ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 7/2010 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 223/2010
Περίληψη
Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου & του
Α.Π.Θ. (Επιτροπή Ερευνών) για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος
«Ρυθμιστικό σχέδιο των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων στη Βέροια».

Σήμερα 30 Μαρτίου 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 26-3-2010 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 22 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Σ. Μηλιόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Κ. Συμεωνίδης
Μ. Τρανίδης
Γ. Κάκαρης
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Σ. Παναγιωτίδης
Ι. Ακριβόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς

Τ.
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Γ.

Aπόντες
Χατζηαθανασίου
Τσιάρας
Παπαστεργίου
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

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 προσήλθαν οι κ.κ.
Μ. Τρανίδης, Κ. Συμεωνίδης, Χ. Γεωργιάδης και αποχώρησε ο κ. Σ.
Μηλιόπουλος.
2) Κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθαν οι κ.κ.
Ν. Τσιαμήτρος, Σ. Παναγιωτίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Γεωργιάδης, Ε.
Σοφιανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι
κ.κ. Χ. Σκουμπόπουλος, Β. Γιαννουλάκης, Σ. Παναγιωτίδης, Ι. Ακριβόπουλος,
Μ. Σακαλής, Μ. Τσιαμήτρου, Ε. Γουναράς.
4) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 223/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α.
Δελαβερίδης.
5) Κατά τη συζήτηση του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθαν οι
κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Χ. Σκουμπόπουλος, Β. Γιαννουλάκης, Σ. Παναγιωτίδης, Ι.
Ακριβόπουλος, Μ. Τσιαμήτρου, Ε. Γουναράς.
6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 224/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Μ. Σακαλής.
7) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 233/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Δ.
Δάσκαλος.
8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 234/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α.
Δελαβερίδης.
9) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 235/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Δ. Δάσκαλος.
10) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 236/2010 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Π.
Παυλίδης, Γ. Μιχαηλίδης, Ν. Τσιαμήτρος.
11) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 238/2010 απόφασης αποχώρησε η κα Μ.
Τσιαμήτρου.
12) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 239/2010 απόφασης προσήλθε η κα Μ.
Τσιαμήτρου.
13) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 241/2010 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Π.
Παυλίδης, Γ. Μιχαηλίδης, Ν. Τσιαμήτρος.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 26-3-2010 εισηγητικό σημείωμα του
Αντιδημάρχου τεχνικών Δημητρίου Δάσκαλου, που έχει ως εξής:
Στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους, όπως και το Ετήσιο
Πρόγραμμα Δράσης και το Τεχνικό Πρόγραμμα, περιλαμβάνονται οι μελέτες
«Οριστική Αρχιτεκτονική μελέτη κτιρίου αιθουσών διδασκαλίας και εργαστηρίου του
τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας στη Βέροια» με εγκεκριμένη πίστωση 45.000,00€
που βαρύνει τον Κ.Α. 02.30.7411.002 από έσοδα Δήμου και «Οριστική μελέτη
συγκροτήματος Πανεπιστημιακών Αμφιθεάτρων και εκθεσιακού χώρου στη σχολή
Μηχανικών Χωροταξίας στη Βέροια» με εγκεκριμένη πίστωση 45.000,00€ που
βαρύνει τον Κ.Α. 02.30.7411.003 από έσοδα Δήμου.
Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί εκπόνηση ερευνητικής εργασίας σχετικά
με το ρυθμιστικό σχέδιο των Πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων στη Βέροια, με στόχο
την δημιουργία οργανωμένου και ολοκληρωμένου Πανεπιστημιακού συγκροτήματος,
που θα καλύψει τις ανάγκες στέγασης και λειτουργίας της υφιστάμενης σχολής και
την περαιτέρω ανάπτυξη και άλλων τμημάτων.
Σχέδιο της σύμβασης παρατίθεται, ώστε να είναι δυνατό να διαγνωστεί εάν
επιτυγχάνονται οι στόχοι στα πλαίσια του προγράμματος που περιγράφεται πιο πάνω
και που ρυθμίζει την ενδεχόμενη σχέση με το Α.Π.Θ.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Δάσκαλος: Συνεχίζουμε τη συνεργασία με το ΑΠΘ, μιας και υπήρχε
παλαιότερη προγραμματική, προτείνοντας να γίνει το ρυθμιστικό σχέδιο των
πανεπιστημιακών σχολών, δηλαδή να γίνει τοπικό ρυμοτομικό και να γίνουν και οι
οριστικές μελέτες των σχολών και των αμφιθεάτρων. Επειδή με την απόφασή μας
πρέπει να ορισθούν και εκπρόσωποι του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης και στην προηγούμενη προγραμματική που κάναμε, ήταν η κα
δήμαρχος κι εγώ, προτείνω να ορισθούμε πάλι οι ίδιοι. Θα πρέπει να οριστούν και
επιβλέποντες από την υπηρεσία, η κα Σιανοπούλου για να επιβλέψει τις εργασίες του
ρυθμιστικού, δηλαδή του τοπικού ρυμοτομικού και η κα Σ. Σιδηροπούλου από το
τμήμα προγραμματισμού, με αναπληρωτή της τον κ. Π. Ζαχαρόπουλο.
Δήμαρχος: Με απόφασή μου στη θέση μου θα μετέχει ο κ. Ν.
Μαυροκεφαλίδης.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Την εισήγηση και πρόταση του αντιδημάρχου Δ. Δάσκαλου.
2.- Το συνημμένο σχέδιο προγραμματικής σύμβασης.
3.- Την ανάγκη υπογραφής της παραπάνω σύμβασης για την ανάθεση στο Α.Π.Θ. του
προγράμματος «Ρυθμιστικό σχέδιο των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων στη
Βέροια».
4.- Ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2010 και στους Κ.Α. 30/7411.002
«Οριστική αρχιτεκτονική μελέτη κτιρίου αιθουσών διδασκαλίας και εργαστηρίου του
τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας στη Βέροια» και 30/7411.003 «Οριστική μελέτη
συγκροτήματος πανεπιστημιακών αμφιθεάτρων και εκθεσιακού χώρου στη σχολή
Μηχανικών Χωροταξίας στη Βέροιας» υπάρχουν γραμμένες οι σχετικές πιστώσεις.

5.- Τις διατάξεις των άρθρων 161 & 225 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου
Βέροιας και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Επιτροπή Ερευνών),
με σκοπό την εκπόνηση του Προγράμματος «Ρυθμιστικό σχέδιο των
πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων στη Βέροια», που έχει ως εξής:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Στη Βέροια σήμερα, την ……. του μηνός ……… του έτους 2010, οι παρακάτω
συμβαλλόμενοι:
Δήμος Βέροιας, που εδρεύει στην Βέροια και εκπροσωπείται νόμιμα από την
Δήμαρχο κ. Χαρίκλεια Ουσουλτζόγλου – Γεωργιάδη.
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Επιτροπή Ερευνών) , που εδρεύει
στη Θεσσαλονίκη και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Αντιπρύτανη του Α.Π.Θ. και
πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών κ. Σταύρο Μ. Πανά που στο εξής δε θα καλείται
Αντισυμβαλλόμενος.
συμφωνούν συναποδέχονται και συνομολογούν τα ακόλουθα :
ΑΡΘΡΟ 1
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ
Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν.3463/06, τις
διατάξεις
της Υπουργικής Απόφαση Κ.Υ.Α. 679/96 «Τροποποίηση και
αντικατάσταση της 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», το Π.Δ. 432/81 σύμφωνα με το οποίο παρέχεται η δυνατότητα
στους ΟΤΑ να χρηματοδοτούν επιστημονικές έρευνες των ΑΕΙ και από τη με αρ. …
Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, με την οποία εγκρίθηκε η
χρηματοδότηση για την ανάθεση προγραμματικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών στο
Α.Π.Θ.
ΑΡΘΡΟ 2
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα προγραμματική σύμβαση καθορίζει και περιέχει :
 Το αντικείμενο, τους στόχους και τους σκοπούς.
 Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών.
 Τους πόρους που θα διατεθούν και τα ποσά χρηματοδότησης.
 Το χρονοδιάγραμμα εκπόνησης του έργου.
 Τα όργανα παρακολούθησης της σύμβασης και τις αρμοδιότητές τους.
 Τις προϋποθέσεις καταγγελίας της σύμβασης και ρήτρες αντισυμβατικής
συμπεριφοράς.

ΑΡΘΡΟ 3
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΣΤΟΧΟΙ - ΣΚΟΠΟΙ
Αντικείμενο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης αποτελεί η ανάθεση στο
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Επιτροπή Ερευνών του Α.Π.Θ.), της
εκπόνησης ερευνητικής εργασίας σχετικά με το ρυθμιστικό σχέδιο των
πανεπιστημιακών
εγκαταστάσεων στη Βέροια με στόχο
τη δημιουργία

οργανωμένου και ολοκληρωμένου πανεπιστημιακού συγκροτήματος, το οποίο θα
συμβάλει καθοριστικά στην τοπική ανάπτυξη και των ανάλογων απαιτούμενων
κτιριακών εγκαταστάσεων που είναι δυνατό να καλύψουν τις προκύπτουσες
απαιτήσεις.
ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Για την υλοποίηση των στόχων της παρούσας προγραμματικής σύμβασης καθένα
από τα συμβαλλόμενα μέρη έχει τις πιο κάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα :
Ο Δήμος Βέροιας :
1. Αναλαμβάνει την υποχρέωση χρηματοδότησης του υπό ανάθεση στην
Επιτροπή Ερευνών του Α.Π.Θ. ερευνητικού προγράμματος με το ποσό που
αναφέρεται αναλυτικά στο άρθρο 5 της παρούσας.
2. Συμμετέχει με 2 (δύο) μέλη στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης του
άρθρου 7 της παρούσας, ένα εκ των οποίων είναι ο Δήμαρχος Βέροιας.
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (η Επιτροπή Ερευνών του Α.Π.Θ.):
1. Αναλαμβάνει την ευθύνη εκπόνησης ερευνητικού προγράμματος για το
ρυθμιστικό σχέδιο της έκτασης που έχει παραχωρηθεί στο Α.Π.Θ. , στο οποίο
περιλαμβάνονται :
 Καθορισμός των χρήσεων και των ειδικών όρων και περιορισμών
δόμησης στο σύνολο της έκτασης για τη χωροθέτηση
πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων με τη μορφή εξελιγμένου τοπικού
ρυθμιστικού σχεδίου.
 Κτιριολογικό πρόγραμμα ανάπτυξης των κτιριακών εγκαταστάσεων
(ώστε να μπορεί να καθοριστεί σ. δ. και λοιπά στοιχεία).
 Αρχιτεκτονικές μελέτες για τα κτίρια άμεσης προτεραιότητας που θα
εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας
και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.






Συγκεκριμένα σ΄ αυτές προβλέπονται :
Ολοκλήρωση και επικαιροποίηση των προμελετών για το κτίριο νέων
αιθουσών διδασκαλίας , εργαστηρίων , καθώς και για ένα συγκρότημα δύο
αμφιθεάτρων και αίθουσας πολλαπλών χρήσεων.
Μελέτη οριστική για αίθουσα εστίασης και φοιτητικών δραστηριοτήτων.
Προτάσεις για την αξιοποίηση των κτιρίων του παλαιού στρατοπέδου που
δεν έχουν αποκατασταθεί.
2.Επιστημονικός και οικονομικός υπεύθυνος της ερευνητικής ομάδας του
προγράμματος και συντονιστής αυτής είναι ο κ. Νικόλαος Καλογήρου,
Καθηγητής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης και Πρόεδρος της προσωρινής Γ.Σ. του Τμήματος Μηχανικών
Χωροταξίας Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, ο οποίος έχει το δικαίωμα να
αξιοποιήσει τις επιστημονικές δυνατότητες υποστήριξης που παρέχονται
από τα εργαστήρια και το επιστημονικό δυναμικό του Α.Π.Θ. και να
συνεργάζεται με φοιτητές ή μεταπτυχιακούς σπουδαστές , στα πλαίσια των
διαδικασιών που προβλέπει το νομικό καθεστώς λειτουργίας της Επιτροπής
Ερευνών.

3.Συμμετέχει με ένα μέλος της στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης του
άρθρου 7 της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 5
ΠΟΡΟΙ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Ο προϋπολογισμός της προγραμματικής σύμβασης καθ΄ όλη τη διάρκεια
ισχύος της ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 90.000,00 € (ενενήντα χιλιάδων ευρώ),
συμπεριλαμβανομένων του αναλογούντος Φ.Π.Α. 21% και όλων των νόμιμων
κρατήσεων καθώς και της παρακράτησης της Επιτροπής Ερευνών, το οποίο
επιμερίζεται ως εξής :
2. Καταβολή ποσού 45.000,00 € (σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ) με την έναρξη
του προγράμματος που καλύπτει την α΄ φάση της διερεύνησης και την οφειλή
από τον Δήμο Βέροιας προς το Α.Π.Θ. για την αρχιτεκτονική προμελέτη που
είχε παραδοθεί το 2006.
3. Καταβολή του υπόλοιπου ποσού 45.000,00 € (σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ)
με την παράδοση και αποδοχή από την επιτροπή παρακολούθησης των
προτάσεων του ρυθμιστικού σχεδίου.
Η τεχνική υπηρεσία του Α.Π.Θ. σε συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία του
Δήμου Βέροιας θα προωθήσουν τις προτάσεις για θεσμοθέτηση. Τα μέλη της
ερευνητικής ομάδας αναλαμβάνουν τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις στην προμελέτη
που θα προκύψουν κατά τη διαδικασία θεσμοθέτησης των προτάσεων μετά από
παράδοση και πληρωμή του ερευνητικού προγράμματος.
Οι οικονομικές υποχρεώσεις του Δήμου Βέροιας θα κατατίθενται στο σχετικό
τραπεζικό λογαριασμό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που θα
υποδειχθεί από τον Αντισυμβαλλόμενο, με την ένδειξη του τίτλου του ερευνητικού
προγράμματος.
Σε περίπτωση μη καταβολής οποιασδήποτε δόσης μέσα στο χρονικό διάστημα
που ορίζεται ανωτέρω, η υποχρέωση του Α.Π.Θ. για πρόοδο του Ερευνητικού
Προγράμματος αναστέλλονται μέχρι την κατάθεση του αντίστοιχου ποσού στον
παραπάνω λογαριασμό , με την επιφύλαξη του δικαιώματος καταγγελίας του άρθρου
8.
Οι πόροι για την υλοποίηση των στόχων της παρούσας προέρχονται από το
Δήμο Βέροιας , ο οποίος για τον σκοπό αυτό έχει εγγράψει στον προϋπολογισμό του
έτους 2010 πίστωση ποσού 90.000,00 € (ενενήντα χιλιάδες ευρώ) στο σύνολο
προερχόμενο από τους ΚΑ 02.30.7411.002 και 02.30.7411.003.
ΑΡΘΡΟ 6
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΙΣΧΥΟΣ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Η διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης ορίζεται σε 5 (πέντε) μήνες,
από την ημέρα της υπογραφής της.
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας προγραμματικής σύμβασης παύει η ισχύς κάθε
τυχόν προηγούμενης άλλης προγραμματικής σύμβασης , που αφορά το ίδιο
αντικείμενο.

Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης προσδιορίζεται από την
κοινή επιτροπή και καλύπτει όλη τη διάρκεια ισχύος της.
ΑΡΘΡΟ 7
ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Συνίσταται όργανο παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης που ονομάζεται
κοινή επιτροπή και η οποία αποτελείται από :
 Τον Δήμαρχο Βέροιας και έναν εκπρόσωπο του Δήμου Βέροιας, όπως αυτός
ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας.
 Από έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής Ερευνών του Α.Π.Θ.
Η κοινή επιτροπή, μεταξύ άλλων, προβαίνει και στη διαμόρφωση προγράμματος
κοινής δράσης και σε κάθε άλλη ενέργεια που βοηθά στην υλοποίηση των στόχων της
παρούσας.
Για την καλύτερη υλοποίηση των στόχων της παρούσας, η κοινή επιτροπή μπορεί να
χρησιμοποιεί προσωπικό ή ειδικούς εξωτερικούς συνεργάτες των συμβαλλομένων,
με σχετική εισήγηση του επιστημονικού υπευθύνου.
Μπορεί να παρατείνει με απόφασή της , τη διάρκεια της σύμβασης σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας.
Η επίλυση των διαφορών που είναι δυνατόν να προκύψουν από την ερμηνεία και
εφαρμογή της παρούσας (εφόσον δεν επιτευχθεί φιλική άρση της διαφωνίας ανάμεσα
στα δύο μέρη) επιλύεται στα αρμόδια δικαστικά όργανα.

1.

2.
3.

4.

5.

ΑΡΘΡΟ 8
ΡΗΤΡΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η επιχορήγηση του Δήμου Βέροιας θα διακόπτεται αυτόματα σε περίπτωση
μη πιστής τήρησης του περιγραφομένου στην παρούσα προγραμματική
σύμβαση ερευνητικού προγράμματος.
Αποκλείεται συμψηφισμός της επιχορήγησης του Δήμου Βέροιας με παροχή
οποιασδήποτε μορφής υπηρεσιών του Δήμου.
Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων των συμβαλλομένων, όπως
αυτές ειδικότερα περιγράφονται στα άρθρα 4 και 5 της παρούσας, έκαστος
των συμβαλλομένων αποκτά δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης.
Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης λόγω μη παροχής υπηρεσιών από τον
Αντισυμβαλλόμενο, θα επιστραφεί στο Δήμο Βέροιας το ποσό της παρ. 1 του
άρθρου 5 της παρούσας προσαυξημένο με το νόμιμο τόκο.
Όλοι οι όροι της ανωτέρω σύμβασης θεωρούνται ουσιώδης, παράβαση δε
έστω και ενός από αυτούς δίνει δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης από
τους συμβαλλόμενους.

Η παρούσα συντάχθηκε σε 6 (έξι) όμοια πρωτότυπα αντίτυπα υπογεγραμμένα από
τους συμβαλλομένους ως ακολούθως.
(ακολουθούν υπογραφές)

Β) Εξουσιοδοτεί τη Δήμαρχο Βέροιας, Χαρίκλεια Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδη
για την υπογραφή της παραπάνω σύμβασης.
Γ) Ορίζει ως μέλη στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 7 της
παραπάνω σύμβασης τη Δήμαρχο Βέροιας, Χαρίκλεια Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδη
και τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών, Δημήτριο Δάσκαλο.
Δ) Ορίζει ως επιβλέποντες των παραπάνω έργων τους υπαλλήλους του Δήμου
Βέροιας Δήμητρα Σιανοπούλου για τις εργασίες που αφορούν το τοπικό ρυμοτομικό,
και Στέλλα Σιδηροπούλου, αρχιτέκτονα μηχανικό, με αναπληρωτή της τον
Παναγιώτη Ζαχαρόπουλο, αρχιτέκτονα μηχανικό.
Ακροτελεύτια διάταξη
Από την παρούσα απόφαση προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους € 90.000,00
σε βάρος των πιστώσεων με Κ.Α. 30/7411.002 «Οριστική αρχιτεκτονική μελέτη
κτιρίου αιθουσών διδασκαλίας και εργαστηρίου του τμήματος Μηχανικών
Χωροταξίας στη Βέροια» και 30/7411.003 «Οριστική μελέτη συγκροτήματος
πανεπιστημιακών αμφιθεάτρων και εκθεσιακού χώρου στη σχολή Μηχανικών
Χωροταξίας στη Βέροιας» του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 223 / 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.
Γ.
Π.
Σ.
Ν.
Α.
Ν.
Ν.
Κ.
Μ.
Γ.

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

Σ.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 28-4-2010

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
Χ.
Β.
Σ.
Ι.
Ε.
Μ.
Μ.
Ε.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς

