ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 19/2010 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 592/2010
Περίληψη
Έγκριση
σύναψης
προγραμματικής
σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της
Π.Κ.Μ.
Σήμερα 30 Αυγούστου του έτους 2010 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 26-8-2010 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 21 μέλη.
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Παρόντες
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Κ. Συμεωνίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Γ. Κάκαρης
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Ι. Καλαϊτζίδης
Γ. Ορφανίδης

Μ.
Σ.
Χ.
Σ.
Ι.
Ε.

Aπόντες
Σουμελίδης
Μηλιόπουλος
Σκουμπόπουλος
Παναγιωτίδης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης

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
αποχώρησε ο κ. Χ. Γεωργιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 571/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ. Χ. Γεωργιάδης και αποχώρησε η κα Μ. Τσιαμήτρου.
3) Κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
προσήλθε ο κ. Ι. Καλαϊτζίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Δ.
Δάσκαλος, Χ. Γεωργιάδης, Β. Γιαννουλάκης, Α. Δελαβερίδης,
Γ. Ορφανίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 572/2010 απόφασης
προσήλθαν οι κ.κ. Δ. Δάσκαλος, Α. Δελαβερίδης, Γ.
Ορφανίδης και αποχώρησε ο κ. Α. Παπαστεργίου.
5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 573/2010 απόφασης
προσήλθαν οι κ.κ. Α. Παπαστεργίου, Β. Γιαννουλάκης.
6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 575/2010 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 576/2010 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Μ. Σακαλής.
8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 579/2010 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Ι. Καλαϊτζίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 30-8-2010 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου Τεχνικών Δημητρίου Δάσκαλου, που έχει ως εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114
Α΄/06)
Προγραμματικές συμβάσεις
1. α. Για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής, καθώς και για την
παροχή υπηρεσιών κάθε είδους, οι Δήμοι και οι Κοινότητες, οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα
Νομαρχιακά Διαμερίσματα των Ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, οι Σύνδεσμοι Δήμων και
Κοινοτήτων, οι Τ.Ε.Δ.Κ.,η Ε.Ν.Α.Ε., η Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία
συνιστούν ή στα οποία συμμετέχουν οι προαναφερόμενοι οργανισμοί και φορείς, οι δημοτικές
επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, τα δημοτικά και κοινοτικά ιδρύματα, καθώς και τα Ιδρύματα
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, περιλαμβανομένων και των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων,
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 Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται η προγραμματική σύμβαση.
β. Στις προγραμματικές συμβάσεις επιτρέπεται και η συμμετοχή κοινωφελών δημοτικών και κοινοτικών
επιχειρήσεων, αναπτυξιακών ανωνύμων εταιρειών, επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. ειδικού σκοπού, Κέντρων
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) με οποιαδήποτε νομική μορφή και αν λειτουργούν, επιχειρήσεων
των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης,επιμελητηρίων,
επιστημονικών φορέων δημοσίου δικαίου, συνεταιρισμών, ενώσεων συνεταιρισμών και εργοδοτικών και
εργατοϋπαλληλικών ενώσεων.
Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
μπορεί να επιτρέπεται και η συμμετοχή τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων.
γ. Η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ των φορέων της περίπτωσης α΄ και Κοινωφελών
Ιδρυμάτων είναι δυνατή, μόνον, εφόσον αυτά διαθέτουν σχετική εμπειρία και το καταστατικό τους
προβλέπει συνεργασία με τους φορείς αυτούς. 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΄), 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.
Επίσης ορίζεται το όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής της και οι αρμοδιότητές του, καθώς και
ρήτρες σε βάρος του συμβαλλόμενου που παραβαίνει τους όρους της προγραμματικής σύμβασης.
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. Σε περίπτωση κατά την οποία 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.
3. 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. Είναι δυνατή η
χρηματοδότηση των συμβαλλομένων και από φορείς του δημόσιου τομέα που δεν μετέχουν στην
προγραμματική σύμβαση.
4. Για την εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων και στο πλαίσιο των συμφωνούμενων
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων οργανισμών και φορέων, επιτρέπεται η
απασχόληση προσωπικού του ενός συμβαλλομένου στον άλλον, καθώς και η παραχώρηση της χρήσης
ακινήτων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και μέσων.
5. ……………

Μετά από προφορικό αίτημα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
καλείται ο Δήμος Βέροιας ,μέσω προγραμματικής σύμβασης , να διαθέσει τεχνικό
υπάλληλό του, στο τμήμα της Τ.Υ.Δ.Κ. της Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης & Διοίκησης της
Περιφέρειας, για την αναπλήρωση του κενού που δημιουργήθηκε από την
συνταξιοδότηση του μοναδικού Μηχανολόγου Μηχ/κού ΤΕ που υπηρετούσε. Είναι
προφανής η αδυναμία υλοποίησης μελετών και έργων που έχουν αντικείμενο
ηλεκτρομηχανολογικά θέματα, όπως ανάλογος είναι και ο κίνδυνος να μείνουν
εκκρεμείς υποθέσεις στους Δήμους που εξυπηρετούνται σήμερα από την Τ.Υ.Δ.Κ..
Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει
για την έγκριση η μη σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βέροιας

και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως αναγράφεται στο συνημμένο
προσχέδιο σύμβασης. Σε περίπτωση αποδοχής θα πρέπει να ορισθεί εκπρόσωπος του
Δήμου με τον αναπληρωτή του ,για την παρακολούθηση της πορείας της σύμβασης.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Δάσκαλος: Έχουμε ένα αίτημα της Περιφέρειας να διαθέσουμε στην Τ.Υ.Δ.Κ.
Η. Ημαθίας έναν τεχνικό υπάλληλο του Δήμου, ειδικότητας ηλεκτρολόγου μηχανικού
ή μηχανολόγου για την επίβλεψη έργων των Δήμων που συνενώνονται με το Δήμο
Βέροιας λόγω έλλειψης υπαλλήλου με αυτήν την ειδικότητα στην ΤΥΔΚ και
εισηγούμαστε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια για τον
σκοπό αυτό. Επίσης εκτός από τον υπάλληλο που θα διατεθεί θα πρέπει να οριστεί
και ένας εκπρόσωπος του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή για την παρακολούθηση της
προγραμματικής σύμβασης.
Γιαννουλάκης Η Νομαρχία δεν μπορεί να καλύψει αυτή τη θέση;
Δάσκαλος: Δεν έχουνε κανένα μηχανικό διαθέσιμο και ούτε κανένας άλλος
Δήμαρχος έχει. Από την Περιφέρεια ζητήθηκε η προγραμματική σύμβαση.
Ζητήθηκε υπάλληλος για να επιβλέψει όλα τα έργα του Νομού.
Γιαννουλάκης: Ποιος υπάλληλος θα πάει;
Δάσκαλος: Αυτή τη στιγμή διαθέσιμος είναι ο Σωκράτης Δαλιγκάρος, ο
οποίος έχει την τεχνική κατάρτιση και μπορεί να παρακολουθήσει το έργο του
σχολείου των Ασωμάτων.
Γιαννουλάκης: Αληθεύει ότι τον κ. Δαλιγκάρο τον απειλήσατε ότι θα μείνει
εκεί και δεν θα ξαναγυρίσει πίσω γιατί και του χρόνου θα είσαστε εσείς εδώ;
Δάσκαλος: Εγώ είπα πολλά στα πλαίσια της διοίκησής μου στο πόστο που
είμαι.
Γιαννουλάκης : Το παραδέχεστε δηλαδή ότι το είπατε;
Δάσκαλος: Μπορώ να πω πολλά στα πλαίσια των διοικητικών μου
καθηκόντων.
Γιαννουλάκης: Θα ήθελα να ξέρω όμως με αφορμή ποιο θέμα το είπατε;
Δάσκαλος : Όχι μ’ αυτό το θέμα.
Γιαννουλάκης: Εγώ δεν θα συμφωνήσω για τη σύναψη της προγραμματικής
κε πρόεδρε.
Δάσκαλος: Αυτοπροτείνομαι ως εκπρόσωπος του Δήμου στην Κοινή
Επιτροπή και προτείνω ως αναπληρωτή μου τον δημ. σύμβουλο Γ. Μιχαηλίδη.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την εισήγηση και τις προτάσεις του
αντιδημάρχου κ. Δ. Δάσκαλου;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 13 σύμβουλοι:
Δ. Δάσκαλος, Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Μιχαηλίδης, Π. Παυλίδης, Π. Τσαπαρόπουλος,
Ν. Μωυσιάδης, Α. Τσιάρας, Ν. Τσιαμήτρος, Ν. Μαυροκεφαλίδης, Κ. Συμεωνίδης, Μ.
Τρανίδης, Α. Παπαστεργίου, Γ. Κάκαρης.
Κατά της πρότασης αυτής ψήφισαν 2 σύμβουλοι:
Β. Γιαννουλάκης, Ε. Γουναράς.
Από την ψηφοφορία απουσίαζε ο κ. Γ. Ορφανίδης.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Την εισήγηση και τις προτάσεις του αντιδημάρχου Δ. Δάσκαλου.
2.- Την αναγκαιότητα σύναψης της παραπάνω προγραμματικής σύμβασης με σκοπό
τη διάθεση τεχνικού υπαλλήλου του Δήμου στο τμήμα Τ.Υ.Δ.Κ. της Δ/νσης Τοπ.
Αυτ/σης & Διοίκησης Ημαθίας Π.Κ.Μ.
3.- Το συνημμένο σχέδιο προγραμματικής σύμβασης.
4.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
5.- Τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Α) Εγκρίνει τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου
Βέροιας και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία έχει ως εξής:

Στην Βέροια σήμερα, ..-..-2010 ημέρα της εβδομάδας .., οι παρακάτω φορείς,
καλούμενοι στο εξής «συμβαλλόμενοι»:
Α. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τη
Γενική Γραμματέα κα Μαρία Λιονή και αφετέρου
Β. Ο Δήμος Βέροιας, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τη Δήμαρχο κα
Χαρίκλεια Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδη, σύμφωνα με την αριθ. …/2010 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου
Έχοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3463/06
- Την αριθ. 592/2010 Απόφ. του Δημ. Συμβουλίου Βέροιας
Προοίμιο
Με την παρούσα σύμβαση καθορίζεται ένα πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ των
συμβαλλόμενων μερών και προσδιορίζονται οι τρόποι και διαδικασίες του
περιεχομένου της, που είναι η διάθεση τεχνικού υπαλλήλου του Δήμου Βέροιας στο
τμήμα της Τ.Υ.Δ.Κ. της Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης & Διοίκησης της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας.
Στόχος της σύμβασης είναι η υποβοήθηση των συνενούμενων με τη Βέροια
δήμων, η οποία γίνεται στο πλαίσιο του προγράμματος «Καλλικράτης», οι οποίοι
Δήμοι μέχρι σήμερα εξυπηρετούνται τεχνικά από την Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Ημαθίας και
κινδυνεύουν να αφήσουν σοβαρές εκκρεμότητες σε έργα και μελέτες που βρίσκονται
σε εξέλιξη λόγω της αποχώρησης από την υπηρεσία αυτή του μοναδικού
Μηχανολόγου Μηχανικού ΤΕ και την αδυναμία υλοποίησης μελετών και έργων που
έχουν αντικείμενο ηλεκτρομηχανολογικά θέματα.
Με την παρούσα προγραμματική το τμήμα της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Ημαθίας
εξακολουθεί να αποτελεί Τεχνική Υπηρεσία στους Δήμους Αποστόλου Παύλου,
Βεργίνας, Δοβρά, Μακεδονίδος και κατ’ επέκταση τη Διευθύνουσα Υπηρεσία ή την
Επιβλέπουσα Υπηρεσία, όπως ορίζουν οι διατάξεις του Π.Δ. 171/1987 (ΦΕΚ 84 Α),.
Άρθρο 1
Περιεχόμενο της σύμβασης
Η παρούσα σύμβαση περιέχει :
1.Αντικείμενο της σύμβασης
2. Σκοπός της σύμβασης
3. Υποχρεώσεις και δικαιώματα των συμβαλλομένων :
Δήμος Βέροιας
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (τμήμα Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Ημαθίας )
4. Πόροι και προϋπολογισμός
Διάρκεια ισχύος
Κοινή Επιτροπή
Τροποποίηση – Τελικές διατάξεις
Άρθρο 2
Αντικείμενο της σύμβασης
Αντικείμενο της παρούσης σύμβασης είναι η προγραμματική δέσμευση των
συμβαλλόμενων μερών για τη διάθεση του τεχνικού υπαλλήλου (Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού) του Δήμου Βέροιας, στο τμήμα της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Ημαθίας με στόχο :
α) την περαιτέρω αξιοποίηση του τεχνικού υπαλλήλου του Δήμου, που κατέχει θέση
μόνιμου προσωπικού στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
β) την ενίσχυση του τμήματος της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Ημαθίας που, σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις, αποτελεί Τεχνική Υπηρεσία και κατ’ επέκταση τη Διευθύνουσα
Υπηρεσία ή την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, και νομιμοποίηση των υπηρεσιακών
ενεργειών της.
Άρθρο 3

Σκοπός της σύμβασης
Σκοπός της σύμβασης είναι, μέσω της θεσμικά διασφαλισμένης συνεργασίας
των συμβαλλόμενων, η απασχόληση του τεχνικού υπαλλήλου του Δήμου Βέροιας
στην οργανωμένη Τεχνική Υπηρεσία της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Ημαθίας, που αποτελεί τη
Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία των Δήμων Αποστόλου Παύλου, Βεργίνας,
Δοβρά, Μακεδονίδος, ώστε να αξιοποιηθεί και να ενισχυθεί η λειτουργία της
Τ.Υ.Δ.Κ.
Άρθρο 4
Υποχρεώσεις και δικαιώματα των συμβαλλομένων
Στο πλαίσιο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης, τα συμβαλλόμενα
μέρη αναλαμβάνουν ένα σύνολο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, ως εξής :
4.1 Υποχρεώσεις και δικαιώματα του Δήμου
Ο Δήμος Βέροιας, έναντι του δεύτερου συμβαλλόμενου, αναλαμβάνει:
α) Να διαθέτει στην Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Ημαθίας τον υπάλληλο του Δήμου Βέροιας
Σωκράτη Δαλιγκάρο του Θωμά, ΤΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, για να του ανατίθενται
καθήκοντα :
- Μελετητή έργων που θα εκτελεσθούν στους Δήμους Αποστόλου Παύλου,
Βεργίνας, Δοβρά, Μακεδονίδος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,
- Επιβλέποντα εκπόνησης μελετών από ιδιωτικά μελετητικά γραφεία που θα
εκτελεσθούν στους Δήμους Αποστόλου Παύλου, Βεργίνας, Δοβρά, Μακεδονίδος,
κατά τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 και όλες τις συναφείς διατάξεις
- Επιβλέποντα έργων που θα εκτελεσθούν στους Δήμους Αποστόλου Παύλου,
Βεργίνας, Δοβρά, Μακεδονίδος, κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 171/87 και του
Ν.3669/08.
β. Να καταβάλει όλα τα τυχόν έξοδα μετακίνησης που θα προκύψουν, καθώς και
τυχόν δικαιολογούμενες αποζημιώσεις.
γ) Να συνεργάζεται πλήρως με τον δεύτερο συμβαλλόμενο ώστε να διευκολύνεται το
έργο του τεχνικού υπαλλήλου.
δ) Να συμμετέχει με έναν εκπρόσωπο στην κοινή επιτροπή του άρθρου 7 της
παρούσας.
4.2 Υποχρεώσεις και δικαιώματα του τμήματος της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Ημαθίας της Δ/νσης
Τοπ. Αυτ/σης & Διοίκησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Η Τ. Υ. Δ. Κ. Ν. Ημαθίας της Δ/σης Τοπ. Αυτ/σης & Διοίκησης της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, έναντι του πρώτου συμβαλλόμενου,
αναλαμβάνει :
α) Η ανάθεση των καθηκόντων γίνεται από τον εκάστοτε Προϊστάμενο της Τ.Υ.Δ.Κ.
Ν. Ημαθίας
β) Να αναθέτει όλα τα παραπάνω καθήκοντα που αναφέρονται στην παρ/φο 4.1 στον
τεχνικό υπάλληλο του Δήμου Βέροιας.
γ) Να μην χρησιμοποιηθεί ο υπάλληλος του Δήμου Βέροιας για έργα και υπηρεσίες
που δεν έχουν σχέση με τους Δήμους Αποστόλου Παύλου, Βεργίνας, Δοβρά,
Μακεδονίδος,.
δ) Να ενημερώνει, να καθοδηγεί και να βοηθά τον υπάλληλο, για να είναι σε θέση να
ανταποκριθεί στις υπηρεσιακές ανάγκες και υποχρεώσεις του.
ε) Ο προϊστάμενος της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Ημαθίας μπορεί, κατά την κρίση του, και
ανάλογα με το αντικείμενο, την αξιολόγηση του έργου και του προσωπικού που
διαθέτει, να ορίζει ως συμμελετητές ή συνεπιβλέποντες και άλλον ή άλλους
έμπειρους τεχνικούς της υπηρεσίας του, έτσι ώστε ο τεχνικός υπάλληλος του Δήμου
να αποκομίσει από την συνεργασία αυτή τις σωστές γνώσεις και εμπειρία.
Σε κάθε περίπτωση ο υπάλληλος – τεχνικός του Δήμου Βέροιας εφόσον δεν
έχει ορισθεί ως επιβλέπων σε έργα των Δήμων Αποστόλου Παύλου, Βεργίνας,
Δοβρά, Μακεδονίδος ή μελετητής, υποχρεωτικά να ορίζεται συνεπιβλέπων ή
συμμελετητής προς αποκόμιση εμπειρίας και τεχνογνωσίας .

Άρθρο 5
Πόροι – Προϋπολογισμός
Από την παρούσα προγραμματική σύμβαση δεν θα προκληθεί επιπλέον
δαπάνη.
Οι πόροι για την υλοποίηση της παρούσας θα προέλθουν από τον τακτικό
προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας οικ. έτους 2010 (τακτικές αποδοχές μόνιμων
υπαλλήλων) και των επομένων ετών.
Άρθρο 6
Διάρκεια ισχύος
Η παρούσα σύμβαση ισχύει μέχρι τις 31.12.2010.
Άρθρο 7
Κοινή Επιτροπή Υλοποίησης και παρακολούθησης
Για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας, την τήρηση των όρων της,
οι συμβαλλόμενοι συγκροτούν Κοινή Επιτροπή υλοποίησης και παρακολούθησης.
Η Κοινή Επιτροπή αποτελείται από έναν εκπρόσωπο κάθε συμβαλλόμενου
μέρους, οι οποίοι ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους, από τα συμβαλλόμενα
μέρη.
Με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, το κάθε συμβαλλόμενο μέρος
αποστέλλει έγγραφο προς τα υπόλοιπα μέρη, με το οποίο ορίζουν τους εκπροσώπους
τους και τους αναπληρωτές τους στην Κοινή Επιτροπή. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος
έχει δικαίωμα αλλαγής των εκπροσώπων του στην Κοινή Επιτροπή, μετά από σχετική
έγγραφη γνωστοποίηση προς τα λοιπά συμβαλλόμενα μέρη.
Η κοινή Επιτροπή παρακολουθεί την εφαρμογή των όρων της παρούσας,
παρεμβαίνει για την επίλυση κάθε διαφοράς που προκύπτει από την εφαρμογή της
σύμβασης, διατηρώντας το δικαίωμα να ερμηνεύει και να αποσαφηνίζει τους όρους
της.
Άρθρο 8
Τροποποίηση της σύμβασης
Τελικές διατάξεις της Προγραμματικής σύμβασης.
Τροποποίηση της παρούσας Προγραμματικής σύμβασης δεν αναγνωρίζεται
χωρίς τη συγκατάθεση των συμβαλλόμενων μερών.
Η μη άσκηση των δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από
οποιονδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων από
την Προγραμματική σύμβαση, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των
συμβαλλόμενων μερών από δικαιώματα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή
αναγνώριση δικαιωμάτων που δεν αναγνωρίζονται στην παρούσα προγραμματική
σύμβαση.
Γ) Ορίζει ως εκπρόσωπο του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
του άρθρου 7 της παραπάνω σύμβασης τον δημοτικό σύμβουλο Δημήτριο Δάσκαλο
με αναπληρωτή του τον δημοτικό σύμβουλο Γεώργιο Μιχαηλίδη.
Δ) Εξουσιοδοτεί τη Δήμαρχο Βέροιας Χαρίκλεια Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδη
για την υπογραφή της παραπάνω προγραμματικής σύμβασης.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 592 / 2010
.............................................................................................……….................................
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

Δ.
Τ.
Γ.
Π.
Ν.
Α.
Α.
Ν.
Ν.
Κ.
Μ.
Γ.

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

Σ.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 1-9-2010
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
Β.
Μ.
Μ.
Ε.
Ι.
Γ.

Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

