ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 13/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 299/2001
Περίληψη
Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης
διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ της Π. Κ.
Μακεδονίας, των Δήμων Βέροιας, Βεργίνας και
της «Δημοτικής Επιχείρησης Τοπικής Πολιτιστικής
και Κοινωνικής Ανάπτυξης» Δήμου Βέροιας.
Σήμερα 28 Μαίου του έτους 2001 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα
15:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ημαθίας Δ. Βικέλα & Μητροπόλεως
γωνία, 2ος όροφος στο κτίριο του Ο.Τ.Ε., ύστερα από την με ημερομηνία 24-5-2001
γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους
Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119
του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 24 μέλη.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 296/2001
απόφασης προσήλθε ο κ. Λ. Τσαβδαρίδης και αποχώρησε ο
κ. Μ. Σουμελίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 298/2001 απόφασης
προσήλθαν οι κ.κ. Β. Γιαννουλάκης, Ε. Σοφιανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος αποχώρησαν οι κ.κ.
Γ. Ουρσουζίδης, Σ. Παναγιωτίδης, Θ. Σιδηρόπουλος.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 299/2001 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Λ. Τσαβδαρίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 305/2001 απόφασης
προσήλθε ο κ. Γ. Ουρσουζίδης και αποχώρησε ο κ. Ε.
Σοφιανίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 306/2001 απόφασης
αποχώρησε η κα Μ. Τσαμήτρου.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 307/2001 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Ν. Χαμαλής.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου που έχει ως εξής:
Σας καταθέτουμε σχέδιο προγραμματικής σύμβασης διαδημοτικής
συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βέροιας , Βεργίνας, της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας και της Δημοτικής Επιχείρησης Τοπικής Πολιτιστικής και Κοινωνικής
Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου προγράμματος
κοινωνικής παρέμβασης για την πολύπλευρη στήριξη των ατόμων Τρίτης Ηλικίας
που φέρει την ονομασία «ΕΣΤΙΑ».
Επίσης σύμφωνα με το αρ. 7 της παραπάνω σύμβασης για την
παρακολούθηση της υλοποίησής της συνιστάται όργανο με την επωνυμία «Κοινή
Επιτροπή» η οποία αποτελείται από πέντε (5) μέλη, που ορίζονται ως ακολούθως:
Δύο (2) μέλη της ορίζονται από τον Δήμο Βέροιας και ανά ένα (1) μέλος από τους
λοιπούς συμβαλλόμενους φορείς.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το συμβούλιο ν’ αποφασίσει:
1.-Για την υπογραφή ή μη της παραπάνω προγραμματικής σύμβασης
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.2738/99 με τις οποίες
αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις του αρ. 35 του ΔΚΚ.
2.-Για τον ορισμό των δύο (2) μελών του Δήμου που θα μετέχουν στην
επιτροπή του αρ.7 για την παρακολούθηση της σύμβασης αυτής μαζί με τους
αναπληρωτές τους.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Δήμαρχος :Το πρόγραμμα είχε σταλεί στην Υπουργό Εσωτερικών και στον
Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας. Μέσα από τα ΤΣΑ, ένα σημαντικότατο μέρος του
προσωπικού ασχολείται με την υλοποίηση αυτού του προγράμματος. Με βάση την
υποχρέωσή μας απέναντι στο ΤΣΑ, οι δημοτικές επιχειρήσεις που μετέχουν, εν
προκειμένου η ΔΕ.ΤΟ.ΠΟ.Κ.Α., να χρηματοδοτείται ένα μέρος της αμοιβής των
ατόμων που απασχολούνται εκεί.
Σε προηγούμενο Δ.Σ. είχα πει ότι υπήρξε μία συνεργασία και παρουσίαση
αυτού του προγράμματος στην Υπουργό Εσωτερικών και στον κ. Χρυσοχοϊδη, όπου
αναπτύξαμε αυτό το πρόγραμμα και ζητήσαμε την οικονομική στήριξη, από τη στιγμή
που το υιοθετεί πολιτικά το Υπουργείο σαν μία πιλοτική δράση, σ΄ότι αφορά την ιδία
συμμετοχή, γιατί η επιβάρυνση είναι μεγάλη. Είχε επιφυλαχθεί η Υπουργός
Εσωτερικών σε σχέση με τη δυνατότητα ή μη χρηματοδότησης και ουσιαστικά με την
έννοια της υιοθέτησης πολιτικά αυτού του προγράμματος σαν πολιτικού, το οποίο
είχαμε προτείνει να εφαρμοστεί στο Δήμο Βέροιας, να δουν
τα μετρήσιμα
αποτελέσματα, να εκτιμήσουν τι προκύπτει σαν κοινωνικό όφελος από την υλοποίηση
αυτού του προγράμματος. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, στο βαθμό που
υπάρχει εκτίμηση ότι το πρόγραμμα αυτό πρέπει να επεκταθεί και σε άλλους Δήμους,
να το χρηματοδοτήσουν. Η Υπουργός Εσωτερικών δέχθηκε πολιτικά την ορθότητα
αυτού του προγράμματος και τη συνεργασία μας με το Γ.Γ.Π σ΄ότι αφορά τη
δυνατότητα χρηματοδότησης αυτού του προγράμματος, η οποία είναι μέσα από το
πρόγραμμα της διαδημοτικής συνεργασίας. Ηδη έχει συνταχθεί ένα τεχνικό δελτίο για
το ΕΠΤΑ, το οποίο συνυπογράψαμε για να δούμε αν θα ενταχθεί οριστικά ο Δήμαρχος
Βεργίνας και ο υποφαινόμενος. Εξετάζεται για να ληφθεί η σχετική απόφαση της
οριστικής ένταξης του σχετικού προγράμματος. Πρέπει όμως να προετοιμαζόμαστε
γιατί από τη στιγμή που θα ενταχθεί, στόχος μας θα είναι να υπάρξει η 1η εκταμίευση
τέλη Ιουνίου.
Έτσι λοιπόν την προγραμματική σύμβαση που προτείνεται να εγκρίνει το ΔΣ,
την έχουμε στείλει στην Δ/νση Τοπικής Αυτ/σης και Αποκέντρωσης της Περιφέρειας.

Έχει εγκριθεί σ΄ότι αφορά τη νομιμότητα. Έχει αποσταλεί αντίγραφό του για να
εγκριθεί και από το Δήμο Βεργίνας και από την ΔΕΤΟΠΟΚΑ.
Να εγκρίνουμε ομόφωνα το κείμενο αυτό, προκειμένου να προχωρήσουμε την
οριστική ένταξη του έργου αυτού στο διαδημοτικό ΕΠΤΑ και να προχωρήσουμε άμεσα
στην εκταμίευση των ποσών που χρειάζονται για να λειτουργήσει το πρόγραμμα αυτό.
Έχει συνολικό προϋπολογισμό 248 εκ. περίπου και αφορά μία 1η φάση πιλοτική του
προγράμματος μέχρι 31-12-2002 . Στην πορεία θα επανέλθουμε ύστερα από τα πρώτα
ποσοτικά στοιχεία τα οποία θα στείλουμε και προς το Υπουργείο, με αίτημα ανανέωσης
αυτού του προγράμματος και προς την ΚΕΔΚΕ για επέκταση αυτού του προγράμματος
και σε άλλους Δήμους της χώρας.
Σκουμπόπουλος :Στο τεχνικό δελτίο της προγραμματικής σύμβασης, δεν
αναφέρεται ούτε ο χρόνος, ούτε ο προϋπολογισμός. Είπατε ότι στείλατε την
προγραμματική σύμβαση στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Προγραμματική
σύμβαση υπογράφουν φορείς του δημοσίου φορέα, Δήμοι μεταξύ τους κλπ. Εδώ εσείς
μιλάτε για προγραμματική σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίας. Δεν μπορεί να είναι η
Περιφέρεια στη διαδημοτική συνεργασία. Μόνο μεταξύ Δήμων γίνεται. Ποια είναι η
σκοπιμότητα;
Γεωργιάδης Χρ.:Ποια η αναγκαιότητα της επέκτασης του προγράμματος αυτού
μόνο στο Δήμο Βεργίνας; Ρωτήθηκαν οι γειτονικοί Δήμοι; Τι μας απάντησαν;
Δήμαρχος : Όχι κ. Γεωργιάδη. Απευθυνθήκαμε μόνο στο Δήμο Βεργίνας διότι
σε αντίθετη περίπτωση το πρόγραμμα έπρεπε να ήταν 500 εκ. και δεν θα μπορούσε να
μας το χρηματοδοτήσει κανένας.
Κε Σκουμπόπουλε, η υπηρεσία του Δήμου και της Περιφέρειας δεν έχει
μπλέξει τίποτα. Η διαδημοτική συνεργασία αφορά το κονδύλιο, το μέτρο από το
πρόγραμμα ΕΠΤΑ. Σε κάθε περίπτωση που υπάρχει διαδημοτική συνεργασία, έρχεται
συμβαλλόμενη και η Περιφέρεια με την υποχρέωση να χρηματοδοτήσει τη
συγκεκριμένη δράση. Το ίδιο έγινε και στη διαδημοτική συνεργασία σε σχέση με τη
μελέτη του όγκου του Αν. Βερμίου. Σε κάθε σύμβαση που αφορά διαδημοτική
συνεργασία μεταξύ δύο Δήμων, από τη στιγμή που θα ενταχθεί στο ΕΠΤΑ, για να
υπάρχει νόμιμη υποχρέωση και νομικός καταναγκασμός της Περιφέρειας να
χρηματοδοτεί, πρέπει να φαίνεται ως συμβαλλόμενη με την έννοια ότι υποχρεούται
επιπλέον από τη σύμβαση να χρηματοδοτεί τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
Πρόεδρος :Τοποθετήσεις.
Σκουμπόπουλος :Επιμένω στην άποψη ότι έχει μπλεχτεί το θέμα της
προγραμματικής σύμβασης και της διαδημοτικής συνεργασίας. Δεν ξέρω γιατί δεν
απευθυνθήκαμε και σε άλλους Δήμους, αλλά μόνο στο Δήμο Βεργίνας .Ας πήγαινε και
στα 500 εκ. το πρόγραμμα. Έτσι και αλλιώς από το κομμάτι της διαδημοτικής
συνεργασίας θα εισπράξουμε. Άρα το όφελος θα είναι πολύ μεγαλύτερο και για το
Δήμο της Βέροιας και για τους γειτονικούς Δήμους.
Συμφωνούμε με την προγραμματική σύμβαση. Ξεπερνώ το τυπικό θέμα που
βάζω. Επιμένω ότι έτσι είναι. Θα μπορούσε με καλύτερο τρόπο να γίνει πρώτα η
διαδημοτική συνεργασία μεταξύ των 2 Δήμων και στη συνέχεια να γινόταν με τη
διαδημοτική συνεργασία των 2 Δήμων με την Περιφέρεια η Προγραμματική Σύμβαση.
Συμφωνούμε επί της ουσίας.
Δήμαρχος :Εντάσσεται η χρηματοδότηση της προγραμματικής σύμβασης στο
μέτρο της διαδημοτικής συνεργασίας.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 24-5-2001 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
2.- Το συνημμένο σχέδιο προγραμματικής σύμβασης.

3.- Την ανάγκη υπογραφής της παραπάνω σύμβασης για την ανάπτυξη ενός
ολοκληρωμένου προγράμματος κοινωνικής παρέμβασης για την πολύπλευρη στήριξη
των ατόμων τρίτης ηλικίας που φέρει την ονομασία «ΕΣΤΙΑ».
4.- Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 2738/99 με τις οποίες αντικαθίσταται
το αρ. 35 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, των Δήμων Βέροιας, Βεργίνας και της
δημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Τοπικής
Πολιτιστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης» Δήμου Βέροιας, που έχει ως εξής:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Σήμερα ..........................., οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:
1. Το Ελληνικό Δημόσιο που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Γενικό Γραμματέα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Βασίλειο Βαλασόπουλο, που εδρεύει στην
Θεσσαλονίκη, οδός Καθ.Ρωσίδη 11, Τ.Κ. 546 55.
2. Ο ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΓΙΝΑΣ, που εκπροσωπείται νόμιμα, από τον Δήμαρχο, κ.
Δημήτριο Μελιόπουλο, σύμφωνα με την υπ' αρ. ... απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου,
3. Ο ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, που εκπροσωπείται νόμιμα, από τον Δήμαρχο, κ. Ιωάννη
Χασιώτη, σύμφωνα με την υπ' αρ. ... απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
4. Η Δημοτική Επιχείρηση με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Τοπικής
Πολιτιστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης» του Δήμου Βέροιας (ΔΕΤΟΠΟΚΑ), που
εδρεύει στην Βέροια, στην οδό Α. Αντωνιάδη 18, εκπροσωπείται νόμιμα από τον
Πρόεδρο της κ. Κωνσταντίνο Ασλάνογλου, ειδικά εξουσιοδοτημένο για την
υπογραφή της παρούσας με την υπ' αρ. ..... απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
Συμφωνούν και συναποδέχονται τα παρακάτω:
ΑΡΘΡΟ 1 ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1 Νομική βάση.
Η παρούσα σύμβαση είναι προγραμματική και στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου
35 του Π.Δ. 410/1995, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του Ν. 2738/1999
1.2 Περιεχόμενα
Η Προγραμματική Σύμβαση περιέχει:
• Το προοίμιο
• Το αντικείμενο της Σύμβασης
• Πόροι - Χρηματοδότηση
• Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης
• Δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων

• Κοινή Επιτροπή
• Διάρκεια ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης
• Τροποποιήσεις - Τελικές διατάξεις της Προγραμματικής Σύμβασης
• Τα Παραρτήματα αυτής.
ΑΡΘΡΟ 2 ΠΡΟΟΙΜΙΟ
2.1 Η δημογραφική γήρανση του πληθυσμού, η σταδιακή μετάβαση από την
παραδοσιακή οικογένεια στην σύγχρονη πυρηνική οικογένεια, καθώς και η σταδιακή
περιθωριοποίηση των ατόμων της τρίτης ηλικίας, οδήγησε τους συμβαλλόμενους
Δήμους στην απόφαση ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου προγράμματος κοινωνικής
παρέμβασης για την πολύπλευρη στήριξη των ατόμων της τρίτης ηλικίας, που φέρει
την ονομασία «ΕΣΤΙΑ».
2.2 Για την αρτιότερη και αποδοτικότερη υλοποίηση του παραπάνω προγράμματος
«ΕΣΤΙΑ», τα συμβαλλόμενα μέρη εκφράζουν την βούληση τους για συνεργασία με
βάση τους όρους της σύμβασης αυτής.
ΑΡΘΡΟ 3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3.1 Το πρόγραμμα «ΕΣΤΙΑ» απευθύνεται και εξυπηρετεί ηλικιωμένα άτομα που
διαβιούν μοναχικά, δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως, έχουν ιδιαίτερες ανάγκες
φροντίδας και δεν έχουν επαρκείς πόρους.
3.2 Το πρόγραμμα στοχεύει στην οργανωμένη και συνεχή φροντίδα των παραπάνω
ηλικιωμένων στο φυσικό οικογενειακό τους περιβάλλον με την:
• διεξαγωγή έρευνας και τον εντοπισμό των συνθηκών διαβίωσης, του εισοδήματος
και των ιδιαίτερων αναγκών κοινωνικής φροντίδας του ηλικιωμένου,
• την παροχή πρωτοβάθμιας νοσηλευτικής φροντίδας ,
• την παροχή συμβουλευτικής αγωγής υγείας και πρόληψης,
• την παροχή ιατροφαρμακευτικής φροντίδας,
• την παρακολούθηση σε τακτική βάση της πορείας των σοβαρών νοσημάτων που ο
ηλικιωμένος αντιμετωπίζει,
• την ενημέρωση του ηλικιωμένου και του στενού περιβάλλοντος του για τα
προβλήματα του και την εκπαίδευση τους στον τρόπο εντοπισμού και αντιμετώπισης
τους,
• την βοήθεια και ενίσχυση του ηλικιωμένου στη χρήση διαφόρων βοηθημάτων,
• τον έλεγχο και την παροχή βοήθειας στην εξασφάλιση της ατομικής καθαριότητας
και υγιεινής,
• την συνοδεία αυτού σε νοσηλευτικά ιδρύματα και μέριμνα για το κλείσιμο των
ραντεβού,
• την παροχή συντροφιάς στα μοναχικά άτομα,
• την καθαριότητα του σπιτιού του ηλικιωμένου,
• την εξυπηρέτηση του ηλικιωμένου στις συναλλαγές του με τις διάφορες δημόσιες
υπηρεσίες (θέματα συντάξεων, θεώρησης βιβλιαρίου υγείας κλπ),
• την παροχή ψυχολογικής ή και ψυχιατρικής αρωγής,
• την ανάπτυξη ενός κινήματος εθελοντισμού για την παροχή κοινωνικής φροντίδας
και ζεστασιάς στους ηλικιωμένους,

• την οργάνωση εκδηλώσεων συμμετοχής των ηλικιωμένων με στόχο το σπάσιμο της
κοινωνικής απομόνωσης και την κοινωνική τους επανένταξη.
3.3 Οι αναλυτικότερες επιμέρους δράσεις του προγράμματος παρατίθενται στο
συνημμένο Παράρτημα Ι της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα της.

ΑΡΘΡΟ 4
ΠΟΡΟΙ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Ο συνολικός προϋπολογισμός υλοποίησης του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό
των .......... δρχ., όπως φαίνεται στο Παράρτημα II.
Οι πόροι για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης προέρχονται από το
Ειδικό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Π.Τ.Α.).
Η εκταμίευση των επιμέρους πιστώσεων θα γίνεται σύμφωνα με την διαδικασία
εκταμίευσης του προγράμματος Ε.Π.Τ.Α.
ΑΡΘΡΟ 5
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προγράμματος παρουσιάζεται στο Παράρτημα
III, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. Το χρονοδιάγραμμα μπορεί να
τροποποιείται με απόφαση της Κοινής Επιτροπής (όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο
7 της παρούσας σύμβασης).
ΑΡΘΡΟ 6 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
6.1. Το Ελληνικό Δημόσιο όπως εκπροσωπείται από τον Γενικό Γραμματέα
Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας αναλαμβάνει τις εξής υποχρεώσεις :
6.1.1. Να χρηματοδοτήσει την υλοποίηση του προγράμματος με το ποσό που
αναφέρεται στο άρθρο 4 της παρούσας μεριμνώντας για την μεταφορά των
αναγκαίων πιστώσεων στο Δήμο Βέροιας.
6.1.2. Να συνεργάζεται σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης με τους άλλους
συμβαλλόμενους και τα αρμόδια όργανα τους στην υλοποίηση των
προβλεπόμενων δράσεων και να παρέχει κάθε αναγκαία βοήθεια στο πλαίσιο
του ρόλου και των δυνατοτήτων του για την ολοκλήρωση των
προβλεπόμενων στη σύμβαση αυτή αντικειμένων.
6.1.3. Σε περίπτωση που απαιτείται η συνδρομή και άλλων κρατικών φορέων για την
υλοποίηση της σύμβασης να παρεμβαίνει κατάλληλα και να συντονίζει τις ενέργειες
των συμβαλλομένων μερών προς τους φορείς αυτούς.

6.2. Ο Δήμος Βεργίνας αναλαμβάνει :
6.2.1. Να διευκολύνει το επιστημονικό και λοιπό προσωπικό, που θα απασχοληθεί για
την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης, στη συγκέντρωση των απαραίτητων
στοιχείων και πληροφοριών, την πραγματοποίηση των απαιτούμενων συνεργασιών
και γενικότερα στην εκτέλεση των απαιτούμενων δράσεων.
6.3. Ο Δήμος Βέροιας αναλαμβάνει:
6.3.1. Να διευκολύνει το επιστημονικό και λοιπό προσωπικό, που θα απασχοληθεί για
την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης, στη συγκέντρωση των απαραίτητων
στοιχείων και πληροφοριών, την πραγματοποίηση των απαιτούμενων συνεργασιών
και γενικότερα στην εκτέλεση των απαιτούμενων δράσεων.
6.3.2 Την διάθεση των πόρων που προβλέπονται από το άρθρο 4.1 της παρούσας
Σύμβασης για τις δαπάνες εκπόνησης της μελέτης.
6.4. Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΔΕΤΟΠΟKΑ) του Δήμου Βέροιας ορίζεται ως φορέας εκτέλεσης
του αντικειμένου της σύμβασης και αναλαμβάνει:
6.4.1. Την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στα
άρθρα και στα Παραρτήματα της παρούσας.
6.4.2. Να διαθέτει για το σκοπό αυτό το αναγκαίο προσωπικό, και να συνεργασθεί με
εξωτερικούς συνεργάτες, εφ' όσον κριθεί αναγκαίο, προκειμένου να διασφαλισθεί η
αρτιότητα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης.
6.4.3. Την ενημέρωση των μελών της Κοινής Επιτροπής του άρθρου 7 σχετικά με την
υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης καθώς και την προετοιμασία, την
αποστολή 10 ημερών πριν, κάθε σχετικού υλικού των συνεδριάσεων της Κοινής
Επιτροπής και την αναγκαία γραμματειακή υποστήριξη.
6.4.4 Ρητά συμφωνείται ότι για την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης θα
περιέλθει στην ΔΕΤΟΠΟΚΑ το σύνολο του ποσού της χρηματοδότησης (......... δρχ.)
το οποίο θα διατεθεί από αυτήν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της
παρούσας σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 7
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
7.1 Για την παρακολούθηση υλοποίησης της σύμβασης αυτής συνίσταται όργανο με
την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή» που θα αποκαλείται στη συνέχεια «Επιτροπή». Η
«Επιτροπή» αποτελείται από πέντε (5) μέλη, που ορίζονται ως ακολούθως: δύο (2)
μέλη της ορίζονται από τον Δήμο Βέροιας και ανά ένα (1) μέλος από του λοιπούς
συμβαλλόμενους φορείς. Αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης, οι
συμβαλλόμενοι φορείς πρέπει να κοινοποιήσουν αμφίδρομα τα οριζόμενα από αυτούς
μέλη της «Επιτροπής» και τους αναπληρωτές τους.
7.2 Αντικείμενο της «Επιτροπής» είναι η παρακολούθηση της τήρησης των όρων της
Προγραμματικής Σύμβασης, η υποβοήθηση της υλοποίησης του αντικειμένου της
σύμβασης, η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, σχετικής με
την ερμηνεία των όρων ή τον τρόπο εφαρμογής της.

7.3 Πρόεδρος της «Επιτροπής» ορίζεται ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας.
7.4 Η «Επιτροπή» συγκαλείται από τον Πρόεδρο της. Στην πρόσκληση γράφονται τα
θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρώτη συνεδρίαση της «Επιτροπής» συγκαλείται
15 ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης. Χρέη γραμματέα της «Επιτροπής»
εκτελεί ο εκπρόσωπος της ΔΕΤΟΠΟΚΑ.
7.5 Η «Επιτροπή» αποφασίζει για τυχόν τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης των αντικειμένων της σύμβασης ανάλογα με την πορεία υλοποίησης.
7.6 Η «Επιτροπή» εγκρίνει την παράταση, με αιτιολογημένη και γραπτή απόφαση,
της χρονικής διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης και σύμφωνα με τους όρους
αυτής.
7.7 Η «Επιτροπή» συνέρχεται τακτικά ανά τρίμηνο και έκτακτα όταν το ζητήσει ένας
από τους συμβαλλομένους φορείς.
7.8 Η «Επιτροπή» βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα 3/5 (ή τα 4/6) των
μελών της. Οι αποφάσεις πρέπει να είναι αιτιολογημένες και παίρνονται κατά
πλειοψηφία των παρόντων μελών πλην της αναφερόμενης στο άρθρο 9 περίπτωσης.
7.9 Οι λοιπές λεπτομέρειες για την λειτουργία της «Επιτροπής» καθορίζονται με
αποφάσεις της.
ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

8.1 Η συνολική διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης ορίζεται σε ......... μήνες από
την υπογραφή της.
8.2 Η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να τροποποιηθεί με αιτιολογημένη απόφαση της
Κοινής Επιτροπής, αν αυτό επιβάλλεται από το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του
αντικειμένου της Σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 9
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία μη άσκηση των δικαιωμάτων ή η παράλειψη
υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων
αντίθετων προς την Προγραμματική Σύμβαση ή 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 αυτή Σύμβαση.
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα
μέρη και προς απόδειξη αφού διαβάσθηκε η σύμβαση αυτή, υπογράφεται σε επτά (7)
αντίτυπα κατά τα ακόλουθα και κάθε μέρος λαμβάνει από ένα.

Β) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Βέροιας για την υπογραφή της παραπάνω
προγραμματικής σύμβασης.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 299 / 2001
.............................................................................................……….................................
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συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
I.
Κ.
Α.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ Κ.
Ε.
Κ.
Γ.
Ν.
Λ.
Σ.
Ι.
Α.
Μ.

ΤΑ ΜΕΛΗ
Kουρουζίδης
Ασλάνογλου
Δελαβερίδης
Κόλβατζης
Λελεκάκης
Γκαβαϊσές
Ουρσουζίδης
Χαμαλής
Τάκης
Γεωργιάδης
Τριανταφυλλίδης
Κεσίδης
Σουμελίδης

ΔΗΜΑΡΧ. ΠΑΡΕΔΡΟΣ
Χ. Μουτσιόπουλος
Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 18-6-2001
Ο Δήμαρχος

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ

Χ.
Χ.
Β.
Σ.
Λ.
Θ.
Ε.
Ι.
Μ.
Ε.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Τσαβδαρίδης
Σιδηρόπουλος
Σοφιανίδης
Ακριβόπουλος
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Κουκουρδής

