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ΘΕΜΑ: Συνέχιση της υλοποίησης της αρχικής σύμβασης και ορισμός 

εκπροσώπου του Δήμου Βέροιας στην επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης της 

μελέτης  με τίτλο: «Μελέτη οριοθέτησης και διαμόρφωσης ρέματος εντός οικισμού 

Βεργίνας» Α.Μ 283/2008  (ΤΥΔΚ) του πρώην   Δήμου  Βεργίνας.  

 

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Ο  Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α 

 

Ο πρώην Δήμος Βεργίνας με την υπ’ αρίθμ. 34/21-3-2008 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου του,  ανέθεσε την σύνταξη της οριστικής μελέτης «Μελέτη 

οριοθέτησης και διαμόρφωσης ρέματος εντός οικισμού Βεργίνας» Α.Μ 283/2008  

(ΤΥΔΚ) στην ΑΝΗΜΑ, σύμφωνα και με την  από 24-4-2008 απόφαση του 

Διοικητικού της Συμβουλίου. 

Το συμφωνητικό συντάχθηκε στις 1-7-2008 με προθεσμία περαίωσης του 

αντικειμένου της σύμβασης έως 30-6-2009 που μπορεί να παρατείνεται με απόφαση 

της κοινής επιτροπής παρακολούθησης σύμφωνα με το άρθρο  4 της σύμβασης. Η 

συμβατική αμοιβή ανέρχεται σε 21.051,00€(17.689,92€ αμοιβή +3.361,08€ΦΠΑ 

19%). 

Σύμφωνα με το άρθρο 6 της σύμβασης, κοινή επιτροπή, παρακολουθεί την 

υλοποίηση και την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης.  Η επιτροπή 

αποτελείται  από ένα μέλος  από κάθε συμβαλλόμενο σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις 

(2
ο
 θέμα του από 24-4-2008 Δ.Σ. ΑΝΗΜΑ και 34/21-3-2008 ΔΣ Δήμου Βεργίνας). 

Με το 730/γε/χτ /26-6-2009 έγγραφό της η ΑΝΗΜΑ κατέθεσε στην ΤΥΔΚ Ν. 

Ημαθίας σε δύο αντίγραφα μέρος της μελέτης για έλεγχο. Τα κατατεθέντα 

περιλάμβαναν την προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, την τοπογραφική και την 

υδραυλική μελέτη καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης. Από τις παραπάνω επιμέρους 

μελέτες,  πρώτα προωθήθηκε στις 18/11/2009 η ΠΠΕΑ στην Δ/νση Περιβάλλοντος & 

Χωροταξίας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την έκδοση σχετικής 

γνωμοδότησης. Η θετική γνωμοδότηση εκδόθηκε με το υπ’ αρίθμ  6491/29-9-2010 

έγγραφο, κατόπιν αυτού δόθηκε εντολή στην ΑΝΗΜΑ για σύνταξη της ΜΠΕ και 

αφού ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν η τοπογραφική και υδραυλική μελέτη  από την 

ΤΥΔΚ,  διαβιβάστηκαν μαζί με την ΠΠΕΑ στον πρώην Δήμο Βεργίνας  με το υπ 

αριθμ 10319/2010  έγγραφο για έγκριση και παραλαβή τους. 

 Στα πλαίσια εφαρμογής του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ο 

TO ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 



Δήμος  Βεργίνας συνενώθηκε με τον Δήμο Βέροιας ο οποίος και ανέλαβε τις 

υποχρεώσεις του πρώην Δήμου Βεργίνας. 

Επειδή όμως η Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωροταξίας, της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας,  στο από 6491/29-9-2010 έγγραφό της  περί  θετικής 

γνωμοδότησης για την προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων  έθετε όρους για την 

σύνταξη της ΜΠΕ, ένας από τους οποίους ήταν ότι θα έπρεπε πριν την έκδοση της 

Απόφασης Περιβαλλοντικών όρων, να ολοκληρωθεί η διαδικασία καθορισμού 

οριογραμμών του ρέματος και να τους κατατεθεί το ΦΕΚ της Απόφασης Καθορισμού 

Οριογραμμών, με το 782/31-3-2011 έγγραφό του,  το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, 

της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, απέστειλε 

την μελέτη καθορισμού οριστικής οριογραμμής του ρέματος στον Δήμο Βέροιας, 

προκειμένου το Δημοτικό Συμβούλιο να εκφράσει την σύμφωνη ή μη γνώμη του.  

Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Βεργίνας με την απόφαση 2/20-4-2011 

του, συμφώνησε  ομόφωνα με τον προτεινόμενο καθορισμό της οριογραμμής του 

χειμάρρου Τ.Κ. Βεργίνας και το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας με την 266/2011 

απόφασή του γνωμοδότησε υπέρ του καθορισμού της οριστικής οριογραμμής του 

ρέματος, όπως κατατέθηκε από την ΑΝΗΜΑ. Η απόφαση   266/2011 του Δημοτικού 

Συμβουλίου διαβιβάστηκε στο Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Έργων, της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας με το υπ αριθμ 36528/1-7-

2011 έγγραφο του Δήμου Βέροιας. 

Με το υπ αριθμ 63942/13-12-2013 έγγραφό του  το ΥΠΕΚΑ ζητά από την 

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας επί πλέον 

στοιχεία,  τα οποία και  ο Δήμος Βέροιας ζητά από την ΑΝΗΜΑ με το 21456/21-6-

2016 έγγραφό του.  

Μετά από σχετική αλληλογραφία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με την 

ΑΝΗΜΑ και της νομοθεσίας περί περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων που στο 

μεσοδιάστημα άλλαξε, οπότε πρέπει να επικαιροποιηθεί τόσο η ΜΠΕ όσο οι 

υποστηρικτικές αυτής μελέτες (τοπογραφική και υδραυλική),  η ΑΝΗΜΑ   με το υπ 

αριθ. 0112/με/18/21-03-2018 έγγραφό της, ενημέρωσε τον Δήμο Βέροιας ότι:… λόγω 

των αλλαγών στην νομοθεσία των ρεμάτων και καθώς εκκρεμεί η έγκριση της μελέτης 

του θέματος από την υπηρεσία του ΥΠΕΝ, προκύπτει η ανάγκη για επικαιροποίηση αυτής 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η επικαιροποίηση θα γίνει από  την εταιρεία στα 

πλαίσια της από 01-07-2008 σύμβασης μεταξύ της ΑΝΗΜΑ ΑΕ και του πρώην Δ. 

ΒΕΡΓΙΝΑΣ (νυν Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ) χωρίς αλλαγή στον προϋπολογισμό της.   

Για την παρακολούθηση της σύμβασης έχει οριστεί διμελής επιτροπή με ένα 

εκπρόσωπο από κάθε συμβαλλόμενο. Τα μέλη που οριστήκαν, δεν εκπροσωπούν πλέον 

τους φορείς που τους όρισαν. Πρέπει λοιπόν να οριστούν νέα μέλη με αποφάσεις των 

διοικητικών οργάνων των δύο συμβαλλόμενων που θα κοινοποιηθούν εκατέρωθεν, έτσι 

ώστε να συσταθεί εκ νέου η επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης. … 

Σε συνέχεια του ανωτέρω εγγράφου της ΑΝΗΜΑ, με το υπ αριθ. 

0195/με/18/08-05-2018 νέο έγγραφό της,  η ΑΝΗΜΑ  κοινοποίησε στον Δήμο 

Βέροιας  την από 25-04-2018 (θέμα 4
ο
) απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου  με 

την οποία ορίστηκε εκπρόσωπος της ΑΝΗΜΑ για την εκ νέου συγκρότηση της 

διμελής επιτροπής παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης  τα μέλη της 

οποίας αρχικά είχαν οριστεί  δεν εκπροσωπούν πλέον του φορείς που τους όρισαν. 

Κατόπιν των ανωτέρω και με δεδομένο ότι η ΑΝΗΜΑ με σχετική της απόφαση όρισε 

νέο μέλος για την επιτροπή παρακολούθησης, πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο της 

Βέροιας (στον οποίο ενσωματώθηκε ο πρώην Δήμος Βεργίνας) εφόσον επιθυμεί την 

συνέχιση της σύμβασης με τους ίδιους όρους,   να ορίσει το νέο μέλος που θα τον 

εκπροσωπεί  στην διμελή  κοινή επιτροπή παρακολούθησης  και η οποία θα συσταθεί 



εκ νέου με τα νέα μέλη της και η οποία θα λάβει όλες τις σχετικές αποφάσεις  για την 

περεταίρω πορεία της υλοποίησης του συμφωνητικού (τρόπο συνέχισης της σύμβασης, 

νέο χρονοδιάγραμμα κ.λ.π.). 

Εισηγούμαστε  προς το Δημοτικό Συμβούλιο της Βέροιας α) την συνέχιση της 

υλοποίησης της αρχικής σύμβασης  με την ίδια συμβατική αμοιβή όπως αυτή θα 

διαμορφωθεί με την επικαιροποίηση του ΦΠΑ από 19% σε 24%   και β) προτείνουμε  

τον ορισμό του κ. Αριστομένη Λαζαρίδη  ως εκπροσώπου του Δήμου στην κοινή 

επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης . 

Κατόπιν των ανωτέρω: 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο 

να αποφασίσει:  

α) την συνέχιση της υλοποίησης της αρχικής σύμβασης  με την ίδια συμβατική αμοιβή 

όπως αυτή θα διαμορφωθεί με την επικαιροποίηση του ΦΠΑ από 19% σε 24%  και 

 β) τον  ορισμό του κ. Αριστομένη Λαζαρίδη   ως   εκπρόσωπου του Δήμου στην κοινή 

επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης 

  

Ο Αντιδήμαρχος 

Τεχνικών και Αγροτικής Ανάπτυξης 

 

 

 

Αθανάσιος Σιδηρόπουλος 

 

Συν:1) Το υπ αριθ. 0112/με/18/21-03-2018 έγγραφο της ΑΝΗΜΑ Α.Ε. 

       2)Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Δ.Σ. της ΑΝΗΜΑ Α.Ε. της 25-4-20182 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


