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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 2/2016 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 32/2016
Περίληψη
Έγκριση α) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ
Δ.Βέροιας, Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας και της Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δ.Βέροιας,
β) ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην
Επιτροπή Παρακολούθησης και γ) εξουσιοδότηση του
Δημάρχου για υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.
Σήμερα 1 Φεβρουαρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με
ημερομηνία 28-1-2016 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους,
τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού
επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 35 μέλη:
Παρόντες
Απόντες
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Τ. Γ.
Κάκαρης,
Ε.Ιακωβίδου,
Χατζηαθανασίου, 5) Β. Παπαδόπουλος, 6)Α.Σιδηρόπουλος, Κ.Καραπαναγιωτίδης, Ζ.Πατσίκας,
7)Δ.Κουλουριώτης, 8)Δ.Τραπεζανλής, 9) Θ. Κορωνάς, Α. Καγκελίδης, Π.Παπαδίνα
10)Σ.Διαμάντης, 11)Γ.Σοφιανίδης, 12) Ν. Μωυσιάδης,
13)Π.Τσαπαρόπουλος, 14) Β.Λυκοστράτης, 15)Μ. Παπαϊωάννου,
16)Ι.Χειμώνας,
17)Λ.Ακριβόπουλος,
18)Σ.Ασλάνογλου,
19)Γ.Ορφανίδης, 20) Χ. Γαϊτάνου, 21) Ν. Μαυροκεφαλίδης,
22)Α.Σιακαβάρας, 23)Θ.Τέτος, 24)Ι.Κυρατλίδης, 25) Μ.
Σουμελίδης,
26)
Ν.
Τσιαμήτρος,
27)Γ.Γουλτίδης,
28)Ι.Παπαγιάννης,
29)Η.Τσιφλίδης,
30)Σ.Ελευθεριάδου,
31)Ν.Μπέκης,
32)Α.Αποστολόπουλος,
33)Α.Μαρκούλης,
34)Σ.Στουγιάννος, 35)Γ.Μελιόπουλος.

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Ε.Γκόγκα, Χ.Κεχαΐδης, Γ.Λιλιόπουλος, Ι.Καραγιάννης, Ν. Αγγέλου,

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Σ.Κωτσιαντής, Ν.Γερούκης, Δ.Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η.Σοφιανίδης, Σ. Μισοκέφαλος,
Α. Βοργιαζίδου, Α. Πέτρου, Χ.Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Ι.Σιδηρόπουλος, Η. Μπατσαράς, Κ.Πιστοφίδης,
Α.Γκεκόπουλος, Σ.Λυκοστράτης, Χ. Τσανασίδης, Ε.Μοτσιόπουλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας,
Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 31/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ι.Παπαγιάννης, Γ.Ορφανίδης και
προσήλθαν οι κ.κ. Χ.Γαϊτάνου, Ν.Τσιαμήτρος.
2) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.Μελιόπουλος, Η.Τσιφλίδης, Α.Αποστολόπουλος και
προσήλθε ο κ.Γ.Ορφανίδης
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 32/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ.Σ.Στουγιάννος και προσήλθε ο κ.Α.Αποστολόπουλος
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 35/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ.Τ.Χατζηαθανασίου και προσήλθε ο κ.Σ.Στουγιάννος
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος εξέθεσε στο σώμα τα εξής:
Ζητώ από το σώμα τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος της σύναψης
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Βέροιας, Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας και της Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δ.Βέροιας
Το θέμα κατατίθεται ως έκτακτο διότι σήμερα έφτασε στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. το έγγραφο του
Υπ.Πολιτισμού και Αθλητισμού, με το οποίο ζητούν την άμεση κίνηση των σχετικών διαδικασιών
και την αποστολή της προγραμματικής σύμβασης το συντομότερο δυνατό.
Συμφωνείτε για την συζήτηση του θέματος αυτού ως εκτάκτου;
Μέλη: Ναι.
Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Α.Μαρκούλης, Γ.Μελιόπουλος
Στη συνέχεια, αφού δέχθηκε κατά πλειοψηφία το συμβούλιο να συζητήσει και αποφασίσει
για το παρακάτω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη και το οποίο έκρινε ως
κατεπείγον, ο πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 1-2-2016
εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου Κωνσταντίνου Βοργιαζίδη, που έχει ως εξής::
Με το αριθ. πρωτ. 42/1-2-2016 έγγραφό της η Κοινωφελής Επιχείρηση Δημοτικό
Περιφερειακό Θέατρο Βέροιας και την αριθ. 1/2016 απόφασή της, μας αποστέλλει σχέδιο
προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ των Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Δήμου Βέροιας και Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βέροιας
για το χρονικό διάστημα από 1-1-2016 μέχρι 31-12-2016.
Με τις διατάξεις των παρ. 1&2 του άρ. 100, σε συνδυασμό με το αρ. 286, του ν.
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-10) «Πρόγραμμα Καλλικράτης», προβλέπεται ότι:
«1.α. Για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής, καθώς
και για την παροχή υπηρεσιών κάθε είδους, οι δήμοι, οι περιφέρειες, οι σύνδεσμοι δήμων, οι
Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών, τα
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία συνιστούν ή στα οποία συμμετέχουν οι
προαναφερόμενοι φορείς, καθώς και Ν.Π.Ι.Δ. στα οποία συμμετέχουν ή συνιστούν η Κεντρική
Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών, οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και
αποχέτευσης, τα δημοτικά και περιφερειακά ιδρύματα, καθώς και κοινωφελή ιδρύματα και
κληροδοτήματα και τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στα οποία περιλαμβάνονται και τα
τεχνολογικά εκπαιδευτικά 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, που μετέχει το Δημόσιο,
μπορεί να εκπροσωπείται και από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην
οποία εκτελείται η προγραμματική σύμβαση. Οι ανωτέρω συμβάσεις υπόκεινται στον προσυμβατικό
έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
β. Στις προγραμματικές συμβάσεις επιτρέπεται και η συμμετοχή επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α.,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) με οποιαδήποτε
νομική μορφή και αν λειτουργούν, των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης, επιμελητηρίων,
επιστημονικών φορέων δημοσίου δικαίου, Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων (Ε.Π.Ι.),
συνεταιρισμών, ενώσεων συνεταιρισμών και εργοδοτικών και εργατοϋπαλληλικών ενώσεων. Με
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί να επιτρέπεται και η συμμετοχή τραπεζών και
πιστωτικών ιδρυμάτων.
γ. Είναι επιτρεπτή η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ των φορέων της
περίπτωσης α΄ και κοινωφελών ιδρυμάτων, καθώς και κληροδοτημάτων που επιδιώκουν
κοινωφελείς σκοπούς. Κατά την εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτουν,
θεωρούνται φορείς κατασκευής του έργου κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23
Α΄), όπως ισχύει, και εκτελούν τις συμβάσεις αυτές με τα προβλεπόμενα στις περιπτώσεις ε΄, στ΄ και
ζ΄ του ίδιου άρθρου όργανα και υπηρεσίες που συνιστούν με αποφάσεις των διοικητικών τους
συμβουλίων.
2.α. Στις προγραμματικές συμβάσεις απαραίτητα ορίζονται το αντικείμενο της σύμβασης, ο
σκοπός και το περιεχόμενο των μελετών, των έργων, των προγραμμάτων ή των υπηρεσιών, 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.
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Επίσης ορίζεται το όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής της και οι αρμοδιότητές του,
καθώς και ρήτρες σε βάρος του συμβαλλομένου που παραβαίνει τους όρους της προγραμματικής
σύμβασης.
β. Με την προγραμματική σύμβαση επίσης ορίζεται ο συμβαλλόμενος, στον οποίο μπορεί να
ανατεθεί η διαχείριση, εκμετάλλευση και συντήρηση των έργων του προγράμματος μετά την
ολοκλήρωσή του, εφόσον προβλέπεται αντίστοιχο στάδιο.
γ. Αν ο συμβαλλόμενος σε προγραμματική σύμβαση αναθέσει σε τρίτον τη διαχείριση,
εκμετάλλευση και συντήρηση των έργων αυτών, η ανάθεση γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία που
διέπει τον κατά τη σύμβαση υπόχρεο συμβαλλόμενο.».
Με την αριθ. 8/2016 απόφαση (ΑΔΑ: Ω4ΓΒΩ9Ο-ΚΣΧ) της Οικονομικής Επιτροπής
εγκρίθηκε η δαπάνη με τίτλο «Επιχορήγηση Κ.Ε. ΔΗΠΕΘΕ για υλοποίηση Διετούς
Προγράμματος Δράσης», με Κ.Α. 00/6738.002 και ποσό 60.000,00 €.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Συμβούλιο ν’ αποφασίσει:
1.- Για την υπογραφή ή μη της προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ
του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Δήμου
Βέροιας και της Κ.Ε. ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2016 μέχρι 31-122016.
2.- Να εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος για την υπογραφή της.
3.- Να ορίσει έναν εκπρόσωπο του Δήμου με τον αναπληρωτή του για την επιτροπή
παρακολούθησης του αρ. 16 της προγραμματικής σύμβασης.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Μαυροκεφαλίδης: Από το έτος 2013 η προγραμματική σύμβαση είναι τετραμερής δηλ.
μεταξύ Δ.Βέροιας, Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της
Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δ.Βέροιας.
Το ΔΗΠΕΘΕ όπως κι όλα τα ΔΗΠΕΘΕ στηρίζεται σε μεγάλο ποσοστό στην
προγραμματική σύμβαση.
Είναι δραματική η μείωση των επιχορηγήσεων από την πλευρά του υπουργείου, γιατί πριν
5 χρόνια παίρναμε ετησίως 120.000€ και πλέον φτάσαμε στα 46.500€/έτος. Βεβαίως έχει μειωθεί
κι η επιχορήγηση του Δήμου, γιατί κι οι Δήμοι έχουν απολέσει το 60-70% των ΚΑΠ.
Θα ήθελα όμως Πρόεδρε να σχολιάσω κάτι που αφορά τις προγραμματικές συμβάσεις των
προηγουμένων 5 ετών, από τότε που συστάθηκε η ΚΕΔΗΠΕΘΕ Δ.Βέροιας.
Το 2011 όπως θυμάστε οι παλιότεροι είχαμε συμπτύξει επιχειρήσεις, καταργήθηκαν
κάποιες κι είχαμε νέες νομικές οντότητες, την ΚΕΠΑ, το Ν.Π. «ΚΑΠΑ» και το ΔΗΠΕΘΕ. Λίγες
εβδομάδες μετά την σύστασή τους, τέθηκε θέμα από την προηγούμενη διοίκηση του ΔΗΠΕΘΕ να
παραχωρηθούν χώροι για χρήση, για να μπορεί να λειτουργεί και πολύ καλώς έπραξε τότε.
Ωστόσο, εκείνη την περίοδο η διοίκηση του ΔΗΠΕΘΕ δεν σκέφτηκε ότι όφειλε να
διεκδικήσει ένα θέατρο κι η υποχρέωση αυτή απορρέει από το άρθρο 12 την προγραμματικής
σύμβασης που λέει «Για την εκτέλεση του προγράμματος της παρούσας σύμβασης οι
συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι είναι απαραίτητη η εξασφάλιση της αναγκαίας υποδομής σε
κτηριακό, μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό. Έτσι ο Δήμος υποχρεούται να παρέχει:
1. α. Κατάλληλους χώρους (μιας τουλάχιστον θεατρικής αίθουσας) για αποκλειστική χρήση
του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας». Στο άρθρο 15 αναφέρει ότι «Όλοι οι όροι της παρούσης σύμβασης
θεωρούνται ουσιώδεις και η παράβαση έστω και ενός εξ αυτών παρέχει το δικαίωμα στα
συμβαλλόμενα μέρη να καταγγείλουν και να λύσουν τη σύμβαση». Κάτι τέτοιο βέβαια δεν έχει
γίνει, στο ΔΗΠΕΘΕ δεν παραχωρήθηκε κάποιο θέατρο κι αυτό είναι τυπικό αλλά και ουσιαστικό
πρόβλημα. Δεν έχουμε σκηνή και γινόμαστε παρακολούθημα της ΚΕΠΑ. Ο τόνος μου είναι οξύς,
γιατί εγώ δεν πήγα εκεί Δήμαρχε και κ.κ. συνάδελφοι για να παρακολουθώ τι μας χαρίζεται, αλλά
με τη συμφωνία ότι πηγαίνω για να δουλέψω. Εργάζομαι καθημερινά το οκτάωρό μου, αλλά δεν
μπορώ να είμαι υπό την αίρεση διοικητικών υπαλλήλων αν θα έχουμε την αίθουσα κι αν μπορούμε
να κάνουμε τις εκδηλώσεις μας.
Περνούν χιλιάδες μαθητές από την παιδική σκηνή και την τελευταία στιγμή μας λένε να
αλλάξουμε εκείνη την ημέρα ή αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε ή αυτό το σχήμα δεν μπορούμε
να το καλέσουμε.
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Όπως καταλαβαίνετε αισθάνομαι αρκετά φορτισμένος, γιατί αισθάνομαι ότι ακυρώνομαι
ως πολιτικό πρόσωπο και ακυρώνεται και το όργανο.
Θα ζητήσω Δήμαρχε σε επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. να τροποποιηθεί προηγούμενη
απόφαση του Δ.Σ. και να παραχωρηθεί η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών όχι στην αποκλειστική
χρήση του ΔΗΠΕΘΕ, αλλά να καλύψει το ΔΗΠΕΘΕ τις ανάγκες του. Βεβαίως η κάθε αίθουσα
είναι δημόσια περιουσία κι ανήκει σε όλη την κοινωνία, αφού όμως καλυφθούν πρώτα οι ανάγκες
του ΔΗΠΕΘΕ.
Μπέκης: Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε μονομερώς από το υπουργείο;
Επειδή τα τελευταία χρόνια έχουμε πολλές μαθητικές σκηνές, θεατρικά, τα οποία
αποτελούν το φυτώριο που θα στελεχώσει μελλοντικά το θέατρο. Δεν νομίζω ότι το βάζετε
ανταγωνιστικά το θέμα, έτσι δεν είναι;
Μαυροκεφαλίδης: Να πω ότι το ΔΗΠΕΘΕ της Βέροιας είναι ένα από τα 6 πρώτα
ΔΗΠΕΘΕ της χώρας. Τα ΔΗΠΕΘΕ είναι πλέον 17, τα 3 υπολειτουργούν, έχουν αναστείλει την
λειτουργία τους λόγω οικονομικών δυσκολιών, 14 ΔΗΠΕΘΕ έχουν δράσεις, άλλα σημαντικές
δράσεις, άλλα λιγότερο σημαντικές και καλύπτουν την ελληνική περιφέρεια.
Το ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας είναι από τα μακροβιότερα της χώρας κι έχει μια μεγάλη διαδρομή.
Αν το πολιτικό όργανο που λέγεται Δ.Σ. Βέροιας κρίνει ότι το ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας έχει κλείσει τον
κύκλο του, μπορεί να το κάνει. Όσο όμως είναι σταθερή η βούληση κι η διαβεβαίωση του
Δημάρχου και των συναδέλφων ότι πρέπει να υπάρχει οφείλουμε να το αφήνουμε να αναπνέει και
να δημιουργεί.
Είναι ξεκάθαρη η θέση μου και δεν χρειάζεται ούτε άλλες αναγνώσεις, ούτε παρερμηνείες.
Αλλά αυτή τη στιγμή εγώ κι η διοίκηση αισθάνομαι ασφυκτικά που δεν μπορώ να λειτουργώ και
να προγραμματίσω καμία δραστηριότητα και δεν είναι ανταγωνιστικό, αλλά πιθανό να ήταν μια
επιλογή κάποιων διοικητικών προσώπων ότι τελείωσε, περισσεύει το ΔΗΠΕΘΕ, τα κάνουμε όλα
εμείς, να το συγχωνεύσουμε ή να το αφομοιώσουμε.
Για πρώτη φορά μιλώ έτσι ανοικτά, αλλά μιλώ με ειλικρίνεια και ανοικτά όπως σκέφτομαι
και βάζω στη διαδικασία της κριτικής και τις δικές μου θέσεις.
Μαρκούλης: Από τη θέση του διατελέσαντος πρώην προέδρου του ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας από
1995 ως 1998, θα ήθελα να πω ότι η δική μας θέση είναι ότι πρέπει να ενισχυθούν οι τομείς
πολιτισμού, έτσι ώστε τελικά το προϊόν θα πρέπει να έχει κι έναν επιδοματικό χαρακτήρα όλη η
ιστορία, με δεδομένο ότι οι φτωχές λαϊκές μάζες πρέπει να έχουν πρόσβαση στην τέχνη και τον
πολιτισμό.
Από την πλευρά μας (για να μην θεωρηθεί ότι δεν έχουμε θέση) ζητούμε μεγαλύτερη
συμμετοχή από το υπουργείο για τη λειτουργία των ΔΗΠΕΘΕ γενικότερα, ενός θεσμού που έχει
πρωταγωνιστικό ρόλο το ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας και μάλιστα ιστορικά να αναφέρουμε ότι έχουμε
κάνει την πρώτη συμπαραγωγή στην Ελλάδα με το ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας.
Θα δώσουμε λευκή ψήφο, όχι υπό την έννοια ότι δεν εγκρίνουμε την επιχορήγηση ή την
υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης, αλλά βάζουμε την παράμετρο της ενίσχυσης των
κονδυλίων. Ζητούμε περισσότερα χρήματα και διαμαρτυρόμαστε σχετικά με την ασκούμενη
πολιτική του Υπουργείου Πολιτισμού.
Δήμαρχος: Προτείνω στην Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 16 να συμμετέχουν οι
δημοτικοί σύμβουλοι Α.Σιακαβάρας, ως τακτικό μέλος και ο Λ.Ακριβόπουλος, ως
αναπληρωματικό μέλος.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση και την πρόταση του Δημάρχου;
Μέλη: Ναι
Λευκή ψήφο έδωσε ο δημοτικός σύμβουλος Α.Μαρκούλης.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 1-2-2016 εισηγητικό σημείωμα και την πρόταση του Δημάρχου.
2.- Την υπ’ αριθ. 1/2016 απόφαση της Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βέροιας.
3.- Το από 20/1/2016 έγγραφο του Τμήματος Θεάτρου και Χορού του Υπ. Πολιτισμού και
Αθλητισμού.
4.- Ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2016 και στον Κ.Α. 00/6738.002 «Επιχορήγηση
Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. για υλοποίηση Διετούς Προγράμματος Δράσης» υπάρχει γραμμένη σχετική
πίστωση.
5.- Την αριθ. 8/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για ψήφιση της σχετικής πίστωσης.
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6.- Τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 100 και 286 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης),
του άρθρου 1 του Ν.1256/1982 και του άρθρου 3 του ν.1418/1984.
Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία
Α) Εγκρίνει τη συζήτηση & λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα που δεν είναι
γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.
Β) Εγκρίνει την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ
του Δήμου Βέροιας, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας και της Κοινωφελούς Επιχείρησης «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)
Βέροιας», η οποία έχει ως εξής:
Στην Αθήνα, σήμερα την -2016, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:
α. Το Υπουργείo Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων νόμιμα εκπροσωπούμενο, εν
προκειμένω, από τον Υπουργό κ. Αριστείδη Μπαλτά
β. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα.
γ. Ο Δήμος Βέροιας νόμιμα εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχο κ. Κωνσταντίνο
Βοργιαζίδη και
δ. Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Βέροιας (Κ.Ε
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βέροιας), νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον πρόεδρο του Δ.Σ., κ. Νικόλαο
Μαυροκεφαλίδη.
συμφωνούν και συναποδέχονται τα παρακάτω:
Προοίμιο
Με την παρούσα προγραμματική σύμβαση καθορίζεται ένα πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Δήμου Βέροιας της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας, του Δήμου Βέροιας και του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Βέροιας με έδρα τη
Βέροια, σε ένα επιχορηγούμενο από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, δίκτυο
περιφερειακών θεάτρων, το οποίο καθιερώνεται προκειμένου να ενισχυθεί η όσο το δυνατόν πιο
ουσιαστική και ολοκληρωμένη θεατρική ανάπτυξη της περιφέρειας, μέσω των εντασσόμενων σ'
αυτό συγκεκριμένων πόλεων και των περιοχών τους.
άρθρο 1
Αντικείμενο της σύμβασης
Μεταξύ των συμβαλλομένων υπογράφεται η παρούσα προγραμματική σύμβαση,
σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου225 του Ν.3463/2006, του άρθρου 100 παρ.2 του ν.
3852/2010 και του άρθρου 8, παρ. 10 του Ν. 4071/2012. Η προγραμματική σύμβαση αφορά την
εκπόνηση και εφαρμογή ενός προγράμματος συνεργασίας μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Δήμου Βέροιας και του Δημοτικού
Περιφερειακού Θεάτρου Βέροιας, προκειμένου:
α. Να ενισχυθεί γενικότερα η θεατρική ανάπτυξη της πόλης Βέροιας και της ευρύτερης
περιοχής των Νομών Ημαθίας, Πέλλας και Πιερίας και να δημιουργηθεί και να ενισχυθεί η
απαραίτητη υποδομή προς τούτο.
β. Να ενεργοποιηθεί το ανθρώπινο δυναμικό της περιοχής, συμμετέχοντας στις διαδικασίες
για τη θεατρική και γενικότερα πολιτιστική ανάπτυξη και την τόνωση της καλλιτεχνικής ζωής. Να
συστηματοποιηθεί η συνεργασία των τοπικών καλλιτεχνικών δυνάμεων με τις καλλιτεχνικές
δυνάμεις της υπόλοιπης περιφέρειας αλλά και του κέντρου και του εξωτερικού, για εμπλουτισμό
της όλης καλλιτεχνικής και ιδιαίτερα θεατρικής δραστηριότητας. Και να αναληφθεί ουσιαστικά από
τους ίδιους τους καλλιτέχνες και άλλους ειδικούς το έργο της θεατρικής δραστηριότητας, τόσο από
πλευράς προγραμματισμού όσο και υλοποίησης.
γ. Να προωθηθεί, αναπτυχθεί και διαδοθεί στην πράξη η θεατρική τέχνη, με την
παραγωγή, οργάνωση και παρουσίαση θεατρικών παραστάσεων, καθώς και άλλων πολύπλευρων
εκδηλώσεων.
άρθρο 2
Περιεχόμενο της σύμβασης

ΑΔΑ: ΩΣΠ2Ω9Ο-ΠΧΨ
Η προγραμματική σύμβαση περιέχει τις υποχρεώσεις κάθε πλευράς για τη
συμμετοχή της στο κοινό πρόγραμμα θεατρικής και λοιπής καλλιτεχνικής ανάπτυξης της περιοχής,
το οποίο υλοποιείται μέσω της ίδιας της σύμβασης.
Ειδικότερα περιέχει από πλευράς:
Α. Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
- Τους όρους χρηματοδότησης
Β. Δήμου Βέροιας
- Τις οικονομικές υποχρεώσεις του Δήμου Βέροιας
- Γενικές ρήτρες ως προς την επιχορήγηση του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βέροιας από το Δήμο
Βέροιας
- Τις λοιπές υποχρεώσεις συνδρομής και εξυπηρέτησης του Θεάτρου
Γ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
- Τους όρους χρηματοδότησης
Δ. Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου
- Τις υποχρεώσεις του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας σχετικά με τον προγραμματισμό, την
κοστολόγηση και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των δραστηριοτήτων και των παραγωγών του
για την χειμερινή και θερινή περίοδο έτους 2016, ώστε να εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα ευρύτερης
θεατρικής ανάπτυξης της πόλης Βέροιας και της περιοχής των Νομών Ημαθίας, Πέλλας
και Πιερίας.
-Τους πόρους, τη λοιπή χρηματοδότηση, την υποδομή, τον εξοπλισμό και το πλαίσιο
λειτουργίας του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας που είναι αναγκαίο για την υλοποίηση των όρων της
παρούσης προγραμματικής σύμβασης, καθώς και όλες τις άλλες υποχρεώσεις του, προκειμένου να
συμμετάσχει και να παραμείνει στο επιχορηγούμενο δίκτυο περιφερειακών θεάτρων.
-Τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης των όρων της παρούσης προγραμματικής σύμβασης
και το χρόνο ισχύος της σύμβασης καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της.
άρθρο 3
Ισχύς της σύμβασης
Η παρούσα προγραμματική σύμβαση αφορά την περίοδο από 1-1-2016 έως 31-12-2016.
άρθρο 4
Υποχρεώσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
Α. Οικονομικές υποχρεώσεις
1. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού υποχρεούται, στο πλαίσιο της παρούσας
σύμβασης και για την πραγματοποίηση των σκοπών της, να καταβάλει στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας
οικονομική ενίσχυση, υπό μορφή επιχορήγησης.
Η επιχορήγηση αυτή συμφωνείται να είναι στο ύψος των σαράντα έξι χιλιάδων
πεντακοσίων ευρώ (46.500,00€) για το διάστημα από 1 Ιανουαρίου του 2015 μέχρι 31
Δεκεμβρίου 2015 και καταβάλλεται σύμφωνα με τα ποσοστά διάθεσης της αντίστοιχης πίστωσης
από το Υπουργείο Οικονομικών και ανάλογα με τις δυνατότης εκτέλεσης του τακτικού
προϋπολογισμού του έτους 2015.
Η επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού προς το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
Βέροιας, βάσει της παρούσης, εξυπακούεται ότι δεν σχετίζεται, ούτε αποτελεί εμπόδιο για την
ύπαρξη άλλων πόρων του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., (περαιτέρω επιχορήγησης εκ μέρους του Δήμου Βέροιας ,
έσοδα του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., από τις δραστηριότητες του, χρηματοδότηση ή χορηγίες από άλλους
φορείς (νομικά ή φυσικά πρόσωπα), κ.ά
Β. Άλλες υποχρεώσεις
α. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, πέραν της επιχορήγησης, υποχρεούται να
προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια και συμπαράσταση προς το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας, στο πλαίσιο
των δραστηριοτήτων του, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι θεατρικοί και εν γένει καλλιτεχνικοί
σκοποί της σύμβασης.
β. Σε περίπτωση που απαιτείται η συνδρομή και άλλων κρατικών φορέων για την υλοποίηση
της προγραμματικής σύμβασης, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού αναλαμβάνει την
υποχρέωση να παρεμβαίνει και να συντονίζει τις ενέργειες που απαιτούνται προς τους φορείς
αυτούς.
άρθρο 5
Καταβολή της επιχορήγησης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
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Η επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού καταβάλλεται σε τέσσερις
δόσεις ανάλογα με την πορεία εκτέλεσης του προγραμματισμού δραστηριοτήτων του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
Βέροιας, και του προϋπολογισμού του. Διακόπτεται αυτοδίκαια σε περίπτωση μη πιστής τήρησης
του.
άρθρο 6
Υποχρεώσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υποχρεούται για την πραγματοποίηση των σκοπών
της παρούσης προγραμματικής σύμβασης να καταβάλει στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. οικονομική ενίσχυση
δέκα χιλιάδων (10.000) € που θα επιβαρύνει τον ΦΟΡΕΑ 721 και ΚΑΕ 9779.α.1 για το διάστημα
από 1/1/2015 μέχρι 31/12/2015 και καταβάλλεται σύμφωνα με τα ποσοστά διάθεσης της
αντίστοιχης πίστωσης και ανάλογα με τις δυνατότητες εκτέλεσης του τακτικού προϋπολογισμού
του έτους 2015.
άρθρο 7
Καταβολή της επιχορήγησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Η επιχορήγηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καταβάλλεται σε τέσσερις δόσεις
ανάλογα με την πορεία εκτέλεσης του προγραμματισμού δραστηριοτήτων του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
Βέροιας, και του προϋπολογισμού του. Διακόπτεται αυτοδίκαια σε περίπτωση μη πιστής τήρησης
του.
άρθρο 8
Υποχρεώσεις του Δήμου Βέροιας
Α. Οικονομικές υποχρεώσεις
α. Ο Δήμος Βέροιας υποχρεούται, για την πραγματοποίηση των σκοπών της παρούσης
προγραμματικής, να καταβάλει στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας οικονομική ενίσχυση (για το
διάστημα από 1 Ιανουαρίου του 2015 μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2015) ποσού εξήντα χιλιάδων
ευρώ (60.000,00€).
β. Αποκλείεται συμψηφισμός της επιχορήγησης του Δήμου με παροχή οποιασδήποτε
μορφής υπηρεσιών του Δήμου προς το Θέατρο.
γ. Η επιχορήγηση του Δήμου πρέπει να αποδεικνύεται ότι έχει καταβληθεί μέχρι τέλους της
θεατρικής σαιζόν, άλλως το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού αποκτά δικαίωμα καταγγελίας
της προγραμματικής σύμβασης.
Β. Λοιπές υποχρεώσεις του Δήμου Βέροιας.
Ο Δήμος Βέροιας υποχρεούται να παρέχει κάθε τεχνική και διοικητική στήριξη για την
καλύτερη εφαρμογή των προβλεπόμενων ρυθμίσεων της παρούσης προγραμματικής σύμβασης.
άρθρο 9
Δραστηριότητες της Κ.Ε ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας
Μεταξύ των συμβαλλομένων συμφωνείται η τήρηση ενός προγράμματος
δραστηριοτήτων του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας, βάσει ενός καθορισμένου ετήσιου προγραμματισμού
και κάτω από ορισμένους όρους λειτουργίας, που εξυπηρετούν κατά τον καλύτερο τρόπο τις
δραστηριότητες αυτές. Πυρήνα των δραστηριοτήτων θα αποτελεί η πραγματοποίηση από το
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας θεατρικών παραστάσεων, οι οποίες μπορεί να πλαισιώνονται από άλλες
παράλληλες εκδηλώσεις καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, όπως ανταλλαγές παραστάσεων με
άλλα θέατρα, μετακλήσεις άλλων ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ή κρατικών ή ιδιωτικών θιάσων της Ελλάδος και
του εξωτερικού, διοργάνωση φεστιβάλ, θεατρικών σεμιναρίων, ομιλιών, εκθέσεων, κ.ά. , όπως
ακριβώς περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.
Η μη τήρηση του προγράμματος δραστηριοτήτων του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας αποτελεί
καθοριστική αιτία διακοπής της σύμβασης και απομάκρυνσης του από το δίκτυο επιδοτούμενων
περιφερειακών θεάτρων.
άρθρο 10
Υποχρεώσεις της Κ.Ε ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας
Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας, με την παρούσα προγραμματική σύμβαση, αναλαμβάνει τις
κάτωθι υποχρεώσεις σχετικά με την κατεύθυνση, την αποδοτικότητα των παραγωγών και της
συνολικής του πολιτικής:
1. Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας, εκτός από την πόλη της Βέροιας, καλύπτει θεατρικά και
την ευρύτερη περιοχή, η οποία περιλαμβάνει τους Νομούς Ημαθίας, Πέλλας και Πιερίας.
2. Η διάρκεια λειτουργίας του θεάτρου είναι ετήσια και συνεχής.
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3α. Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας υποχρεούται στην πραγματοποίηση μιας παραγωγής για τη
χειμερινή περίοδο 2015-2016 και μια θερινής παραγωγής καθώς και στην παραγωγή έργου της
Παιδικής Νεανικής Σκηνής κατά την ίδια θεατρική σαιζόν.
3β. Η στήριξη της ερασιτεχνικής θεατρικής και χορευτικής δημιουργίας στην περιοχή της
ευθύνης τους η οποία πρέπει να περιλαμβάνει συνεργασία με σκοπό εξεύρεση χώρων και
κατάλληλων συνθηκών για την ενίσχυση των ερασιτεχνικών σχημάτων.
4. Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας, υποχρεούται να καταγράφει να αξιολογεί και να προφυλάσσει
όλα τα περιουσιακά του στοιχεία καθώς και να προχωρήσει στην οργάνωση αρχείου (μακέτες,
αφίσες, παρτιτούρες πρωτότυπης μουσικής, κλπ), βιβλιοθήκης και βιντεοθήκης και να
διευκολύνουν την πρόσβαση σε αυτό το υλικό στα μέλη της επιστημονικής κοινότητας καθώς και
σε ανεξάρτητους ερευνητές.
5. Στα προγράμματα, τις αφίσες, τις συνεντεύξεις τύπου και γενικά σε όλο το έντυπο και
προφορικό υλικό διαφήμισης του έργου και των παραστάσεων του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας, θα
αναφέρεται η συμμετοχή και η συμβολή του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του
Δήμου Βέροιας.
6. Μαζί με τον ετήσιο προγραμματισμό που θα υποβάλλει το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας,
οφείλει να υποβάλει οικονομικό και καλλιτεχνικό απολογισμό της θεατρικής περιόδου που
πέρασε. Ο απολογισμός υποβάλλεται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού μέχρι τις 30
Ιουνίου κάθε χρόνου, με πλήρη στοιχεία για τη μέχρι τις 31 Μαρτίου θεατρική δραστηριότητά του
θεάτρου, (έργα που παρουσιάστηκαν, ηθοποιοί και τεχνικοί που συμμετείχαν, αριθμός
παραστάσεων και εισιτηρίων, στην πόλη της
και την περιφέρειά της χωριστά, προγράμματα και
άλλα στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα).
Στα πλαίσια της προγραμματικής σύμβασης, προσδιορίζονται σαφέστερα οι
υποχρεώσεις του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας σχετικά με τον προγραμματισμό, την κοστολόγηση και
το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των δραστηριοτήτων και των παραγωγών του για την χειμερινή
και θερινή περίοδο 2015.
άρθρο 11
Πόροι –Χρηματοδότηση
Οι πόροι για τη λειτουργία του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Βέροιας θα
προέρχονται κυρίως από επιχορηγήσεις από:
α. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού,
β. Το Δήμο Βέροιας,
γ. Την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
δ. Τα έσοδα του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας.
Ακόμη, στους πόρους του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας εντάσσονται τυχόν ειδικές
χρηματοδοτήσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, χρηματοδοτήσεις από άλλους
φορείς του δημόσιου τομέα, από διεθνείς οργανισμούς ή άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή από
χορηγίες.
Τα έσοδα και οι επιπλέον χρηματοδοτήσεις -πλην των βασικών επιχορηγήσεων του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Δήμου Βέροιας, δεν επηρεάζουν το ύψος των
βασικών αυτών χρηματοδοτήσεων.
άρθρο 12
Κτηριακή υποδομή – εξοπλισμός
Για την εκτέλεση του προγράμματος της παρούσας σύμβασης οι συμβαλλόμενοι
συμφωνούν ότι είναι απαραίτητη η εξασφάλιση της αναγκαίας υποδομής σε κτηριακό,
μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό. Έτσι ο Δήμος υποχρεούται να παρέχει:
α. Κατάλληλους χώρους (μιας τουλάχιστον θεατρικής αίθουσας) για αποκλειστική χρήση
του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας.
β. Κατάλληλους αποθηκευτικούς χώρους, χώρους γραφείων και λοιπών βοηθητικών
χώρων για τις ανάγκες του Θεάτρου.
γ. Τον απαραίτητο τεχνικό και λοιπό εξοπλισμό για τις ανάγκες των παραστάσεων.
δ. Όχημα για τη μεταφορά του θιάσου και των υλικών της παράστασης. Η παραχώρηση του
οχήματος δυνατόν να πραγματοποιηθεί εντός διετίας, υπό την προϋπόθεση ότι η χρήση αυτού θα
είναι εξασφαλισμένη κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η ύπαρξη της υποδομής αυτής θα πρέπει να βεβαιώνεται από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας.
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Η μη τήρηση του των παραπάνω αποτελεί καθοριστική αιτία διακοπής της σύμβασης και
απομάκρυνσης του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας από το δίκτυο επιδοτούμενων περιφερειακών θεάτρων.
Το δικαίωμα εκμετάλλευσης της παραγωγής κάθε έργου ανήκει αποκλειστικά στο
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας.
άρθρο 13
Ειδικές ρυθμίσεις
Η παρούσα προγραμματική σύμβαση είναι πλαίσιο σύμβασης και το περιεχόμενο της
μπορεί να εξειδικεύεται κάθε φορά με ειδικότερες συμφωνίες μεταξύ των συμβαλλομένων
μερών, σύμφωνα με όσα παραπάνω ορίζονται, στις οποίες είναι δυνατή η συμμετοχή και άλλων
φορέων του δημόσιου τομέα, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο κατά την εκτέλεση του προγράμματος
του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας.
άρθρο 14
Μεταβατική διάταξη
Για την περίπτωση που το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας ανήκει σε συγχωνευμένη Δημοτική
Επιχείρηση, οφείλει ο Δήμος να ορίσει ειδικό κέντρο κόστους καθώς και τον αντίστοιχο ειδικό
κωδικό, για την καταβολή της επιχορήγησης από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και
για την καταβολή τουλάχιστον του ισόποσου της επιχορήγησης από το Δήμο.
άρθρο 15
Γενικές αρχές
2. Η επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού είναι ανεκχώρητη.
Εκχώρηση απαιτήσεων κατά του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ή σύναψη δανείων με
ενέχυρο απαίτηση κατά του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων θεμελιώνει
λόγο καταγγελίας της σύμβασης από πλευράς Υπουργείου. Οιαδήποτε άλλη συμφωνία που
αντίκειται στην παρούσα γενική αρχή είναι άκυρη.
3. Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας είναι υποχρεωμένο να δεχθεί οποτεδήποτε οικονομικό και
καλλιτεχνικό έλεγχο από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και οικονομικό έλεγχο από
τις αρμόδιες Κρατικές Υπηρεσίες.
4. Όλοι οι όροι της παρούσης σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις και η παράβαση έστω και
ενός εξ αυτών παρέχει το δικαίωμα στα συμβαλλόμενα μέρη να καταγγείλουν και να λύσουν τη
σύμβαση.
άρθρο 16
Επιτροπή παρακολούθησης
1. Η επιτροπή παρακολούθησης της παρούσης Προγραμματικής Σύμβασης αποτελείται
από τον πρόεδρο του Δ.Σ της Κ.Ε ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βέροιας με αντικαταστάτη του τον Αντιπρόεδρο
του Δ.Σ., ενώ από πλευράς των υπολοίπων φορέων αυτοί, που θα ορισθούν από αυτούς, δηλαδή
από το Δήμο Βέροιας από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και από το Υπουργείο
Πολιτισμού και Αθλητισμού. Οι αρμοδιότητες της επιτροπής είναι η τήρηση των όρων της
παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.
Ακροτελεύτια διάταξη
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη ποσού 60.000,00€ σε
βάρος του Κ.Α. 00/6738.002 με τίτλο «Επιχορήγηση Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. για υλοποίηση Διετούς
Προγράμματος Δράσης» του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016.
Γ) Ορίζει ως εκπρόσωπο του Δήμου Βέροιας στην Επιτροπή Παρακολούθησης του
άρθρου 16 της παραπάνω σύμβασης τον Αθανάσιο Σιακαβάρα, με αναπληρωτή του τον Λεωνίδα
Ακριβόπουλο, Δημοτικούς Συμβούλους.
Δ) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Βέροιας Κωνσταντίνο Βοργιαζίδη για την υπογραφή της
παραπάνω σύμβασης.
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Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 32 / 2016
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Αθανάσιος Αποστολόπουλος

Α.
Θ.
Χ.
Β.

Λαζαρίδης
Αγγελίνας
Κούτρας
Παπαδόπουλος

Ε.
Χ.

Α.
Δ.
Δ.

Σιδηρόπουλος
Κουλουριώτης
Τραπεζανλής

Γ.
Ι.
Ν.

Θ.

Κορωνάς

Σ.
Γ.
Ν.
Π.
Β.
Μ.
Ι.
Λ.
Σ.
Γ.
Χ.
Ν.
Α.
Θ.
Ι.
Μ.
Ν.
Γ.
Ι.
Σ.
Η.
Ν.
Α.
Σ.
Γ.

Διαμάντης
Σοφιανίδης
Μωυσιάδης
Τσαπαρόπουλος
Λυκοστράτης
Παπαϊωάννου
Χειμώνας
Ακριβόπουλος
Ασλάνογλου
Ορφανίδης
Γαϊτάνου
Μαυροκεφαλίδης
Σιακαβάρας
Τέτος
Κυρατλίδης
Σουμελίδης
Τσιαμήτρος
Γουλτίδης
Παπαγιάννης
Ελευθεριάδου
Τσιφλίδης
Μπέκης
Μαρκούλης
Στουγιάννος
Μελιόπουλος

Γκόγκα
Κεχαΐδης
ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Λιλιόπουλος
Καραγιάννης
Αγγέλου

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 8-2-2016
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

