ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 6/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 128/2001
Περίληψη
Έγκριση
υπογραφής σύμβασης Διαδημοτικής
Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βέροιας και
Νάουσας για την υλοποίηση του έργου «Συντήρηση
Δασικών Δρόμων Δήμων Ν. Ημαθίας για
πυρασφάλεια κ.λ.π.».
Σήμερα 5 Μαρτίου του έτους 2001 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα
15:00 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 1-3-2001
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 25 μέλη.
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Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Χ. Μουτσιόπουλος

Απόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
--------

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη συζήτηση της προ ημερησίας
διάταξης αποχώρησε ο κ. Ι. Ακριβόπουλος.
Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 119/2001 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Ποτουρίδης, Μ. Γαβρίδης.
Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 123/2001 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Σ. Παναγιωτίδης, Θ. Σιδηρόπουλος.
Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 127/2001 απόφασης
Αποχώρησαν οι κ.κ. Λ. Τσαβδαρίδης, Ε. Σοφιανίδης.
Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 128/2001 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Κ. Γκαβαϊσές και επανήλθε κατά τη
συζήτηση της υπ’ αριθ. 129/2001 απόφασης.
Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 130/2001 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Χαμαλής, Χ. Γεωργιάδης, Π.
Αγαθαγγελίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 1-3-01 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου
κ. Ιωάννη Κουρουζίδη, που έχει ως εξής:
Σύμφωνα με το α.π. ΖΚ 283/30-3-2000 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας, μας γνωστοποιείται η υπ΄αρ. 151/10-3-2000 απόφαση της Επιτροπής
του αρ. 13 του Ν.2539/97, με την οποία εγκρίθηκε για τον νομό μας το έργο
"Συντήρηση Δασ. Δρόμων Δήμων Ν.Ημαθίας για πυρασφάλεια κλπ" με το ποσό των
15.000.000 δρχ. (πηγή χρηματοδότησης το πρόγραμμα ΕΑΠΤΑ) και φορέα
υλοποίησης τον Δήμο μας.
Δικαιούχοι της χρηματοδότησης είναι οι δασοκτήμονες Δήμοι του Νομού,
δηλ. οι Δήμοι Βέροιας και Νάουσας, οι οποίοι, προκειμένου να προχωρήσουν στην
μελέτη και υλοποίηση του έργου, θα πρέπει να υπογράψουν πρώτα Σύμβαση
Διαδημοτικής Συνεργασίας (αρθρ. 23 Ν.2539/97).
Παρακαλείται
Το Δημοτικό Συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Δήμαρχος :Το θέμα αφορά τα περσινά 15 εκ. δρχ., που εδόθησαν για την
προστασία των δασών σε επίπεδο Νομού. Υπάρχει έγγραφο της Δ/νσης Δασών
Ν.Ημαθίας και επειδή είναι ΕΑΠΤΑ το Πρόγραμμα, δεν μπορούν να περιληφθούν σ'
αυτό δημόσιες εκτάσεις, μόνο δημοτικές. Σε συνεργασία που είχαμε με τον κ.
Δασάρχη, απέκλεισε κατηγορηματικά-εζήτησα δε να υπάρχει η έγγραφη αναφορά- το
να περιληφθούν σ' αυτό οι δύο Δήμοι Βέροιας και Νάουσας, γιατί δεν έχουν δημοτικές
εκτάσεις.
Πρόεδρος :Τοποθετήσεις.
Σκουμπόπουλος :Κ.Πρόεδρε, όταν ήρθε το έγγραφο από την Περιφέρεια και
κάναμε τροποποίηση του προϋπολογισμού, είχα ρωτήσει γιατί δίδεται σε εμάς το ποσό
και όχι στον άλλο Δήμο, και αν είναι για τα δάση του Δήμου ή του Νομού. Δεν μπορεί
ο Δασάρχης να διευκρινίζει πως να διατεθεί μία πίστωση από την Περιφέρεια.
Συμφωνώ με την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης και με τους άλλους Δήμους, και
όχι μόνο με αυτούς της Βέροιας και της Νάουσας.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν για την υπογραφή αυτής της σύμβασης;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 12 σύμβουλοι:
Ι. Κουρουζίδης, Δ. Ταχματζίδης, Κ. Πουλασουχίδης, Α. Δελαβερίδης, Δ. Πέτκος, Κ.
Κόλβατζης, Ε. Λελεκάκης, Γ. Ουρσουζίδης, Ν. Χαμαλής, Λ. Τάκης, Ι.
Τριανταφυλλίδης, Π. Αγαθαγγελίδης.
Πρόεδρος: Ποιοι διαφωνούν με το σκεπτικό που ανέφερε ο κ. Σκουμπόπουλος;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 5 σύμβουλοι:
Χ. Σκουμπόπουλος, Χ. Γεωργιάδης, Β. Γιαννουλάκης, Μ. Τσαμήτρου – Καραχατζή, Ε.
Κουκουρδής.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου κ. Ι. Κουρουζίδη.
2.- Το συνημμένο σχέδιο σύμβασης.
3.- Την ανάγκη υπογραφής της παραπάνω σύμβασης για την υλοποίηση του έργου
«Συντήρηση Δασικών Δρόμων Δήμων Ν. Ημαθίας για πυρασφάλεια κ.λ.π.».
4.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
5.- 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 Κατά Πλειοψηφία
Α) Εγκρίνει την υπογραφή σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας μεταξύ των
Δήμων Βέροιας και Νάουσας, που έχει ως εξής:
Στη Βέροια σήμερα στις ……… οι ακόλουθοι συμβαλλόμενοι:
1.-Ο ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ που εδρεύει στην Βέροια και εκπροσωπείται κατά το
νόμο από τον κ. Χασιώτη Ιωάννη Δήμαρχο.
2.-Ο ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ που εδρεύει στη Νάουσα και εκπροσωπείται κατά
τον νόμο από τον κ. Βλάχο Δημ. Δήμαρχο.
Λαμβάνοντας υπόψη:
1.-Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.2539/97.
2.-Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.2738/1999.
3.Το υπ΄αριθ. 283/30-3-2000 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας Γεν. Διεύθ. Περιφέρειας, Γραφείο "Ιωάννης Καποδίστριας", με το οποίο
εγκρίθηκε το έργο "Συντήρηση δασ. δρόμων Δήμων Ν.Ημαθίας για πυρασφάλεια
κλπ" ποσού 15.000.000 δρχ.
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Οι Δήμαρχοι Βέροιας και Νάουσας διαπιστώνουν την ανάγκη υπογραφής της
παρούσας σύμβασης, προκειμένου να υλοποιήσουν το εγκεκριμένο έργο συντήρησης
του δασικού οδικού δικτύου των Δήμων τους.
Αρθρο 1ο
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Με το σύμφωνο αυτό, οι συμμετέχοντες Δήμοι αναλαμβάνουν το έργο
συντήρησης του δασικού οδικού δικτύου των δασών που διαχειρίζονται, κατόπιν
συμφωνίας κατανομής μεταξύ τους του εγκεκριμένου ποσού, υπό την επίβλεψη της
Δ/νσης Δασών Ν.Ημαθίας. Φορέας υλοποίησης του όλου έργου ορίζεται ο Δήμος
Βέροιας.
Αρθρο 2ο
ΤΡΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Η υλοποίηση των έργων συντήρησης θα προκύπτει από την Διεύθυνση
Δασών Ν.Ημαθίας. Τα έργα θ΄ανατεθούν, κατά τις προβλεπόμενες διατάξεις και
ρυθμίσεις των νόμων.
Αρθρο 3ο
ΤΡΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Συμφωνείτε ότι δεν θα απασχοληθεί προσωπικό των συμβαλλομένων Δήμων
στην υλοποίηση των έργων συντήρησης, πλην των μελών της Επιτροπής
παρακολούθησης της σύμβασης.
Αρθρο 4ο
ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Συμφωνείτε ότι δεν θα διατεθεί μηχανολογικός εξοπλισμός των Δήμων ή
Δημοτικών Υπηρεσιών.
Αρθρο 5ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η ισχύς της σύμβασης αυτής αρχίζει με την υπογραφή των συμβαλλομένων
μερών και διαρκεί μέχρι ….. Η παράταση της διάρκειας σύμβασης πραγματοποιείται
με τροποποίηση της σύμβασης αυτής μετά από πρόταση συμβαλλομένου μέλους και
απόφαση των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών.

Αρθρο 6ο
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Στο χρονικό διάστημα που ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος συμφώνου,
πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι εξής εργασίες:
1.Ανάθεση των προβλεπομένων από τις αντίστοιχες εγκεκριμένες μελέτες
έργων.
2.Εκτέλεση των έργων και εργασιών συντήρησης του δασικού οδικού δικτύου
των περιοχών του άρθρου 1.
Αρθρο 7ο
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Το συνολικό κόστος για την υλοποίηση του συμφώνου αυτού, ανέρχεται στο
ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) δρχ.
Το ποσό χρηματοδότησης προέρχεται από την Γενική Δ/νση Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας-Γραφείο "Ιωάννης Καποδίστριας" με φορέα χρηματοδότησης
τον ΔΗΜΟ ΒΕΡΟΙΑΣ.
Αρθρο 8ο
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Για την παρακολούθηση του αντικειμένου της σύμβασης και την εφαρμογή
των όρων και προϋποθέσεών της, τα συμβαλλόμενα μέρη ορίζουμε επιτροπή η οποία
αποτελείται από:
1.-Ιωάννη Κουρουζίδη, αντιδήμαρχο Βέροιας, ως πρόεδρο, αναπληρούμενο
από τον νόμιμο αναπληρωτή του.
2.- …………… αντιδήμαρχο Νάουσας, αναπληρούμενο από τον νόμιμο
αναπληρωτή του.
Η Επιτροπή συγκαλείται μετά από πρόσκληση του Προέδρου και συνεδριάζει
όταν είναι παρόντα και τα 2 μέλη της. Αποφασίζει με ομοφωνία.
Αρθρο 9ο
Ρητά συμφωνείται ότι στην περίπτωση που ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη
εκπληρεί πλημμελώς τις υποχρεώσεις του, οποιοσδήποτε των λοιπών μπορεί να
καταγγείλει την σύμβαση.
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι
και προς απόδειξή τους συντάχθηκε το παρόν, το οποίο αφού διαβάστηκε και
βεβαιώθηκε από αυτούς, υπογράφεται σε 6 πρωτότυπα. Έλαβε δε κάθε
συμβαλλόμενο μέρος από ένα.
Β) Ορίζει ως εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή του άρθρου 8 της
παραπάνω σύμβασης τον Ιωάννη Κουρουζίδη, αντιδήμαρχο Βέροιας.
Γ) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Βέροιας για την υπογραφή της παραπάνω
σύμβασης.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 128 / 2001
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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Βέροια 22-3-2001
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