ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 20/2010 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 650/2010
Περίληψη
Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του
Δήμου και του Α.Π.Θ. για τη συνέχιση της λειτουργίας του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Επιστήμη του
Διαδικτύου».
Σήμερα 20 Σεπτεμβρίου 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 16-9-2010 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
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Σ. Μηλιόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Γ. Κάκαρης
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Ι. Ακριβόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Ι. Καλαϊτζίδης

Τ.
Π.
Κ.
Σ.
Μ.
Γ.

Aπόντες
Χατζηαθανασίου
Τσαπαρόπουλος
Συμεωνίδης
Παναγιωτίδης
Σακαλής
Ορφανίδης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Σ. Κρομμύδας
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Ι. Καπετανίδης
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. Ν.
Τσιαμήτρος, Α. Παπαστεργίου, Ε. Σοφιανίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Α.
Δελαβερίδης, Γ. Κάκαρης.
2) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 623/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 6242010 απόφασης προσήλθε ο κ. Μ. Τρανίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 628/2010 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.
Δελαβερίδης, Χ. Γεωργιάδης, Ι. Ακριβόπουλος, Ε. Σοφιανίδης, Ε. Γουναράς.
5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 629/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Καλαϊτζίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 630/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Ι. Καλαϊτζίδης.
7) Κατά τη συζήτηση του 13ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο κ. Α.
Δελαβερίδης και.
8) Κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.
Κάκαρης, Ι. Καλαϊτζίδης και αποχώρησε ο κ. Ν. Μωυσιάδης.
9) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 634/2010 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ι.
Ακριβόπουλος, Ε. Γουναράς, Ι. Καλαϊτζίδης.
10) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 643/2010 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ν.
Μωυσιάδης, Γ. Κάκαρης.
11) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 651/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Μ. Σουμελίδης.
12) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 655/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Μ. Σουμελίδης
και αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
13) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 662/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α.
Ακριβόπουλος.
14) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 663/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Ι. Ακριβόπουλος.
15) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 664/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Καλαϊτζίδης.
16) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 665/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Ι. Καλαϊτζίδης.

Στη συνέχεια ο προεδρεύων αντιπρόεδρος, εισηγούμενος το 16ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 6-9-2010 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. 536/09 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας :
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, για το ακαδημαϊκό
έτος 2009-2010:
Με την αρ. 75548/Β7/28-6-10 (ΦΕΚ 1032 Β’ /7-7-2010) επισυναπτόμενη
απόφαση της Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του
ν.3685/2008
(ΦΕΚ Α 148) για την προσαρμογή των Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών μέχρι 31/12/2012 άρα και του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών
Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Προκειμένου να εξασφαλισθεί και κατά το ακαδημαϊκό έτος 2010 - 2011 η
λειτουργία του ως άνω Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, προτείνουμε τη
σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Βέροιας και Α.Π.Θ.
Με βάση τα πιο άνω, παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει:
Α) Ότι συναινεί στην συνέχιση της λειτουργίας και στο ακαδημαϊκό έτος
2010 - 2011, του 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.
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, για ακαδημαϊκό έτος 2010 - 2011
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.
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 30 Σεπτεμβρίου 2010 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. Σοφία Α. Κουίδου-Ανδρέου.
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
5. Τη με αρ. 75548/Β7/28-6-10 (ΦΕΚ 1032/7-7-2010) απόφαση του
Υφυπουργού Παιδείας «Παράταση της προθεσμίας της παραγράφου 3 του
άρθρου 12 του ω. 3685/2008 για την προσαρμογή των Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)».
6. Τις με αρ. 154/09 και ………/10 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
Βέροιας.
7. 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 και 126/28.6.2010).
8. 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. Περιεχόμενο της σύμβασης
2. Αντικείμενο της σύμβασης
3. Σκοπό της σύμβασης
4. Υποχρεώσεις και δικαιώματα των συμβαλλομένων, ήτοι:
4.1 Του Δήμου Βέροιας
4.2 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 2010 - 2011.
 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’ /137-2009) 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’ /137-2009) 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 :
2010
€ 40.000,00
2011
€ 60.000,00
5.2 Τα ποσά αυτά εγγράφονται στον ετήσιο προϋπολογισμό του Δήμου σε ειδικό ΚΑ
5.3 Ειδικότερα για το έτος 2010 υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον ετήσιο
προϋπολογισμό του Δήμου στον Κ.Α. 00/6736.002 «Προγραμματική Σύμβαση με
ΑΠΘ για τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών », με σημερινό
υπόλοιπο € 90.000,00 (ενενήντα 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 :
15/10/2010
€ 40.000,00
15/2/2011
€ 30. 000,00
15/7/2011
€ 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 εγκρίθηκε για να λειτουργήσει το ακαδημαϊκό έτος 2009−2010. Από την
αξιολόγηση εφαρμογής θα εξαρτιόταν η συνέχιση της λειτουργίας του, σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στο ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/ Α΄).
6.2 Σύμφωνα με την αρ. 75548/Β7/28-6-10 (ΦΕΚ 1032 Β’ /7-7-2010)
επισυναπτόμενη απόφαση της Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας της παραγράφου 3 του
άρθρου
12
του
ν.
3685/2008
(ΦΕΚ Α 148) για την προσαρμογή των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών
μέχρι 31/12/2012 άρα και του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κατά συνέπεια :
6.3 Υπογράφεται η παρούσα Σύμβαση ετήσιας διάρκειας που αρχίζει από την
υπογραφή της και λήγει στις 30-9-2011.
6.4 Από την έναρξη ισχύος της παρούσας προγραμματικής σύμβασης παύει η ισχύς
κάθε τυχόν προηγούμενης άλλης προγραμματικής σύμβασης, που αφορά το ίδιο
αντικείμενο.
6.5 Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των παραδοτέων του έργου προσδιορίζεται ως
εξής:
Ημ/νία παρ/σης
15/10/2010
15/2/2011
15/7/2011

Παραδοτέο
Γ/2010: Προγραμματισμός ΠΜΣ ΕτΔ ακαδ. έτους 2010-11,
Κατάλογος Επιτυχόντων
Α/2011: Απολογισμός Χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2010-11
Β/2011: Απολογισμός Εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2010-11

ποσό
€ 40.000,00
€ 30. 000,00
€ 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.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Μαυροκεφαλίδης: Κοι συνάδελφοι, κε πρόεδρε, γνωρίζετε ότι με την πρώτη
Υπουργική απόφαση, η διάρκεια εφαρμογής του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι
για 5 χρόνια. Ωστόσο κάθε χρόνο πρέπει να υπογράφεται μια προγραμματική
σύμβαση ανάμεσα στο Δήμο και στο Μαθηματικό Τμήμα. Το πλαίσιο και το
περιεχόμενο είναι παρόμοιο με το περσινό, αλλάζουν οι ημερομηνίες και
διαφοροποιούνται οι δόσεις. Είναι στο ίδιο περιεχόμενο και σκεπτικό της
προηγούμενης προγραμματικής σύμβασης που είχαμε υπογράψει το προηγούμενο
ακαδημαϊκό έτος.
Προεδρεύων: Τοποθετήσεις.
Σκουμπόπουλος: Η αντίθεσή μας είναι γνωστή από την πρώτη φορά, όταν μας
φέρατε το θέμα εκτάκτως για να συμφωνήσουμε για την ίδρυση αυτού του
Μεταπτυχιακού. Είχαμε συμφωνήσει τότε καταρχήν και είχατε δεσμευτεί ότι θα
φέρνατε τακτικό θέμα για να εγκρίνουμε τους όρους της ίδρυσης του Μεταπτυχιακού
Τμήματος. Δυστυχώς δεν φέρατε θέμα αλλά φέρατε την προγραμματική σύμβαση
κατευθείαν. Αγνοήσατε το Δ.Σ. τότε. Επειδή και τότε διαφωνήσαμε στη
προγραμματική σύμβαση, είμαι υποχρεωμένος να διαφωνήσω και σήμερα. Καμία
ωφέλεια δεν είχε ο Δήμος από την ίδρυση του Τμήματος. Περιμέναμε και το
θεωρούσαμε πρόδρομο, να φέρει δηλαδή στη Βέροια και άλλα Πανεπιστημιακά
Τμήματα. Όχι μόνο Πανεπιστημιακά Τμήματα δεν ήρθαν και ούτε πρόκειται να
έρθουν με την πολιτική που ακολουθεί τουλάχιστο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση η
κα Διαμαντοπούλου, αλλά ο Δήμος πληρώνει και 100.000,00 € το χρόνο και θα τα
πληρώνει για 5 χρόνια προκειμένου να έρθουν φοιτητές και δεν ξέρω και πόσοι
Βεροιώτες υπάρχουν για να σπουδάσουν σ’ αυτό το Τμήμα. Για τους λόγους αυτούς
δεν συμφωνώ να συνεχιστεί η λειτουργία του. Έχει άλλες ανάγκες ο Δήμος.
Μαυροκεφαλίδης: Σήμερα συνεδρίασε μέχρι αργά το απόγευμα η τριμελής
επιτροπή επιλογής των νέων μεταπτυχιακών φοιτητών, τελείωσε πολύ αργά, το λέω
αυτό και το υπογραμμίζω γιατί είχαμε συνεννοηθεί σήμερα να βρεθεί εδώ ο πρόεδρος
του Μαθηματικού Τμήματος, ο κ. Μωϋσιάδης, ο πρόεδρος του Μεταπτυχιακού ο κ.
Αντωνίου και ο συντονιστής του προγράμματος, ο κ. Βαβόπουλος, για να κάνουν τον
ετήσιο απολογισμό της προηγούμενης ακαδημαϊκής χρονιάς, όμως επειδή δεν είχαν
ολοκληρώσει τη διαδικασία των συνεντεύξεων με τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους
μεταπτυχιακούς, αυτό θα γίνει στο επόμενο Δ.Σ. για να δώσουν λόγο για τα
πεπραγμένα της προηγούμενης χρονιάς. Επομένως ας περιμένουμε να έρθει η

επόμενη συνεδρίαση, να ακούσουμε τι προσέφερε στην πόλη μας αυτό το εγχείρημα
για να έχουμε συνολικότερη εικόνα του εγχειρήματος του πρώτου έτους. Πρέπει να
πω κ. Σκουμπόπουλε, φαντάζομαι ότι το έχετε πληροφορηθεί, ότι ο Δήμος πλέον δεν
επιβαρύνεται με το συνολικό ποσό αλλά μόνο κατά 50% και με το άλλο 50%
επιβαρύνεται ο μεγάλος χορηγός, που είναι η CYTA.
Πορεδρεύων: Δευτερομιλίες.
Καλαϊτζίδης: Διαδικαστικά κε πρόεδρε. Απ’ ό,τι κατάλαβα, ο κ.
Μαυροκεφαλίδης με αυτά που είπε, ζητάει την αναβολή του θέματος. Το λογικό
νομίζω ότι είναι να περιμένουμε πρώτα να ακούσουμε και μετά να πάρουμε
απόφαση.
Δήμαρχος: Κε πρόεδρε, είναι γνωστή η άποψη του κ. Σκουμπόπουλου, από
εκεί και πέρα πιστεύει κανείς ότι κάτι το οποίο γεννήθηκε σ’ αυτή την πόλη και είναι
πρωτοποριακό, άσχετα αν πληρώνει και ο Δήμος κάποια χρήματα γι’ αυτό, το οποίο
έχει μια απήχηση σ’ όλο τον κόσμο, πρέπει να καταργηθεί ή να σταματήσει να
υπάρχει;
Πρόεδρος: Τριτομιλίες.
Σκουμπόπουλος: Τι να απαντήσω όταν ο Δήμος δεν έχει ωφέλεια; Πείτε μου,
πόσα Βεροιώτικα παιδιά φοιτούν εκεί; Να πληρώνει ο Δήμος 100.000,00 €; Και δεν
με ενδιαφέρει καθόλου η CYTA και τις χορηγίες αυτές δεν τις αγάπησα ποτέ μα ποτέ
στη ζωή μου κε Μαυροκεφαλίδη, γιατί χορηγίες έδινε και η Siemens και οι άλλοι.
Αλλά ακόμα δεν μπήκε κανένας σ’ αυτή τη χώρα φυλακή, για να σας πω εγώ αν θα
ξαναλέγατε χορηγία η μεγάλη εταιρεία η CYTA. Τι εστί CYTA; Λοιπόν, πείτε μου
πόσα παιδιά Βεροιώτικα φοιτούν; Γιατί να πληρώνουν οι Βεροιώτες 100.000,00 € ή
50.000,00 € για παιδιά άλλων πόλεων; Και πείτε μου και έναν Δήμο που έχει
Μεταπτυχιακό Τμήμα και το πληρώνει.
Μαυροκεφαλίδης: Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό παιδιών της Ημαθίας κάνει
μεταπτυχιακό και αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια σοβαρότατη επένδυση σε ανθρώπινο
κεφάλαιο, σε νέους επιστήμονες, οι οποίοι με τη σειρά τους ελπίζουμε να αποδώσουν
και να ανταποδώσουν τη γνώση που αποκομίζουν, στην τοπική κοινωνία και στην
ανάπτυξη αυτού του τόπου.
Προεδρεύων: Ποιοι συμφωνούν με την εισήγηση της Δημάρχου για έγκριση
σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του Τμήματος
Μαθηματικών του Α.Π.Θ.;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 14 σύμβουλοι:
Μ. Σουμελίδης, Δ. Δάσκαλος, Γ. Μιχαηλίδης, Π. Παυλίδης, Σ. Μηλιόπουλος, Ν.
Μωυσιάδης, Α. Τσιάρας, Ν. Τσιαμήτρος, Ν. Μαυροκεφαλίδης, Μ. Τρανίδης, Α.
Παπαστεργίου, Γ. Κάκαρης, Β. Γιαννουλάκης, Ι. Καλαϊτζίδης.
Κατά της πρότασης αυτής ψήφισαν 5 σύμβουλοι:
Α. Δελαβερίδης, Χ. Σκουμπόπουλος, Ι. Ακριβόπουλος, Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή,
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.
3.- Την αριθ. 58223/Β7/13-7-09 (ΦΕΚ 1479/Β΄/13-7-09) απόφαση του Υφυπουργού
Παιδείας, με την οποία εγκρίθηκε το παραπάνω Πρόγραμμα.
4.- Την αριθ. 536/2009 απόφασή του, με την οποία εκφράσθηκε η συναίνεση του Δ.Σ.
για την ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Επιστήμη του
Διαδικτύου» και εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου
και του Τμήματος Μαθηματικών του Α.Π.Θ.
5.- Την αναγκαιότητα σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και
του τμήματος Μαθηματικών του Α.Π.Θ. για τη συνέχιση της λειτουργίας του
παραπάνω προγράμματος.

6.- Το συνημμένο σχέδιο προγραμματικής σύμβασης.
7.- Ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2010 και στον Κ.Α. 00/6736.002 και
τίτλο «Προγραμματική σύμβαση με Α.Π.Θ. για τη λειτουργία προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών» υπάρχει γραμμένη η σχετική πίστωση, ύψους €
100.000,00.
8.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
9.- 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) 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 30 Σεπτεμβρίου 2010 στη Βέροια οι παρακάτω φορείς, καλούμενοι στο
εξής «συμβαλλόμενοι»:
3. Ο «Δήμος Βέροιας», όπως εκπροσωπείται νόμιμα από την Δήμαρχο, κα
Χαρίκλεια Ουσουλτζόγλου – Γεωργιάδη.
4. Το «Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» (Α.Π.Θ.), όπως
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Αντιπρύτανη και Πρόεδρο της Επιτροπής
Ερευνών, κ. Σοφία Α. Κουίδου-Ανδρέου.
Έχοντας υπόψη:
9. Τις διατάξεις του άρθρου 225 του ν. 3463/06 – ΦΕΚ 114 Α (Κ.Δ.Κ.).
10. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 και της παρ. 1 του άρθρου 8 του
ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄).
11. 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»].
12. Τη με αρ. 58223/Β7/13-7-09 (ΦΕΚ 1479 Β’ /13-7-2009) απόφαση του
Υφυπουργού Παιδείας
13. Τη με αρ. 75548/Β7/28-6-10 (ΦΕΚ 1032/7-7-2010) απόφαση του
Υφυπουργού Παιδείας «Παράταση της προθεσμίας της παραγράφου 3 του
άρθρου 12 του ω. 3685/2008 για την προσαρμογή των Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)».
14. Τις με αρ. 154/09 και ………/10 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
Βέροιας.
15. 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 και 126/28.6.2010).
16. 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:
11. Περιεχόμενο της σύμβασης
12. Αντικείμενο της σύμβασης
13. Σκοπό της σύμβασης
14. Υποχρεώσεις και δικαιώματα των συμβαλλομένων, ήτοι:
4.1 Του Δήμου Βέροιας
4.2 Του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
15. Πόρους και Προϋπολογισμό
16. Διάρκεια ισχύος της σύμβασης – χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης
17. Κοινή Επιτροπή Υλοποίησης και Παρακολούθησης
18. Τροποποίηση της σύμβασης – τελικές διατάξεις
19. Αντισυμβατική συμπεριφορά
20. 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 2010 - 2011.
 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’ /137-2009) 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’ /137-2009) 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 :
2010
€ 40.000,00
2011
€ 60.000,00
5.2 Τα ποσά αυτά εγγράφονται στον ετήσιο προϋπολογισμό του Δήμου σε ειδικό ΚΑ
5.3 Ειδικότερα για το έτος 2010 υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον ετήσιο
προϋπολογισμό του Δήμου στον Κ.Α. 00/6736.002 «Προγραμματική Σύμβαση με
ΑΠΘ για τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών », με σημερινό
υπόλοιπο € 90.000,00 (ενενήντα 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 :
15/10/2010
€ 40.000,00
15/2/2011
€ 30. 000,00
15/7/2011
€ 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 εγκρίθηκε για να λειτουργήσει το ακαδημαϊκό έτος 2009−2010. Από την
αξιολόγηση εφαρμογής θα εξαρτιόταν η συνέχιση της λειτουργίας του, σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στο ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/ Α΄).
6.2 Σύμφωνα με την αρ. 75548/Β7/28-6-10 (ΦΕΚ 1032 Β’ /7-7-2010)
επισυναπτόμενη απόφαση της Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας της παραγράφου 3 του
άρθρου
12
του
ν.
3685/2008
(ΦΕΚ Α 148) για την προσαρμογή των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών
μέχρι 31/12/2012 άρα και του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κατά συνέπεια :
6.3 Υπογράφεται η παρούσα Σύμβαση ετήσιας διάρκειας που αρχίζει από την
υπογραφή της και λήγει στις 30-9-2011.
6.4 Από την έναρξη ισχύος της παρούσας προγραμματικής σύμβασης παύει η ισχύς
κάθε τυχόν προηγούμενης άλλης προγραμματικής σύμβασης, που αφορά το ίδιο
αντικείμενο.
6.5 Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των παραδοτέων του έργου προσδιορίζεται ως
εξής:

Ημ/νία παρ/σης
15/10/2010
15/2/2011
15/7/2011

Παραδοτέο
Γ/2010: Προγραμματισμός ΠΜΣ ΕτΔ ακαδ. έτους 2010-11,
Κατάλογος Επιτυχόντων
Α/2011: Απολογισμός Χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2010-11
Β/2011: Απολογισμός Εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2010-11

ποσό
€ 40.000,00
€ 30. 000,00
€ 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.
Β) 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.
Γ) Εξουσιοδοτεί την Δήμαρχο Βέροιας Χαρίκλεια Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδη
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 2010 και του
Κ.Α. 00/6736.002 και τίτλο «Προγραμματική σύμβαση με Α.Π.Θ. για τη λειτουργία
προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών» και δαπάνη ύψους € 60.000,00 σε βάρος
του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2011.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 650 / 2010
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ
ΑΝΤΙΠΡΌΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μ.
Δ.
Γ.
Π.
Σ.
Ν.
Α.
Α.
Ν.
Ν.
Μ.
Γ.

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

Σ.
Σ.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
Κρομμύδας

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 28-9-2010
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
Χ.
Ι.
Ε.
Μ.
Ε.
Ι.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Καλαϊτζίδης

