ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 22/2010 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 694/2010
Περίληψη
Έγκριση τροποποίησης-συμπλήρωσης-επικαιροποίησης της
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου, του ΥΠ.ΠΟ.Τ.
και του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ..
Σήμερα 4 Οκτωβρίου 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 30-9-2010 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.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Σ. Μηλιόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Γ. Κάκαρης
Χ. Σκουμπόπουλος
Β. Γιαννουλάκης
Σ. Παναγιωτίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Ι. Καλαϊτζίδης

Α.
Κ.
Χ.
Ι.
Ε.
Γ.

Aπόντες
Δελαβερίδης
Συμεωνίδης
Γεωργιάδης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης
Ορφανίδης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Η. Σοφιανίδης
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Ι. Καπετανίδης
Σ. Κρομμύδας
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. Τ. Χατζηαθανασίου, Σ. Μηλιόπουλος, Α.
Παπαστεργίου, Η. Σοφιανίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 682/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Μ.
Τρανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 686/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Σ.
Παναγιωτίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Παπαστεργίου, Β.
Γιαννουλάκης.
4) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 689/2010 απόφασης προσήλθε ο κ.
Α. Παπαστεργίου.
5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 695/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ.
Α. Παπαστεργίου.
6) Κατά τη συζήτηση του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
αποχώρησε ο κ. Δ. Δάσκαλος.
7) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 698/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Β.
Γιαννουλάκης και αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Σουμελίδης, Π.
Τσαπαρόπουλος, Ν. Μωυσιάδης.
8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 699/2010 απόφασης προσήλθαν οι
κ.κ. Δ. Δάσκαλος, Ν. Μωυσιάδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Χ.
Σκουμπόπουλος, Μ. Τρανίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 30-9-2010 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου,
που έχει ως εξής:
Με την αριθ. 753/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως αυτή
τροπ/θηκε-διορθώθηκε και επικαιροποιήθηκε με τις αρ. 225/09 και 434/10 όμοιες,
εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου, του ΥΠ.ΠΟ., του
Ε.ΚΕ.ΘΕ.Χ., της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και εξουσιοδοτήθηκε η
Δήμαρχος Βέροιας για την υπογραφή της.
Με την εν λόγω προγραμματική σύμβαση καθορίζεται ένα πλαίσιο συμφωνίας
μεταξύ του ΥΠ.ΠΟ., του Ε.ΚΕ.ΘΕ.Χ. και της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτικό
Περιφερειακό Θέατρο Βέροιας με έδρα τη Βέροια, σε ένα επιχορηγούμενο από το
ΕΚΕΘΕΧ 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.
Στο αρ. 3 της σύμβασης ορίζεται ότι η χρονική διάρκειά της αφορά τη
μεταβατική περίοδο των δεκαοκτώ (18) μηνών που αρχίζει από την 1-1-09 και λήγει
στις 30-6-2010, προκειμένου το ΕΚΕΘΕΧ να εκπονήσει ένα πλήρες σχέδιο ριζικού
αναπρογραμματισμού των όρων και των προϋποθέσεων της λειτουργίας των
ΔΗΠΕΘΕ. Η σύμβαση θα ανανεωθεί στη συνέχεια, με ενδεχόμενη αλλαγή ορισμένων
όρων της, κατόπιν κοινής συμφωνίας.
Με το αριθ. πρωτ. 50962/28-5-10 έγγραφό του το Υπουργείο Πολιτισμού και
Τουρισμού μας απέστειλε σχέδιο παράτασης ισχύος της προγραμματικής σύμβασης
για το χρονικό διάστημα μέχρι τις 30-6-2011.
Με την αριθ. 434/10 απόφασή του το Δ.Σ. ενέκρινε την τροποποίησησυμπλήρωση και επικαιροποίηση των προηγούμενων αποφάσεών του όσον αφορά τα
συμβαλλόμενα μέλη (λόγω κατάργησης του Ε.ΚΕ.ΘΕ.Χ.) και την παράταση ισχύος
της χρονικής διάρκειας της εν λόγω σύμβασης μέχρι τις 30-6-2011.
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) «Ν.Α.Α.Α.Δ.-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.
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.».

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Συμβούλιο ν’ αποφασίσει:
1. Την τροποποίηση-συμπλήρωση της προγραμματικής σύμβασης για παράταση ή μη
της ισχύος της ανωτέρω πολιτισμικής ανάπτυξης, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο,
2. Να τροποποιήσει τον προϋπολογισμό του και το ετήσιο πρόγραμμά του έτους
2010, σύμφωνα με το συνημμένο σημείωμα της οικονομικής υπηρεσίας.
3. Να εξουσιοδοτηθεί η Δήμαρχος για την υπογραφή της.
Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και το συνημμένο σχέδιο για
την παράταση της ισχύος της παραπάνω σύμβασης.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν για την παράταση όπως υποβάλλεται εκ νέου για
μέχρι τις 31-12-2010 και με τις υποχρεώσεις του Δήμου για το 2010;
Κάκαρης: Θα διαφωνήσω και έχω αναφέρει τους λόγους μου στη συζήτηση
της προ ημερησίας διάταξης.
Κατά ψήφισαν 2 σύμβουλοι:
Γ. Κάκαρης, Χ. Σκουμπόπουλος.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 30-9-2010 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου.
2.- Την αριθ. 753/2008 απόφασή του (όπως αυτή τροποποιήθηκε, διορθώθηκε και
επικαιροποιήθηκε με την αριθ. 225/2009 όμοια) με την οποία εγκρίθηκε η υπογραφή
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου, του ΥΠ.ΠΟ., του Ε.ΚΕ.ΘΕ.Χ. και του
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
3.- Το αριθ. 50962/28-5-2010 έγγραφο του ΥΠ.ΠΟ.

4.- Την με αριθ. 434/10 απόφασή του με την οποία ενέκρινε την τροποποίησησυμπλήρωση και επικαιροποίηση των προηγούμενων αποφάσεών του όσον αφορά τα
συμβαλλόμενα μέλη (λόγω κατάργησης του Ε.ΚΕ.ΘΕ.Χ.) και την παράταση ισχύος
της χρονικής διάρκειας της εν λόγω σύμβασης μέχρι τις 30-6-2011.
5.- Το συνημμένο σχέδιο προγραμματικής σύμβασης.
6.- Τις διατάξεις των άρθρων 100 (παρ. 1 & 2) και 286 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
Α΄/87/7-6-10) «Ν.Α.Α.Α.Δ.-Πρόγραμμα Καλλικράτης», των άρθρων 161, 203 & 208
του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), του Π.Δ. 185/07 (ΦΕΚ 221Α) «Όργανα και διαδικασία
κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων
των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού», ως και αυτές του άρθρου 8 του από 17/5-15/6/59 Β.Δ. «περί
οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και κοινοτήτων».
Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει την τροποποίηση-συμπλήρωση και επικαιροποίηση της αριθ.
753/2008 απόφασής του (όπως αυτή τροποποιήθηκε, διορθώθηκε και
επικαιροποιήθηκε με τις αριθ. 225/2009 και 434/10 όμοιες) περί σύναψης
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βέροιας, του Υπουργείου Πολιτισμού
και της Κοινωφελούς Επιχείρησης «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)
Βέροιας», ως προς την χρονική διάρκεια της ισχύος της και την υπογραφή της
παρακάτω σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βέροιας του Υπουργείου Πολιτισμού &
Τουρισμού και της Κοινωφελούς Επιχείρησης «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο
(ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) Βέροιας», που έχει ως εξής:
«Στην Αθήνα σήμερα την ………… 2010 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:
α. Το Ελληνικό Δημόσιο, νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Πολιτισμού και
Τουρισμού κ. Παύλο Γερουλάνο
β. Ο Δήμος ………. νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο κ. ……..
…………………. και
γ. Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) ………..
νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον πρόεδρο του Δ.Σ., κ. …………
συμφωνούμε και συναποδεχόμαστε τα παρακάτω:
1. Παρατείνουμε μέχρι την 30.12.2010 τη διάρκεια της από 1.1.2009
προγραμματικής σύμβασης η οποία λήγει την 30.6.2010.
Όπου στο κείμενο της σύμβασης αναφέρεται το Εθνικό Κέντρο Θεάτρου και
Χορού (Ε.ΚΕ.ΘΕ.Χ.) νοείται το ΥΠ.ΠΟ.Τ., το οποίο υπεισέρχεται αυτοδικαίως
στα αντίστοιχα δικαιώματα και υποχρεώσεις.
2. Τροποποιούμε
α. Το άρθρο 4 Α (υποχρεώσεις του ΥΠ.ΠΟ.Τ.) της από 1.1.2009 προγραμματικής
σύμβασης ως ακολούθως:
Το ΥΠ.ΠΟ.Τ. υποχρεούται για την προγματοποίηση των σκοπών της
σύμβασης να καταβάλει στο ΔΗΠΕΘΕ. οικονομική ενίσχυση υπό μορφή
επιχορήγησης ποσού εξήντα πέντε χιλιάδων (65.000) ευρώ, για το διάστημα
από 1.7.2010 μέχρι 31.12.2010.
β. Το άρθρο 6 Α (υποχρεώσεις του Δήμου) ως εξής:
Ο Δήμος Βέροιας υποχρεούται για την πραγματοποίηση των σκοπών της
σύμβασης να επιχορηγεί το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. για το διάστημα από 1.7.2010 μέχρι
31.12.2010 με το ποσό των εξήντα πέντε χιλιάδων (65.000) ευρώ.

Κατά τα λοιπά η προγραμματική σύμβαση παραμένει ως έχει».
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)
Γ) Εξουσιοδοτεί την Δήμαρχο Βέροιας Χαρίκλεια ΟυσουλτζόγλουΓεωργιάδη για την υπογραφή της παραπάνω σύμβασης.
Η με αριθ. 434/10 απόφαση τροποποιείται ή καταργείται κατά το μέρος που
αφορά την παραπάνω απόφαση.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αριθ. 753/2008 & 225/2009 αποφάσεις του.
Από τις διατάξεις της παραπάνω απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους € 65.000,00
σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2010 και του Κ.Α. 00/6736.009.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 694 / 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

Μ.
Δ.
Τ.
Γ.
Π.
Σ.
Ν.
Α.
Ν.
Ν.
Μ.
Γ.

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

Σ.
Η.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
Σοφιανίδης

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 12-10-2010
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
Β.
Σ.
Μ.
Μ.
Ε.
Ι.

Σκουμπόπουλος
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Καλαϊτζίδης

