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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                          

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 29ης/14-09-2021 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

Βελβεντού. 

Αριθ. απόφασης: 122/2021 

 

ΘΕΜΑ: Σύναψη Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας του άρθρου 99 του 

ν.3852/2010 με το Δήμο Βοΐου.  

 

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 14η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα 

της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού, 

συνήλθε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση (τηλεδιάσκεψη), λόγω των μέτρων 

προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού,  ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 2802/10-

9-2021 πρόσκληση του  Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με το  άρθρο 75 

του Ν.3852/10. 

 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών 

βρέθηκαν παρόντα τα επτά (7): 

 

Παρόντες                                                        Απόντες 

1 Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος   

2 Ζορζοβίλης Ζήνων, Αντιδήμαρχος   

3 Τσέγκος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος   

4 Αγγέλης Δημήτριος   

5 Εμμανουήλ Δημήτριος   

6 Καμκούτης Θωμάς   

7 Τέτος Νικόλαος   

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, υπάλληλο του Δήμου 

Βελβεντού, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. 

Ο Πρόεδρος για το 3ο θέμα της συνεδρίασης, απέστειλε ηλεκτρονικά στα μέλη 

την εισήγηση, η οποία ανέφερε τα εξής: 

 

Ο Δήμος Βελβεντού προκειμένου να  διαχειριστεί με οργανωμένο τρόπο και 

σύμφωνα με τις αρχές της δασοπονίας για την προσεχή 10ετία 2021 - 2030. Το 

δημοτικό δάσος Βελβεντού ιδιοκτησίας του, είναι αναγκαίο να προβεί στην εκπόνηση 

σχετικής  της μελέτης με τίτλο: «Διαχειριστική μελέτη δημοτικού δάσους Βελβεντού» 

για τη 10/ετία 2021-2030.  

Το περιεχόμενο της μελέτης ακολουθεί τις πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές 

εργασιών σύνταξης  Δασικών  Μελετών κατηγορίας 24. 

Για τη σύνταξη της Διαχειριστικής Μελέτης του Δημοτικού Δάσους Βελβεντού ο 

Δήμος έχει εκτελέσει βοηθητικές εργασίες – υπηρεσίες οι οποίες περιλαμβάνουν τα 

κάτωθι αντικείμενα: 

• Λήψη Δοκιμαστικών Επιφανειών 

• Επεξεργασία Δεδομένων Υπαίθρου 

• Συλλογή και επεξεργασία γενικών περιγραφικών δεδομένων 

• Γενική και Ειδική Περιγραφή Συστάδων  

• Χαρτογράφηση και Διαίρεση του Δάσους 

• Σύνταξη Πινάκων (Υλοτομίας, επιφανειών, ποιοτήτων τόπου, φύλλα 

περιγραφής, ογκομέτρησης, ειδικής περιγραφής δάσους, υποβαθμισμένων συστάδων) 

• Σύνταξη Δασοπονικού Χάρτη 

• Σύνταξη Χάρτη Προσανατολισμού 
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Επειδή ο Δήμος Βελβεντού με την υφιστάμενη σύσταση των υπηρεσιών του δεν 

διαθέτει την επάρκεια  σύνταξης Δασικών μελετών, ενώ ο Δήμος Βοΐου (Δήμος της 

ίδιας Περιφερειακής Ενότητας) διαθέτει το απαιτούμενο επιστημονικό προσωπικό για 

την σύνταξη της ανωτέρω μελέτης προτείνεται η σύναψη Σύμβασης Διαδημοτικής 

Συνεργασίας, μεταξύ Δήμου Βελβεντού και Δήμου Βοΐου σύμφωνα με το άρθρο 99 του 

Ν. 3852/2010. 

Σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο 

τμήμα της παρούσας απόφασης . 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

 Την Απόφαση Αριθμ. 39195/2596/18-09-2013 της Γενικής Γραμματέας 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας (ΦΕΚ  2448/ Β΄ /30-

09-2013)  Έγκρισης  Πάγιου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του 

Δήμου Βοΐου. 

 Την Απόφαση Αριθμ. 156347/3-12-2020 του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας (ΦΕΚ 5605 Β΄21-12-2020) Έγκρισης 

Πάγιου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Βελβεντού. 

 Το άρθρο 99 του Ν.3582/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της 

αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».  

 Το άρθρο 222 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006) «Κώδικας Δήμων και 

Κοινοτήτων». 

 την εισήγηση και το επισυναπτόμενο σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης 

και μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Εγκρίνει τη Σύναψη Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας, μεταξύ του 

Δήμου Βελβεντού και του Δήμου Βοΐου με αντικείμενο την υποστήριξη του Δήμου 

Βελβεντού με δασολόγο του Δήμου Βοΐου, για την εκπόνηση της μελέτης 

«Διαχειριστική μελέτη δημοτικού δάσους Βελβεντού» για τη 10/ετία 2021-2030, 

σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας. 

 

2. Ορίζει τον κ. Νικόλαο Τσιτσιόκα Δημοτικό σύμβουλο ως εκπρόσωπο του 

Δήμου Βελβεντού στην επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης με 

αναπληρωτή του τον κ. Θωμά Καμκούτη Δημοτικό σύμβουλο  

 

3. Η απόφαση να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου να αναρτηθεί στη 

“Διαύγεια”  και να υποβληθεί για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας.  

 

 

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 122 / 2021. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 

ακολούθως. 

Ο Πρόεδρος 

(σφραγίδα – υπογραφή) 

Τα Μέλη 

(υπογραφές) 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Βελβεντό, 14 Σεπτεμβρίου 2021 

Ο Πρόεδρος  

 

Εμμανουήλ Κ. Στεργίου 

Δήμαρχος Βελβεντού 
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Σύμβαση Διαδημοτικής Συνεργασίας του άρθρου 99 του ν. 3852/2010 για διάθεση προσωπικού 
σε αδύναμο κύριο έργου  

ΑΔΑ…………………………… 

ΣΧΕΔΙΟ 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(Άρθρο 222 Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ. - Άρθρο 99 Ν. 3852/2010) 
 

Στην  Σιάτιστα, σήμερα  … /… / 2021 ημέρα …………………, οι ακόλουθοι συμβαλλόμενοι:  

1. Ο Δήμος Βοΐου, που εδρεύει στη Σιάτιστα και εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον 

κο Χρήστο Ζευκλή, δήμαρχο,  

2. Ο Δήμος Βελβεντού, που εδρεύει στο Βελβεντό και εκπροσωπείται κατά νόμο 

από τον κο Εμμανουήλ Στεργίου, δήμαρχο,  

Έχοντας υπόψη:  

1. Την Απόφαση Αριθμ. 39195/2596/18-09-2013 της Γενικής Γραμματέας 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας (ΦΕΚ  2448/ Β΄ /30-09-2013)  

Έγκρισης  Πάγιου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Βοΐου. 

2. Την Απόφαση Αριθμ. 156347/3-12-2020 του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας (ΦΕΚ 5605 Β΄21-12-2020) Έγκρισης Πάγιου Οργανισμού 

Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Βελβεντού. 

3. Το άρθρο 99 του Ν.3582/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της 

αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».  

4. Το άρθρο 222 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων». 

5. Την με αριθμ………. /2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βοΐου, με την 

οποία εγκρίνεται η σύναψη Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας με το Δήμο 

Βελβεντού για την υποστήριξη στην υλοποίηση της μελέτης «Διαχειριστική μελέτη 

δημοτικού δάσους Βελβεντού για τη 10ετία 2021-2030». 

6. Την με αριθμ. ……../2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού με την 

οποία εγκρίνεται η σύναψη Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας με το Δήμο Βοΐου, 

για την υποστήριξη στην υλοποίηση της μελέτης «Διαχειριστική μελέτη δημοτικού 

δάσους Βελβεντού για τη 10ετία 2021-2030». 

συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: 

 
ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Σύμφωνα με άρθρο το 222 του Ν.3463/2006 και το άρθρο 99 του Ν. 3852/2010, 

Δήμοι της ίδιας Περιφέρειας ή όμοροι Δήμοι μπορούν να συνάπτουν μεταξύ τους 

συμβάσεις, με τις οποίες αναλαμβάνουν την άσκηση αρμοδιότητας για λογαριασμό 

τους ή την υποστήριξη της άσκησής της. Στις συμβάσεις αυτές μπορεί να συμμετέχει 

και Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου που αναλαμβάνει την αρμοδιότητα 

ή Σύνδεσμος στον οποίον μετέχει ο Δήμος που αναλαμβάνει την αρμοδιότητα. Οι 

συμβάσεις αυτές καλούνται «Συμβάσεις Διαδημοτικής Συνεργασίας». Από την παρούσα 

Σύμβαση Διαδημοτικής Συνεργασίας θα προκύψουν οικονομικά και κοινωνικά οφέλη  

λόγω της υποστήριξης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βελβεντού, για 

τη σύνταξη της μελέτης με τίτλο: «Διαχειριστική μελέτη δημοτικού δάσους Βελβεντού 

για τη 10ετία 2021-2030».  

Επειδή ο Δήμος Βελβεντού με την υφιστάμενη σύσταση των υπηρεσιών του δεν 

διαθέτει την επάρκεια προσωπικού σύνταξης Δασικών μελετών, ενώ ο Δήμος Βοΐου 

διαθέτει το απαιτούμενο επιστημονικό προσωπικό για την σύνταξη της ανωτέρω 

μελέτης, αποφασίστηκε από τα αρμόδια όργανα η σύναψη της παρούσας Σύμβασης 

Διαδημοτικής Συνεργασίας. 

ΑΡΘΡΟ 1 

Σκοπός - Αντικείμενο της σύμβασης 

Ο Δήμος Βελβεντού και ο Δήμος Βοΐου συνάπτουν μεταξύ τους την παρούσα Σύμβαση 

Διαδημοτικής Συνεργασίας για την υποστήριξη κι ενίσχυση των υπηρεσιών του Δήμου 

Βελβεντού με το απαιτούμενο επιστημονικό προσωπικό που διαθέτει ο Δήμος Βοΐου και 

συγκεκριμένα με την τακτική υπάλληλο του Δήμου Βοΐου, κα Αικατερίνη Σακελλάρη, 
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ειδικότητας ΠΕ Δασολόγων, για την σύνταξη της μελέτης «Διαχειριστική μελέτη 

δημοτικού δάσους Βελβεντού για τη 10ετία 2021-2030».  

ΑΡΘΡΟ 2  

Προϋπολογισμός 

Η παραπάνω τακτική υπάλληλος του Δ. Βοΐου, για τις ημέρες απασχόλησης της στον 

Δήμο Βελβεντού, θα εξακολουθήσει να αμείβεται από το Δήμο Βοΐου. Τα τυχόν έξοδα 

μετακίνησης και οι δικαιολογούμενες αποζημιώσεις της ανωτέρω υπαλλήλου, 

βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο το Δήμο Βελβεντού, τα οποία θα προέρχονται από τα 

τακτικά έσοδά του. 

ΑΡΘΡΟ 3 

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 
1. Ο Δήμος Βοΐου : 

α) Διαθέτει έναν (01) υπάλληλο από το τακτικό προσωπικό του, την κα Αικατερίνη 

Σακελλάρη με ειδικότητα ΠΕ Δασολόγων, την οποία μισθοδοτεί και θα υποστηρίξει το 

Δήμο Βελβεντού για τη σύνταξη της μελέτης «Διαχειριστική μελέτη δημοτικού δάσους 

Βελβεντού για τη 10ετία 2021-2030». 

 

2.  Ο Δήμος Βελβεντού :  

 α) Αναλαμβάνει να παρέχει κάθε βοηθητική εργασία – υπηρεσία και μέσο που θα 

απαιτηθεί για την σύνταξη της ανωτέρω μελέτης, προκειμένου να διευκολύνει τις 

μετακινήσεις της ανωτέρω υπαλλήλου επί τόπου του έργου. 

β) Θα μεριμνήσει για τη χορήγηση των αναγκαίων εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων από 

τους αρμόδιους φορείς που απαιτούνται για το παραπάνω έργο. 

γ) Θα συντονίζει το όργανο παρακολούθησης εφαρμογής της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

Χρονική διάρκεια της σύμβασης 

Η ισχύς της σύμβασης αυτής αρχίζει με την υπογραφή της και διαρκεί μέχρι και την 

έγκριση της μελέτης «Διαχειριστική μελέτη δημοτικού δάσους Βελβεντού για τη 10ετία 

2021-2030» από τη Δ/νση Δασών Κοζάνης. 

Ενδεικτικά υπολογίζεται ότι η διάρκεια της παρούσας θα ανέλθει στους 12 μήνες από 

ημερομηνία της σύναψή της. Τυχόν παράταση που θα απαιτηθεί από καθυστερήσεις 

εγκρίσεων από άλλες υπηρεσίες θα δίνεται από το όργανο παρακολούθησης 

εφαρμογής της σύμβασης. 

 
ΑΡΘΡΟ 5 

Πόροι 

Δεν υπάρχει οικονομικό αντικείμενο στην παρούσα σύμβαση διαδημοτικής 

συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βοΐου και Βελβεντού διότι η υπάλληλος την οποία θα 

διαθέσει ο Δήμος Βοΐου από το τακτικό προσωπικό του στον Δήμο Βελβεντού, τη 

μισθοδοτεί ο ίδιος. 

ΑΡΘΡΟ 6 

Όργανο παρακολούθησης της σύμβασης 

Ως όργανο παρακολούθησης της σύμβασης, ορίζεται Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται 

από έναν εκπρόσωπο κάθε συμβαλλόμενου μέρους, με τους αναπληρωτές τους που 

ορίζονται ως ακολούθως:  

Α) Για το Δήμο Βοΐου 

Ο/Η ………………….., Δημοτικός/ή Σύμβουλος με …………………αναπληρωτή/ρια τον/την 

………………………………….,  

Β) Για το Δήμο Βελβεντού 

Ο/Η …………………………, Δημοτικός/ή Σύμβουλος με …………………αναπληρωτή/ρια τον/την 

………………………………….  

Σκοπός του οργάνου παρακολούθησης (Επιτροπής) είναι:  

 Η ρύθμιση λεπτομερειών και διαδικαστικών θεμάτων που τυχόν απαιτηθούν για την 

εφαρμογή των όρων της σύμβασης.  

 Η επίλυση προβλημάτων που ενδεχομένως θα προκύψουν από την ερμηνεία και 

εφαρμογή της.  

 Η παρακολούθηση υλοποίησης και η πιστοποίηση γεγονότων και καταστάσεων που 

αφορούν την πορεία της.  
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 Ο/Η εκπρόσωπος του Δήμου Βελβεντού ορίζεται υπεύθυνος για την εκπροσώπηση του 

οργάνου έναντι τρίτων. 

ΑΡΘΡΟ 5  

Τροποποιήσεις - Λοιπές ρυθμίσεις 

Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας 

πραγματοποιείται μετά από απόφαση των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων 

μερών. 

Σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης μπορεί να επιβάλλονται, με 

απόφαση του οργάνου παρακολούθησης εφαρμογής των όρων της σύμβασης, 

συστάσεις σε βάρος του συμβαλλόμενου που έκανε την παράβαση.  

Σε περίπτωση διαφωνίας των μερών του οργάνου παρακολούθησης της σύμβασης σε 

τυχόν προβλήματα ή διαφωνίες που θα προκύψουν κατά την υλοποίηση της 

απευθύνεται στα οικεία Δημοτικά Συμβούλια για τη λύση αυτών. 

ΑΡΘΡΟ 6  

Καταγγελία της σύμβασης 

Ρητά συμφωνείται ότι στην περίπτωση που ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν 

εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις υποχρεώσεις του, το άλλο μέρος μπορεί να 

καταγγείλει τη σύμβαση.  

Η παρούσα σύμβαση αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε για το περιεχόμενό της 

υπογράφεται ως ακολούθως σε δύο (2)  αντίτυπα από τα οποία έκαστος των 

συμβαλλομένων θα λάβει ένα (1). 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για το Δήμο Βοΐου    Για το Δήμο Βελβεντού   

Χρήστος Ζευκλής       Εμμανουήλ Στεργίου 

                   Δήμαρχος                                 Δήμαρχος 
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