ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 17/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 391/2001
Περίληψη
Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ
της Π. Κ. Μ., Δήμου Βέροιας και της «Αμιγούς
αναπτυξιακής Επιχείρησης ΤΕΔΚ Ν. Ημαθίας Α.Ε.»
σχετικά με την αποκατάσταση λατομικών χώρων
Βερμίου και ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον
αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή.
Σήμερα 2 Ιουλίου 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 28-6-2001
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 23 μέλη.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ.
384/2001 απόφασης αποχώρησε ο κ. Λ. Τάκης και
επανήλθε κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 386/2001
απόφασης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 393/2001
απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ι. Κουρουζίδης, Λ.
Τσαβδαρίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 394/2001
απόφασης αποχώρησε ο κ. Μ. Ποτουρίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 28-6-2001 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου
που έχει ως εξής:
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με έγγραφο της (ΙΚ921/18-5-2001) μας
γνωστοποιεί ότι, με την 260/7-5-2001 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 13 του Ν.
2539/97 (η οποία λειτουργεί στην Περιφέρεια, και χειρίζεται όλα τα θέματα τα
σχετικά με το ΕΠΤΑ), εγκρίθηκε η ένταξη στο κεφάλαιο της διαδημοτικής
συνεργασίας του ΕΠΤΑ της Κεντρικής Μακεδονίας της Μελέτης με τίτλο: «Μελέτη
Αποκατάστασης Λατομικών Χώρων Βερμίου», με Φορέα Υλοποίησης τον Δήμο
Βέροιας, και με συνολικό προϋπολογισμό 50 εκατ. δρχ. Η πρόταση για την εκπόνηση
της Μελέτης αυτής υποβλήθηκε στην Περιφέρεια, από την «Αμιγή Αναπτυξιακή
Επιχείρηση της ΤΕΔΚ Ν Ημαθίας Α.Ε.», και αποσκοπεί στην εκπόνηση ενός
ολοκληρωμένου Σχεδίου, μέσω του οποίοι θα εντοπισθούν, θα καταγραφούν, και θα
αναλυθούν (τόσο από τοπογραφικής και χαρτογραφικής, όσο και από φωτογραφικής
και τεχνικής πλευράς) οι υφιστάμενοι, ενεργοί και ανενεργοί, αλλά και οι μελλοντικοί
λατομικοί χώροι του Βερμίου, και θα τεθούν οι κανόνες και οι όροι για την
αποκατάσταση των χώρων αυτών, έτσι ώστε να υπάρχει στην άμεση διάθεση των
Δήμων, στα όρια των οποίων εντοπίζονται οι πιο πάνω χώροι, ένας συγκεκριμένος,
αναλυτικός, κατανοητός, αλλά και επιστημονικά πλήρως τεκμηριωμένος οδηγός
δράσης, τόσο των ίδιων, όσο και των εκμεταλλευτών των χώρων, για τα επόμενα
χρόνια, με σκοπό φυσικά την ορθολογική αξιοποίηση και την περιβαλλοντικά ορθή
διαχείριση των χώρων αυτών.
Ο Δήμος Βέροιας αποτελεί τον Φορέα Υλοποίησης αυτής της Μελέτης, η
οποία μπορεί να εκπονηθεί με την κατάρτιση και λειτουργία μιας Προγραμματικής
Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας (Φορέας
Χρηματοδότησης), του Δήμου μας (Φορέας Υλοποίησης), και της «Αμιγούς
Αναπτυξιακής Επιχείρησης της ΤΕΔΚ Ν Ημαθίας Α.Ε.» (Φορέας Εκτέλεσης),
δηλαδή με τρόπο που διασφαλίζει την αρτιότητα, την επιστημονική και τεχνική
πληρότητα, αλλά και την ταχύτητα των απαιτούμενων ενεργειών, ώστε, σε σύντομο
διάστημα όλοι οι ενδιαφερόμενοι Δήμοι της Ημαθίας, με πρώτο φυσικά τον Δήμο
μας, να έχουν στην διάθεσή τους την πιο πάνω πλήρη Μελέτη. Το Σχέδιο της οικείας
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των πιο πάνω 3 συμβαλλομένων μερών τίθεται
υπόψη του Δ.Σ., και εφόσον εγκριθεί θα πρέπει να ορισθεί ο Εκπρόσωπος του Δήμου
στην Κοινή Επιτροπή, που προβλέπεται από την Π.Σ., και που θα ασκεί τον
γενικότερο έλεγχο και εποπτεία της λειτουργίας της Π.Σ.
`Υστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δ.Σ. Βέροιας α) να εγκρίνει την
σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βέροιας, της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας, και της «Αμιγούς Αναπτυξιακής Επιχείρησης της ΤΕΔΚ Ν
Ημαθίας Α.Ε.» και β) να ορίσει Εκπρόσωπο του Δήμου Βέροιας στην Κοινή
Επιτροπή του άρθρου 7 της πιο πάνω Π.Σ.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Δήμαρχος :Είναι ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα και αξίζει ιδιαίτερος έπαινος
στον κ. Απόστολο Ιωσηφίδη και στους υπηρετούντες την ΤΕΔΚ, διότι συνέλαβαν αυτό
το τεράστιο ζήτημα σε σχέση με την αποκατάσταση των λατομικών χώρων. Είχαν μία
πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση, την οποία αποδέχτηκε η Περιφέρεια.
Μία προσθήκη. Αυτό να μην κλείσει μόνο στα Διοικητικά όρια του Δήμου,
αλλά να μπορούν να ενταχθούν και από τον ορεινό όγκο, αν υπάρχουν λατομικοί
χώροι, είτε στο Δήμο Νάουσας, είτε στο Δήμο Δοβρά, εφόσον συμφωνήσουν τα οικεία
Δ.Σ.

Προτείνω για εκπρόσωπο του Δήμου Βέροιας στην κοινή επιτροπή, ως
τακτικό μέλος τον κ. Ουρσουζίδη και ως αναπληρωματικό μέλος τον κ. Σκουμπόπουλο.
Σκουμπόπουλος :Δεν αποδέχομαι. Προτείνω τον Δήμαρχο.
Δήμαρχος :Αποδέχομαι.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 28-6-2001 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
2.- Το με αριθ. ΙΚ921/18-5-2001 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
3.- Το συνημμένο σχέδιο προγραμματικής σύμβασης.
4.- Την ανάγκη υπογραφής της παραπάνω σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης
με τίτλο «Μελέτη Αποκατάστασης λατομικών Χώρων Βερμίου».
5.- Τις προτάσεις του Δημάρχου και του δημ. συμβούλου Χ. Σκουμπόπουλου.
6.- Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 2738/99 με τις οποίες αντικαθίσταται
το αρ. 35 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας, Δήμου Βέροιας και της επιχείρησης της
Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «Αμιγής Αναπτυξιακή Επιχείρηση ΤΕΔΚ Ν.
Ημαθίας Α.Ε.», που έχει ως εξής:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«Μελέτη Αποκατάστασης Λατομικών Χώρων Βερμίου»
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΤΑ
Σήμερα Τρίτη 3-7-2001, οι παρακάτω Φορείς:
1. Το Ελληνικό Δημόσιο, που εκπροσωπείται από τον Γενικό Γραμματέα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Βασίλειο Βαλασόπουλο, που εδρεύει
στην Θεσσαλονίκη, οδός Καθ. Ρωσσίδη 11, Τ.Κ. 540 08,
2. Ο Δήμος Βέροιας, που εδρεύει στην Βέροια Ν. Ημαθίας, Τ.Κ. 591 00, νόμιμα
εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο, κ. Ιωάννη Χασιώτη, σύμφωνα με την
391/2-7-2001 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
3. Η Επιχείρηση της Αυτοδιοίκησης, με την επωνυμία «Αμιγής Αναπτυξιακή
Επιχείρηση ΤΕΔΚ Ν Ημαθίας Α.Ε.», και με τον διακριτικό τίτλο
«Αναπτυξιακή ΄Ενωση Ημαθίας», που εδρεύει στην Βέροια, οδός
Μητροπόλεως 44, Τ.Κ. 591 00, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρο
του Διοικητικού Συμβουλίου της, κ. Κοσμά Λουκίδη, ειδικά εξουσιοδοτημένο
για την υπογραφή της παρούσας, με την 12/23-12-2000 απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου,
έχοντας υπόψη:
την με αριθ. 260/7-5-2001 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 13 του Ν.
2539/97 για ένταξη του έργου «Μελέτη Αποκατάστασης Λατομικών Χώρων
Βερμίου», στο Ειδικό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΠΤΑ) Διαδημοτικής
Συνεργασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα εξής:

΄Αρθρο 1
Νομική Βάση και Περιεχόμενο Σύμβασης
1.1. Η παρούσα Σύμβαση είναι Προγραμματική, και στηρίζεται στις διατάξεις του
άρθρου 35 του Π.Δ. 410/1995, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25
του Ν. 2738/1999.
1.2. Η Σύμβαση αυτή περιέχει:
 Προοίμιο
 Αντικείμενο της Σύμβασης
 Πόροι Χρηματοδότησης
 Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης του αντικειμένου της Σύμβασης
 Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων
 Κοινή Επιτροπή
 Διάρκεια ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης
 Τροποποιήσεις – τελικές διατάξεις της Προγραμματικής Σύμβασης
΄Αρθρο 2
Προοίμιο
2.1. Στην περιοχής ευθύνης της «Αμιγούς Αναπτυξιακής Επιχείρησης της ΤΕΔΚ Ν
Ημαθίας Α.Ε.» (Νομός Ημαθίας) έχει εγκριθεί η υλοποίηση του έργου «Μελέτη
Αποκατάστασης Λατομικών Χώρων Βερμίου», με Φορέα Υλοποίησης τον Δήμο
Βέροιας Νομού Ημαθίας.
2.2. Για την ταχύτερη δυνατή υλοποίηση του ανωτέρω έργου τα συμβαλλόμενα μέρη
εκφράζουν την βούλησή τους για συνεργασία με βάση τους όρους της Σύμβασης
αυτής.
΄Αρθρο 3
Αντικείμενο της Σύμβασης
3.1. Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση αφορά στην υλοποίηση του έργου
«Μελέτη Αποκατάστασης Λατομικών Χώρων Βερμίου».
3.2. Ο πίνακας περιεχομένων του έργου αυτού παρουσιάζεται στο συνημμένο
Παράρτημα Ι της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.
΄Αρθρο 4
Πόροι – Χρηματοδότηση
4.1. Ο συνολικός προϋπολογισμός υλοποίησης του έργου ανέρχεται στο ποσόν των
50.000.000 (πενήντα εκατομμυρίων) δραχμών, όπως φαίνεται στο Παράρτημα ΙΙ.
4.2. Οι πόροι για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης προέρχονται από το
Ειδικό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΠΤΑ) Διαδημοτικής Συνεργασίας της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, και θα διατεθούν στον Δήμο Βέροιας, ως Φορέα
Υλοποίησης του έργου.
΄Αρθρο 5
Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης
Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΙΙ, που
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Το χρονοδιάγραμμα μπορεί να
τροποποιείται με απόφαση της Κοινής Επιτροπής (όπως αυτή προβλέπεται στο
΄Αρθρο 7 της παρούσας Σύμβασης), ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του φυσικού
αντικειμένου της.

΄Αρθρο 6
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων
6.1. Το Ελληνικό Δημόσιο, όπως εκπροσωπείται από τον Γενικό Γραμματέα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αναλαμβάνει τις εξής υποχρεώσεις:
6.1.1. Να εισηγηθεί την υλοποίηση του έργου με το ποσόν που αναφέρεται στο άρθρο
4 της παρούσας, μεριμνώντας για την μεταφορά των αναγκαίων πιστώσεων στον
Δήμο Βέροιας.
6.1.2. Να συνεργάζεται σε όλη την διάρκεια της Σύμβασης με τους άλλους
συμβαλλομένους και τα αρμόδια όργανά τους στην υλοποίηση των προβλεπομένων
εργασιών, και να παρέχει κάθε αναγκαία βοήθεια στο πλαίσιο του ρόλου και των
δυνατοτήτων του, για την ολοκλήρωση των προβλεπομένων στην Σύμβαση αυτή
αντικειμένων.
6.1.3. Σε περίπτωση που απαιτείται η συνδρομή και άλλων Κρατικών Φορέων, για
την υλοποίηση της Σύμβασης, να παρεμβαίνει κατάλληλα και να συντονίζει τις
ενέργειες των συμβαλλομένων μερών προς τους Φορείς αυτούς.
6.1.4. Να υποβοηθήσει την σύναψη συμπληρωματικών Συμβάσεων, εφόσον αυτές
απαιτηθούν.
6.2. Ο Δήμος Βέροιας αναλαμβάνει:
6.2.1. Να διαθέσει τους πόρους που προβλέπονται στο άρθρο 4 της παρούσας
Σύμβασης στην «Αναπτυξιακή ΄Ενωση Ημαθίας» για την εκτέλεση του έργου.
6.2.2. Να υποβοηθήσει την σύναψη συμπληρωματικών συμβάσεων, εφόσον αυτές
απαιτηθούν.
6.3. Η «Αναπτυξιακή ΄Ενωση Ημαθίας» ορίζεται ως ο Φορέας Εκτέλεσης του
αντικειμένου της Σύμβασης, και αναλαμβάνει τις εξής υποχρεώσεις:
6.3.1. Να υλοποιήσει το αντικείμενο της Σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 3 και στο Παράρτημα Ι της παρούσας, τηρώντας την νόμιμη διαδικασία.
6.3.2. Να συνεργάζεται σε όλο το διάστημα εφαρμογής της παρούσας με τις
Υπηρεσίες των Δήμων της Ημαθίας (στα όρια των οποίων υπάρχουν λατομικοί
χώροι επί του όρους Βερμίου), διασφαλίζοντας ότι αυτές θα διευκολύνουν το
επιστημονικό και λοιπό προσωπικό, που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του
αντικειμένου της Σύμβασης, στην συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και
πληροφοριών, την πραγματοποίηση των απαραίτητων συνεργασιών, και, γενικότερα,
στην εκτέλεση των απαιτουμένων εργασιών.
6.3.3. Να διαθέτει για την υλοποίηση της παρούσας το αναγκαίο προσωπικό και να
συνεργασθεί με εξωτερικούς συνεργάτες – εξειδικευμένες εταιρείες, προκειμένου να
διασφαλισθεί η αρτιότητα στην υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης.
6.3.4. Να υποβοηθήσει την σύναψη συμπληρωματικών συμβάσεων, εφόσον αυτές
απαιτηθούν.
6.3.5. Να ενημερώνει τα Μέλη της Κοινής Επιτροπής του άρθρο 7, και να
προετοιμάζει, με την αποστολή προ 10 ημερών κάθε σχετικού υλικού, τις
Συνεδριάσεις της Κοινής Επιτροπής, προς την οποία παρέχει επίσης την αναγκαία
γραμματειακή υποστήριξη.
6.3.6. Ρητά συμφωνείται ότι, για την υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης, θα
περιέλθει στην «Αναπτυξιακή ΄Ενωση Ημαθίας» το σύνολο του ποσού της
χρηματοδότησης (50.000.000 δρχ., συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), το οποίο θα
διατεθεί από αυτήν αποκλειστικά και μόνον για τους σκοπούς της παρούσας. Η
διάθεση θα γίνεται σε δόσεις, ανάλογα με την ροή της χρηματοδότησης, και ως
προκαταβολή θα διατεθεί το 50% του συνόλου της πιο πάνω χρηματοδότησης.

΄Αρθρο 7
Κοινή Επιτροπή
7.1. Για την παρακολούθηση της υλοποίησης της Σύμβασης αυτής συνιστάται
όργανο, με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή». Η Κοινή Επιτροπή αποτελείται από
τρία (3) Μέλη, τα οποία ορίζονται ανά ένα (1), από κάθε συμβαλλόμενο Φορέα.
Αμέσως μετά από την υπογραφή της Σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι Φορείς πρέπει να
κοινοποιήσουν αμφίδρομα τα οριζόμενα από αυτούς Μέλη της Κοινής Επιτροπής και
τους Αναπληρωτές τους.
7.2. Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της τήρησης των
όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, η υποβοήθηση της υλοποίησης του
αντικειμένου της Σύμβασης, η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων
Μερών, σχετικής με την ερμηνεία των όρων ή με τον τρόπο εφαρμογής της.
7.3. Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής ορίζεται στην πρώτη Συνεδρίαση της
Επιτροπής, που συγκαλείται σε 10 ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης, και είναι
Εκπρόσωπος της Π.Κ.Μ. .
7.4. Η Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρό της, Στην πρόσκληση αναγράφονται
τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρώτη Συνεδρίαση της Κοινής Επιτροπής
συγκαλείται σε 10 ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης. Χρέη Γραμματέα
εκτελεί Μέλος της Κοινής Επιτροπής, με την γραμματειακή στήριξη της
«Αναπτυξιακής ΄Ενωσης Ημαθίας».
7.5. Η Επιτροπή αποφασίζει για την πορεία των εκταμιεύσεων προς την
«Αναπτυξιακή ΄Ενωση Ημαθίας».
7.6. Η Επιτροπή αποφασίζει για τυχόν τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης των αντικειμένων της Σύμβασης, ανάλογα με την πορεία της υλοποίησης.
7.7. Η Επιτροπή εγκρίνει την παράταση, με αιτιολογημένη και γραπτή απόφαση, της
χρονικής διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης, και σύμφωνα με τους όρους
αυτής.
7.8. Η Επιτροπή πλαισιώνεται και από ειδικό επιστημονικό προσωπικό, που έχει
γνώση του αντικειμένου της Σύμβασης. Το ειδικό αυτό προσωπικό αποτελεί την
Τεχνική Επιτροπή, εκφράζει άποψη στα ειδικά επιστημονικά θέματα, και εισηγείται
στην Κοινή Επιτροπή, καθώς και την παραλαβή των φάσεων του συνόλου του έργου,
αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου, και αποτελείται από έναν Εκπρόσωπο από κάθε
συμβαλλόμενο Φορέα.
΄Αρθρο 8
Διάρκεια Ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης
8.1. Η χρονική διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης ορίζεται σε 8 (οκτώ) μήνες
από την υπογραφή της.
8.2. Η διάρκεια της Σύμβασης μπορεί να τροποποιηθεί με αιτιολογημένη απόφαση
της Κοινής Επιτροπής, αν αυτό επιβάλλεται από το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του
αντικειμένου της Σύμβασης.
΄Αρθρο 9
Τελικές Διατάξεις
9.1. Καμία τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης ή επέκταση αυτής, λόγω
ανάγκης εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, δεν αναγνωρίζεται χωρίς έγγραφο,
που υπογράφεται από Εκπροσώπους των συμβαλλομένων Μελών, που, στην
προκειμένη περίπτωση, είναι τα Μέλη της Κοινής Επιτροπής, τα οποία αποφασίζουν
σχετικά με ομοφωνία.

9.2. Η για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία μη άσκηση των δικαιωμάτων ή παράλειψη
υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο Μέρος, ή η ανοχή καταστάσεων
αντίθετων προς τον Προγραμματική Σύμβαση ή η καθυστέρηση στην 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 αυτή Σύμβαση.
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα Μέρη,
και προς απόδειξή τους συντάχθηκε η παρούσα Σύμβαση, η οποία, αφού
αναγνώσθηκε, υπογράφεται σε τρία (3) πρωτότυπα, από τα οποία το κάθε
συμβαλλόμενο μέρος λαμβάνει από ένα.
Τα Συμβαλλόμενα Μέρη
ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΟΣΜΑΣ ΛΟΥΚΙΔΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I:
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ) ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εκπόνηση πλήρους Σχεδίου Αποκατάστασης Λατομικών Χώρων επί του όρους
Βερμίου (εντοπισμός, καταγραφή, τοπογραφική αποτύπωση, χαρτογραφική
απεικόνιση, φωτογραφική τεκμηρίωση, κ.λπ., των ενεργών και ανενεργών, των ήδη
υφισταμένων αλλά και των μελλοντικών λατομικών χώρων. Περιγραφή της
υφιστάμενης κατάστασης, της φυσικής βλάστησης, των γεωλογικών, εδαφολογικών,
κ.λπ. χαρακτηριστικών του κάθε χώρου. Περιγραφή απαιτουμένων εργασιών για την
τελική διαμόρφωση – αποκατάσταση του κάθε χώρου. Υπολογισμός του κόστους
αποκατάστασης του κάθε χώρου. Χρονοδιάγραμμα εργασιών αποκατάστασης του
κάθε χώρου. Εκπόνηση χαρτών για κάθε χώρο: περιβαλλοντικών μεταβλητών,
υφιστάμενης κατάστασης, τελικής διαμόρφωσης και αποκατάστασης. Συνδυασμός
της προτεινόμενης αποκατάστασης, τόσο με τον αντίστοιχο δημοτικό αναπτυξιακό
προγραμματισμό, όσο και με τις διαδημοτικές συνεργασίες, και τις συνεργασίες των
ΟΤΑ με άλλους Φορείς που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή του
Βερμίου. Συνδυασμός της προτεινόμενης αποκατάστασης με άλλες δράσεις και
προγράμματα, που αναπτύσσονται ή πρόκειται να αναπτυχθούν στην αντίστοιχη
περιοχή).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

«Μελέτη Αποκατάστασης
Χώρων Βερμίου»

ΔΑΠΑΝΗ (ΔΡΧ)

Λατομικών
50.000.000

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
2001

2002

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

7

8

9

10

11

12

1

2

«Μελέτη Αποκατάστασης Λατομικών
Χώρων Βερμίου»

Σημείωση: 7,8,9,10,11,12,1,2 (μήνες)
Β) Ορίζει ως εκπροσώπους του στην Κοινή Επιτροπή του άρθρου 7 της
παραπάνω σύμβασης τον δημοτικό σύμβουλο κ. Γεώργιο Ουρσουζίδη, ως τακτικό
μέλος και τον Δήμαρχο Βέροιας Ιωάννη Χασιώτη, ως αναπληρωματικό μέλος.
Γ) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Βέροιας για την υπογραφή της παραπάνω
προγραμματικής σύμβασης.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 391/ 2001
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μ.
I.
Μ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ Κ.
Κ.
Δ.
Κ.
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ε.
Κ.
Γ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΡΑΛΑΣ
Λ.
Σ.
Ι.
Μ.

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ποτουρίδης
Kουρουζίδης
Γαβρίδης
Πουλασουχίδης
Ασλάνογλου
Πέτκος
Κόλβατζης
Λελεκάκης
Γκαβαϊσές
Ουρσουζίδης
Τάκης
Γεωργιάδης
Τριανταφυλλίδης
Σουμελίδης

ΔΗΜΑΡΧ. ΠΑΡΕΔΡΟΣ
Χ. Μουτσιόπουλος
Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 30-7-2001
Ο Αναπληρωτής Δημάρχου

ΑΓΑΘΟΝΙΚΟΣ ΔΕΛΑΒΕΡΙΔΗΣ

Χ.
Χ.
Β.
Λ.
Ι.
Μ.
Ε.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Τσαβδαρίδης
Ακριβόπουλος
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Κουκουρδής

