ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 15/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 363/2001
Περίληψη
Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκπόνησης
μελετών για το πρόγραμμα βελτίωσης και
διαχείρισης των ορεινών και ημιορεινών
βοσκούμενων εκτάσεων στα διοικητικά όρια
του Δήμου.
Σήμερα 18 Ιουνίου του έτους 2001 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα
20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ημαθίας Δ. Βικέλα & Μητροπόλεως
γωνία, 2ος όροφος στο κτίριο του Ο.Τ.Ε., ύστερα από την με ημερομηνία 14-6-2001
γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους
Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119
του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 24 μέλη.
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Ποτουρίδης
Κουρουζίδης
Ταχματζίδης
Πουλασουχίδης
Aσλάνογλου
Πέτκος
Κόλβατζης
Λελεκάκης
Γκαβαϊσές
Ουρσουζίδης
Τάκης
Γεωργιάδης
Πιτούλιας
Ταραλάς
Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Τσαβδαρίδης
Σιδηρόπουλος
Σοφιανίδης
Ακριβόπουλος
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Κουκουρδής
Μανακούλης

Aπόντες
Μ.
Α.
Ν.
Ι.
Α.
M.
Σ.
Ε.
Π.

Γαβρίδης
Δελαβερίδης
Χαμαλής
Τριανταφυλλίδης
Κεσίδης
Σουμελίδης
Παναγιωτίδης
Λευκοπούλου
Αγαθαγγελίδης

Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Χ. Μουτσιόπουλος

Απόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
--------

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ.
353/2001 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ε. Λελεκάκης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 355/2001
απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Κ. Κόλβατζης, Ε.
Λελεκάκης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το αυτό 9ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 7-6-2001 εισηγητικό σημείωμα του
Δημάρχου, που έχει ως εξής:
Στο άρθρο 269 του Π.Δ. 410/95 (ΔΚΚ) ορίζεται ότι «Με απόφαση του
δημοτικού συμβουλίου, επιτρέπεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων της εκάστοτε
ισχύουσας νομοθεσίας περί εκπόνησης μελετών, η απευθείας ανάθεση της εκπόνησης
μελέτης εργασίας του δήμου σε πτυχιούχο μελετητή ή μελετητικό γραφείο
οποιασδήποτε τάξης πτυχίου, εφόσον η προεκτιμώμενη αμοιβή όλων των σταδίων
της μελέτης δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το τριάντα στα εκατό του ανωτάτου ορίου
αμοιβής πτυχίου Α΄ τάξης, που ισχύει κάθε φορά για την αντίστοιχη κατηγορία
μελέτης. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, προκύψει μεγαλύτερη αμοιβή
από αυτή που προεκτιμήθηκε και που έγινε αποδεκτή από τον ανάδοχο με την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης, η επιπλέον διαφορά θεωρείται ποινική ρήτρα σε
βάρος του, για εσφαλμένη προεκτίμηση…».
Στα πλαίσια του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας
2000 – 2006) έχουν ενταχθεί στο μέτρο 4.2. του άξονα Αγροτικής Ανάπτυξης,
δράσεις με σκοπό την βελτίωση των βοσκοτόπων και έργα για την κατασκευή
υποδομών σ΄ αυτούς. Φορείς των έργων αυτών είναι οι Ο.Τ.Α. και επίσης απαραίτητη
προϋπόθεση ένταξης για χρηματοδότηση είναι η εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης
βελτίωσης και διαχείρισης των βοσκοτόπων, όπου θα προβλέπονται σε επίπεδο 7ετίας
όλα τα προτεινόμενα έργα και με χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους.
Στα πλαίσια αυτά ο Δήμος Βέροιας προτίθεται να εκπονήσει ένα πρόγραμμα
μελετών για την βελτίωση και διαχείριση των ορεινών και ημιορεινών βοσκούμενων
εκτάσεων, που βρίσκονται μέσα στα διοικητικά όριά του, με στόχο να προκύψουν
συγκεκριμένα έργα, εργασίες και δράσεις σε κάθε μία από τις επιλέξιμες κατηγορίες
έργων του προγράμματος. Για τον σκοπό αυτό αποφασίσθηκε να εκπονηθεί το
πρόγραμμα των μελετών με συνολικό προϋπολογισμό 12.300.000 δρχ. άνευ Φ.Π.Α.
Η εκπόνηση των μελετών θα διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγρ.
1 του Π.Δ. 28/80, τον Ν. 716/77 και των Π.Δ. που εκδόθηκαν σε εκτέλεσή του, το
Π.Δ. 696/ 74 και όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και επίσης το Π.Δ.
410/ 95 (ΔΚΚ) καθώς και από τις αντίστοιχες προδιαγραφές του Υπουργείου
Γεωργίας για την διαχείριση βοσκοτόπων.
Κατά την γνώμη της υπηρεσίας και εξαιτίας του είδους και του αντικειμένου
αυτού του προγράμματος, θα πρέπει να εκπονηθεί μία σειρά επί μέρους μελετών,
όπως παρακάτω αναλύονται ανά κατηγορία μελετητικού πτυχίου :
α. κατηγορία 24 – δασικές μελέτες
β. κατηγορία 23 – γεωργικές μελέτες
γ. κατηγορία 13 – υδραυλικές μελέτες
δ. κατηγορία 27 – περιβαλλοντικές μελέτες
ε. κατηγορία 3 – οικονομικές μελέτες
στ. κατηγορία 16 – τοπογραφικές μελέτες
ζ. κατηγορία 22 – εδαφολογικές μελέτες ή κατηγορία 20 – γεωλογικές μελέτες
Η αμοιβή των παραπάνω επί μέρους μελετών ορίζεται κατ΄ αποκοπή
(σύμφωνα με την παράγραφο 1, εδάφιο γ, άρθρο 5 του Π.Δ. 515/89).

Η αμοιβή κατά μελετητικό πτυχίο ορίζεται αναλυτικά και κατ΄ αποκοπή
ακολούθως και όπως προβλέφθηκε στον προϋπολογισμό του Δήμου μας για το
τρέχον έτος:
- δασικές μελέτες (24)

900.000 δρχ.

επιπλέον Φ.Π.Α.

ΚΑ

75/153.9στ

- γεωργικές μελέτες (23)

900.000 δρχ.

επιπλέον Φ.Π.Α.

ΚΑ

75/153.9ζ

- υδραυλικές μελέτες (13)

3.000.000 δρχ.

επιπλέον Φ.Π.Α.

ΚΑ

75/153.9η

- περιβαλλοντικές μελέτες (27)

1.800.000 δρχ.

επιπλέον Φ.Π.Α.

ΚΑ

75/153.9θ

900.000 δρχ.

επιπλέον Φ.Π.Α.

ΚΑ

75/153.9ι

- τοπογραφικές μελέτες (16)

3.000.000 δρχ.

επιπλέον Φ.Π.Α.

ΚΑ

75/153.9ια

- εδαφολογικές ή γεωλογικές
μελέτες (22 ή 20)

1.800.000 δρχ.

επιπλέον Φ.Π.Α.

ΚΑ

75/153.9ιβ

- οικονομικές μελέτες (3)

Οι ανωτέρω αμοιβές βρίσκονται κάτω του 30% του ορίου της Α’ τάξης της
αντίστοιχης κατηγορίας πτυχίων για το έτος 2001.
Με βάση τα παραπάνω και επειδή :
Α) Η διαδικασία της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μέσω ανοικτής πρόσκλησης
για ανάθεση των μελετών σε συμπράτοντα γραφεία μελετών, θα δημιουργήσει
προβλήματα χρονικών καθυστερήσεων (διακήρυξη στις εφημερίδες, αξιολόγηση,
ανάθεση), εκτιμώμενα σε χρόνο από 3 έως 5 μήνες.
Β) Η συνολική αμοιβή για την εκπόνηση κάθε μιας από τις παραπάνω μελέτες
είναι μικρή και δεν ξεπερνά το όριο του 30% της αμοιβής μελετητή με πτυχίο Α’
τάξης, πράγμα που δίνει τη δυνατότητα στο Δ.Σ. να προβεί στην απευθείας ανάθεση
των παραπάνω μελετών χωρίς τη διαδικασία της διακήρυξης.
Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει την απευθείας ανάθεση
των μελετών, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
Είδος μελέτης

Όνομα μελετητή

Ειδικότητα

Αρ. μελετ. πτυχίου

- δασική μελέτη (24)

ΠΑΠΑΔΟΥΔΗ ΑΠΟΣΤΟΛ.

ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ

12430

- γεωργική μελέτη (23)

ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ

2479

- υδραυλική μελέτη (13)

ΚΟΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

- περιβαλλ. μελέτη (27)

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤ.

ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ

7391

- οικονομ. μελέτη (3)

ΠΑΠΑΔΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

14567

- τοπογραφ. μελέτη (16)

ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΤΟΠΟΓΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

7632

-εδαφ. ή γεωλ μελ(22 ή20)

ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΟΥ ΟΛΓΑ

ΓΕΩΛΟΓΟΣ

14042

962

Τα παραπάνω πρόσωπα έχουν τα απαιτούμενα προσόντα από τη νομοθεσία,
είναι συνεργαζόμενοι και συμπράτοντες μελετητές και πιστεύουμε ότι θα
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις αυτού του συνόλου των μελετών.
Και κάλεσε το Συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Ουρσουζίδης :Υπάρχει χρονική πίεση προκειμένου να δικαιολογηθεί η
απευθείας ανάθεση των μελετών; Πως αξιολογήθηκαν οι συγκεκριμένοι μελετητές
και επιλέχθηκαν; Είναι θεμιτό να λειτουργούμε με το πρόσχημα της χρονικής πίεσης,
προκειμένου να αναθέτουμε σε κάποιους ανθρώπους; Να το ομολογήσουμε γιατί
αυτό τείνει να γίνει φαινόμενο που επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Δήμαρχος :Πριν από 1,5 μήνα υπογράφτηκε η προγραμματική σύμβαση με
την Περιφέρεια,18 εκ., και ανέλαβε η ΑΝΗΜΑ μέσα σε 6 μήνες να ολοκληρώσει το
πρόγραμμα της ανάπτυξης του Α.Βερμίου. Επιδίωξη του Δήμου Βέροιας είναι η
ενίσχυση της ορεινής κτηνοτροφίας. Στα πλαίσια αυτού και επειδή υπάρχει αυτή η
πίεση σε σχέση με την ολοκλήρωση της μελέτης από πλευράς της ΑΝΗΜΑ,

χρειαζόμαστε μία ειδική εμπεριστατωμένη μελέτη για την ορεινή κτηνοτροφία, με
πορίσματα τα οποία πρέπει να περιληφθούν σαν μέτρα δράσης στη μελέτη που
ετοιμάζει η ΑΝΗΜΑ. Αυτός είναι ο λόγος ο οποίος μας πιέζει να αναθέσουμε αυτή
τη μελέτη, διαφορετικά στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα θα έχουμε περιστασιακές
προτάσεις και δράσεις, χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση που είναι απαραίτητη.
Τα πρόσωπα επιλέχθηκαν. Επικεφαλής είναι ο κ. Χρηστίδης, με εμπειρία σε
τέτοιου είδους προγράμματα.
Πρόεδρος :Τοποθετήσεις.
Σκουμπόπουλος :Συμφωνούμε να ανατεθούν οι μελέτες, όπως εισηγείται η
υπηρεσία αφού έχει διορθωθεί η απόφαση που είχαμε πάρει σε προηγούμενη
συνεδρίαση για την τροποποίηση του προϋπολογισμού.
Δήμαρχος :Σωστά.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 7-6-2001 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
2.- Ότι στα πλαίσια του Γ΄ Κ.Π.Σ. (ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας 2000 – 2006) έχουν ενταχθεί
στο μέτρο 4.2. του άξονα Αγροτικής Ανάπτυξης, δράσεις με σκοπό τη βελτίωση των
βοσκοτόπων και έργα για την κατασκευή υποδομών σ’ αυτούς.
3.- Ότι φορέας των έργων αυτών είναι οι Ο.Τ.Α. και απαραίτητη προϋπόθεση ένταξης
για χρηματοδότηση είναι η εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης βελτίωσης και
διαχείρισης των βοσκοτόπων, όπου θα προβλέπονται σε επίπεδο 7ετίας όλα τα
προτεινόμενα έργα και με χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους.
4.- Ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2001 έχουν προβλεφθεί οι σχετικές
πιστώσεις για να διατεθούν για τον παραπάνω σκοπό.
5.- Ότι ο Δήμος μας για τον παραπάνω σκοπό προτίθεται να εκπονήσει πρόγραμμα
μελετών συνολικού προϋπολογισμού 12.300.000 δρχ. άνευ Φ.Π.Α.
6.- Ότι η προεκτιμώμενη αμοιβή για ανάθεση εκπόνησης κάθε μιας από τις
παραπάνω μελέτες σε ιδιώτες μελετητές είναι μικρή και δεν υπερβαίνει σε ποσοστό
το 30% του ανωτάτου ορίου αμοιβής μελετητή για πτυχίο Α΄ τάξης που ισχύει κάθε
φορά για την αντίστοιχη κατηγορία μελέτης για το έτος 2001.
7.- Ότι η διαδικασία της εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω ανοικτής πρόσκλησης θα
δημιουργήσει υπερβολικά προβλήματα χρονικών καθυστερήσεων (διακήρυξη,
αξιολόγηση, ανάθεση) εκτιμώμενα σε χρόνο από 3 έως 5 μήνες.
8.- Την ανάγκη ανάθεσης εκπόνησης των παραπάνω μελετών με στόχο να προκύψουν
συγκεκριμένα έργα, εργασίες και δράσεις σε κάθε μία από τις επιλέξιμες κατηγορίες
έργων του προγράμματος.
9.- Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 1 του Π.Δ. 28/80 "Περί εκτελέσεως έργων και
προμηθειών ΟΤΑ", του Ν. 716/77 και των Π.Δ. που εκδόθηκαν σε εκτέλεσή του, του
Π.Δ. 696/74 όπως αυτό τροπ/θηκε και ισχύει σήμερα, του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και
της παρ. 1γ του αρ. 5 του Π.Δ. 515/89.

Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελετών σε συνεργαζόμενους
και συμπράτοντες μελετητές, για το πρόγραμμα βελτίωσης και διαχείρισης των
ορεινών και ημιορεινών βοσκούμενων εκτάσεων στα διοικητικά όρια του Δήμου
Βέροιας, ως εξής:
Κ/γορία
Μελ/κού
Πτυχίου

Είδος μελέτης

24
23
13
27
3
16

ΔΑΣΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΚΗ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ

ΠΑΠΑΔΟΥΔΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
ΚΟΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΗ
ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ

ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΟΥ ΟΛΓΑ

22 ή 20

Ονομα μελετητή

ή

Ειδικότητα

Αριθμός
μελετητικού
πτυχίου

ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΓΕΩΛΟΓΟΣ

Αμοιβή σε δρχ.,
επιπλέον
Φ.Π.Α.

12430
2479
962
7391
14567
7632

900.000
900.000
3.000.000
1.800.000
900.000
3.000.000

75/153.9στ
75/153.9ζ
75/153.9η
75/153.9θ
75/153.9ι
75/153.9ια

14042

1.800.000

75/153.9ιβ

Β) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο να προβεί στην υπογραφή των σχετικών
συμβάσεων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 363/ 2001
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μ.
I.
Κ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ Κ.
Δ.
Κ.
Ε.
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Κ.
Γ.
Λ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΡΑΛΑΣ
Σ.
Π.

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ποτουρίδης
Kουρουζίδης
Πουλασουχίδης
Ασλάνογλου
Πέτκος
Κόλβατζης
Λελεκάκης
Γκαβαϊσές
Ουρσουζίδης
Τάκης
Γεωργιάδης
Πιτούλιας

ΔΗΜΑΡΧ. ΠΑΡΕΔΡΟΣ
Χ. Μουτσιόπουλος
Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 25-7-2001
Ο Δήμαρχος

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ

Χ.
Χ.
Β.
Λ.
Θ.
Ε.
Ι.
Μ.
Ε.
Γ.

Κ.Α.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Τσαβδαρίδης
Σιδηρόπουλος
Σοφιανίδης
Ακριβόπουλος
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Κουκουρδής
Μανακούλης

