ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 14/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 339/2009
Περίληψη
Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 169/2009 απόφασης Δ.Σ.
περί υπογραφής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του
Δήμου, της ΔΗ.Κ.Ε.Α.Π.Π., της Πνευματικής &
Ολυμπιακής Στέγης Δημητρίου Βικέλα και της Ν.Α.
Ημαθίας για την υλοποίηση του προγράμματος «Νεολαία σε
Δράση».
Σήμερα 1 Ιουνίου του έτους 2009 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 28-5-2009 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών
Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο,
σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 23 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Κ. Συμεωνίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Γ. Κάκαρης
Χ. Σκουμπόπουλος
Σ. Παναγιωτίδης
Ι. Ακριβόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Ι. Καλαϊτζίδης
Γ. Ορφανίδης

Σ.
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Β.

Aπόντες
Μηλιόπουλος
Μαυροκεφαλίδης
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Ι. Καπετανίδης
Σ. Κρομμύδας
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Η. Σοφιανίδης
Π. Ποταμόπουλος
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης
Β. Ρήσσου
Ι. Ταρασίδης

Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων
Κ. Καπανίδης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθαν
οι κ.κ. Κ. Συμεωνίδης, Μ. Τρανίδης, Α. Παπαστεργίου, Γ. Ορφανίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 334/2009 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ.
Σ. Παναγιωτίδης, Ε. Σοφιανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 335/2009 απόφασης αποχώρησε ο κ.
Π. Τσαπαρόπουλος.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ.336/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Π.
Τσαπαρόπουλος και αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Γ. Ορφανίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 338/2009 απόφασης αποχώρησαν οι
κ.κ. Σ. Παναγιωτίδης, Ε. Σοφιανίδης, Ι. Καλαϊτζίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 339/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Ι.
Καλαϊτζίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 340/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Σ.
Παναγιωτίδης και αποχώρησε ο κ. Γ. Κάκαρης.
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 344/2009 απόφασης αποχώρησε ο κ. Σ.
Διαμαντής.
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 350/2009 απόφασης αποχώρησε ο κ.
Π. Τσαπαρόπουλος.
10) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 351/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Π.
Τσαπαρόπουλος.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 27-5-2009 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου,
που έχει ως εξής:
Με την αριθ. 169/09 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η
υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου, της ΔΗ.Κ.Ε.Α.Π.Π., της
Πνευματικής & Ολυμπιακής Στέγης Δημητρίου Βικέλα και της Ν.Α. Ημαθίας για την
υλοποίηση του προγράμματος «Νεολαία σε Δράση».
Επί της παραπάνω σύμβασης καθίστανται αναγκαίες ορισμένες τροποποιήσεις
προκειμένου να εναρμονιστούν οι υποχρεώσεις της Ν.Α.Ημαθίας με τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά για την έκδοση των ενταλμάτων πληρωμής από την αρμόδια
υπηρεσία.
Υστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το συμβούλιο για την έγκριση ή μη
τροποποίησης της παραπάνω απόφασης όπως σχετικά φαίνεται στην συνημμένη νέα
σύμβαση..
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 27-5-2009 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου.
2.- Την αριθ. 169/2009 απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε η υπογραφή
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βέροιας, της Κοινωφελούς Δημοτικής
Επιχείρησης Αθλητισμού, Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Βέροιας
(ΔΗ.Κ.Ε.Α.Π.Π.), του Νομικού Προσώπου του Δήμου Βέροιας «Πνευματική και
Ολυμπιακή Στέγη Δημητρίου Βικέλα» και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας
για την υλοποίηση του προγράμματος «Νεολαία σε Δράση».
3.- Την αναγκαιότητα τροποποίησης της παραπάνω απόφασης προκειμένου να
εναρμονισθούν οι υποχρεώσεις της Νομαρχιακής Αυτ/σης Ημαθίας με τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση των ενταλμάτων πληρωμής από την
αρμόδια υπηρεσία της.
4.- Τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει την τροποποίηση της αρ. 169/2009 απόφασής του αντικαθιστώντας
την παράγραφο Α αυτής, ως εξής:
«Α)Εγκρίνει την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου
Βέροιας, της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Αθλητισμού, Παιδείας και
Περιβάλλοντος Δήμου Βέροιας (ΔΗ.Κ.Ε.Α.Π.Π.), του Νομικού Προσώπου του
Δήμου Βέροιας «Πνευματική και Ολυμπιακή Στέγη Δημητρίου Βικέλα» και της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας, που έχει ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Σήμερα …… Μαρτίου 2009 στη Βέροια οι παρακάτω φορείς, καλούμενοι στο
εξής «συμβαλλόμενοι» :
1. Ο «Δήμος Βέροιας», όπως εκπροσωπείται νόμιμα από την Δήμαρχο, κα
Χαρίκλεια Ουσουλτζόγλου – Γεωργιάδη.
2. Η «Πνευματική και Ολυμπιακή Στέγη Δημητρίου Βικέλα», (που
συστάθηκε με την απόφαση 9761/2004 Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας - ΦΕΚ 1601/2004 τ. 2ο ) όπως εκπροσωπείται νόμιμα
από τον πρόεδρό της, κ. Γεώργιο Μιχαηλίδη.
3. Η «Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας», όπως εκπροσωπείται νόμιμα από
τον Νομάρχη Ημαθίας, κ. Κωνσταντίνο Καραπαναγιωτίδη.

Και η συμμετέχουσα
4. Δημοτική Επιχείρηση «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού,
Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Βέροιας» (που συστάθηκε με την
απόφαση 8694/2008 Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας - ΦΕΚ 2225/2008 τ. 2ο ) , όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον
πρόεδρό της, κ. Μιχαήλ Τρανίδη.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 225 του ν. 3463/06 – ΦΕΚ 114 Α (Κ.Δ.Κ.) «
Προγραμματικές συμβάσεις
2. Τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν. 3463/06 – ΦΕΚ 114 Α (Κ.Δ.Κ.)
«Διοίκηση νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου» με τις οποίες
αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 203 του ΠΔ 410/95 (καταργήθηκε
με το άρθρο δεύτερο του ν. 3463/06)
3. Τις διατάξεις του άρθρου 257 του ν. 3463/06 – ΦΕΚ 114 Α (Κ.Δ.Κ.)
«κανονισμοί –Συμβάσεις» των δημοτικών επιχειρήσεων
4. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ.15 του ν. 1622/86 «τοπική αυτοδιοίκηση –
περιφερειακή ανάπτυξη και δημοκρατικός προγραμματισμός» (ΦΕΚ 92
Α΄/86) σχετικά με την αρμοδιότητα της Ν.Α. να συνάπτει προγραμματικές
συμβάσεις με φορείς του δημόσιου τομέα.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 6 του Ν. 1832/89 «τροποποίηση και
συμπλήρωση της νομοθεσίας για την τοπική αυτοδιοίκηση την αποκέντρωση
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 54 Α΄/89 ) σχετικά με τη δυνατότητα σύναψης
προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ ΟΤΑ και φορέων του Δημόσιου τομέα
του άρθρου 1 παρ 6 του ν. 1256/82 (ΦΕΚ 65 Α/82)
6. Τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ 1.β του Ν.1892/90 «για τον εκσυγχρονισμό
και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»( ΦΕΚ 101 Α΄/ 31-7-1990 ) σχετικά με
την επαναοριοθέτηση του Δημοσίου Τομέα του άρθρου 1 παρ 6 Ν 1256/82
(ΦΕΚ 65 Α/82)
7. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ.7 Ν.2344/95 (ΦΕΚ 212 Α΄/95) ‘Οργάνωση
πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις’ με το οποίο προστέθηκε στο άρθρο
46 του Ν. 2218/94 η παράγραφος 6 ‘περί δυνατότητας Ν.Α. να συνάπτουν
προγραμματικές συμβάσεις κατά το άρθρο 28 του ΠΔ 323/1989.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 12 ‘περί συμβάσεων’ του ΠΔ 30/96 (ΦΕΚ 21 Α΄/ 22-96) ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.
9. Τη με αρ. ………../09 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας.
10. Τη με αρ. ……… /09 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
«Πνευματικής και Ολυμπιακής Στέγης Δημητρίου Βικέλα».
11. Τη με αρ. …….. /09 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «Δημοτικής
Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού, Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου
Βέροιας».
12. Τη με αρ. ……… /09 απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ημαθίας.

Συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα :
Προοίμιο
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 Δήμου Βέροιας
4.2 Της Πνευματικής και Ολυμπιακής Στέγης Δημητρίου Βικέλα
4.3 Της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού, Παιδείας και
Περιβάλλοντος Δήμου Βέροιας
4.4 Της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας
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 αθλητισμού και 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 δράσεων που θα απευθύνονται στο χώρο της νεολαίας και θα
δημιουργούν κίνητρα για την ενασχόλησή της με τον πολιτισμό και τον
αθλητισμό, ενώ παράλληλα θα συμβάλουν στην ανάπτυξη του αθλητικού
πνεύματος και στην κοινωνική ένταξη των νέων στον σχεδιασμό ανάπτυξης της
περιοχής ήτοι :



Την υποστήριξη αθλητικών και πολιτιστικών δράσεων του προγράμματος
«Νεολαία σε Δράση».
Τη δημιουργία ιστοσελίδας για ενημέρωση στις δράσεις του «Νεολαία σε
Δράση».

2.2.2 Οι στρατηγικοί στόχοι της αφιέρωσης ενός ολόκληρου έτους εκδηλώσεων
στη νεολαία, στον πολιτισμό και στον αθλητισμό μέσω της διοργάνωσης
«Νεολαία σε Δράση», είναι μεταξύ άλλων οι κάτωθι:





















Να προβληθεί η Βέροια ως πόλη σύγχρονη, νεανική, με πολιτιστικό
υπόβαθρο, με αθλητική παιδεία και σημαντικό διαχρονικό έργο στον
αθλητισμό, με κοινωνικές ευαισθησίες και προστατευτική πολιτική υπέρ του
περιβάλλοντος.
Να προβληθεί η τοπική αυτοδιοίκηση η οποία και είχε την πρωτοβουλία,
μέσω του Δήμου Βέροιας, ως η Σύγχρονη και Αποτελεσματική Δύναμη
Ανάπτυξης της Περιφέρειας,
Να δοθεί ένα νέο, διαχρονικό και συνεχές στίγμα αναφοράς της πόλης και
των κατοίκων της Βέροιας, ότι δημιουργούν κάθε μέρα με τη δράση τους ένα
κοινωνικό ιστό αλληλοσεβασμού και υποστήριξης των κατοίκων και
ιδιαίτερα της νεολαίας.
Να προβληθεί η ιστορικότητα της περιοχής αλλά και η πόλη ως η πλέον
φιλόξενη και αθλητική πόλη, όπου αγώνες και αθλητισμός έχουν τις ρίζες
τους στην Αρχαιότητα και ιδιαίτερα στη Μακεδονική περίοδο.
Να προβληθεί ο αθλητικός, ο πολιτιστικός και ο ιστορικός τουρισμός και να
δημιουργηθούν υποδομές που θα προσελκύουν τουρισμό διαχρονικά στην
περιοχή.
Να διοργανωθούν αγώνες αθλημάτων που δεν είναι γνωστά στην περιοχή,
προκειμένου να κινήσουν το ενδιαφέρον της νεολαίας να ασχοληθεί με κάτι
νέο και καινοτόμο για την περιοχή.
Να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε σύγχρονα κοινωνικά θέματα που επηρεάζουν
τους νέους όπως εκπαίδευση, εργασία, περιβάλλον, ψυχαγωγία, αθλητισμός,
πολιτισμός, χρήση και απεξάρτηση εξαρτησιογόνων ουσιών, σεξουαλικά
μεταδιδόμενα νοσήματα, νεανική παραβατικότητα κ.ά.
Να διοργανωθούν δράσεις ελεύθερης έκφρασης που θα δώσουν πνοή και
ώθηση στο πνεύμα πρωτοβουλίας και δημιουργικής απασχόλησης που
συμβάλλουν στην κινητοποίηση των νέων για ενεργή συμμετοχή στα κοινά,
στον εθελοντισμό.
Να προωθηθεί η προαγωγή της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της
νεολαίας
Να δοθεί η δυνατότητα της συμμετοχής δράσης σε νέους με λιγότερες
ευκαιρίες, σε νέους που μειονεκτούν σε σχέση με τους συνομήλικούς τους
(οικονομικά, κοινωνικά εμπόδια, αναπηρία κ.α.)
Να υποστηριχθούν σε ενοποιημένη μορφή κλασσικές αθλητικές και
πρωτότυπες πολιτιστικές δραστηριότητες οργανωμένων συνόλων, άτυπων
ομάδων και μεμονωμένων νέων ατόμων οι οποίες θα υλοποιούνται από
αυτούς και θα προορίζονται για αυτούς, στοχεύοντας στην ενθάρρυνση της
κινητοποίησής τους με παραγωγικό έργο και ουσιαστική συμβολή τους στη
βελτίωση της τοπικής κοινωνίας.

2.2.3 Οι βασικοί άξονες που θα διέπουν την διοργάνωση «Νεολαία σε Δράση»,
αναφορικά με το αθλητικό τμήμα αυτής, θα είναι οι κάτωθι:
1.- Μαθητικός Αθλητισμός (Street Tennis,Ημερίδα κολύμβησης,Τουρνουά
Παίδων,3 ON 3 κ.ά)
2.- Μαζικός Αθλητισμός (Bowling A.M.E.A., Πανενωσιακό τουρνουά σκάκι,
«Συμμετέχω . . 2009», Τουρνουά 5Χ5, Βικελαία γιορτή ποδηλάτου, Ορεινή
ποδηλασία κ.ά)
3.- Σωματειακός – Πρωταθλητικός Αθλητισμός (Ράλι ΦΙΛΙΠΠΟΣ , Παν/νιο
πρωτάθλημα Παγκράτιου αθλήματος, Τουρνουά Ποδοσφαίρου Ερασιτεχνικών

Ομάδων, Φιλικός αγώνας ΒΕΡΟΙΑ-ΠΑΟΚ, Τ.Φ. Πανελλήνιων αγώνων καράτε,
ALL STAR GAME Μπάσκετ Γυναικών κ.α.)
Με βάση τους παραπάνω άξονες, έχει διαμορφωθεί και το ημερολόγιο για το
2009.
2.2.4 Αναφορικά με τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα, αυτές
έχουν στόχο να αναδείξουν την πλούσια πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά της
Βέροιας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής, να ψυχαγωγήσουν αλλά και να
εκπαιδεύσουν τους νέους και ταυτόχρονα να προβάλουν τη Βέροια ως ένα
σύγχρονο πολιτιστικό κέντρο.
1.- Εκθέσεις καλλιτεχνικών δημιουργιών (Διαγωνισμός φωτογραφίας κ.ά).
2.- Επιμορφωτικά Σεμινάρια (Σεμινάριο προπονητών κ.ά).
3.- Ενημερωτικές ημερίδες (Αφιερώματα σε παγκόσμιες ημέρες κ.ά).
4.- Υπαίθριες δραστηριότητες (Έκθεση βιβλίου, Κυνήγι θησαυρού, Πολλαπλές
εκδηλώσεις με θέμα το περιβάλλον).
5.- Συναυλίες.
6.- Πολιτιστική εβδομάδα.
7.- Θεατρική παράσταση Α.Μ.Ε.Α.
8.- 2ο Φεστιβάλ Νεολαίας «ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ»
9.- 2ος Πανελλήνιος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός προς τιμήν του Δ. Βικέλα
2.3 Το συντονισμό 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 αναγκαίων υποδομών.
2.4 Την (ενδεχόμενη) ένταξη επιμέρους δραστηριοτήτων σε Ευρωπαϊκά
Προγράμματα που έχουν στόχους και σκοπούς συναφείς προς το περιεχόμενο της
παρούσας προγραμματικής σύμβασης.
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 Δήμου Βέροιας.
4.1.1 Αναλαμβάνει την υποχρέωση να συντονίσει τους συμβαλλόμενους φορείς, ώστε
να υποστηριχθούν αποτελεσματικά οι αθλητικές και πολιτιστικές δράσεις του
προγράμματος «Νεολαία σε Δράση».
4.1.2 Αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρηματοδοτήσει σειρά ενεργειών που
συνάδουν με το γενικότερο περιεχόμενο της σύμβασης με τα ποσά που αναλυτικά
αναφέρονται στο άρθρο 5 της παρούσας σε όλη τη διάρκεια ισχύος της.
4.1.3 Σε περίπτωση που απαιτείται η συνδρομή και άλλων δημοτικών νομικών
προσώπων για την υλοποίηση της σύμβασης, θα παρεμβαίνει κατάλληλα και θα
συντονίζει τις ενέργειες των συμβαλλομένων μερών προς τους φορείς αυτούς.
4.1.4 Συμμετέχει με έναν εκπρόσωπό του στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης.

4.2. Υποχρεώσεις και δικαιώματα της «Πνευματικής και Ολυμπιακής Στέγης
Δημητρίου Βικέλα».
4.2.1 Αναλαμβάνει την υποχρέωση διοργάνωσης του 2ου Πανελλήνιου
Λογοτεχνικού Διαγωνισμού, που θα πραγματοποιηθεί για δεύτερη χρονιά στη
Βέροια προς τιμή του Δημητρίου Βικέλα.
4.2.2 Αναλαμβάνει την υποχρέωση διοργάνωσης της 4ης Βικελαίας Γιορτής
Ποδηλάτου.
4.2.3 Αναλαμβάνει την υποχρέωση να υποστηρίξει τη σύνταξη προτάσεων που θα
στοχεύουν στη διεκδίκηση πιστώσεων από το ΕΚΤ αλλά και από άλλα κοινοτικά
ταμεία και εθνικά προγράμματα και έχουν ως αντικείμενο τον αθλητισμό και τη
νεολαία, σε όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης.
4.2.4 Συμμετέχει με έναν εκπρόσωπό της στην κοινή επιτροπής παρακολούθησης.
4.3. Υποχρεώσεις και δικαιώματα της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης
Αθλητισμού, Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Βέροιας
4.3.1 Αναλαμβάνει την υποχρέωση διοργάνωσης όλων των αθλητικών και
πολιτιστικών εκδηλώσεων του προγράμματος «Νεολαία σε Δράση», ήτοι αυτών
που περιλαμβάνονται στο αγωνιστικό και πολιτιστικό τμήμα της διοργάνωσης,
και ειδικότερα όσων διενεργηθούν από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας
σύμβασης και μετά.
4.3.2 Για την εκπλήρωση των σκοπών της σύμβασης διαθέτει το αναγκαίο
προσωπικό ή και επιπλέον προσωπικό (αν αυτό απαιτηθεί) για τη σωστή
λειτουργία των στόχων της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.
4.3.3 Επιπλέον αναλαμβάνει, παρέχοντας συμβουλές, να συνδράμει την Ν.Α.
Ημαθίας για την αρτιότερη υλοποίηση του τμήματος του φυσικού αντικειμένου
που η 4η συμβαλλόμενη με την παρούσα σύμβαση δεσμεύεται να εκτελέσει.
4.3.4 Συμμετέχει με έναν εκπρόσωπό της στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης.
4.4. Υποχρεώσεις και δικαιώματα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας
4.4.1 Αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρηματοδοτήσει και υλοποιήσει
συγκεκριμένες ενέργειες που συνάδουν με το γενικότερο περιεχόμενο της
σύμβασης (2ο Φεστιβάλ Νεολαίας «ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ») με τα εξής ποσά για τους
αντίστοιχους τομείς
α) Ενοικίαση ηχητικών εγκαταστάσεων και ηλεκτρονικών μέσων παραγωγής
ήχου , φωτισμός χώρου εκδήλωσης, δαπάνης 7.500,00 €.
β) Δημιουργία και παραγωγή αφισών, προσκλήσεων, φυλλαδίων και
διαφημιστικού υλικού της εκδήλωσης , δαπάνης 2.500,00 €.
Όλα τα παραπάνω θα υλοποιηθούν κατά μήνα Ιούλιο 2009.
4.4.2 Συμμετέχει με έναν εκπρόσωπό της στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης.
Άρθρο 5ο
ΠΟΡΟΙ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
5.1 Οι πόροι για την υλοποίηση των στόχων της παρούσας προέρχονται :
Α) Από το Δήμο Βέροιας με χρηματοδότηση ποσού ύψους € 50.000,000
(πενήντα χιλιάδων ευρώ), ο οποίος για το σκοπό αυτό έχει εγγράψει στον
προϋπολογισμό του έτους 2009 πίστωση ποσού € 50.000,000 (πενήντα χιλιάδων
ευρώ) και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 00/6736.009. με τίτλο «Συμμετοχή στην

προγραμματική σύμβαση για τη διοργάνωση εκδηλώσεων του προγράμματος
«Νεολαία σε Δράση».
Β) Από τη «Πνευματικής και Ολυμπιακής Στέγης Δημητρίου Βικέλα» με
χρηματοδότηση ποσού ύψους € 10.000,00 (δέκα χιλιάδων ευρώ).
Γ) Από τη «Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Αθλητισμού, Παιδείας και
Περιβάλλοντος Δήμου Βέροιας» με χρηματοδότηση ποσού ύψους € 10.000,00
(δέκα χιλιάδων ευρώ).
Δ) Από τη «Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας» με χρηματοδότηση ποσού ύψους €
10.000,00 (δέκα χιλιάδων ευρώ) από το Νομαρχιακό πρόγραμμα ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ
έτους 2009 με κωδικό ……………………………………………..
5.2 Ο προϋπολογισμός της προγραμματικής σύμβασης καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος
της ανέρχεται στο συνολικό ποσό των € 80.000,00 (oογδόντα χιλιάδων ευρώ).
5.2.1 Οι πόροι για την υλοποίηση των στόχων της παρούσας προέρχονται :


Από το Δήμο Βέροιας για το διάστημα ισχύος της παρούσης και ενισχύουν τη
«Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Αθλητισμού, Παιδείας και Περιβάλλοντος
Βέροιας» με το παρακάτω ποσό, για τις αντίστοιχες δράσεις:

ΦΟΡΕΑΣ
ΠΟΣΟ
ΕΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Σ
Σ

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΡΑΣΗ

2009

Δημοτική
Κοινωφελής
Επιχείρηση
Αθλητισμού,
Παιδείας και
Περιβάλλοντος

Διοργάνωση
τμήματος
εκδηλώσεων
«Νεολαία σε
Δράση»



Δήμος Βέροιας

€.50.000,00

Από την Πνευματική και Ολυμπιακή Στέγη Δημητρίου Βικέλα για το διάστημα
ισχύος της παρούσης με το παρακάτω ποσό, και προορίζονται (οι πόροι) για τις
αντίστοιχες δράσεις:

ΦΟΡΕΑΣ
ΠΟΣΟ
ΕΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Σ
Σ

2009



Πνευματική και
Ολυμπιακή Στέγη
Δημητρίου Βικέλα

ΔΡΑΣΗ

Πνευματική και
Ολυμπιακή Στέγη
Δημητρίου Βικέλα

1. Διοργάνωση του 2ου
Πανελλήνιου
Λογοτεχνικού
Διαγωνισμού προς
τιμήν του Δ. Βικέλα
2. Διοργάνωση
Βικελαίας Γιορτής
Ποδηλάτου

Από τη «Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Αθλητισμού, Παιδείας και
Περιβάλλοντος» για το διάστημα ισχύος της παρούσης με το παρακάτω ποσό και
προορίζονται (οι πόροι) για τις αντίστοιχες δράσεις:

ΕΤΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

2009

Δημοτική Κοινωφελής
Επιχείρηση
Αθλητισμού, Παιδείας
και Περιβάλλοντος



€ 10.000,00

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

€ 10.000,00

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Δημοτική
Κοινωφελής
Επιχείρηση
Αθλητισμού,
Παιδείας και
Περιβάλλοντος

ΔΡΑΣΗ
Διοργάνωση
τμήματος
εκδηλώσεων
«Νεολαία σε
Δράση»

Από τη «Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας» για το διάστημα ισχύος της
παρούσης με τo παρακάτω ποσό, για την αντίστοιχη δράση:

ΕΤΟΣ

2009

ΦΟΡΕΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ν. Α. Ημαθίας

ΠΟΣΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

€ 10.000,00

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ν.Α. Ημαθίας με
την συνδρομή της
Δημοτικής
Κοινωφελούς
Επιχείρησης
Αθλητισμού,
Παιδείας και
Περιβάλλοντος

ΔΡΑΣΗ
Διοργάνωση
μέρους της
εκδήλωσης
2ου Φεστιβάλ
Νεολαίας
«ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ»

Άρθρο 6ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
6.1 Η παρούσα σύμβαση έχει επτάμηνη διάρκεια, αρχίζει από την υπογραφή της και
λήγει στις 31-12-2009.
6.2 Από την έναρξη ισχύος της παρούσας προγραμματικής σύμβασης παύει η ισχύς
κάθε τυχόν 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:





Την Δήμαρχο Βέροιας, ως πρόεδρο.
Έναν εκπρόσωπο της «Πνευματικής και Ολυμπιακής Στέγης Δημητρίου
Βικέλα», ως μέλος.
Έναν εκπρόσωπο της «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού,
Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Βέροιας», ως μέλος.
Έναν εκπρόσωπο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας, 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, προσδιορίζοντας και τις δράσεις όλων των μερών που
υπογράφουν την παρούσα 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 συμμετοχή του Δήμου Βέροιας ή της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης
Αθλητισμού, Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Βέροιας ή της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Ημαθίας θα διακόπτεται αυτόματα σε περίπτωση έλλειψης ετησίου
προγράμματος δράσης ή σε περίπτωση μη πιστής τήρησής του.
9.2 Αποκλείεται συμψηφισμός της συμμετοχής του Δήμου Βέροιας ή της Δημοτικής
Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού, Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Βέροιας
ή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας με παροχή οποιασδήποτε μορφής
υπηρεσιών τους.
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 5 (πέντε) όμοια πρωτότυπα αντίτυπα υπογεγραμμένα
από τους συμβαλλόμενους ως ακολούθως».
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
(Ακολουθούν υπογραφές)

Κατά τα λοιπά ισχύει η αρ. 169/2009 απόφασή του.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 339 / 2009
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μ.
Δ.
Τ.
Γ.
Π.
Ν.
Α.
Α.
Ν.
Κ.
Μ.
Γ.

Σουμελίδης
Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Συμεωνίδης
Τρανίδης
Κάκαρης

Σ.
Ι.
Σ.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
Καπετανίδης
Κρομμύδας

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 18/6/2009
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
Σ.
Ι.
Ε.
Μ.
Μ.
Ε.
Ι.
Γ.

Σκουμπόπουλος
Παναγιωτίδης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

