με ένα (1) μέλος του διοικητικού συμβουλίου της
3. Να παρακολουθεί την εξέλιξη και την αποτελεσματικότητα του
προγράμματος και να υποστηρίζει την δημοσιοποίησή του.
4. Να συμμετέχει με ένα μέλος στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της
σύμβασης.
Η «Πνευματική και Ολυμπιακή Στέγη Δημητρίου Βικέλα»
1. Αναλαμβάνει το γενικό συντονισμό των απαιτούμενων εργασιών για τη
διεξαγωγή του παγκόσμιου συνεδρίου για τον Ολυμπισμό στα τέλη του 2006
αρχές του 2007 και συγκεκριμένα.
α. Αναλαμβάνει τη συγκρότηση και λειτουργία γραμματείας συνεδρίου η οποία
και θα έχει συντονιστικό ρόλο στην διοργάνωση του συνεδρίου με τη συμμετοχή
σε αυτήν του πρόεδρου και αντιπροέδρου της.
β. Αναλαμβάνει την υποχρέωση κατάρτισης πίνακα συμμετεχόντων στο συνέδριο.
γ. Αναλαμβάνει την υποχρέωση κατάρτισης του προγράμματος του συνεδρίου και
της επιστημονικής υποστήριξής του με την κατάρτιση της επιστημονικής
επιτροπής του συνεδρίου.
δ. Αναλαμβάνει την υποχρέωση παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στους
υπόλοιπους συμβαλλόμενους με την ευθύνη της ειδικής γραμματείας του
συνεδρίου.
2. Να συμμετέχει με ένα μέλος της στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της
σύμβασης.
Οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι περαιτέρω συμφωνούν ότι
Α. Η Δημοτική Επιχείρηση Τουριστικής Ανάπτυξης – «Ο ΞΕΝΙΟΣ ΔΙΑΣ»
1. Έχει την ευθύνη υλοποίησης του ολοκληρωμένου προγράμματος τουριστικής
προβολής με έμφαση στην αθλητική ιστορία (καταγωγή Δημητρίου Βικέλα)
αλλά και τις σημερινές τουριστικές δυνατότητες της περιοχής που θα
καταρτίσει η ΤΕΔΚ για την περίοδο 2007-2008.
2. Αναλαμβάνει την υποχρέωση της διοργάνωσης –τμήματος- του παγκόσμιου
συνεδρίου για τον Ολυμπισμό στην πόλης της Βέροιας στα τέλη του 2006 με
αρχές του 2007 και συγκεκριμένα ότι αφορά τις διαδικασίες μετάκλησης,
μετακίνησης, υποδοχής και φιλοξενίας των συμμετασχόντων στο συνέδριο.
3. Αναλαμβάνει το συντονισμό των υπηρεσιών παροχής τουριστικών υπηρεσιών
και συγκεκριμένα τα ξενοδοχεία και τα γραφεία γενικού τουρισμού που
ανήκουν στην περιοχή του δήμου Βέροιας με την έκδοση οδηγού
προσφερόμενων υπηρεσιών για την περίοδο διεξαγωγής του συνεδρίου.

4. Την ενημέρωση των τουριστικών γραφείων και τουριστικών πρακτόρων τόσο
στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό για το πραγματοποιούμενο συνέδριο με
την έκδοση και διακίνηση οδηγού που θα περιλαμβάνει το πρόγραμμα του
συνεδρίου αλλά και τις προσφερόμενες τουριστικού περιεχομένου υπηρεσίες.
5. Η οργάνωση και λειτουργία ενός τουριστικού περιπτέρου πληροφόρησης –
ενημέρωσης κατά τη διάρκεια του συνεδρίου με σκοπό την εξυπηρέτηση του
συμμετεχόντων στο συνέδριο, το οποίο και θα λειτουργήσει την περίοδο
2006-2008.
6. Την δημιουργία σχετικού διαδικτυακού τόπου για την προβολή του
ολυμπισμού και της καταγωγής του Δημητρίου Βικέλα, την παρουσίαση του
συνεδρίου σε πραγματικό χρόνο αλλά και την τουριστική προβολή της
περιοχής γενικότερα την περίοδο 2006-2008.
7. Τη διάθεση του αναγκαίου προσωπικού και συγκεκριμένα δύο (2) διοικητικών
υπαλλήλων, ενώ ακόμα αναλαμβάνει την υποχρέωση εφ’ όσον κριθεί
αναγκαίο για την απρόσκοπτη παροχή των προβλεπόμενων από τη σύμβαση
υπηρεσιών να απασχολεί και επιπρόσθετο προσωπικό μετά από
αιτιολογημένη εισήγηση της κοινής επιτροπής του άρθρου 7.
8. Να συμμετέχει με ένα μέλος της στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της
σύμβασης.
Β. Η Δημοτική Επιχείρηση Επικοινωνίας Πληροφόρησης Δημοσιότητας «ΙΡΙΔΑ».
1. Εκπονεί και υλοποιεί ένα ειδικό ολοκληρωμένο πρόγραμμα προβολής εντός
του 2006 του συνεδρίου για τον ολυμπισμό και την υλοποίηση τμήματος του
γενικότερο σχεδίου τουριστικής προβολής για την περίοδο 2007 & 2008 στα
πλαίσια του πρότασης της ΤΕΔΚ. Οι ανωτέρω δράσεις περιλαμβάνουν
ειδικότερα.
 Ενημέρωση του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου τόσο στην Ελλάδα όσο
και στο εξωτερικό με δελτία τύπου, ενημερωτικά σημειώματα,
ενημερωτικά φυλλάδια την έκδοση των οποίων αναλαμβάνει η ίδια.
 Την οργάνωση και λειτουργία ειδικά κατά τη διάρκεια του συνεδρίου για
τον ολυμπισμό γραφείου τύπου.
 Έκδοση ενημερωτικών εντύπων αλλά και των πρακτικών του συνεδρίου
και την αποστολή τους σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς τόσο στην
Ελλάδα όσο και το εξωτερικό.
2. Καταρτίζει ένα πίνακα αποδεκτών πληροφοριών τουριστικού ενδιαφέροντος
του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου τόσο στην Ελλάδα όσο και το
εξωτερικό, δημιουργεί και λειτουργεί σχετική βάση δεδομένων για την
λειτουργία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η έναρξη του οποίου θα ξεκινήσει
εντός του 2006.
3. Την άμεση με την έναρξη ισχύος της παρούσης διοικητική αλλά και τεχνική
υποστήριξη των δράσεων με την διάθεση του αναγκαίου προσωπικού και
συγκεκριμένα με τη διάθεση ενός (1) δημοσιογράφου και ενός (1) ατόμου για
τη γραμματειακή υποστήριξη. Επίσης αναλαμβάνει την υποχρέωση εφ’ όσον
κριθεί αναγκαίο για την απρόσκοπτη παροχή των προβλεπόμενων από τη
σύμβαση υπηρεσιών να απασχολεί και επιπρόσθετο προσωπικό μετά από
αιτιολογημένη εισήγηση της κοινής επιτροπής του άρθρου 7.
4. Να συμμετέχει με ένα μέλος της στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της
σύμβασης.
Άρθρο 5
ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Ο προϋπολογισμός της προγραμματικής σύμβασης καθ’ όλη της διάρκεια ισχύος της
ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 1.325.000,00 € που αναλυμένη κατά έτος όπως
παρακάτω

2006
2007
2008

590.000,00 €
365.000,00 €
370.000,00 €

Ο ανωτέρω προϋπολογισμός επιμερίζεται στα παρακάτω ποσά
2006 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΤΑ
400.000,00 €
2006 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΡΙΔΑΣ
190.000,00 €
2007 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΤΑ
215.000,00 €
2007 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΡΙΔΑΣ
150.000,00 €
2008 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΤΑ
220.000,00 €
2008 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΡΙΔΑΣ
150.000,00 €
Για την υλοποίηση των στόχων της παρούσας ο Δήμος Βέροιας διαθέτει τις
ακόλουθες πιστώσεις στις συμμετέχουσες δημοτικές επιχειρήσεις.
Προς την Δημοτική Επιχείρηση Επικοινωνίας Πληροφόρησης Δημοσιότητας
«ΙΡΙΔΑ»
2006
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
190.000,00 €
2007
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
150.000,00 €
2008
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
150.000,00 €
Προς τη Δημοτική Επιχείρηση Τουριστικής Ανάπτυξης – «Ο ΞΕΝΙΟΣ ΔΙΑΣ»
2006
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
400.000,00 €
2007
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
215.000,00 €
2008
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
220.000,00 €
Τα ποσά αυτά εγγράφονται στον προϋπολογισμό του δήμου σε κωδικό με τίτλο
συμμετοχή στις προγραμματικές συμβάσεις. Ειδικότερα για το έτος 2006 υπάρχουν
εγγεγραμμένες πιστώσεις με Κωδικούς Αριθμούς 00/6736.005 «Συμμετοχή στην
προγραμματική σύμβαση με ΙΡΙΔΑ» ποσού 150.000,00 ευρώ για την Δημοτική
Επιχείρηση Επικοινωνίας Πληροφόρησης Δημοσιότητας «ΙΡΙΔΑ» και 00/6736.014
«Συμμετοχή σε προγραμματική σύμβαση της δημοτικής επιχείρησης Τουριστικής
Ανάπτυξης» ποσού 200.000,00 ευρώ για τη Δημοτική Επιχείρηση Τουριστικής
Ανάπτυξης – «Ο ΞΕΝΙΟΣ ΔΙΑΣ».
Αναλυτικά ο προϋπολογισμός της Δημοτικής Επιχείρησης Επικοινωνίας
Πληροφόρησης Δημοσιότητας «ΙΡΙΔΑ» επιμερίζεται στα παρακάτω ποσά
2006 Υποστήριξη προγράμματος τουριστικής προβολής
60.000,00 €
2006 Υποστήριξη προβολής συνεδρίου
30.000,00 €
2006 Μισθοδοσία προσωπικού
100.000,00 €
2007 Υποστήριξη προγράμματος τουριστικής προβολής
20.000,00 €
2007 Υποστήριξη προβολής συνεδρίου
20.000,00 €
2007 Μισθοδοσία προσωπικού
110.000,00 €
2008 Υποστήριξη προγράμματος τουριστικής προβολής
35.000,00 €
2008 Μισθοδοσία προσωπικού
115.000,00 €
Αναλυτικά ο προϋπολογισμός της Δημοτικής Επιχείρησης Τουριστικής Ανάπτυξης –
«Ο ΞΕΝΙΟΣ ΔΙΑΣ» επιμερίζεται στα παρακάτω ποσά
2006 Υποστήριξη προγράμματος τουριστικής προβολής
120.000,00 €
2006 Υποστήριξη οργάνωσης & προβολής συνεδρίου
180.000,00 €
2006 Μισθοδοσία προσωπικού
100.000,00 €
2007 Υποστήριξη προγράμματος τουριστικής προβολής
60.000,00 €
2007 Υποστήριξη οργάνωσης & προβολής συνεδρίου
45.000,00 €
2007 Μισθοδοσία προσωπικού
110.000,00 €
2008 Υποστήριξη προγράμματος τουριστικής προβολής
105.000,00 €
2008 Μισθοδοσία προσωπικού
115.000,00 €

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
 Ένα εκπρόσωπο της ΤΕΔΚ
 Από ένα εκπρόσωπο της «Πνευματικής και Ολυμπιακής Στέγης Δημητρίου
Βικέλα».
 Από ένα εκπρόσωπο της ΙΡΙΔΑ.
 Από ένα εκπρόσωπο της ΔΕΤΑ
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 Δήμου Βέροιας, όπως και της «Πνευματικής & Ολυμπιακής
Στέγης Δημητρίου Βικέλα» θα διακόπτονται αυτόματα σε περίπτωση
έλλειψης ετησίου προγράμματος δράσης ή σε περίπτωση μη πιστής τήρησής
του.
2. Αποκλείεται συμψηφισμός της συμμετοχής του Δήμου Βέροιας και της
«Πνευματικής & Ολυμπιακής Στέγης Δημητρίου Βικέλα» με παροχή
οποιασδήποτε μορφής υπηρεσιών του Δήμου.
3. Σε περίπτωση δε που μέχρι τέλους του κάθε έτους η συμμετοχή του Δήμου
Βέροιας και της «Πνευματικής & Ολυμπιακής Στέγης Δημητρίου Βικέλα» δεν
έχει καταβληθεί, τότε τόσο η ΙΡΙΔΑ όσο και η ΔΕΤΑ αποκτούν 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 ΚΥΡΙΟΙ 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 7 / 2006
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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Τζήκα-Μπατσαρά
Σακαλής
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Ντόβας
Κρομμύδας
Ρήσσου

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΙ ΠΑΡΕΔΡΟΙ
Κ. Μιχαηλίδης
Π. Ποταμόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 11-1-2006
Ο Δήμαρχος
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