ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 21/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 536/2009
Περίληψη
Συναίνεση Δ.Σ. για την ίδρυση Προγρ. Μεταπτυχιακών
Σπουδών στην «Επιστήμη του Διαδικτύου» υπογραφής
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του
Τμήματος Μαθηματικών του Α.Π.Θ.
Σήμερα 21 Σεπτεμβρίου 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 17-9-2009 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 25 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Σ. Μηλιόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Κ. Συμεωνίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Γ. Κάκαρης
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Ι. Καλαϊτζίδης
Γ. Ορφανίδης

Σ.
Ι.

Aπόντες
Παναγιωτίδης
Ακριβόπουλος

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Ι. Καπετανίδης
Σ. Κρομμύδας
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.
Σ. Μηλιόπουλος, Ν. Μωυσιάδης, Ν. Τσιαμήτριος, Ε. Σοφιανίδης, Γ. Ορφανίδης
και αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Γεωργιάδης, Ι. Καλαϊτζίδης, Σ. Διαμαντής.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 523/2009 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ.
Ορφανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 524/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Α.
Παπαστεργίου και αποχώρησαν οι κ.κ. Β. Γιαννουλάκης, Ε. Σοφιανίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 525/2009 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α.
Δελαβερίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 532/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Α.
Δελαβερίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Μωυσιάδης, Ν. Τσιαμήτρος, Μ.
Τσιαμήτρου-Καραχατζή.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 533/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν.
Τσιαμήτρος.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 534/2009 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ν.
Μωυσιάδης, Β. Γιαννουλάκης και αποχώρησε ο κ. Γ. Κάκαρης.
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 536/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ.
Κάκαρης.
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 537/2009 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.
Δελαβερίδης, Β. Γιαννουλάκης.
10) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 546/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Β.
Γιαννουλάκης και αποχώρησαν οι κ.κ. Κ. Συμεωνίδης, Γ. Κάκαρης.
11) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 548/2009 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.
Τσιαμήτρος, Α. Παπαστεργίου.
12) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 549/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν.
Τσιαμήτρος.
13) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 550/2009 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν.
Μωυσιάδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 11-9-2009 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου,
που έχει ως εξής:
Με την αρ. 154/09 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας :
 Αποδέχθηκε την από 17-2-2009 πρόταση της Σχολής Θετικών
Επιστημών του Τμήματος Μαθηματικών του Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συναίνεσε καταρχήν για την
ίδρυση στη Βέροια Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) στην «Επιστήμη του Διαδικτύου», το οποίο θα λειτουργήσει
υπό την αιγίδα του Τμήματος Μαθηματικών του Α.Π.Θ. και με την
έναρξη λειτουργίας του προτεινόμενου Τμήματος Εφαρμοσμένων
Μαθηματικών και Στατιστικής (ΕΜΣ) στη Βέροια, θα ενσωματωθεί
σε αυτό.
 Ενέκρινε την καταρχήν εξασφάλιση εκ μέρους του Δήμου
Βέροιας των προϋποθέσεων λειτουργίας του παραπάνω
μεταπτυχιακού προγράμματος και ειδικότερα:
- Των κτιριακών εγκαταστάσεων για τη στέγασή του {πέντε (5) γραφεία, μία
(1) αίθουσα διδασκαλίας πενήντα (50) ατόμων).
- Της καθαριότητας και υγιεινής των παραπάνω χώρων.
- Του μηχανολογικού και τεχνολογικού εξοπλισμού (προβολέας, διαδραστικός
πίνακας, εξοπλισμός τηλεδιάσκεψης, φωτοτυπικό, πέντε (5) εκτυπωτές,
αναλώσιμα).
- Γραμματειακής υποστήριξης.
- Της κάλυψης της δαπάνης για το διδακτικό και ερευνητικό έργο του εν
παραπάνω Π.Μ.Σ., ύψους € 100.000,00 ετησίως, για τα πέντε (5) πρώτα έτη
λειτουργίας του.

Με την αρ. 58223/Β7/13-7-09 (ΦΕΚ 1479 Β’ /13-7-2009)
επισυναπτόμενη απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας εγκρίθηκε
Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών
Σπουδών
του
Τμήματος
Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Στα άρθρα 10 και 11 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης
αναφέρονται τα εξής :
«Άρθρο 10: Διάρκεια Λειτουργίας
Το ΠΜΣ εγκρίνεται για να λειτουργήσει το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010, οπότε
και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης λειτουργίας του, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο ν. 3685 (ΦΕΚ 148, τ. Α΄).
Άρθρο 11: Κόστος Λειτουργίας
Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του προγράμματος εκτιμάται στο ποσό των
εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000€) και αναλύεται ως εξής:
α) Ανθρώπινο δυναμικό 55.000 ευρώ
β) Δαπάνες μετακινήσεων 20.000 ευρώ
γ) Δαπάνες για δημοσιεύσεις, αναλώσιμα, και άλλες προμήθειες 15.000 ευρώ
δ) Δαπάνες για υποτροφίες, συνέδρια, κ.λπ. 10.000 ευρώ,
ΣΥΝΟΛΟ 100.000 ευρώ.
Το ανωτέρω κόστος θα καλυφθεί από το Δήμο Βέροιας ο οποίος θα προσφέρει
επιπλέον την κτιριακή υποδομή και θα αναλάβει τις δαπάνες λειτουργίας και
συντήρησης αυτής, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 154/2009 απόφαση του Δήμου
Βέροιας».

Προκειμένου να εξασφαλισθεί η λειτουργία του ως άνω
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, προτείνουμε τη σύναψη
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Βέροιας και Α.Π.Θ.
Στην από 3-7-2009 σχετική γνωμοδότησή του ο Νομικός
Σύμβουλος του Δήμου μας Αθανάσιος Μακρυγιάννης αναφέρει τα
ακόλουθα :
«Μας τέθηκαν τα ακόλουθα ερωτήματα:
Α) Για την ίδρυση ΠΜΣ στην «Επιστήμη του Διαδικτύου» στη
Βέροια, μπορεί να συναφθεί προγραμματική σύμβαση (ΠΣ) μεταξύ του
Δήμου Βέροιας και του ΑΠΘ (Σχολή Θετικών Επιστημών – Τμήμα
Μαθηματικών);
Β) Σε καταφατική περίπτωση, είναι υποχρεωτική η συμμετοχή
του Υπουργείου Πολιτισμού (ΥΠΠΟ) στην προγραμματική αυτή
σύμβαση;
Γ) Με ποια μορφή θα υλοποιηθεί η συνεισφορά του Δήμου
Βέροιας, που ανέρχεται σε 100.000,00 ευρώ ετησίως για τα πέντε πρώτα
έτη λειτουργίας;
Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
(Α)
Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.3685/2008
«Τμήματα των ΑΕΙ μπορούν να οργανώνουν αυτοδύναμα
………Προγράμματα Μεταπτυχιακών σπουδών για τη χορήγηση ΜΔΕ
(Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης).
Επίσης, σύμφωνα με την παρ.1 α΄ του άρθρου 225 του Ν.3463/2006
«Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΚΔΚ) «Για τη μελέτη και εκτέλεση
έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής, καθώς και για την
παροχή υπηρεσιών κάθε είδους, οι Δήμοι και οι Κοινότητες, …………,
καθώς και τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ………. 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».
Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει με σαφήνεια ότι Τμήματα
των ΑΕΙ μπορούν να διοργανώνουν μόνα τους ΠΜΣ για τη
χορήγηση ΜΔΕ, καθώς και ότι οι Δήμοι μπορούν να συνάπτουν με
τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ) προγραμματικές
συμβάσεις για την παροχή υπηρεσιών κάθε είδους.
Κατόπιν αυτών, έχουμε τη γνώμη ότι, σύμφωνα με το νόμο, το
Τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Θετικών επιστημών του ΑΠΘ
έχει το δικαίωμα να οργανώσει ΠΜΣ στην «Επιστήμη του
διαδικτύου» στη Βέροια και ο Δήμος Βέροιας μπορεί να συνάψει
σχετική προγραμματική σύμβαση με το ΑΠΘ για την παροχή των
αντίστοιχων υπηρεσιών για τη δημιουργία-ίδρυση του ΠΜΣ.
(Β) Στην παρ.5 του άρθρου 225 του Ν.3463/2006 ορίζεται ότι
εφόσον τα προβλεπόμενα στην προγραμματική σύμβαση έργα,
προγράμματα και υπηρεσίες είναι πολιτιστικού χαρακτήρα, όπως η

υποστήριξη δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων που αφορούν την
επιστήμη, τα γράμματα και τις τέχνες, συμμετέχει, ως συμβαλλόμενος,
το Υπουργείο Πολιτισμού, οπότε η προγραμματική σύμβαση καλείται
«προγραμματική σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης» και το δυνάμενο
να επιβληθεί ανταποδοτικό τέλος καλείται «Πολιτιστικό Τέλος».
Από την παραπάνω διάταξη προκύπτει ότι, για να συμμετέχει το
ΥΠΠΟ, ως συμβαλλόμενος, σε μία προγραμματική σύμβαση
πολιτισμικής ανάπτυξης, θα πρέπει οι δράσεις της σύμβασης αυτής να
έχουν πολιτιστικό χαρακτήρα, όπως π.χ. ανάδειξη-προστασίασυντήρηση των μνημείων, παρεμβάσεις σε διατηρητέα ή παραδοσιακά
κτίρια και οικισμούς, διάσωση και διάδοση στοιχείων του πολιτισμού,
ανέγερση και λειτουργία χώρων πολιτισμικών λειτουργιών,
υποστήριξη δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων, που αφορούν την
επιστήμη, τα γράμματα και τις τέχνες. Θα πρέπει, δηλαδή, ο
στοχευμένος στόχος να είναι η πολιτισμική ανάπτυξη σε όλες τις
εκφάνσεις της.
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από το σύνολο
των εγγράφων, που μας παραδώσατε, η ίδρυση και λειτουργία του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην «Επιστήμη
του διαδικτύου» στη Βέροια εμπίπτει, κατά τη γνώμη μας, στον
εκπαιδευτικό χαρακτήρα των ΑΕΙ και δεν έχει πολιτιστικό
χαρακτήρα. Υπέρ αυτής της άποψης συνηγορεί και το γεγονός ότι θα
γίνεται διδασκαλία μαθημάτων από καθηγητές, τα οποία θα
παρακολουθούν φοιτητές-σπουδαστές, θα γίνονται εξετάσεις και θα
χορηγούνται Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης, δηλ. δράσεις, που
αφορούν καθαρά την εκπαιδευτική διαδικασία.
Κατόπιν αυτού,
έχουμε τη γνώμη ότι, για τους
προαναφερθέντες λόγους, δεν είναι υποχρεωτική η συμμετοχή του
ΥΠΠΟ στην προγραμματική σύμβαση που μπορεί να υπογραφεί
μεταξύ του Δήμου Βέροιας και του ΑΠΘ για την ίδρυση ΠΜΣ.
(Γ) Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 8 του Ν.3685/2008, πόροι
των ΠΜΣ μπορεί να είναι δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες
φορέων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα γενικά, νομικών ή φυσικών
προσώπων ή πόροι από ερευνητικά προγράμματα, κοινοτικά
προγράμματα, επιχορηγήσεις του κρατικού προϋπολογισμού και
δίδακτρα. Τα ΠΜΣ δικαιούνται χρηματοδότησης από τον τακτικό
προϋπολογισμό σύμφωνα με την υπουργική απόφαση έγκρισής τους, η
οποία καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις χρηματοδότησής τους
βάσει κριτηρίων ποιότητας και των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης
του οικείου Τμήματος.
Εξάλλου, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 225 του Ν.3463/2006,
οι συμβαλλόμενοι φορείς για την εκτέλεση των προγραμματικών
συμβάσεων μπορεί να χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων, μέσω προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων
από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται
αμιγώς από εθνικούς πόρους, τον Τακτικό Προϋπολογισμό ή άλλα

εθνικά ή περιφερειακά προγράμματα, καθώς και από τους
προϋπολογισμούς των συμβαλλόμενων φορέων.
Από τις παραπάνω διατάξεις και, ιδίως, από την τελευταία,
προκύπτει με σαφήνεια ότι, μεταξύ των πηγών χρηματοδότησης για
την εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων περιλαμβάνονται
ευθέως και οι προϋπολογισμοί των συμβαλλόμενων φορέων.
Κατόπιν αυτού, έχουμε τη γνώμη ότι η ετήσια χρηματοδότηση
του ΠΜΣ εκ μέρους του Δήμου Βέροιας μπορεί να γίνεται και από
τον προϋπολογισμό του, στον οποίο θα προβλέπεται το σχετικό
κονδύλιο».
Με βάση τα πιο άνω, παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει :
Α) Ότι συναινεί αφενός στην ίδρυση Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην «Επιστήμη του Διαδικτύου», το
οποίο θα λειτουργήσει στη Βέροια υπό την αιγίδα του Τμήματος
Μαθηματικών του Α.Π.Θ. και αφετέρου στην εξασφάλιση εκ μέρους
του Δήμου Βέροιας των προϋποθέσεων λειτουργίας του, όπως
αναλυτικά περιγράφονται στη με αρ. 154/09 απόφασή του και τη με αρ.
58223/Β7/13-7-09 (ΦΕΚ 1479 Β’ /13-7-2009) απόφαση του Υφυπουργού
Παιδείας].
Β) Να εγκρίνει τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ
του Δήμου Βέροιας και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, με αντικείμενο τη λειτουργία Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην «Επιστήμη του Διαδικτύου»,
στην πόλη της Βέροιας, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο.
Γ) Να ορίσει τη Δήμαρχο Βέροιας, ως Πρόεδρο της Κοινής
Επιτροπής του άρθρου 7 της προγραμματικής σύμβασης.
Δ) Να ορίσει έναν δημοτικό σύμβουλο, ως μέλος της Κοινής
Επιτροπής του άρθρου 7 της προγραμματικής σύμβασης.
Ε) Να εξουσιοδοτήσει την Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες
και την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Δήμαρχος: Θα κάνει την εισήγηση ο κ. Μαυροκεφαλίδης. Εγώ θέλω να πω ότι
μετά την απόφαση του υπουργού θα λειτουργήσει από αυτήν την περίοδο το
μεταπτυχιακό τμήμα στην Επιστήμη του Διαδικτύου στη Βέροια και με κοινή
συμφωνία του γενικού γραμματέα εκπ/σης ενηλίκων, ο οποίος ήρθε στη Βέροια και
είδε τα πράγματα επί τόπου του Δήμου και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θες/νίκης. Χώρος φιλοξενίας θα είναι το κέντρο εκπ/σης ενηλίκων όπου μπορεί να
εξυπηρετηθεί άριστα το συγκεκριμένο τμήμα. Είναι μία μεγάλη ευκαιρία για πολλά
παιδιά και από τον τόπο μας, τα οποία τελείωσαν θετικές επιστήμες, αυτή την πρώτη
φάση της λειτουργίας του μεταπτυχιακού, να έχουν ανέξοδα μεταπτυχιακές σπουδές
υψηλού επιπέδου στην ίδια τους την πόλη. Τώρα στην αρχή είναι μεγάλη ευκαιρία.
Είναι μία σημαντική στιγμή και θα πρέπει να υποστηρίξουμε όλοι μας την απόφαση
που πήραμε, την οποία δέχτηκε και το υπουργείο και η σύγκλητος και ξεκινάμε
«φιλόδοξα» όχι τα πρόσωπα αλλά η πόλη, ένα καινούργιο τμήμα.
Μαυροκεφαλίδης: Στις 17/2/09 είχε εισαχθεί στο Δ.Σ. μία πρόταση του
Μαθηματικού Τμήματος της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου, για ίδρυση προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην επιστήμη
του διαδικτύου. Εκείνη η απόφαση από ό,τι θυμάμαι πάρθηκε με αυξημένη
πλειοψηφία, με δύο αρνητικές ψήφους του κ. Δελαβερίδη, του κ. Ορφανίδη και μία

λευκή ψήφο του κ. Ακριβόπουλου. Επτά μήνες μετά οι προσπάθειες φτάνουν στο
τέλος και θα φανεί από την απόφασή μας αν θα πάμε στην εφαρμογή του
προγράμματος από 19 ή 20 Οκτωβρίου. Στο διάστημα του καλοκαιριού ο
υφυπουργός κ. Ταλιαδούρος υπέγραψε και ενέκρινε την εφαρμογή του προγράμματος
στο δήμο της Βέροιας. Η επικοινωνία μας με το Πανεπιστήμιο για το θέμα αυτό ήταν
τακτικότατη, με βασικό σύνδεσμο επικοινωνίας τον διδάκτορα του πανεπιστημίου κ.
Βαφόπουλο, ο οποίος είναι ειδικός στα ζητήματα του διαδικτύου. Ζήτησα λίγες μέρες
πριν εισαχθεί το θέμα, τη δική τους πρόταση πως αντιλαμβάνονται ένα σχέδιο
προγραμματικής σύμβασης. Πήραμε λοιπόν τη δική τους άποψη και μείς σαν Δήμος
καταθέτουμε ενώπιον του σώματος τη δική μας προγραμματική σύμβαση.
Σκουμπόπουλος: Πολύ ωραία ανάλυση μας έκανε ο κ. Μαυροκεφαλίδης,
αλλά στις 23/2/2009 που πάρθηκε αυτή η απόφαση με αυξημένη πλειοψηφία, είχατε
αποφασίσει με θέμα που εκτάκτως το είχατε εισαγάγει στο Δ.Σ., επειδή θα γινότανε
το συνέδριο το Μάρτιο στην Αθήνα και πήραμε την καταρχήν απόφαση. Τότε όμως
είχαμε θέσει μία σειρά ερωτήματα. Ερευνήθηκε το θέμα της νόμιμης
χρηματοδότησης αυτού του προγράμματος από το Δήμο; Από ποιόν ερευνήθηκε;
Υπάρχει σχετική γνωμοδότηση; Υπάρχει από το πανεπιστήμιο σχετική εισήγηση,
θέση, κλπ; Δεν έπρεπε να έρθει το θέμα στο ΔΣ αφού ερευνούνταν πρώτα και να
έρθει ξανά στο ΔΣ να πάρουμε την οριστική απόφαση για την ίδρυση αυτού του
προγράμματος; Γιατί δεν ήρθε; Και μας φέρνετε σήμερα έγκριση σύναψης
προγραμματικής σύμβασης. Αφού δεν έχουμε αποφασίσει ακόμη εμείς. Ο υπουργός
και το πανεπιστήμιο και το τμήμα καλά κάνουν και θέλουν να σπρώξουν από πάνω
τους μία ευθύνη και να την πάρει η Τ.Α. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα αυτή; Πρώτα τη
νομική και μετά την οικονομική; Και γιατί δεν υπάρχουν αυτά τα θέματα στο Δ.Σ.;
Δεν έπρεπε να έρθει και να αναλυθούν όλα αυτά τα στοιχεία και να αποφασίσουμε
οριστικά για την ίδρυση αυτού του προγράμματος; Τότε είχαμε αναλάβει και άλλες
δεσμεύσεις και αίθουσες να βρούμε και εξοπλισμό να δώσουμε και γραμματέα να
δώσουμε και εκατό χιλιάρικα το χρόνο, να δώσουμε. Αυτά θα γινόταν εφόσον
ερευνούνταν τα νομικά ζητήματα .Γιατί δεν τα ερευνήσατε και γιατί δεν το φέρατε
θέμα στο Δ.Σ.;
Μαυροκεφαλίδης: Δεν ξέρω τι έχετε μπροστά σας κε Σκουμπόπουλε αλλά
ζητήθηκε η γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου, ο οποίος συμβουλευόμενος
το νόμο πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές με αριθμό 3685, είναι στο ΦΕΚ 148
16 Ιουλίου 2008, εκεί αναφέρεται σαφέστατα ότι ο Δήμος, και κάθε νομικό πρόσωπο
και δημόσιοι φορείς, μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το
πανεπιστήμιο. Είναι απαντημένο. Έχω και τη γνωμοδότηση του νομικού μας
συμβούλου. Οι νομικές υπηρεσίες του υπουργείου δεν αυθαιρετήσανε να δώσουνε
εντολή έγκριση εφαρμογής σ’ έναν Δήμο εάν δεν είχανε διασφαλίσει και κείνοι
αντίστοιχα τη νομιμότητα αυτής της εφαρμογής του προγράμματος. Ο νομικός
σύμβουλος κ. Μακρυγιάννης εμπεριστατωμένα απαντάει στα ερωτήματά σας.
Σήμερα λοιπόν, με βάση όλο το θεσμικό πλαίσιο που καλύπτει απόλυτα το νομικό
πρόσωπο του Δήμου και τη γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου, αν υπάρχει
κάποιο κενό να το συζητήσουμε. Έχω την απόλυτη πεποίθηση ότι δεν υπάρχει κενό
και βεβαίως η επιτροπή ερευνών του πανεπιστημίου με την οποία επικοινωνούσα
όλους αυτούς τους μήνες, δεν αφήνει καμία εκκρεμότητα περί της νομιμότητας.
Σκουμπόπουλος: Το ερώτημα που τέθηκε στο νομικό σύμβουλο είναι αν
μπορούμε να υπογράψουμε προγραμματική σύμβαση εμείς, το πανεπιστήμιο και το
υπουργείο πολιτισμού. Αυτό λέει η γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου, αλλά για
την ίδρυση του τμήματος δεν έπρεπε να φέρεται οριστική απόφαση και μετά
προγραμματική σύμβαση; Θεωρήσατε δεδομένο ότι εμείς θα στηρίξουμε, θα
ψηφίσουμε αυτή την πρώτη απόφαση. Δεν μου ξεκαθαρίστηκαν όλα τα νομικά
ερωτήματα που έθεσα. Εμείς το δημοτικό κώδικα εφαρμόζουμε εδώ κε
Μαυροκεφαλίδη και μετά όλους τους άλλους νόμους. Διαβάστε τι λέει ο κώδικας για
την ανάπτυξη μιας περιοχής. Μπορείτε να μου πείτε ποια ανάπτυξη του Δήμου θα
φέρει το πρόγραμμα το μεταπτυχιακών σπουδών; Τέτοια προγραμματική σύμβαση

μπορούμε μόνο να υπογράψουμε. Όχι να χρηματοδοτήσουμε εμείς το πρόγραμμα,
αλλά για την ανάπτυξη της πόλης όμως. Μπορείτε να μου πείτε ποια ανάπτυξη με το
πρόγραμμα αυτό θα κάνουμε στην πόλης; Οφείλατε να φέρεται θέμα πρώτα για την
ίδρυση την οριστική απόφαση του ΔΣ αφού ερευνούσατε τα οικονομικά και τα
νομικά ζητήματα, και μετά να φέρεται την προγραμματική σύμβαση ή όχι. Θα
ψηφίσω λευκό κυρίως γιατί δεν σέβεστε το Δ.Σ. και πάντα μας φέρνετε προ
τετελεσμένων γεγονότων.
Δήμαρχος: Νομίζω ότι δεν παραλείψαμε τα καθήκοντά μας απέναντι στο
σώμα, και προφανώς διαφωνούμε στην ερμηνεία την σχετική με τα ζητήματα της
ανάπτυξης. Εμείς την ανάπτυξη τη βλέπουμε από πολλές πλευρές και ίσως όχι όπως
την εννοείτε εσείς. Ανάπτυξη θεωρούμε σαφώς τη λειτουργία μεταπτυχιακού
τμήματος στην επιστήμη του διαδικτύου όταν μάλιστα ο Δήμος της Βέροιας έχει
κάνει και με την δική σας συμβολή τόσα βήματα στο θέμα της κοινωνίας της
πληροφορίας και της ψηφιακής επίσης. Πιστεύουμε ότι ξεκάθαρα αποτελεί ανάπτυξη,
πιστεύουμε επίσης ότι δεν ελήφθησαν έτσι πρόχειρα οι αποφάσεις και του
υπουργείου και της συγκλήτου, και επίσης όταν παλιότερα ομόφωνα είχε αποφασίσει
το ΔΣ την λειτουργία της τμήματος Ελληνικών Σπουδών, τότε βγήκε το υπουργείο
και είχε κάποιες διαδικαστικές αντιρρήσεις. Πιστεύετε ότι τώρα το υπουργείο και ο κ.
Ταλιαδούρος τώρα δεν το ψάξανε;
Δελαβερίδης: Προηγουμένως σας είπα ότι δεν πρέπει μετά την τοποθέτηση τη
δική μας, να μου κάνουν κριτική. Είμαι ένας από αυτούς που δεν ψήφισε την
προηγούμενη φορά, φυσικά δεν θα ψηφίσω και τώρα, αλλά θα το δικαιολογήσω.
Μαυροκεφαλίδης: Το εγχείρημα αυτό να διεκδικούμε ένα μεταπτυχιακό
αυτού του επιπέδου, πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό και ανάλογα μεταπτυχιακά
έχουν μόνο σε 4 σημεία του πλανήτη. Εάν μέχρι τώρα μιλούσαμε για την κοινωνία
της πληροφορίας, στην αιχμή της πιο προωθημένης τεχνολογίας σήμερα βρίσκεται η
πόλη, η επιστήμη του διαδικτύου και ήδη πάμε σε μία διαδικτυακή κοινωνία. Αν η
Βέροια μπορεί στα επόμενα χρόνια να δημιουργήσει ένα τεράστιο απόθεμα
επιστημονικού δυναμικού σ’ αυτό το χώρο της προωθημένης επιστήμης, νομίζω ότι
δεν πρέπει να έχουμε άλλα σκέψη και να μην βρίσκουμε προσχήματα εκεί που δεν
υπάρχουν.
Σκουμπόπουλος: Εγώ δεν έχω αντίρρηση για την ίδρυση του τμήματος. Εγώ
έχω με την προγραμματική σύμβαση. Ξεκάθαρα πράγματα. Δεν είπα όχι στην ίδρυση.
Σας κατακρίνω γιατί δεν φέρατε θέμα για οριστική απόφαση και κει θα είχαμε λύσει
τα νομικά, οικονομικά κλπ. θέματα. Δεν παίρνω πίσω την ψήφο μου για την ίδρυση
του προγράμματος αυτού αλλά δεν συμφωνώ για τον τρόπο χρηματοδότησης του
προγράμματος.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την εισήγηση της Δημάρχου;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 15 σύμβουλοι:
Μ. Σουμελίδης, Δ. Δάσκαλος, Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Μιχαηλίδης, Π. Παυλίδης, Π.
Τσαπαρόπουλος, Σ. Μηλιόπουλος, Ν. Μωυσιάδης, Α. Τσιάρας, Ν. Τσιαμήτρος, Ν.
Μαυροκεφαλίδης, Κ. Συμεωνίδης, Μ. Τρανίδης, Α. Παπαστεργίου, Γ. Κάκαρης.
Κατά της πρότασης αυτής ψήφισε ο σύμβουλος Α. Δελαβερίδης.
Λευκή ψήφο έδωσαν 4 σύμβουλοι:
Χ. Σκουμπόπουλος, Β. Γιαννουλάκης, Μ. Σακαλής, Ε. Γουναράς.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Την εισήγηση και πρόταση της Δημάρχου.
2.- Την αριθ. 154/2009 απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε η αποδοχή της από 173-2009 πρότασης της Σχολής Θετικών Επιστημών του Τμήματος Μαθηματικών του
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, χορηγήθηκε καταρχήν η συναίνεση
Δ.Σ. για την ίδρυση στη Βέροια του παραπάνω Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και εγκρίθηκε καταρχήν η εξασφάλιση εκ μέρους του Δήμου
Βέροιας των προϋποθέσεων λειτουργίας του παραπάνω μεταπτυχιακού
προγράμματος.

4.- Την αριθ. 58223/Β7/13-7-09 (ΦΕΚ 1479/Β΄/13-7-09) απόφαση του Υφυπουργού
Παιδείας, με την οποία εγκρίθηκε το παραπάνω Πρόγραμμα.
5.- Την αναγκαιότητα σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και
του τμήματος Μαθηματικών του Α.Π.Θ. για τη λειτουργία του παραπάνω
προγράμματος.
6.- Το συνημμένο σχέδιο προγραμματικής σύμβασης.
7.- Την από 3-7-09 γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του Δήμου.
8.- Τις αριθ. 525 & 526/2009 αποφάσεις του, με τις οποίες εγκρίθηκαν αντίστοιχα η
τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και η τροποποίηση του
προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2009 για την εγγραφή της πίστωσης «Συμμετοχή
στην προγραμματική σύμβαση του Δήμου για την λειτουργία του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών του Α.Π.Θ. στην Επιστήμη
του Διαδικτύου στην πόλη της Βέροιας» με Κ.Α. 00/6736.012 και ποσό € 40.000,00.
9.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
10.- Τις διατάξεις των 93 & 225 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) καθώς και αυτές του
άρθρου 1 (παρ. 2) του Ν. 3685/2008.
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Α) Συναινεί στην ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)
στην «Επιστήμη του Διαδικτύου», το οποίο θα λειτουργήσει στη Βέροια υπό την
αιγίδα του Τμήματος Μαθηματικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης καθώς και στην εξασφάλιση εκ μέρους του Δήμου Βέροιας των
προϋποθέσεων λειτουργίας του, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στην αριθ.
154/2009 απόφασή του και την αριθ. αριθ. 58223/Β7/13-7-09 (ΦΕΚ 1479/Β΄/13-709) απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας.
Β) Εγκρίνει τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου
Βέροιας και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η οποία έχει ως εξής:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Σήμερα …….. Σεπτεμβρίου 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. Το «Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» (Α.Π.Θ.), όπως
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Αντιπρύτανη και Πρόεδρο της
Επιτροπής Ερευνών, κ. Σταύρο Μ. Πανά.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 225 του ν. 3463/06 – ΦΕΚ 114 Α (Κ.Δ.Κ.).
2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 και της παρ. 1 του άρθρου 8
του ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄).

3. Τη με αρ. ΚΑ/679/22-8-96 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 826 Β΄/96) των Υπουργών
Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας – Θρησκευμάτων [Τροποποίηση
και αντικατάσταση της απόφασης με αρ. Β1/819 «σύσταση Ειδικών
Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση Ερευνητικών Έργων και
σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα της Χώρας»].
4. Τη με αρ. 58223/Β7/13-7-09 (ΦΕΚ 1479 Β’ /13-7-2009) απόφαση του
Υφυπουργού Παιδείας «Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών
Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην
Επιστήμη του Διαδικτύου».
5. Τις με αρ. 154/09 και ………/09 αποφάσεις του Δημοτικού
Συμβουλίου Βέροιας.
6. Το απόσπασμα πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων Ειδικής
Σύνθεσης του Τμήματος Μαθηματικών του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (αρ. 112/16.2.2009 και 113/9.3.2009).
7. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (αρ. 114/29.4.2009).
Συμφωνούν, συναποδέχονται και συνομολογούν τα ακόλουθα :
Άρθρο 1ο
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα προγραμματική σύμβαση περιέχει κατ’ άρθρο:
1.
2.
3.
4.

Περιεχόμενο της σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης
Σκοπό της σύμβασης
Υποχρεώσεις και δικαιώματα των συμβαλλομένων, ήτοι:
4.1 Του Δήμου Βέροιας
4.2 Του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
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
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι :
2.1 Η προγραμματική δέσμευση των συμβαλλομένων 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 της εκπαίδευσης.
2.2 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 αναγκαίων υποδομών.
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 Ο Δήμος Βέροιας αναλαμβάνει :
 Την κάλυψη του κόστους λειτουργίας του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής
Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
στην Επιστήμη του Διαδικτύου για το ακαδημαϊκό έτος 2009 - 2010.
 Την εξασφάλιση λειτουργίας του ως άνω Προγράμματος (ήτοι
κτιριακή υποδομή και απαιτούμενες δαπάνες λειτουργίας και
συντήρησης αυτής για τη διεξαγωγή του), σύμφωνα με τα οριζόμενα
στη με αρ. 58223/Β7/13-7-09 (ΦΕΚ 1479 Β’ /13-7-2009) απόφαση του
Υφυπουργού Παιδείας, ήτοι :
α) Κτιριακή υποδομή : Αίθουσα διασυνδεδεμένη μέσω οπτικής ίνας
με το EDUNET, αίθουσες ειδικά διαμορφωμένες για Γραμματεία και
Γραφεία Διδασκόντων, καθώς και μια αίθουσα διδασκαλίας
εξοπλισμένη με διαδραστικό πίνακα, συσκευές τηλεδιάσκεψης,
βιντεοπροβολείς και λοιπά όργανα υποστήριξης του διδακτικού έργου.
β) Δαπάνες λειτουργίας του ΠΜΣ : Ανθρώπινο δυναμικό 55.000 ευρώ,
δαπάνες μετακινήσεων 20.000 ευρώ, δαπάνες για δημοσιεύσεις, αναλώσιμα, και
άλλες προμήθειες 15.000 ευρώ, δαπάνες για υποτροφίες, συνέδρια, κ.λπ.
10.000 ευρώ, ΣΥΝΟΛΟ 100.000 ευρώ.



Να ορίσει 2 (δύο) εκπροσώπους του για τη συμμετοχή του στην Κοινή
Επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης του άρθρου 7 της παρούσας.

4.2 Το Α.Π.Θ. αναλαμβάνει :
 Οι εργασίες που αναλαμβάνει το Α.Π.Θ. έγκεινται στη διδασκαλία και
την έρευνα, οι οποίες άπτονται της επιστήμης του Διαδικτύου.
Συγκεκριμένα, το Τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Θετικών








Επιστημών του Α.Π.Θ. θα οργανώσει και θα λειτουργήσει το
ακαδημαϊκό έτος 2009−2010 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
στην Επιστήμη του Διαδικτύου (ΠΜΣ−ΕτΔ), στην πόλη της Βέροιας, σε
χώρους που θα εξασφαλίσει για το σκοπό αυτό ο Δήμος Βέροιας, το
οποίο ΠΜΣ διέπεται από τις διατάξεις της με αρ. 58223/Β7/13-7-09 (ΦΕΚ
1479 Β’ /13-7-2009) απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και τις
διατάξεις του ν. 3685/2008.
Να διαθέτει για το σκοπό αυτό το αναγκαίο προσωπικό και να
συνεργάζεται με ειδικευμένους επιστήμονες, προκειμένου να
διασφαλισθεί η αρτιότητα στην υλοποίηση του αντικειμένου της
σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη με αρ. 58223/Β7/13-7-09 (ΦΕΚ
1479 Β’ /13-7-2009) απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, ήτοι:
Για τη διδασκαλία των μαθημάτων θα απασχολείται προσωπικό από
το Τμήμα Μαθηματικών του ΑΠΘ και ιδιαίτερα από τον Τομέα
Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας, συνεπικουρούμενο από
εξειδικευμένους επιστήμονες του Διαδικτύου. Θα απασχοληθούν,
ακόμη, μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ιδίου ιδρύματος και άλλων
ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες
διδασκόντων όπως ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.
3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄).
Το Τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ.
θα οργανώσει και θα λειτουργήσει το ως άνω ΠΜΣ, με τρόπο ώστε να
διασφαλίζονται οι προϋποθέσεις ένταξης των αποφοίτων του σε
διάφορα δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα, οργανισμούς, υπηρεσίες και
εταιρείες που απαιτούν για τη λειτουργία τους ή την ανάπτυξή τους τη
γνώση του Διαδικτύου.
Να ορίσει 1 (έναν) εκπρόσωπό του για τη συμμετοχή του στην Κοινή
Επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης του άρθρου 7 της παρούσης.
Επιστημονικά Υπεύθυνος για τη λειτουργία του ΠΜΣ ορίζεται ο
καθηγητής του Τμήματος Μαθηματικών του Α.Π.Θ., κ. Ιωάννης
Αντωνίου.

Άρθρο 5ο
ΠΟΡΟΙ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
5.1 Οι πόροι για την υλοποίηση των στόχων της παρούσας προέρχονται
από το Δήμο Βέροιας με συνολική χρηματοδότηση ποσού ύψους €
100.000,00 (εκατό χιλιάδων ευρώ), που αποτελεί και τον προϋπολογισμό
της προγραμματικής σύμβασης καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της, και
ενισχύουν το Α.Π.Θ. ως εξής :
2009
€ 40.000,00
2010
€ 60.000,00
5.2 Τα ποσά αυτά εγγράφονται στον ετήσιο προϋπολογισμό του Δήμου
στον Κ.Α. 00/6736.012 «Συμμετοχή στην προγραμματική σύμβαση του
Δήμου για τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην Επιστήμη του
Διαδικτύου στην πόλη της Βέροιας».

5.3 Ειδικότερα για το έτος 2009 υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον
ετήσιο προϋπολογισμό του Δήμου στον Κ.Α. 00/6736.012, ποσού €
40.000,00 (σαράντα χιλιάδων ευρώ).
5.4 Η χρηματοδότηση θα καταβληθεί στο συμβαλλόμενο Α.Π.Θ.
τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο υλοποίησης του προγράμματος,
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του άρθρου 6 της παρούσας, ήτοι :
15/10/2009
€ 40.000,00
15/2/2010
€ 30. 000,00
15/7/2010
€ 30. 000,00
5.5 Η χρηματοδότηση θα καταβληθεί στο συμβαλλόμενο Α.Π.Θ. σύμφωνα
με τις διατάξεις της με αρ. ΚΑ/679/22-8-96 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 826 Β΄/96) των
Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας – Θρησκευμάτων
[Τροποποίηση και αντικατάσταση της απόφασης με αρ. Β1/819 «σύσταση Ειδικών
Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση Ερευνητικών Έργων και σχετικών
Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας»].

5.6 Η διαχείριση της χρηματοδότησης του προγράμματος θα γίνει με
ευθύνη της Επιτροπής Ερευνών του Α.Π.Θ. Τα παραπάνω χρηματικά
ποσά θα καταβάλλονται στον υπ’ αριθ. 5202-002079-917 τραπεζικό
λογαριασμό που τηρεί η Επιτροπή Ερευνών στην Τράπεζα Πειραιώς,
υποκατάστημα Αγγελάκη αρ. 18, Θεσσαλονίκη και σύμφωνα με τις
διατάξεις της με αρ. ΚΑ/679/22-8-96 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 826 Β΄/96).
ΑΡΘΡΟ 6ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
6.1 Σύμφωνα με το άρθρο 10 της με αρ. 58223/Β7/13-7-09 (ΦΕΚ 1479 Β’ /13-72009) απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας, το Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών εγκρίνεται για να λειτουργήσει το ακαδημαϊκό
έτος 2009−2010, οπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης
λειτουργίας του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/
Α΄). Κατά συνέπεια :
6.2 Η παρούσα σύμβαση έχει ετήσια διάρκεια, αρχίζει από την υπογραφή
της και λήγει στις 30-9-2010.
6.3 Από την έναρξη ισχύος της παρούσας προγραμματικής σύμβασης
παύει η ισχύς κάθε τυχόν
προηγούμενης άλλης προγραμματικής
σύμβασης, που αφορά το ίδιο αντικείμενο.
6.4 Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των παραδοτέων του έργου
προσδιορίζεται ως εξής :
Ημ/νία
Παραδοτέο
ποσό
παράδοσης
Γ/2009: Προγραμματισμός ΠΜΣ ΕτΔ ακαδ. έτους 2009-10,
15/10/2009
€ 40.000,00
Κατάλογος Επιτυχόντων
15/2/2010
Α/2010: Απολογισμός Χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2009-10 € 30. 000,00
15/7/2010
Β/2010: Απολογισμός Εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2009-10
€ 30. 000,00

Άρθρο 7ο
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
7.1 Συνιστάται όργανο παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης
που ονομάζεται κοινή επιτροπή και η οποία αποτελείται από:
 Τη Δήμαρχο Βέροιας, ως Πρόεδρο.
 Έναν (1) εκπρόσωπο του Δήμου Βέροιας, ως μέλος
 Τον Επιστημονικά Υπεύθυνο για τη λειτουργία του ΠΜΣ, ως
εκπρόσωπο του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών
Επιστημών του Α.Π.Θ., ως μέλος.
7.2 Αρμοδιότητες της κοινής επιτροπής είναι :
α. Η παρακολούθηση της τήρησης των όρων της παρούσας
προγραμματικής σύμβασης.
β. Η υποβοήθηση στην υλοποίηση του αντικειμένου της.
γ. Η τήρηση του χρονοδιαγράμματος (το οποίο μπορεί να τροποποιηθεί –
σε κάθε περίπτωση εντός της διάρκειας ισχύος της παρούσας
προγραμματικής σύμβασης – με αντίστοιχη απόφαση της Επιτροπής).
δ. Η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, σχετικής
με την ερμηνεία των όρων ή την εφαρμογή της.
ε. Η παραλαβή των επιμέρους φάσεων και του συνόλου των εργασιών της
σύμβασης μετά την ολοκλήρωσή τους, με την έκδοση σχετικής απόφασης
– βεβαίωσης της Κοινής Επιτροπής περί του παραδοτέου έργου, όπως αυτό
αναφέρεται αναλυτικά στο άρθρο 6 της παρούσας.
 Η προθεσμία για την έγκριση των παραδοτέων της ερευνητικής
εργασίας ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες από την κατάθεσή τους για
έγκριση στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 Εάν η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης διαπιστώσει ελλείψεις,
παραλείψεις ή αδυναμίες του ερευνητικού προγράμματος, θα συντάξει
πρωτόκολλο παρατηρήσεων εντός δέκα (10) ημερών από την
παράδοση της κάθε φάσης. Ο φορέας εκτέλεσης (Α.Π.Θ.) υποχρεούται,
εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής
τους, να συμμορφωθεί με τις παρατηρήσεις της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης, αναμορφώνοντας και παραδίδοντας τις φάσεις ή το
σύνολο της ερευνητικής εργασίας αντίστοιχα, αφού εντάξει τις
υποδειχθείσες βελτιώσεις σε ενιαίο κείμενο.
 Σε περίπτωση παρόδου της δεκαήμερης προθεσμίας χωρίς τη σύνταξη
πρωτοκόλλου
παρατηρήσεων
από
την
Κοινή
Επιτροπή
Παρακολούθησης, τότε τα παραδοτέα του έργου θα θεωρούνται ότι
έχουν ανεπιφύλακτα παραληφθεί.
7.3 Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα και τα τρία (3)
μέλη αυτής. Οι αποφάσεις της λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των
μελών της.
7.4 Οι λοιπές λεπτομέρειες για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης καθορίζονται με αποφάσεις της.

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 του Α.Π.Θ. θα διακόπτεται
αυτόματα σε περίπτωση παραβίασης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης
της παρούσας, χωρίς προηγούμενη σχετική απόφαση της Κοινής
Επιτροπής του άρθρου 7 της παρούσας.
9.2 Αποκλείεται συμψηφισμός της συμμετοχής του Δήμου Βέροιας ή του
Α.Π.Θ. 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)
Γ) Ορίζει τη Δήμαρχο Βέροιας Χαρίκλεια Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδη ως
πρόεδρο και τον δημοτικό σύμβουλο Νικόλαο Μαυροκεφαλίδη ως μέλος της Κοινής
Επιτροπής του άρθρου 7 της παραπάνω σύμβασης.
Δ) Εξουσιοδοτεί την Δήμαρχο Βέροιας Χαρίκλεια ΟυσουλτζόγλουΓεωργιάδη για τις περαιτέρω ενέργειες και την υπογραφή της παραπάνω σύμβασης.

Ακροτελεύτια διάταξη
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους € 40.000,00 σε
βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Βέροιας έτους 2009 και του Κ.Α. 00/6736.012
«Συμμετοχή στην προγραμματική σύμβαση του Δήμου για την λειτουργία του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών του Α.Π.Θ.
στην Επιστήμη του Διαδικτύου στην πόλη της Βέροιας» και δαπάνη ύψους €
60.000,00 σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2010.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 536/ 2009
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μ.
Δ.
Τ.
ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
Π.
Σ.
Ν.
Α.
Α.
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ν.
Ν.
Κ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Μ.
Γ.

Σ.

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

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 24/9/2009
Ο Αναπληρωτής Δημάρχου

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΗΣ

Χ.
Χ.
Β.
Ε.
Μ.
Μ.
Ε.
Ι.
Γ.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Σοφιανίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

