ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 10ης/15 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 125
Στη Λευκάδα σήµερα στις 8 του µηνός Ιουνίου του έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
18:00, ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών
χρήσεων του ∆ιοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα
από την µε αρ. πρωτ. 10756/4-6-15 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε
και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
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Παραβρέθηκαν
Γεωργάκης Γεώργιος
Νικητάκης Μάρκος
Περδικάρης Αθανάσιος
Χαλικιάς Ευάγγελος
Κούρτης Φίλιππος
Σέρβος Κων/νος
Πολίτης Σπυρίδων
Βλάχος Κων/νος
Γκογκάκης Γρηγόριος
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Γαζής Πάνος
Φίλιππας Γεώργιος
Θερµός Ευάγγελος
Βλάχος Ευστάθιος
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Μαργέλης Σπυροπάνος
Κατωπόδη Ευανθία
Καρφάκη Μαριάννα
Βικέντιος Νικόλαος
Αραβανής Βασίλειος
Καββαδάς Αθανάσιος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σταµατέλου ∆ήµητρα
Γληγόρης Κων/νος
Σκληρός Παναγιώτης
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Απουσίαζαν
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία (άδεια απουσίας)
Λώλη Γεωργία
Κοντογεώργης Ηλίας
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Τριλίβας Χρήστος
Σκληρός Φίλιππος
Γράψας Αθανάσιος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
κ.Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.

Ο ∆.Σ. κ. Ζουριδάκης Ευτύχιος, αποχώρησε
ου
πριν την ψηφοφορία του 1 θέµατος Ε.Η.∆.
Η ∆.Σ. κα Σταµατέλου ∆ήµητρα, αποχώρησε
ου
πριν την συζήτηση το 2 θέµατος της Η.∆.
Η ∆.Σ. κα Κατωπόδη Ευανθία, αποχώρησε
ου
πριν την συζήτηση το 8 θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. κ. Βλάχος Ευστάθιος, αποχώρησε
ου
πριν την συζήτηση του 10 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. κ.κ. Σπυροπάνος Μαργέλης, Καρφάκη
Μαριάννα, Βικέντιος Νικόλαος, Καββαδάς
Αθανάσιος και Σκληρός Παναγιώτης,
αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 11ου
θέµατος της Η.∆.

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα είκοσι έξι (26) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 4ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 10ης/15 Συνεδρίασης του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης του ∆ήµου Λευκάδας µε την
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδος & Ιονίου για την εκτέλεση του έργου
«Έργα δασικής αναψυχής σε δασική έκταση στο Πόρτο Κατσίκι ∆.Ε. Απολλωνίων ∆ήµου Λευκάδας».
Εισηγητής : Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος κ. Χρήστος Κατηφόρης, εισηγούµενος το θέµα, είπε στο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο:
Έχοντας υπόψη τις διαταξεις :
Ν.∆. 86/1969 περί δασικού κώδικα
Ν. 998/1979 περί προστασίας δασών και δασικών εν γενει , εκτάσεων της χώρας.
Ν. 3208/2003 προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων.
Ο ∆ήµος Λευκάδας προκειµενου να εκτελέσει το έργο: «Έργα ∆ασικής αναψυχής σε δασική
έκταση στη θέση Πόρτο Κατσίκι Τ.Κ.Αθανίου ∆ηµοτικής Ενότητας Απολλωνίων ∆ήµου Λευκάδας,
επί τη βάση της συνταχθείσας από αυτόν µελέτης και θεωρηθήσας από την ∆/νση δασών Νοµού
Λευκάδας πρέπει να προβεί σε προγραµµατική σύµβαση µε την αποκεντρωµένη ∆/ση Πελ/νήσου
∆υτικής Στερεάς Ελλάδας και Ιονίων Νήσων .
Η προγραµµατική σύµβαση αυτή προβλέπεται από την ως άνω ειρηµένη νοµοθεσία ,λόγω του ότι
ο προβλεπόµενος χώρος ιδιοκτησίας του ∆ήµου Λευκάδας έχει κηρυχθεί ως αναδασωτέα έκταση
και στην συνέχεια έγινε άρση του καθεστώτος αυτού . Εισηγούµαι την έγκριση της προγραµµατικής
σύµβασης µεταξύ ∆ήµου Λευκάδας και Αποκεντρωµένης ∆/σης Πελ/νου – ∆υτικής Στερεάς και
Ιονίων Νήσων .»
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν δέκα οκτώ (18) δηµοτικοί σύµβουλοι.
Λευκό ψήφισαν έξι (6) οι κ.κ. Μαργέλης Σπυροπάνος, Βικέντιος Νικόλαος, Καρφάκη Μαριάννα,
Κατωπόδη Ευανθία, Γληγόρης Κων/νος και Βλάχος Ευστάθιος.
Μετά την παραπάνω ψηφοφορία, και διαλογική συζήτηση, το ∆ηµ. Συµβούλιο κατά
πλειοψηφία αποφασίζει:
Την έγκριση σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης του ∆ήµου Λευκάδας µε την
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδος & Ιονίου για την εκτέλεση του έργου
«Έργα δασικής αναψυχής σε δασική έκταση στο Πόρτο Κατσίκι ∆.Ε. Απολλωνίων ∆ήµου
Λευκάδας».
Εξουσιοδοτείται ο ∆ήµαρχος για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.125/2015.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

«Για την εκτέλεση έργου δασικής αναψυχής σε δασική έκταση στην θέση Πόρτο Κατσίκι της
∆.Ε. Απολλωνίων, ∆ήµου Λευκάδας».
Τίτλος έργου: «Έργα δασικής αναψυχής σε δασική έκταση στη θέση Πόρτο Κατσίκι», ∆.Ε.
Απολλωνίων, ∆ήµου Λευκάδας

Σήµερα την ......................................... 2015
Οι Παρακάτω συµβαλλόµενοι:
1. Η
Αποκεντρωµένη
διοίκηση
Πελοποννήσου,
∆υτικής
Ε λ λ ά δ α ς & Ι ο ν ί ο υ που εκπροσωπείται νόµιµα από τον Γενικό Γραµµατέα,
κ……………………….. . . . . . . . . . . . . . . . …………………………………………………….. και
2. Ο ∆ ή µ ο ς Λ ε υ κ ά δ α ς , που εκπροσωπείται νόµιµα από τον ∆ήµαρχο του, κ .
∆ρακονταειδή Κωνσταντίνο,
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν.∆. 86/1969 «Περί ∆ασικού Κώδικα»
2. Το Ν. 998/1979 «Περί προστασίας δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας»,
3. Το Ν. 3208/2003 «Προστασία των ∆ασικών Οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου,
ρύθµιση εµπράγµατων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 303/τ.Α΄/24.12.2003),
4. Το άρθρο 57 παρ. 13 του Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90 Α΄), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο
6 παρ.14 του Ν.2240/1994(153 Α΄) και αντικαταστάθηκε µε την παρ. 3 άρθρο29 Ν.
3937/2011
«∆ιατήρηση
της
βιοποικιλότητας
και
άλλες
διατάξεις»
(ΦΕΚ
60/τΑ/31.03.2011), καθώς και µε την παρ. 3 του άρθρου 53 του Ν. 4042/2012 «Ποινική
προστασία του περιβάλλοντος κλπ.». (ΦΕΚ 24 Α΄),
5. Το άρθρο 225 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ
114Α’)»
6. Το άρθρο 18 παρ. 13 του Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.2
του άρθρου 7 του Ν. 2839/2000 (196Α΄),
7. Το Π.∆. 437/1981, «περί µελέτης και εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων» (ΦΕΚ 120 Α΄),
8. Το Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής ∆ηµοσίων
Έργων» (ΦΕΚ 116Α')
9. Το Π. ∆. 146/1988 «Όργανα που αποφασίζουν και γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις
σε θέµατα έργων που εκτελούνται από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας» (ΦΕΚ
65Α')
10. Τον Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/τ. Α’/22.10.98) «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στις Περιφέρειες
και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»
11. Τα άρθρα 8, 100 & 280 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 (Νέα αρχιτεκτονική της τοπικής
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης (ΦΕΚ
87/τ.Α’)
12. Το µε αρ. πρωτ. 168651/728/27.04.2012 έγγραφο της Ειδικής Γραµµατείας ∆ασών της
Γενικής ∆/νσης Ανάπτυξης & Προστασίας ∆ασών & Φυσικού Περιβάλλοντος του
Υ.ΠΕ.Κ.Α. µε θέµα «Προγραµµατικές Συµβάσεις για τη µελέτη και εκτέλεση δασοτεχνικών
έργων σε δηµόσια δάση και δασικές εκτάσεις»(Α∆Α:Β49Κ0-Γ25).
13. Την αρίθµ. …………/…….. Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Λευκάδας, µε την
οποία αποδέχεται την κατασκευή του έργου ή την σύναψη της παρούσας προγραµµατικής
σύµβασης.
14. Την σχετική εισήγηση της αρµόδιας ∆/νσης ∆ασών Λευκάδας.
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συµφώνησαν στη σύναψη της παρούσης Προγραµµατικής Σύµβασης:

ΑΡΘΡΟ 1: Σκοπός - Αντικείµενο της Σύµβασης
Σκοπός της παρούσης Προγραµµατικής Σύµβασης είναι η εκτέλεση «έργου δασικής
αναψυχής σε δασική έκταση στην θέση Πόρτο Κατσίκι ∆.Ε. Απολλωνίων ∆ήµου Λευκάδας», που
βρίσκεται µέσα στα διοικητικά όρια του ∆ήµου Λευκάδας, Π.Ε. Λευκάδας.
Αντικείµενο της σύµβασης είναι η εκτέλεση του έργου δασικής αναψυχής σε δασική έκταση
στην θέση Πόρτο Κατσίκι που είναι ενδεδειγµένη για τις ανάγκες αναψυχής της περιοχής, αλλά
και για µία λειτουργία της έκτασης που θα εγγυάται την αειφορική λειτουργία της δασικής
έκτασης και άρα µία λειτουργικότητα που δεν θα δέχεται πιέσεις για αλλαγή χρήσεων γης.
ΑΡΘΡΟ 2: Περιγραφή του Έργου
Ενδεικτικά:
Στη περιοχή επέµβασης θα κατασκευαστούν τα εξής:
• Εκσκαφή, φρεζάρισµα – καθαίρεση ασφαλτοτάπητα βάθους έως 6 εκ.
• Πλακόστρωση της έκτασης.
• Εκσκαφές εδάφους για κατασκευή βάσεων κτηρίων.
• ∆ιαµόρφωση εδάφους έκτασης για τοποθέτηση λυόµενων µικρών αναψυκτηρίων
(εφαρµογή εξυγιαντικών στρώσεων, κατασκευή τριών βάσεων).
• Προµήθεια και τοποθέτηση τριών ξύλινων λυόµενων µικρών αναψυκτηρίων. Τα λυόµενα
µικρά αναψυκτήρια θα προµηθευτεί η ∆ηµοτική Αρχή.
• Εργασίες επί των κτηρίων (βαφή, κεραµοποιία).
• Εκσκαφές εδάφους για κατασκευή βόθρων και δικτύων αποχέτευσης.
• Αργολιθοδοµή µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα εσωτερικά του απορροφητικού βόθρου.
• Κατασκευή σηπτικού βόθρου από σκυρόδεµα και διάστρωση επιφάνειας βόθρου.
Πιο συγκεκριµένα τα έργα περιλαµβάνουν:
ΜΕΛΕΤΕΣ (Συνταγµένες κατά τις περί µελέτης και εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων διατάξεις).
Α. Πλήρεις τεχνικές µελέτες για τα έργα που προβλέπονται από την παραπάνω γενική
µελέτη.
B. ΕΡΓΑ: (Τα προβλεπόµενα από τις παραπάνω αρµοδίως εγκεκριµένες µελέτες των
περιπτώσεων Α και Β).
Άρθρο 3: Τρόπος εκτέλεσης των έργων
1. Οι µελέτες και τα έργα ανατίθενται ή εκτελούνται από τον ∆ήµο Λευκάδας, σύµφωνα µε την
νοµοθεσία που αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ βαθµού τηρουµένων των όρων και
περιορισµών της παρούσης.
2. Οι µελέτες συντάσσονται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τους όρους που ορίζονται στην
αριθ. 92833/4679/1-12-1997 απόφαση ΥπΓε, την αριθ. 126386/1730/10-6-1966 απόφαση ΥπΓε
κλπ.
3. Η έγκριση των µελετών γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις που διέπουν την µελέτη και κατασκευή
των δηµόσιων δασοτεχνικών έργων (Π.∆. 437/81, 146/88 ,3669/2008 κ.λ.π.)
4. Η επίβλεψη και εποπτεία των κατασκευών γίνεται σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που διέπει το
φορέα εκτέλεσης του έργου.
Άρθρο 4: Όργανα που αποφασίζουν και γνωµοδοτούν σε θέµατα έργων που
µελετώνται ή εκτελούνται µε την παρούσα Προγραµµατική Σύµβαση

1) Φορέας κατασκευής του έργου είναι ο ∆ήµος Λευκάδας (∆/νση Τεχνικών Έργων).
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2) «∆ιευθύνουσα Υπηρεσία» ή «Επιβλέπουσα Υπηρεσία» είναι το τµήµα συγκοινωνιακών
3)
4)

έργων της ∆/νσης Τεχνικών Έργων του ∆ήµου Λευκάδας.
«Προϊσταµένη Αρχή» ή «Εποπτεύουσα Αρχή» είναι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου
Λευκάδας.
Η Οικονοµική Επιτροπή του Ανωτέρω ∆ήµου σύµφωνα µε το άρθρο 72 Ν. 3852/2010, και
µε την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του ιδίου άρθρου, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει µε
το άρθρο 5του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85Α΄/11.4.2012), είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση των
όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων και τη διεξαγωγή και κατακύρωση των
δηµοπρασιών και διαγωνισµών, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών
διεξαγωγής και αξιολόγησης από µέλη της ή ειδικούς επιστήµονες, υπαλλήλους του ∆ήµου ή
∆ηµοσίους υπαλλήλους.
Η συγκρότηση των επιτροπών για τη διεξαγωγή των δηµοπρασιών και την αξιολόγηση
των προσφορών θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 Ν. 4024/2011(ΦΕΚ
Α΄226/2011).

5) Η ∆/νση ∆ασών Λευκάδας, δίνει τις κάτωθι προεγκρίσεις, σύµφωνα µε την παρ. 3 του
άρθρου 53 του Ν. 4042/2012 :

I. προέγκριση του τεύχους ∆ηµοπράτησης (ελέγχεται η διακήρυξη, η κατηγορία πτυχίων
των µελετητών-εργοληπτών που µπορούν να συµµετέχουν, ο χρόνος εκτέλεσης καθώς
και η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ( Ε.Σ.Υ. )
II. προέγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών ( Α. Π. Ε. ) και τον καθορισµό τιµών
νέων εργασιών
III. προέγκριση για παράταση του χρόνου εκτέλεσης.

6) Επιβλέποντες για εκτέλεση των έργων και µελετών της Π.Σ. ορίζονται ∆ασολόγοι (απόφοιτοι
Α.Ε.Ι.) ή ∆ασοπόνοι (απόφοιτοι Τ.Ε.Ι.) της «∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας» - ∆ήµος Λευκάδας
και πολιτικός µηχανικός του ∆ήµου.
7) Τεχνικά Συµβούλια. Το Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων της Π.Ε Λευκάδας.
8) Αιτήσεις θεραπείας. Σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης -Πρόγραµµα
Καλλικράτης», αρµόδιος να αποφανθεί επί των αιτήσεων θεραπείας του αναδόχου του έργου
είναι ο Ελεγκτής Νοµιµότητας, ο οποίος προΐσταται της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας
ΟΤΑ, η οποία έχει συσταθεί µε τον ως άνω νόµο. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της υπηρεσίας
αυτής, αρµόδιος να αποφαίνεται επί των ανωτέρω αιτήσεων είναι, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 238 παρ 1 του ιδίου νόµου, ο Γενικός Γραµµατέας της οικείας Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης (σύµφωνα και µε το Π.∆ 7/2013).
Άρθρο 5. Επιτροπή Επίλυσης ∆ιοικητικών ∆ιαφορών
Η επιτροπή αυτή είναι διµερής και απαρτίζεται από δύο εκπροσώπους από
συµβαλλόµενο, που µαζί µε τον αναπληρωτή του ορίζονται ως ακολούθως:

κάθε

Α) Για την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου:
1. Ο εκάστοτε Γενικός ∆/ντής ∆ασών & Αγροτικών Υποθέσεων µε αναπληρωτή του τον ∆/ντή
Συντονισµού & Επιθ. ∆ασών, ως πρόεδρος.
2. Ο εκάστοτε ∆ιευθυντής ∆ασών Λευκάδας µε τον νόµιµο αναπληρωτή του.
Β) Για το ∆ήµο Λευκάδας:
1. Ο ∆ήµαρχος, µε αναπληρωτή το νόµιµο αναπληρωτή του
2. Ο Αντιδήµαρχος Τεχνικών Έργων
Οι αρµοδιότητες του οργάνου επίλυσης διοικητικών διαφορών είναι οι εξής:
1. Η επίλυση προβληµάτων που ενδεχοµένως θα προκύψουν από την ερµηνεία και
εφαρµογή της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης.
2. Η ρύθµιση λεπτοµερειών και διαδικαστικών θεµάτων αναγκαίων για την εφαρµογή των
όρων της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης.
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3. Η πιστοποίηση γεγονότων και καταστάσεων που αποτελούν αφετηρίες δικαιωµάτων
και υποχρεώσεων των συµβαλλόµενων.
Οι αποφάσεις της επιτροπής λαµβάνονται κατά πλειοψηφία και ισχύουν εφόσον στη
διαµόρφωση της πλειοψηφίας µετέχει και ένας τουλάχιστον εκπρόσωπος της οικείας
αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη του προέδρου.
Η επιτροπή συγκαλείται από τον πρόεδρο όταν ζητηθεί από ένα εκ των συµβαλλόµενων
µερών.
Άρθρο 6: Επιτροπή Παρακολούθησης της σύµβασης
Τα συµβαλλόµενα µέρη, εκτιµώντας τη σοβαρότητα του αντικειµένου της σύµβασης,
συµφωνούν στη συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης, για την παρακολούθηση της
εφαρµογής της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης , στα πλαίσια εφαρµογής του άρθρου
100 παρ.
2.α.
του
Ν.
3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και
της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης
−
Πρόγραµµα
Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ.
87/Α΄/07.06.2010), όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11.04.2012) ρυθµίσεις
για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση ενσωµάτωσης
οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και ισχύει σήµερα.
Η επιτροπή παρακολούθησης είναι τετραµελής και αποτελείται από :
1. Έναν Εκπρόσωπο της αρµόδιας ∆/νσης ∆ασών Λευκάδας, µε τον αναπληρωτή του, ο
οποίος ορίζεται ως πρόεδρος της επιτροπής.
2. Έναν Εκπρόσωπο του τµήµατος ∆ασοτεχνικών Έργων της ∆/νσης ∆ασών Λευκάδας, µε
τον αναπληρωτή του.
3. Τον αντιδήµαρχο της ∆ηµοτικής Ενότητας Απολλωνίων.
4. Ένα µηχανικό της ∆νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας που ορίζεται από τον
∆ήµαρχο.
Χρέη γραµµατέα θα εκτελεί υπάλληλος που θα ορίσει η Προϊσταµένη Αρχή.
Οι εκπρόσωποι των δασικών υπηρεσιών θα ορισθούν µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα
της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης παρακολουθεί την εκτέλεση των έργων και την τήρηση των
όρων της σύµβασης. Η επιτροπή στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της θα κάνει αναφορές στην
Επιτροπή Επίλυσης ∆ιοικητικών ∆ιαφορών, για την πορεία εκτέλεσης των έργων και την
τήρηση ή µη των υποχρεώσεων του ∆ήµου Λευκάδας και θα εισηγείται κάθε τι που κρίνει
σκόπιµο για την καλύτερη εκτέλεση του προγράµµατος που προβλέπει η παρούσα
Προγραµµατική Σύµβαση, και γενικότερα για την ορθή εφαρµογή της.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης θα συνεδριάζει, µετά από πρόσκληση του προέδρου, µε την
παρουσία όλων των µελών της
οποτεδήποτε αυτό κριθεί αναγκαίο. Οι αποφάσεις της
επιτροπής κοινοποιούνται στην Επιτροπή Επίλυσης ∆ιοικητικών ∆ιαφορών και σε περίπτωση
ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη του προέδρου.
Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής θα τηρούνται και φυλάσσονται από τον
γραµµατέα της επιτροπής.
Το έργο της Επιτροπής Παρακολούθησης θα διαρκέσει καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της
παρούσας Σύµβασης.
Άρθρο 7: Προϋπολογισµός -Χρηµατοδότηση του Έργου
Ο προϋπολογισµός για την υλοποίηση του έργου, που ανέρχεται στο ύψος των 54.800,00 €
συµπεριλαµβανοµένου ΕΟ+ΓΕ, απρόβλεπτων, αναθεώρησης και ΦΠΑ, θα καλυφθεί από
ιδίους πόρους του ∆ήµου.
Άρθρο 8: Χρονική διάρκεια της σύµβασης
1.

Η διάρκεια της παρούσης σύµβασης αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής της και
ορίζεται σε 2 έτη. Σε περίπτωση εκτάκτων συνθηκών η εκτέλεση της σύµβασης µπορεί να
παραταθεί µε τους ίδιους όρους για 1 ακόµη έτος µετά από αίτηση του ∆ήµου Λευκάδας,
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2.

σχετική γνώµη της Επιτροπής Επίλυσης ∆ιοικητικών ∆ιαφορών και µε απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελ/σου ∆. Ελλάδας & Ιουνίου.
Η σύµβαση µπορεί να διακοπεί µονοµερώς από τον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, µετά από εισήγηση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Πελ/σου ∆. Ελλάδας & Ιουνίου, εάν στη πορεία εκτέλεσής της, διαπιστωθεί η συστηµατική
άρνηση του ∆ήµου Λευκάδας, να συνεργαστεί και να εκπληρώσει τις προβλεπόµενες από
την παρούσα σύµβαση υποχρεώσεις του, µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται κίνδυνος για τη
σωστή εκτέλεση των έργων και την προστασία του δασικού χαρακτήρα της έκτασης και του
οικοσυστήµατος της περιοχής. Στη περίπτωση αυτή συνεχίζονται οι προγραµµατισµένες
εργασίες από την αρµόδια ∆ασική Υπηρεσία και η δαπάνη τους καταλογίζεται σε βάρος του
∆ήµου Λευκάδας.
Άρθρο 9: Χρονοδιάγραµµα

Τα έργα θα εκτελούνται σύµφωνα µε ετήσια προγράµµατα που θα συντάσσονται από τη
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και θα εγκρίνονται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 5 του Π.∆/τος
437/81, που ισχύουν και για τη θεώρηση και έγκριση των µελετών.
Άρθρο 10: Τροποποίηση της σύµβασης
34. Καµία τροποποίηση της Π.Σ. δεν γίνεται για το αντικείµενο της και τον τρόπο εκτέλεσης
των έργων (Άρθρο 1 και 3)
35. Για τυχόν τροποποίηση σε άλλα σηµεία της Π.Σ., εκτός των ανωτέρω, απαιτείται η
σύµφωνη γνώµη αµφοτέρων των συµβαλλοµένων µερών.
3.Η µη άσκηση δικαιωµάτων, η παράλειψη υποχρεώσεων, η ανοχή καταστάσεων αντίθετων
προς τη σύµβαση αυτή ή η καθυστέρηση στη λήψη µέτρων που προβλέπει η παρούσα, από
οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος, δεν µπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των
συµβαλλοµένων µερών από δικαιώµατα ούτε απαλλαγή από υποχρέωσή τους ούτε
αναγνώριση δικαιωµάτων στα συµβαλλόµενα µέρη, που δεν αναγνωρίζονται ρητά από την
παρούσα σύµβαση.
Άρθρο 11: ∆ιαχείριση του έργου
Το έργο αφορά την εκτέλεση «Έργου δασικής αναψυχής σε δασική έκταση στην θέση Πόρτο Κατσίκι
∆.Ε. Απολλωνίων ∆ήµου Λευκάδας», εντός των ∆ιοικητικών ορίων του ∆ήµου Λευκάδας, και
ειδικότερα την διαµόρφωση της περιοχής ως περιοχή παροχής υπηρεσιών δασικής αναψυχής σε
συνδυασµό µε την τουριστική και αειφορική ανάπτυξη.
Η κυριότητα της έκτασης πάντως παραµένει στο Ελληνικό ∆ηµόσιο.
Το έργο µετά την ολοκλήρωση του θα είναι σε κοινή χρήση και θα παραδοθεί στη αρµόδια
∆/νση ∆ασών.
Άρθρο 12: ∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων
Ο ∆ήµος Λευκάδας αναλαµβάνει:
Να λαµβάνει τις προεγκρίσεις της παρ. 5 του άρθρου 4 της Π.Σ. από την ∆/νση ∆ασών
Νοµού Λευκάδας
Να εφαρµόσει τη διάταξη του άρθρου 8 παρ. 2 του Ν. 2342/95, όπως αυτή τροποποιήθηκε
µε το άρθρο 23 του Ν. 3470/28-6-06, µε εφαρµοστική την αρ. 334133/06 ΚΥΑ (αφορά στη
κράτηση του 6‰ από τους αναδόχους των έργων και την κατάθεση του στον Ειδικό
Λογαριασµό «∆ικαιώµατα Γεωτεχνικών» (∆.Ο.Υ. ΚΑΕ 3425).
Να έχει την διεύθυνση, επίβλεψη και ευθύνη παραλαβής των µελετών και του έργου µε ειδικά για
το σκοπό αυτό προσλαµβανοµένου ∆ασολόγου ή και ∆ασοπόνου, πτυχιούχων ΑΕΙ ή ΤΕΙ
αντίστοιχα, καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.
Να τηρήσει µε σχολαστικότητα τις προβλεπόµενες προδιαγραφές, εργασίες, τεχνικές και µεθόδους
των τεχνικών µελετών, που θα πρέπει να συνταχθούν κατά τα περί µελέτης και εκτέλεσης
δασοτεχνικών έργων οριζόµενα και να εγκριθούν από τις ∆ασικές Υπηρεσίες κατά τις κείµενες
περί δασοτεχνικών έργων διατάξεις.
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Να εφαρµόσει τις σχετικές διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας για την εκτέλεση δασοτεχνικών
έργων σε δηµόσια δάση και δασικές εκτάσεις, ως και τις σχετικές οδηγίες των αρµοδίων
∆ασικών Υπηρεσιών για την προστασία του δάσους από πυρκαγιές, καταστροφές
βλάστησης, και εν γένει βλάβες στο οικοσύστηµα.
Να ενηµερώνει την επιτροπή παρακολούθησης της σύµβασης για την έναρξη και την
πρόοδο των εργασιών.
Να αναρτήσει ειδική πινακίδα στον τόπο εκτέλεσης του έργου, µε δαπάνη του, όπου θα
αναγράφεται εκτός των άλλων, ότι το έργο εκτελείται µε τη συνεργασία της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελ/σου ∆. Ελλάδας & Ιουνίου.
Άρθρο 13: Ρήτρες
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύµβασης, που θεωρούνται όλοι
ουσιώδεις, από οποιοδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη, παρέχει στο άλλο το δικαίωµα να
αξιώσει αποκατάσταση των αντισυµβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση
αδυναµίας ή αµέλειας προς αποκατάσταση από της πλευράς του ενός µέρους έχει ο
αντισυµβαλλόµενος το δικαίωµα να καταγγείλει τη σύµβαση σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία,
αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζηµιά.
Άρθρο 14: Ακροτελεύτιο
Η παρούσα σύµβαση αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε για
υπογράφεται ως ακολούθως σε
πέντε αντίτυπα (5) από τα
συµβαλλοµένων θα λάβει δύο (2) και ένα (1) η ∆/νση ∆ασών Λευκάδας.

το περιεχόµενό της
οποία έκαστος των

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση
Πελ/σου, ∆υτ. Ελλάδας
& Ιονίου
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Για το ∆ήµο Λευκάδας
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

∆ΡΑΚΟΝΤΑΕΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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