ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 10/2006 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 298/2006
Περίληψη
Έγκριση υπογραφής προγραμματικής
σύμβασης μεταξύ του Δήμου, του
ΥΠ.ΠΟ. και του Κ.Π.Π.Ε.
Σήμερα 5 Ιουνίου 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 1-6-2006 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 … μέλη.
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Γεωργιάδης
Γκαμπέσης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Καλαϊτζίδης
Κεχαγιόγλου
Δημούλα
Γουναράς
Ακριβόπουλος
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Σιδηρόπουλος
Τροχόπουλος
Τζήκα-Μπατσαρά
Σακαλής
Ντόβας
Κρομμύδας
Ρήσσου
Χιονίδης
Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου
Κουρουζίδης
Γαβρίδης
Δάσκαλος
Δελαβερίδης
Μιχαηλίδης
Μηλιόπουλος
Παπαστεργίου
Τσιάρας
Σοφιανίδης
Ορφανίδης

Aπόντες

Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Χ. Φουρνιάδης
Κ. Μιχαηλίδης
Κ. Πουλασουχίδης
Π. Ποταμόπουλος

Απόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης
συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Γκαμπέσης, Γ.
Τροχόπουλος, Χ. Ουσουλτζόγλου, Μ. Γαβρίδης, Δ.
Δάσκαλος, Α. Δελαβερίδης, Γ. Μιχαηλίδης, Σ.
Μηλιόπουλος, Α. Παπαστεργίου, Α. Τσιάρας, Η.
Σοφιανίδης, Γ. Ορφανίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 288/2006
απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Σ. Παναγιωτίδης, Κ.
Χιονίδης, Ι. Κουρουζίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 291/2006
απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Κουρουζίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 292/2006
απόφασης προσήλθε ο κ. Β. Ρήσσου.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 300/2006
απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Γκαμπέσης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 1-6-2006 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου,
που έχει ως εξής:
Με την αρ. 586/01 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας εγκρίθηκε η
σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Βέροιας – Υπουργείου
Πολιτισμού – Δημοτικής Επιχείρησης «Κέντρο Πολιτιστικών Πρωτοβουλιών και
Επικοινωνίας ΟΤΑ», η οποία αντιστοίχως υπογράφηκε στις 9-11-2001.
Καταληκτική ημερομηνία της περιόδου ισχύος της ανωτέρω προγραμματικής
σύμβασης, είναι η 31-12-2006.
Προκειμένου στο πλαίσιο ανανέωσης της συνεργασίας Δήμου Βέροιας και
Υπουργείου Πολιτισμού, να επικαιροποιηθεί το αντικείμενο της εν λόγω σύμβασης
(αναβάθμιση του δικτύου επικοινωνίας μεταξύ των Δήμων της χώρας), απαιτείται η
σύναψη νέας προγραμματικής σύμβασης..
Με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ΠΔ. 410/95 (ΔΚΚ) όπως συμπληρώθηκαν
και τροποποιήθηκαν από εκείνες της παρ. 21 του άρθρου 18 του ν. 2503/97 και του
άρθρου 25 του ν.2738/1999 και ισχύουν, προβλέπεται ότι:
« Για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής και για την
παροχή υπηρεσιών κάθε είδους, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
και τα Νομαρχιακά Διαμερίσματα των Ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, οι σύνδεσμοι Δήμων και
Κοινοτήτων, οι Τ.Ε.Δ.Κ., η Ε.Ν.Α.Ε., η Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., τα Ν.Π.Δ.Δ., τα οποία συνιστούν ή στα οποία
συμμετέχουν οι προαναφερόμενοι οργανισμοί και φορείς, οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και
αποχέτευσης, τα δημοτικά και κοινοτικά 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 απαραίτητα ορίζονται το αντικείμενο της σύμβασης, ο σκοπός
και το περιεχόμενο των μελετών, των έργων, των προγραμμάτων ή των υπηρεσιών που αυτή αφορά, 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 συμβαλλόμενου που παραβαίνει τους όρους
της προγραμματικής σύμβασης. ………………………………….
Οι συμβαλλόμενοι φορείς για την εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων μπορεί να
χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό από
προγράμματα και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλα εθνικά ή περιφερειακά προγράμματα
και από τους προϋπολογισμούς των συμβαλλόμενων φορέων. Είναι δυνατή η χρηματοδότηση των
συμβαλλομένων και από φορείς του δημόσιου τομέα που δεν μετέχουν στην προγραμματική σύμβαση.
………………………………… »

Με βάση τα ανωτέρω, παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο:
1. Να εγκρίνει τη σύναψη (παράταση) προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου
Βέροιας – Υπουργείου Πολιτισμού και Δημοτικής Επιχείρησης «Κέντρο
Πολιτιστικών Πρωτοβουλιών και Επικοινωνίας ΟΤΑ», σύμφωνα με το
συνημμένο σχέδιο.
2. Να εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες και την
υπογραφή της Π.Σ.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 1-6-2006 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
2.- Την με αριθ. 586/2001 προγενέστερη απόφασή του για έγκριση υπογραφής
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, Δήμου Βέροιας και
Κ.Π.Π.Ε., με καταληκτική ημερομηνία ισχύος της την 31-12-2006.
3.- Ότι προκειμένου να επικαιροποιηθεί το αντικείμενο της παραπάνω σύμβασης
(αναβάθμιση δικτύου επικοινωνίας μεταξύ των Δήμων της χώρας) απαιτείται η
σύναψη νέας προγραμματικής σύμβασης.
4.- Το συνημμένο σχέδιο προγραμματικής σύμβασης.

5.- Τις διατάξεις του άρθρου 35 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.), όπως συμπληρώθηκαν και
τροποποιήθηκαν από εκείνες της παρ. 21 του άρθρου 18 του Ν. 2503/97 και του
άρθρου 25 του Ν. 2738/1999, και του άρθρου 106 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου, του
Υπουργείου Πολιτισμού και της Δημοτικής Επιχείρησης «Κέντρο Πολιτιστικών
Πρωτοβουλιών και Επικοινωνίας Ο.Τ.Α. (Κ.Π.Π.Ε.), που έχει ως εξής:
Σήμερα …………….. 2006 στη Βέροια οι παρακάτω φορείς, καλούμενοι στο
εξής «συμβαλλόμενοι» :
1. Το Υπουργείο Πολιτισμού, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό
Πολιτισμού, κ. Γιώργο Βουλγαράκη.
2. Ο Δήμος Βέροιας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Βέροιας, κ.
Χρήστο Σκουμπόπουλο.
Και ως τρίτος συμβαλλόμενος
3. Η Δημοτική Επιχείρηση «Κέντρο Πολιτιστικών Πρωτοβουλιών και
Επικοινωνίας ΟΤΑ», (ΚΠΠΕ-ΟΤΑ), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από την
πρόεδρό της, κ. Μίμα Δημούλα.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 35 του ΠΔ. 410/95 (ΔΚΚ) όπως συμπληρώθηκαν
και τροποποιήθηκαν από εκείνες της παρ. 21 του άρθρου 18 του ν. 2503/97
και του άρθρου 25 του ν.2738/1999 και ισχύουν.
2. Τις αρ. 34370/Εγκ.33/86 και 37287/Εγκ.32/99 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
3. Την αρ. ………./06 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας.
4. Την αρ. ………/06 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής
Επιχείρησης «Κέντρο Πολιτιστικών Πρωτοβουλιών και Επικοινωνίας ΟΤΑ».
Συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα :
Άρθρο 1ο
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα προγραμματική σύμβαση περιέχει κατ’ άρθρο:
1. Περιεχόμενο της σύμβασης
2. Αντικείμενο της σύμβασης
3. Σκοπό της σύμβασης
4. Υποχρεώσεις και δικαιώματα των συμβαλλομένων, ήτοι:
4.1 Του Υπουργείο Πολιτισμού
4.2 Του Δήμου Βέροιας
4.3 Της Δημοτικής Επιχείρησης «Κέντρο Πολιτιστικών Πρωτοβουλιών και
Επικοινωνίας ΟΤΑ»
5. Πόρους και Προϋπολογισμό
6. Διάρκεια ισχύος της σύμβασης – χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης
7. Κοινή Επιτροπή Υλοποίησης και Παρακολούθησης
8. Τροποποίηση της σύμβασης – τελικές διατάξεις
9. Αντισυμβατική συμπεριφορά
10. Επίλυση διαφορών
Άρθρο 2ο
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2.1 Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προγραμματική δέσμευση των
συμβαλλόμενων μερών με σκοπό την εφαρμογή ενός οργανωμένου πλαισίου

συνεργασίας για την παροχή πολύπλευρων υπηρεσιών και την εκτέλεση
προγραμμάτων στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου Βέροιας που θα κατατείνουν
στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της, και ειδικότερα στην
εξυπηρέτηση συγκεκριμένων αναγκών στον τομέα του πολιτισμού.
2.2 Ειδικότερα, το πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών και των προγραμμάτων που
θα εκτελεστούν στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου Βέροιας, σε εφαρμογή της
παρούσας σύμβασης, περιλαμβάνει:
2.2.1 Την ανάπτυξη ενός δικτύου επικοινωνίας μεταξύ των Δήμων της χώρας, που
θα συνεργάζεται με αντίστοιχα ευρωπαϊκά δίκτυα αποβλέποντας σε μια ευρύτερη
πολιτιστική συνεργασία.
2.2.2 Την ενίσχυση πολιτιστικών εφαρμογών των ΟΤΑ αλλά και συνεργαζόμενων
με την Τοπική Αυτοδιοίκηση πολιτιστικών φορέων που δραστηριοποιούνται σε
κάθε είδος καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας. Στο πλαίσιο αυτό
δημιουργούνται θεματικές βιβλιοθήκες για όλες τις μορφές τέχνης,
διοργανώνονται συναντήσεις με ειδικότερα θεματικά αντικείμενα, που αφορούν
στη μουσική, το βιβλίο, τα εικαστικά κ.α., όπου θα παρουσιάζεται το έργο των
φορέων, ενώ θα προβλέπονται σχετικές τιμητικές διακρίσεις.
2.2.3 Την ανάληψη πρωτοβουλιών που αφορούν στη χάραξη και διαχείριση της
πολιτιστικής πολιτικής των ΟΤΑ με την οργάνωση περιφερειακών συναντήσεων
και σεμιναρίων, τη δημιουργία τράπεζας πληροφοριών για την οργάνωση και
ανάπτυξη πολιτιστικών πρωτοβουλιών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, την
ανταλλαγή πληροφοριών με σκοπό την προώθηση συνεργασιών για κοινά σχέδια
δράσης, καλλιτεχνικές ανταλλαγές, για την καλύτερη οργάνωση – διακίνηση της
καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
2.2.4 Την ανάληψη πρωτοβουλιών που αφορούν στην υποστήριξη των ΟΤΑ, με
τη συγκέντρωση και τη μεταφορά τεχνογνωσίας για θέματα δημιουργίας,
οργάνωσης και λειτουργίας πολιτιστικών μονάδων στην περιφέρεια.
Άρθρο 3ο
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σκοπός της σύμβασης είναι, μέσω της θεσμικά διασφαλισμένης συνεργασίας
των συμβαλλομένων μερών αυτής, η αποτελεσματική αντιμετώπιση όλων των
προαναφερόμενων στα εδάφια της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της παρούσας,
υπηρεσιών και προγραμμάτων που θα παρασχεθούν και θα εκτελεστούν στην
εδαφική περιφέρεια του Δήμου Βέροιας.
Άρθρο 4ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης τα συμβαλλόμενα μέρη
αναλαμβάνουν ένα σύνολο υποχρεώσεων και δικαιωμάτων, που προσδιορίζεται ως
εξής:
4.1 Υποχρεώσεις και δικαιώματα του Υπουργείου Πολιτισμού.
4.1.1 Χρηματοδότηση των δράσεων που περιγράφονται στην παρούσα
προγραμματική σύμβαση με τα ποσά που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 5
της παρούσας.
4.1.2 Παρέμβαση προς τους τρίτους φορείς του δημοσίου των οποίων η
συμμετοχή για την υλοποίηση δραστηριοτήτων της παρούσας προγραμματικής
σύμβασης κρίνεται αναγκαία.
4.1.3 Συμμετοχή με έναν εκπρόσωπό του στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης.

4.2. Υποχρεώσεις και δικαιώματα του Δήμου Βέροιας.
4.2.1 Χρηματοδότηση των δράσεων που περιγράφονται στην παρούσα
προγραμματική σύμβαση με τα ποσά που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 5
της παρούσας.
4.2.2
Συμμετοχή με έναν εκπρόσωπό του στην κοινή επιτροπής
παρακολούθησης.
4.3. Υποχρεώσεις και δικαιώματα της Δημοτικής Επιχείρησης «Κέντρο
Πολιτιστικών Πρωτοβουλιών και Επικοινωνίας ΟΤΑ».
4.3.1 Διοργάνωση της ετήσιας συνάντησης των ΟΤΑ, και των συνεργαζόμενων
με την τοπική αυτοδιοίκηση φορέων που δραστηριοποιούνται στο χώρο του
πολιτισμού, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών, την προώθηση
συνεργασιών, την παρουσίαση του έργου τους και την απονομή τιμητικών
διακρίσεων, σε όσους από αυτούς διακρίθηκαν στο χώρο της πολιτιστικής
δημιουργίας. Θα δημιουργηθεί δυνατότητα συμμετοχής στη συνάντηση αυτή και
αντίστοιχων φορέων του ευρωπαϊκού χώρου με σκοπό την ανταλλαγή
πληροφοριών & εμπειριών και την προώθηση συνεργασιών σε ευρωπαϊκό
επίπεδο.
4.3.2 Διοργάνωση εναλλακτικά ετήσιων θεματικών συναντήσεων με αντικείμενο
το βιβλίο, τη λαογραφία, τα εικαστικά, τον κινηματογράφο και το χορό, με σκοπό
την προβολή των δραστηριοτήτων που αναπτύσσουν οι φορείς της τοπικής
αυτοδιοίκησης στους τομείς αυτούς.
4.3.3 Οργάνωση θεματικών βιβλιοθηκών για όλους τους τομείς της τέχνης και
των γραμμάτων (εικαστικά, χορό, λαογραφία κ.ά.) με στόχο την υποβοήθηση του
έργου των ΟΤΑ στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους.
4.3.4 Καταγραφή του συνόλου των πολιτιστικών υποδομών της περιφέρειας με
σκοπό τη δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων που θα είναι διαθέσιμη
μέσω του διαδικτύου σε όλους τους ενδιαφερόμενους, με σκοπό τον καλύτερο
δυνατό σχεδιασμό και διαχείριση των πολιτιστικών προϊόντων που διακινούνται
στην περιφέρεια.
4.3.5 Δημιουργία βάσης δεδομένων που θα είναι διαθέσιμη μέσω του διαδικτύου
και αφορά στην ανάπτυξη πολιτιστικών πρωτοβουλιών σε όλους τους επιμέρους
τομείς (βιβλίο, εικαστικά, χορός κ.ά.) σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, με σκοπό την
ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων για τα τεκταινόμενα στο χώρο του
πολιτισμού, αλλά και των δυνατοτήτων ανάληψης αντίστοιχων πρωτοβουλιών
από αυτούς, καθώς και των δυνατοτήτων χρηματοδότησής τους από ευρωπαϊκά
προγράμματα.
4.3.6 Οργάνωση ετήσιων ενημερωτικών σεμιναρίων που θα απευθύνονται σε
στελέχη των ΟΤΑ που δραστηριοποιούνται στο χώρο του πολιτισμού με
αντικείμενο το σχεδιασμό και τη διαχείριση πολιτιστικών προϊόντων αλλά και
πολιτιστικών μονάδων.
4.3.7 Συμμετοχή με έναν εκπρόσωπό του στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης.
Άρθρο 5ο
ΠΟΡΟΙ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
5.1 Οι πόροι για την υλοποίηση των στόχων της παρούσας προέρχονται: α) Από το
Υπουργείο Πολιτισμού και αφορούν χρηματοδότηση ποσού ύψους € 250.000,00
(διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ) για το 2007, ποσού ύψους € 265.000,00
(διακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων ευρώ) για το 2008, ποσού ύψους € 280.000,00
(διακοσίων οδόντα χιλιάδων ευρώ) για το 2009, ποσού ύψους € 300.000,00
(τριακοσίων χιλιάδων ευρώ) για το 2010, ποσού ύψους € 320.000,00 (τριακοσίων

είκοσι χιλιάδων ευρώ) για το 2011 και β) Από το Δήμο Βέροιας, ποσού ύψους
€
250.000,00 (διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ) για το 2007, ποσού ύψους €
265.000,00 (διακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων ευρώ) για το 2008, ποσού ύψους €
280.000,00 (διακοσίων οδόντα χιλιάδων ευρώ) για το 2009, ποσού ύψους €
300.000,00 (τριακοσίων χιλιάδων ευρώ) για το 2010, ποσού ύψους € 320.000,00
(τριακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ) για το 2011. Οι δαπάνες αυτές θα βαρύνουν
αντίστοιχες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου αντιστοίχως των ετών 2007,
2008, 2009, 2010 και 2011 με αντίστοιχους Κ.Α. και τίτλους.
5.1.1 Οι πόροι για την υλοποίηση των στόχων της παρούσας, για ολόκληρο το
διάστημα ισχύος της, ενισχύουν τη Δημοτική Επιχείρηση «Κέντρο Πολιτιστικών
Πρωτοβουλιών και Επικοινωνίας ΟΤΑ».
2007
2008
2009
2010
2011

Δήμος Βέροιας
Δήμος Βέροιας
Δήμος Βέροιας
Δήμος Βέροιας
Δήμος Βέροιας

€ 250.000
€ 265.000
€ 280.000
€ 300.000
€ 320.000

-

Υπουργείο Πολιτισμού
Υπουργείο Πολιτισμού
Υπουργείο Πολιτισμού
Υπουργείο Πολιτισμού
Υπουργείο Πολιτισμού

€ 250.000
€ 265.000
€ 280.000
€ 300.000
€ 320.000

5.2 Ο προϋπολογισμός της προγραμματικής σύμβασης καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος
της ανέρχεται στο συνολικό ποσό των € 2.830.000,00 (δύο εκατομμυρίων
οκτακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ) αναλυόμενος κατά έτος ως εξής:
2007
2008
2009
2010
2011

€ 500.000
€ 530.000
€ 560.000
€ 600.000
€ 640.000

5.2.1 Ο ανωτέρω προϋπολογισμός επιμερίζεται στα παρακάτω ποσά :
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2011
2011
2011

Μισθοδοσία προσωπικού
Λειτουργικές δαπάνες
Δράσεις
Μισθοδοσία προσωπικού
Λειτουργικές δαπάνες
Δράσεις
Μισθοδοσία προσωπικού
Λειτουργικές δαπάνες
Δράσεις
Μισθοδοσία προσωπικού
Λειτουργικές δαπάνες
Δράσεις
Μισθοδοσία προσωπικού
Λειτουργικές δαπάνες
Δράσεις

€ 80.000
€ 80.000
€ 340.000
€ 84.000
€ 84.000
€ 362.000
€ 88.200
€ 88.000
€ 383.800
€ 92.610
€ 93.000
€ 414.390
€ 97.240
€ 98.000
€ 444.760

Σε περίπτωση αδυναμίας ενός των συμβαλλομένων να ανταποκριθεί στις
προβλεπόμενες ετήσιες οικονομικές του υποχρεώσεις, αυτές μπορούν να
μεταφερθούν στην χρήση του επομένου οικονομικού έτους με τον όρο ότι αυτή η
ενέργεια δεν δημιουργεί οποιαδήποτε προβλήματα στην υλοποίηση των στόχων της
παρούσας προγραμματικής σύμβασης και πάντα με τη σύμφωνη γνώμη της

προβλεπόμενης στο άρθρο 7 κοινής επιτροπής παρακολούθησης της προγραμματικής
σύμβασης.
Άρθρο 6ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
6.1 Η διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης είναι πενταετής (5 έτη),
αρχίζει στις 1-1-2007 και λήγει στις 31-12-2011.
6.2 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.
6.3 Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης προσδιορίζεται από την
κοινή επιτροπή και καλύπτει όλη τη διάρκεια ισχύος της.
Άρθρο 7ο
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
7.1 Συνιστάται όργανο παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης που
ονομάζεται κοινή επιτροπή και η οποία αποτελείται από :
 Τον Δήμαρχο Βέροιας, ως πρόεδρο.
 Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού, ως μέλος.
 Έναν εκπρόσωπο της Δημοτικής Επιχείρησης «Κέντρο Πολιτιστικών
Πρωτοβουλιών και Επικοινωνίας ΟΤΑ», ως μέλος.
7.2 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 φορέων.
Άρθρο 8ο
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
8.1 Η παρούσα μπορεί να τροποποιηθεί, να συμπληρωθεί ή να καταργηθεί με
απόφαση της Κοινής Επιτροπής του άρθρου 7 μετά από σχετικές αποφάσεις των
αντίστοιχων οργάνων των συμβαλλομένων μερών.
8.2 Η μη άσκηση των δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε
συμβαλλόμενο μέρος ή η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση
αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση
των συμβαλλομένων μερών από δικαιώματα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή
αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από την
προγραμματική σύμβαση.
Άρθρο 9ο
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
9.1 Η χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού θα διακόπτεται αυτόματα σε
περίπτωση μη πιστής τήρησης του περιγραφομένου στην παρούσα προγραμματική
σύμβαση προγράμματος δράσης.
9.2 Αποκλείεται συμψηφισμός της χρηματοδότησης του Υπουργείου Πολιτισμού με
παροχή οποιασδήποτε μορφής υπηρεσιών του.

9.3 Όλοι οι όροι της ανωτέρω σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις, παράβαση δε έστω
και ενός από αυτούς δίνει δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης από τους
αντισυμβαλλόμενους.
Άρθρο 10ο
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που δεν δύναται να διευθετηθεί
από την Κοινή Επιτροπή, θα επιλύεται με διαιτησία στα αρμόδια δικαστικά όργανα,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 867 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως
αυτές ισχύουν κάθε φορά.
ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ
Η παρούσα συντάχθηκε σε 4 (τέσσερα) όμοια
υπογεγραμμένα από τους συμβαλλόμενους ως ακολούθως.

πρωτότυπα

αντίτυπα

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
(Aκολουθούν υπογραφές)
Από τις διατάξεις της παραπάνω απόφασης δεν προκαλείται καμία δαπάνη σε
βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Βέροιας για το τρέχον έτος, ενώ προκαλείται
δαπάνη ύψους: € 250.000,00 για το έτος 2007, ύψους € 265.000,00 για το έτος 2008,
ύψους € 280.000,00 για το έτος 2009, ύψους € 300.000,00 για το έτος 2010 και ύψους
€ 320.000,00 για το έτος 2011.
Β) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Βέροιας κ. Χρήστο Σκουμπόπουλο για την
υπογραφή της παραπάνω προγραμματικής σύμβασης.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 298 / 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.
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Θ.
Γ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ
Χ.
Μ.
Χ.
Σ.
Β.

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

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΙ ΠΑΡΕΔΡΟΙ
Κ. Μιχαηλίδης
Π. Ποταμόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 8-6-2006
Ο Δήμαρχος
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Τσιάρας
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Ορφανίδης

