ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 1/2006 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 8/2006
Περίληψη
Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 695/2005 απόφασης Δ.Σ.
Βέροιας για σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του
Δήμου, του Μουσείου Εκπαίδευσης Βέροιας, της Τ.Ε.Δ.Κ. Ν.
Ημαθίας και της ΔΕ.ΤΟ.ΠΟ.Κ.Α.

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 6ο 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. 695/05 ΑΔΣ εγκρίθηκε η υπογραφή
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου μας, της ΤΕΔΚ Ν.Ημαθίας, του
Μουσείου Εκπαίδευσης Βέροιας και της ΔΕΤΟΠΟΚΑ, η οποία με το υπ’ αριθ.
12266/5-12-2005 έγγραφό μας διαβιβάσθηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο για
προσυμβατικό έλεγχο.
Το Ελεγκτικό Συνέδριο ύστερα από τον έλεγχο της προγραμματικής
σύμβασης με την αριθ. 161/19-12-2005 πράξη του Ζ’ Κλιμακίου, την οποία
επισυνάπτουμε, διατύπωσε τις παρατηρήσεις του.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού λάβει
υπόψη τις παρατηρήσεις 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. 695/2005 προγενέστερη απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε η
υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου, του Μουσείου
Εκπαίδευσης Βέροιας, της Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Ημαθίας και της Δημοτικής Επιχείρησης
Τοπικής Πολιτιστικής Κοινωνικής Ανάπτυξης.
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 αριθ. 695/2005 απόφασής του για σύναψη
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου, του Μουσείου Εκπαίδευσης Βέροιας,
της Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Ημαθίας και της Δημοτικής Επιχείρησης Τοπικής Πολιτιστικής
Κοινωνικής Ανάπτυξης, που έχει ως εξής:
Σήμερα ….. Ιανουαρίου 2006 στην Βέροια οι παρακάτω κύριοι συμβαλλόμενοι :
1. Δήμος Βέροιας που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο κ. Χρήστο
Σκουμπόπουλο.
2. Το «Μουσείο Εκπαίδευσης Βέροιας» που εκπροσωπείται νόμιμα από τον
πρόεδρο του κ. Χρήστο Τσολάκη.
3. Η ΤΕΔΚ Ν. Ημαθίας νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον αντιπρόεδρό της κ.
Χρυσόστομο Χατζόπουλο.
Και ως τρίτος συμβαλλόμενος
4. Η «Δημοτική Επιχείρηση Τοπικής Πολιτιστικής Κοινωνικής Ανάπτυξης
Δήμου Βέροιας» (ΔΕΤΟΠΟΚΑ) που εκπροσωπείται νόμιμα από την πρόεδρο
της κ. Μίμα Δημούλα- Πετρίδη.
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 αρμοδιότητες τους
 Τις προϋποθέσεις καταγγελίες της σύμβασης και ρήτρες αντισυμβατικής
συμπεριφοράς.

Άρθρο 3
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟΧΟΙ – ΣΚΟΠΟΙ
Αντικείμενο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης είναι ο σχεδιασμός και η
παροχή υπηρεσιών στους τομείς της εκπαίδευσης και της κοινωνικής προστασίας, με
στόχο την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων αναγκών των κατοίκων της περιοχής αλλά
και την πολύπλευρη ανάπτυξη της περιοχής και συγκεκριμένα.
1. Η εκπόνηση και υλοποίηση ενός προγράμματος παροχής υπηρεσιών στο
τομέα της εκπαίδευσης και ειδικότερα ένα πρόγραμμα ανάπτυξης
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στους τομείς της τέχνης, της επιστήμης, της
φιλοσοφίας, της αισθητικής, της πολιτικής, της ιστορίας, της αρχαιολογίας
αλλά και της τεχνολογίας.
2. Η εκπόνηση και υλοποίηση ενός προγράμματος υπηρεσιών κοινωνικού
χαρακτήρα με την ανάπτυξη και λειτουργία κοινωνικών υπηρεσιών που θα
απευθύνονται σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες πληθυσμού του δήμου Βέροιας,
όπως τα άτομα της τρίτης ηλικίας, τα παιδιά, τα ΑΜΕΑ κλπ.
3. Η διαμόρφωση και υλοποίηση μιας αντίστοιχης πολιτικής που θα
ανταποκρίνεται στις πολλαπλές πραγματικές σημερινές ανάγκες του τοπικού
πληθυσμού, αλλά και σε πιο μακροπρόθεσμους στόχους με τρόπο που να
συμβάλλει στη γενικότερη ανάπτυξη της περιοχής παράλληλα με την
επιθυμητή κοινωνική προστασία του ανθρώπινου δυναμικού. Απώτερος
στόχος είναι η ενεργοποίηση και συμμετοχή ακόμα μεγαλύτερου αριθμού
δημοτών στα τοπικά πολιτιστικά και κοινωνικά δρώμενα.
4. Η σύμπραξη με φορείς και φυσικά πρόσωπα τόσο του εσωτερικού όσο και
του εξωτερικού που έχουν αναπτύξει δράσεις σχετικές με την εκπαίδευση και
την κοινωνική προστασία.
5. Ο συντονισμός των φορέων που θα αναλάβουν το έργο αυτό, μέσα από το
σχεδιασμό και υλοποίηση νέων δομών οργάνωσης και λειτουργίας, αλλά και
μέσα από τη συμπλήρωση των υποδομών.
6. 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 στο άρθρο 5 της παρούσης.
2. Να συμμετέχει με ένα μέλος του στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της
προγραμματικής σύμβασης.
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.
Η ΤΕΔΚ Ν. Ημαθίας.
1. Αναλαμβάνει την υποχρέωση εκπόνησης ενός ολοκληρωμένου
προγράμματος υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα, για την εξυπηρέτηση
συγκεκριμένων αναγκών των κατοίκων της περιοχής του δήμου Βέροιας. Το
πρόγραμμα αυτό θα εκπονηθεί με ευθύνη της ΤΕΔΚ εντός του έτους 2006 και
με τη συνδρομή της ΔΕΤΟΠΟΚΑ αν αυτή ζητηθεί από την ΤΕΔΚ, με τους
ακόλουθους όρους και προδιαγραφές.
 Η ΤΕΔΚ θα διαθέσει για το σκοπό αυτό το αναγκαίο επιστημονικό
προσωπικό και συγκεκριμένα ένα (1) σύμβουλο ανάπτυξης και ένα (1)
μέλος του διοικητικού της συμβουλίου.
 Οι κοινωνικές υπηρεσίες θα αφορούν όλες τις ευπαθείς κοινωνικές
ομάδες με διαπίστωση, καταγραφή και μελέτη των ιδιαίτερων
κοινωνικών προβλημάτων που αυτές αντιμετωπίζουν.
 Θα καταρτίσει μια βάση δεδομένων η οποία θα περιλαμβάνει όλα τα
αντίστοιχα στοιχεία αλλά και τις υφιστάμενες δομές κοινωνικών
υπηρεσιών.
 Θα αξιολογήσει τις υφιστάμενες δομές κοινωνικών υπηρεσιών της
ΔΕΤΟΠΟΚΑ.
 Θα διατυπώσει προτάσεις βελτίωσης και συμπλήρωσης των
παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών, ενώ ακόμα θα προσδιορίσει και
την αναγκαιότητα λήψης πρωτοβουλιών ώστε να καλυφθεί το σύνολο
των βραχυπρόθεσμων αλλά και μεσοπρόθεσμων αναγκών στον τομέα
της κοινωνικής προστασίας. Την υλοποίηση των προτάσεων που θα
προκύψουν από την εκπόνηση του προγράμματος θα αναλάβει η
ΔΕΤΟΠΟΚΑ.
 Θα παρακολουθεί την εξέλιξη του προγράμματος, θα αξιολογεί τα
αποτελέσματά του και θα υποβάλλει αντίστοιχες εκθέσεις στην κοινή
επιτροπή.
2. Αναλαμβάνει να παρακολουθεί την εξέλιξη και την αποτελεσματικότητα του
προγράμματος και να υποστηρίζει την δημοσιοποίησή του.
3. Αναλαμβάνει να παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικού χαρακτήρα για την
κατάθεση προτάσεων από την πλευρά της ΔΕΤΟΠΟΚΑ, ένταξης δράσεων
κοινωνικής προστασίας στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
4. Να συμμετέχει με ένα μέλος της στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της
σύμβασης.

Το «Μουσείο Εκπαίδευσης Βέροιας».
1. Έχει την ευθύνη εκπόνησης ενός ολοκληρωμένου προγράμματος υπηρεσιών
εκπαίδευσης στο δήμο Βέροιας που θα ολοκληρωθεί εντός του 2006. Το
πρόγραμμα αυτό θα εκπονηθεί με ευθύνη του μουσείου εκπαίδευσης με τη
συνδρομή της ΔΕΤΟΠΟΚΑ αν αυτή ζητηθεί, με τους ακόλουθους όρους και
προδιαγραφές.
 Το μουσείο εκπαίδευσης θα διαθέσει για το σκοπό αυτό το αναγκαίο
επιστημονικό προσωπικό και συγκεκριμένα δύο (2) μέλη του
διοικητικού του συμβουλίου.
 Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης θα αφορούν τους τομείς της επιστήμης, της
τέχνης, της αισθητικής, της φιλοσοφίας, της τεχνολογίας, της ιστορίας
και της αρχαιολογίας. Για την πραγμάτωσή τους θα χρησιμοποιηθούν
διαλέξεις, σεμινάρια, οργάνωση σειράς μαθημάτων, συνέδρια, όπως
και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο όπως εκδόσεις, οι υπηρεσίες
διαδικτύου κλπ..
 Θα καταρτίσει μια βάση δεδομένων η οποία θα περιλαμβάνει όλα τα
αντίστοιχα στοιχεία αλλά και τις υφιστάμενες δομές υπηρεσιών
εκπαίδευσης.
 Θα αξιολογήσει τις υφιστάμενες δομές εκπαίδευσης της ΔΕΤΟΠΟΚΑ.
 Θα διατυπώσει προτάσεις βελτίωσης και συμπλήρωσης των
παρεχόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης αλλά και των ακολουθούμενων
μεθόδων, ενώ ακόμα θα προσδιορίσει και την αναγκαιότητα λήψης
πρωτοβουλιών ώστε να καλυφθεί το σύνολο των βραχυπρόθεσμων
αλλά και μεσοπρόθεσμων αναγκών του δήμου στους τομείς της
εκπαίδευσης στους συγκεκριμένους τομείς. Την υλοποίηση των
προτάσεων που θα προκύψουν από την εκπόνηση του προγράμματος
θα αναλάβει η ΔΕΤΟΠΟΚΑ.
 Θα παρακολουθεί την εξέλιξη του προγράμματος, θα αξιολογεί τα
αποτελέσματα του όλου προγράμματος και θα υποβάλλει αντίστοιχες
εκθέσεις στην κοινή επιτροπή.
2. Αναλαμβάνει να υποστηρίξει την οργάνωση και λειτουργία, με τον πρόεδρο
του και ένα μέλος του διοικητικού του συμβουλίου, των θεματικών
βιβλιοθηκών της ΔΕΤΟΠΟΚΑ που έχουν ως αντικείμενα την επιστήμη, την
τέχνη, την αισθητική, τη φιλοσοφία, την τεχνολογία, την ιστορία και την
αρχαιολογία. Οι θεματικές αυτές βιβλιοθήκες θα λειτουργήσουν στα πλαίσια
της βιβλιοθήκης η οποία ανήκει στην ΔΕΤΟΠΟΚΑ.
3. Να μετέχει με ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου στην κοινή επιτροπή
παρακολούθησης της σύμβασης.
Οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι περαιτέρω συμφωνούν ότι η Δημοτική Επιχείρηση
Τοπικής Πολιτιστικής Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας. (ΔΕΤΟΠΟΚΑ)
αναλαμβάνει.
Α΄ για την οργάνωση των κοινωνικών υπηρεσιών.
1. Την άμεση εντός του 2006 οργάνωση κοινωνικών υπηρεσιών προς τις
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες πληθυσμού με την οργάνωση και λειτουργία στα
πλαίσια της επιχείρησης «Κέντρου Συμβουλευτικών Υποστηρικτικών
Υπηρεσιών» και υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας για την τρίτη ηλικία, τους
νέους τα ΑΜΕΑ και άλλες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (όπως άνεργοι,
εξαρτημένα άτομα, άτομα με ιδιαίτερα πολιτισμικά χαρακτηριστικά, κλπ.). Οι
υπηρεσίες αυτές θα αξιολογηθούν, θα βελτιωθούν, θα συμπληρωθούν και θα
διευρυνθούν σύμφωνα με την πρόταση της ΤΕΔΚ.
2. Την τήρηση βάσης δεδομένων κοινωνικού χαρακτήρα.
3. Την άμεση με την έναρξη ισχύος της παρούσης διοικητική και τεχνική
υποστήριξη των δράσεων με την διάθεση του αναγκαίου προσωπικού και
μέσων και συγκεκριμένα.

 Δύο (2) κοινωνικών λειτουργών
 Δύο (2) νοσηλευτών
 Ενός (1) ψυχολόγου
Ακόμα θα διαθέσει για την εξυπηρέτηση των σκοπών του προγράμματος
κοινωνικής προστασίας δύο χώρους, από τους οποίους ο ένας θα στεγάσει το
«Κέντρο Συμβουλευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών» και ο άλλος τις
υπόλοιπες υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας. Οι χώροι θα διαμορφωθούν
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
4. Την αναπροσαρμογή του συνόλου των προσφερόμενων κοινωνικών
υπηρεσιών σύμφωνα με την πρόταση της ΤΕΔΚ εντός του 2007 και την
παρακολούθηση της εξέλιξής τους μέχρι και το 2008 με απώτερο στόχο την
οριστική διαμόρφωση του μοντέλου συγκρότησης και διαχείρισης των
προσφερόμενων κοινωνικών υπηρεσιών.
5. Για την εξυπηρέτηση των σκοπών του προγράμματος κοινωνικής προστασίας
υποβάλλει προτάσεις για ένταξη δράσεων κοινωνικού χαρακτήρα σε
προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
Β΄ Για την οργάνωση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών
1. Την άμεση εντός του 2006 οργάνωση τμημάτων εκπαιδευτικού και
επιμορφωτικού χαρακτήρα και την προσφορά υπηρεσιών εκπαίδευσης στους
τομείς της αισθητικής, της τέχνης, της φιλοσοφίας, της επιστήμης, της
ιστορίας, της αρχαιολογίας, της τεχνολογίας με αποδέκτες των
προσφερόμενων υπηρεσιών τους δημότες του δήμου και ειδικότερα τους
νέους της περιοχής. Για το σκοπό αυτό λειτουργεί ειδικά τμήματα
εκπαιδευτικού χαρακτήρα, συνδράμει το «μουσείο εκπαίδευσης Βέροιας» στη
συγκρότηση του προγράμματος υπηρεσιών εκπαίδευσης, αποδέχεται τα
αποτελέσματα των προτάσεων που περιέχονται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα
και αναπροσαρμόζει αντίστοιχα τις δικές της υπηρεσίες εκπαίδευσης.
2. Τηρεί βάση δεδομένων την οποία διαθέτει στο «μουσείο εκπαίδευσης
Βέροιας» για την συγκρότηση του προγράμματος υπηρεσιών εκπαίδευσης.
3. Την οργάνωση και λειτουργία εκπαιδευτικών τμημάτων που αναφέρονται σε
όλες τις μορφές τέχνης ταυτόχρονα με την έναρξη ισχύος της παρούσης και
συγκεκριμένα.
 Μουσική – με την οργάνωση και λειτουργία Ωδείου που θα παρέχει
υπηρεσίες εκπαιδευτικού χαρακτήρα με μαθήματα όλων των
αναγνωρισμένων από το Υπουργείο Πολιτισμού μουσικών οργάνων,
αλλά και φιλαρμονικής και πολυφωνικής χορωδίας.
 Χορός – με την οργάνωση και λειτουργία σχολής χορού που θα
προσφέρει υπηρεσίες εκπαιδευτικού χαρακτήρα.
 Εικαστικά –με την οργάνωση και λειτουργία εικαστικού εργαστηρίου
που θα παρέχει εκπαιδευτικού χαρακτήρα υπηρεσίες με τμήματα
ζωγραφικής, χαρακτικής, κοσμήματος, βιτρώ.
 Λαογραφία –με την οργάνωση και λειτουργία τμημάτων που θα
παρέχουν υπηρεσίες εκπαιδευτικού χαρακτήρα για την εκμάθηση
παραδοσιακών χορών.
4. Την οργάνωση και λειτουργία θεματικών βιβλιοθηκών στο χώρο της
βιβλιοθήκης της επιχείρησης με αντικείμενα την επιστήμη, την τέχνη, την
αισθητική, τη φιλοσοφία, την τεχνολογία, την ιστορία και την αρχαιολογία.
5. Την οργάνωση και λειτουργία ενός αντίστοιχου διαδικτυακού τόπου με σκοπό
την διάχυση των σχετικών με τα ανωτέρω πληροφοριών.
6. Την άμεση με την έναρξη ισχύος της παρούσης παραχώρηση των κτιριακών
υποδομών της επιχείρησης, για την υλοποίηση των δράσεων της παρούσας
καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της και συγκεκριμένα τα ακόλουθα κτίρια:
 Κτίριο Αντωνιάδειας Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών που βρίσκεται στην
οδό Α. Αντωνιάδη 19 στη Βέροια για τη στέγαση των εκπαιδευτικών

δραστηριοτήτων που έχουν ως αντικείμενα τη μουσική, το χορό, τα
εικαστικά και τους παραδοσιακούς χορούς, αλλά και για τη φιλοξενία σε
αυτά των διαλέξεων, των σεμιναρίων και των συνεδρίων.
 Κτίριο Δημοτικής Βιβλιοθήκης «Θ. Ζωγιοπούλου» που βρίσκεται στην
οδό Θ. Ζωγιοπούλου 5, για τη στέγαση των επιμορφωτικών τμημάτων που
έχουν ως αντικείμενα την επιστήμη, την τέχνη, την αισθητική, τη
φιλοσοφία, την τεχνολογία, την ιστορία και την αρχαιολογία. Στον ίδιο
χώρο θα στεγαστούν και θα λειτουργήσουν οι θεματικές βιβλιοθήκες με
ίδια αντικείμενα.
7. Την άμεση με την έναρξη ισχύος της παρούσης διοικητική αλλά και τεχνική
υποστήριξη των δράσεων με τη διάθεση του αναγκαίου προσωπικού και
μέσων και συγκεκριμένα:
 Δύο (2) ατόμων για τη γραμματειακή υποστήριξη του συνόλου των
δραστηριοτήτων που περιγράφονται στην παρούσα προγραμματική
σύμβαση.
 Δύο (2) τεχνικών για την τεχνική υποστήριξη των δραστηριοτήτων που θα
αναπτυχθούν στα πλαίσια του προβλεπόμενου προγραμματισμού της
παρούσας προγραμματικής σύμβασης.
 Μιας (1) βιβλιοθηκονόμου για την οργάνωση και λειτουργία των
θεματικών βιβλιοθηκών.
 Ενός (1) οικονομολόγου για την οικονομική διαχείριση των διατιθέμενων
οικονομικών πόρων.
 Ενός (1) υπεύθυνου για την οργάνωση των δράσεων που προβλέπονται
στην παρούσα προγραμματική σύμβαση.
 Τριών (3) καθαριστριών.
 Επίσης αναλαμβάνει την υποχρέωση εφ’ όσον κριθεί αναγκαίο για την
απρόσκοπτη παροχή των προβλεπόμενων από τη σύμβαση υπηρεσιών να
απασχολεί επιπρόσθετο προσωπικό μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της
κοινής επιτροπής του άρθρου 7.
8. Την αναπροσαρμογή του συνόλου των προσφερόμενων κοινωνικών
υπηρεσιών σύμφωνα με την πρόταση του μουσείου εκπαίδευσης εντός του
2007 και την παρακολούθηση της εξέλιξής τους μέχρι και το 2008 με
απώτερο στόχο την οριστική διαμόρφωση του μοντέλου συγκρότησης και
διαχείρισης των προσφερόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών.
Σημείωση. Το σύνολο των δεδομένων που περιέχονται στις βάσεις δεδομένων υπακούει
στα προβλεπόμενα περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Άρθρο 5
ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Ο προϋπολογισμός της προγραμματικής σύμβασης καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της
ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 4.815.000,00 € αναλυμένος κατά έτος ως εξής :
2006
1.615.000,00 €
2007
1.515.000,00 €
2008
1.685.000,00 €
Ο ανωτέρω προϋπολογισμός επιμερίζεται στα παρακάτω ποσά :
2006 Υποστήριξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
1.150.000,00 €
2006 Υποστήριξη κοινωνικών υπηρεσιών
465.000,00 €
2007 Υποστήριξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
1.100.000,00 €
2007 Υποστήριξη κοινωνικών υπηρεσιών
415.000,00 €
2008 Υποστήριξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
1.250.000,00 €
2008 Υποστήριξη κοινωνικών υπηρεσιών
435.000,00 €
Οι πόροι για την υλοποίηση των στόχων της παρούσας προέρχονται από το Δήμο ο
οποίος και διαθέτει στην ΔΕΤΟΠΟΚΑ τα παρακάτω ποσά

2006 ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
1.400.000,00 €
2007 ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
1.150.000,00 €
2008 ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
1.265.000,00 €
Τα ποσά αυτά εγγράφονται στον ετήσιο στον προϋπολογισμό του Δήμου στον Κ.Α.
00/6736.001 «Συμμετοχή στην προγραμματική σύμβαση με ΔΕΤΟΠΟΚΑ».
Ειδικότερα για το έτος 2006 υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον ίδιο κωδικό ποσού
1.000.000,00 €
Η ΔΕΤΟΠΟΚΑ συμβάλλει για την υλοποίηση της σύμβασης με τα ακόλουθα ποσά
που προέρχονται από την είσπραξη πολιτιστικού τέλους αλλά και πιστώσεων από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο που προϋπολογίζονται στα παρακάτω ποσά
2006
215.000,00 €
2007
365.000,00 €
2008
420.000,00 €
Άρθρο 6
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΙΣΧΥΟΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
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.
o Τον Δήμαρχο Βέροιας ως πρόεδρο
o Από ένα εκπρόσωπο της ΤΕΔΚ
o Από ένα εκπρόσωπο του Μουσείου Εκπαίδευσης Βέροιας.
o Από ένα εκπρόσωπο της ΔΕΤΟΠΟΚΑ
Έργο 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 χρηματοδότηση του Δήμου Βέροιας θα διακόπτεται αυτόματα σε
περίπτωση μη πιστής τήρησής του περιγραφομένου στην παρούσα
προγραμματική σύμβαση προγράμματος δράσης.
2. Αποκλείεται συμψηφισμός της χρηματοδότησης του Δήμου Βέροιας με
παροχή οποιασδήποτε μορφής υπηρεσιών του Δήμου.

3. Σε περίπτωση δε που μέχρι τέλους του κάθε έτους η χρηματοδότηση του
Δήμου Βέροιας δεν έχει καταβληθεί, τότε το Μουσείο Εκπαίδευσης Βέροιας,
η ΤΕΔΚ και η ΔΕΤΟΠΟΚΑ 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)
Ο ΤΡΙΤΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ
(ακολουθούν υπογραφές)
Β) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Βέροιας κ. Χρήστο Σκουμπόπουλο για την
υπογραφή της παραπάνω προγραμματικής σύμβασης.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 8 / 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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Κ. Μιχαηλίδης
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