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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
ΕΔΡΑ : ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το με αριθμό 5/22 Μαρτίου 2019
Πρακτικό Συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης.

Περίληψη Θέματος
Αριθ. Απόφασης 40/2019
Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης
του Δήμου Δωδώνης με την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΗπείρουΔυτικής Μακεδονίας για το έργο:
«Βελτίωση – ανάδειξη μονοπατιών
ορεινού όγκου Ολύτσικα Δήμου
Δωδώνης»
Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δωδώνης(Αγία Κυριακή
Θεριακησίου 17ο χιλ. Εθνικής οδού Ιωαννίνων-Αθηνών) και στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα την 22αν του μηνός
Μαρτίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 20.00
συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
Δωδώνης, μετά από την υπ’ αριθ. 2267/135/18-03-2019 γραπτή πρόσκληση
του Προέδρου του, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας
διάταξης, όπως αυτή σας έχει διανεμηθεί, και η οποία δημοσιεύθηκε στο
Δημοτικό Κατάστημα και στην Ιστοσελίδα του Δήμου μας, και επιδόθηκε
νόμιμα στον κ. Δήμαρχο και στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και
στους Πρόεδρους και Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου
μας, όπως ονομαστικά αναφέρονται στην πρόσκληση να παραστούν στην
συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 Δημοτικού και
Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου
67 του Ν.3852/2010.
Επίσης η πρόσκληση επιδόθηκε νόμιμα στους Προέδρους των Τοπικών
Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίου Δημητρίου, Δωδώνης και
Σελλών, όπου αυτά είχαν συγκροτηθεί και λειτουργούσαν, για να παραστούν
στην συνεδρίαση σύμφωνα με την υπ΄ αριθμόν 4165/26-01-2011 εγκύκλιο του
Υπουργείου Εσωτερικών σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.
3443/2006.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η
νόμιμη απαρτία για την έναρξη της συνεδρίασης, δεδομένου ότι σε σύνολο
«27» μελών του Δημοτικού Συμβουλίου προσήλθαν στην συνεδρίαση «22»
μέλη, ήτοι:
Παρόντες
Απόντες
1.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΤΩ (Πρόεδρος Δ.Σ)
1. ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
2. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ
( Αντιπρόεδρος Δ.Σ)
(Γραμματέας Δ.Σ)
2. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
3. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Αντιδήμαρχος)
3. ΒΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ
4. ΚΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ(Αντιδήμαρχος)
4. ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
5. ΧΗΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(Αντιδήμαρχος)
5. ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
6. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (Αντιδήμαρχος)
7. ΜΠΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8. ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν
9. ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
και κλήθηκαν νόμιμα
10. ΛΙΟΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
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11. ΝΑΥΡΟΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
12. ΣΠΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΑΡΙΝΑΣ)
13. ΔΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
14. ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
15. ΝΤΑΦΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
16. ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
17. ΣΚΛΙΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΙΟΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
18. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
19. ΚΟΛΙΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
20. ΝΤΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
21. ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
22. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Παρών στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν ο Δήμαρχος κ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ.
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου μας κ. ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝ. ΖΟΥΠΑΣ Π.Ε Διοικητικού – Οικονομικού για την τήρηση των πρακτικών,
σύμφωνα με διατάξεις του άρθρου 97 του Δημοτικού και Κοινοτικού
Κώδικα(Ν.3463/2006).
Παρών στην συνεδρίαση ήταν επίσης και ο κ. Ναούμ Γεώργιος –Πολιτικός
Μηχανικός Τ.Ε - Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών
Δήμου Δωδώνης, για την εισήγηση θεμάτων και παροχή διευκρινήσεων στο
σώμα σε θέματα της αρμοδιότητάς του.
Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των
Τοπικών Κοινοτήτων: Αβγού (Πετράκης Αντώνιος), Αγίας Τριάδας (Ζώης
Φώτιος), Αγίου Ανδρέα (Νούση Μαριάννα), Αλεποχωρίου – Μπότσαρη
(Παργανάς Ευάγγελος), Άρδοσης (Λιόντος Χαρίλαος), Αχλαδέας (Σκουλίκας
Κωνσταντίνος), Βαργιάδων (Μπούτζιας Χρήστος), Βαρλαάμ(Ρίζος
Βασίλειος), Βουλιάστης (Γαλανός Δημήτριος), Δερβιζάνων (Λαμπράκης
Αθανάσιος), Δραγοψάς (Βαγενάς Αριστείδης),
Δραμεσιών (Σουμάλας
Χριστόφορος), Δωδώνης (Μήτσης Χριστόδουλος), Επισκοπικού (Τασιούλας
Θωμάς), Θεριακησίου (Λώλος Νικόλαος), Κουμαριάς ( Κύρκος Ιωάννης),
Κωστάνιανης (Κανδρέλης Δημήτριος), Λίππας (Μπέτσης Δημήτριος),
Μαντείου (Ντάρας Θεόδωρος), Μελιγγών (Κωστούλας Σταύρος),
Μουσιωτίτσας (Νικόπουλος Νικόλαος), Μπαουσιών (Φαρμάκης Πέτρος),
Μυροδάφνης (Δερβέντζας Θεμιστοκλής), Ραβενίων (Δήμος Ηλίας),
Ρωμανού (Αρζαμάνογλου Νικόλαος), Σενίκου (Βασιλείου Νικόλαος),
Σεριζιανών (Σακκάς Νικόλαος), Σμυρτιάς (Παπαϊωάννου Χριστόφορος),
Τερόβου (Αυγέρης Ηλίας), Ψήνας ( Γιώτης Βασίλειος)
ενώ απόντες ήταν οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων:
Αγίας Αναστασίας (Γκόλας Θεόφιλος), Αγίου Νικολαου (Τζαλαβρά
Mαρίνα), Ανθοχωρίου (Κύρκος Μιχαήλ), Αρτοπούλας (Παπαδοπούλου
Αρετή), Ασπροχωρίου (Κάλλος Κωνσταντίνος), Βαλανιδιάς (Χαρίτος
Ανδρέας), Γεωργάνων (Νίκας Οδυσσεύς), Ελάφου ( Δημάκης Δημήτριος),
Ζωτικού (Πάκος Νικόλαος), Καταμάχης (Δούλης Στέφανος), Κερασέας
(Γκότοβος Γεώργιος), Κοπάνης (Δρόσος Ιωάννης), Κουκλεσίου (Κίτσος
Γεώργιος),
Κρυφοβού (Σκλιβανίτης Γεώργιος), Μελιάς (Χορέβας
Παναγιώτης), Μπεστιάς(Κολιάκης Χαράλαμπος), Παλαιοχωρίου –
Μπότσαρη, (Μπότσαρης Ανδρέας), Παρδαλίτσας (Πανταζής Κωνσταντίνος),
Πεντολάκκου (Τόλης Χρήστος), Πέρδικας (Ζώης Φίλιππος), Πεστών
(Τασιούλας Αριστείδης), Πλατανίων (Παππάς Κωνσταντίνος), Πολυγύρου
(Ράιδος Ιωάννης), Σερβιανών (Κωστής Λάμπρος), Σιστρουνίου
(Αποστολάκης Ευστράτιος (Στρατής), Σκλίβανης (Χρήστου Θωμάς)
Από την συνεδρίαση απουσίαζαν επίσης οι Πρόεδροι των Τοπικών
Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίου Δημητρίου κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΑΡΜΠΑΣ, Δωδώνης κ. ΛΑΠΠΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ και Σελλών κ. ΤΖΩΡΤΖΗΣ
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ΙΩΑΝΝΗΣ οι οποίοι δεν προσήλθαν στην συνεδρίαση αν και είχαν κληθεί
νόμιμα.
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κοπάνης κ. ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
προσήλθε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της
συζήτησης του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενη το 7ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης, έδωσε το λόγο στoν Ναούμ Γεώργιο – Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε Αναπληρωτή Προϊστάμενο Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης
να εισηγηθεί το εν λόγω θέμα, και αυτός παίρνοντας το λόγο ανέφερε τα
εξής: Το θέμα αφορά την «Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου
Δωδώνης με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας για
το έργο «Βελτίωση-ανάδειξη μονοπατιών ορεινού όγκου Ολύτσικα
Δήμου Δωδώνης»
Σκοπός της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η εκτέλεση του
έργου «Βελτίωση-ανάδειξη μονοπατιών ορεινού όγκου Ολύτσικα Δήμου
Δωδώνης», προϋπολογισμού περίπου 385.000 €. Στόχος του έργου είναι η
αναβίωση των ιστορικών περιπατητικών διαδρομών προς την κορυφογραμμή
Ολύτσικα. Οι διαδρομές που προτείνονται, όπως αποτυπώνονται στον χάρτη
μονοπατιών, συνδέουν τους οικισμούς που βρίσκονται στην βορειοανατολική
πλευρά του όρους Τόμαρος (Μελιγγοί, Μαντείο, Δωδώνη, Δραμεσιοί) με το
εκκλησάκι της Παναγίας και το καταφύγιο που βρίσκεται στην πλαγιά και την
κορυφή του όρους αντίστοιχα. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη και βατή
διαδρομή συνολικού μήκους 8+670 km που εκμεταλλεύεται την υφιστάμενη
χάραξη αγροτικών δρόμων της περιοχής, παλιά μονοπάτια και σημεία
διέλευσης.
Αντικείμενό της προγραμματικής σύμβασης είναι η εκτέλεση έργων με
ήπιας μορφής επεμβάσεις που στοχεύουν στην ανάδειξη και προστασία
στοιχείων της φυσικής κληρονομιάς, καθώς και την προαγωγή εναλλακτικών
μορφών τουρισμού στην περιοχή, τα οποία αφορούν στη συντήρηση και
βελτίωση υφιστάμενων μονοπατιών και στην προμήθεια και τοποθέτηση
πληροφοριακών πινακίδων για τη σήμανση τόσο των πεζοπορικών
διαδρομών όσο και μνημείων και αξιοθέατων. Η σύνδεση αυτή των
μονοπατιών μαζί με τους κοντινούς δρόμους πρόσβασης έχει σκοπό τη
δημιουργία ενός συνόλου δραστηριοτήτων ιστορικού, περιπατητικού και
αθλητικού χαρακτήρα, που θα έλκει τον επισκέπτη στην περιοχή.
Επειδή τμήμα του έργου θα εκτελεσθεί σε δημόσιες εκτάσεις ο Δήμος
Δωδώνης αιτείται τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας. Σύμφωνα με το
άρθρο 16 του Ν. 998/1979 όταν το ύψος της προγραμματικής σύμβασης είναι
κάτω των 500.000€ για την περιοχή ευθύνης του κάθε δασαρχείου,
συνάπτεται προγραμματική σύμβαση για την μελέτη, κατασκευή, εκτέλεση
έργων εργασιών και προμηθειών σχετικών με την προστασία και ανάπτυξη
δασών και των δασικών εκτάσεων.
Κατόπιν αυτών εισηγούμαστε:
1.
Τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Δωδώνης με την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας
2.
Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της
Το σχέδιο της Προγραμματικής σύμβασης έχει ως εξής:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
μεταξύ του Δήμου Δωδώνης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας για την υλοποίηση του έργου της υπ.
μελέτης: «Βελτίωση – Ανάδειξη Μονοπατιών Ορεινού Όγκου Ολύτσικα
Δήμου Δωδώνης»
Σήμερα την ......../........................../ 2019
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Οι Παρακάτω συμβαλλόμενοι :
1.
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
που
νομίμως
εκπροσωπείται
από
τον
Γενικό
Γραμματέα
………………………………………………
2.
Ο Ο.Τ.Α. Δήμος Δωδώνης, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον
κ. Ντακαλέτση Χρήστο, Δήμαρχο Δήμου Δωδώνης,
Έχοντας υπόψη:
1.Το Ν. Δ. 86/1969 « Περί Δασικού Κώδικα » ( ΦΕΚ Α΄7 ),
2.Το Νόμο 998/1979 « Περί προστασίας δασών και δασικών εν γένει
εκτάσεων της Χώρας » ( ΦΕΚ Α΄ 289 ),
3.Το Νόμο 3208/2003 « Προστασία των Δασικών Οικοσυστημάτων,
κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπράγματων δικαιωμάτων επί δασών
και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις » ( ΦΕΚ 303/τ.Α΄/2412-2003 ),
4.Το άρθρο 57 παράγραφο 13 του Νόμου 2218/1994 ( ΦΕΚ 90 Α΄ ),
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παράγραφο 14 του Νόμου
2240/1994 ( 153 Α΄ ) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 άρθρο
29 Νόμου 3937/2011 « Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες
διατάξεις » ( ΦΕΚ 60 / τ. Α /31-3-2011 ), καθώς και με την παράγραφο 3
του άρθρου 53 του Νόμου 4042/2012 « Ποινική προστασία του
περιβάλλοντος κλπ. ». ( ΦΕΚ 24 Α΄ ),
5.Το άρθρο 225 του Νόμου 3463/2006 « Κύρωση του Κώδικα Δήμων
και
Κοινοτήτων » ( ΦΕΚ 114 Α΄ ),
6.Το άρθρο 18 παράγραφο 13 του Νόμου 2218/1994 ( ΦΕΚ 90 Α΄ )
όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του Νόμου
2839/2000 ( 196 Α΄ )
7.Το Π. Δ. 437/1981, « περί μελέτης και εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων
» ( ΦΕΚ 120 Α΄ ),
8.Το Νόμο 3669/2008 « Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας
κατασκευής δημοσίων έργων » ( ΦΕΚ Α΄ 116 ).
9. Το Π. Δ. 146/1988 « Όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν και
ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τις υπηρεσίες
του Υπουργείου Γεωργίας »
( ΦΕΚ 65 Α΄ ),
10.
Το Νόμο 2647/1998 ( ΦΕΚ 237/ τ. Α’ /22-10-1998 ) « Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις
»,
11.
Τα άρθρα 8, 100 και 280 του Νόμου 3852/2010 ( Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −
Πρόγραμμα Καλλικράτης
( Φ.Ε.Κ. 87 / τ. Α΄ / 7-06-2010 ),
12.
Την αριθ.
απόφαση του αρμόδιου Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Δωδώνης, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας
Προγραμματικής Σύμβασης,
13.
Την με αριθ................ απόφαση της Γενικής Γραμματείας της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας ανάθεσης
καθηκόντων των τμημάτων Προστασίας Δασών κλπ της Διεύθυνσης
Δασών Ιωαννίνων στα αντίστοιχα τμήματα Διεύθυνσης Δασών Άρτας.
14.
Το με αριθ. ………/…….. 201… έγγραφο της αρμόδιας
Διεύθυνσης Δασών Ιωαννίνων και τη σχετική αλληλογραφία για τη
σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης.
15.
Την αριθ. …………… / ……… 201… γνωμοδότηση του Γενικού
Διευθυντού Δασών και Αγροτικών υποθέσεων ……………………………..
16.
Την σχετική εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών
Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών
συμφώνησαν στη σύναψη της παρούσης Προγραμματικής Σύμβασης :
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ΑΡΘΡΟ 1ο : Σκοπός – Αντικείμενο της Σύμβασης
Σκοπός της παρούσης Προγραμματικής Σύμβασης είναι η εκτέλεση
του έργου με σκοπό την αναβίωση των ιστορικών περιπατητικών διαδρομών
προς την κορυφογραμμή του Ολύτσικα και η σύνδεσή τους με το εκκλησάκι
της Παναγίας και το ορεινό καταφύγιο. Η σύνδεση αυτή των μονοπατιών μαζί
με τους κοντινούς δρόμους πρόσβασης, στοχεύει στη δημιουργία ενός
συνόλου δραστηριοτήτων ιστορικού, περιπατητικού και αθλητικού χαρακτήρα
που θα έλκει τον επισκέπτη στην περιοχή.
ΑΡΘΡΟ 2ο : Περιγραφή του Έργου
Το έργο περιλαμβάνει την εκτέλεση των παρακάτω έργων και
εργασιών :
1. Διάνοιξη ή συντήρηση μονοπατιού ή δικτύου μονοπατιών
2. Επιλογή κατηγορίας μονοπατιών
3. Περιγραφή επιμέρους εργασιών
•
Χώρος στάθμευσης οχημάτων: δεν απαιτούνται εργασίες για τη
διαμόρφωση τους πέρα από την ανάλογη σήμανση.
•
Αποψίλωση ζώνης: Το πλάτος των αποψιλώσεων θα είναι περίπου
1,0 μ. εκατέρωθεν του άξονα του μονοπατιού. Σε ενδιάμεσους χώρους
ανάπαυσης ή δραστηριοτήτων το πλάτος αποψίλωσης θα μπορεί να είναι
μεγαλύτερο. Οι καθαρισμοί θα πρέπει να φτάνουν μέχρι ύψος 2,0-2,5m
•
Εκσκαφές
•
Προστατευτικές
κατασκευές:
Θα
κατασκευαστούν
τοιχία
αντιστήριξης σε θέσεις απόκρημνες ή με μεγάλη κλίση πρανών, σκαλοπάτια
και πλατύσκαλα από πέτρα σε θέσεις όπου δημιουργούνται ισχυρές κατά
μήκος κλίσεις και σκαλοπάτια με ξηρολιθοδομή σε έδαφος γαιώδες έως
ημιβραχώδες.
•
Επιστρώσεις: Θα τοποθετηθούν χοντρές και μεγάλες πλάκες
απ΄ευθείας στο έδαφος χωρίς συνδετικό κονίαμα.
•
Πλευρική οριοθέτηση με εμπόδια: Σε θέσεις όπου υπάρχουν
κλειστές στροφές μπορούν να τοποθετηθούν αναχώματα ή πέτρες και
επιπλέον να διατηρηθεί η βλάστηση πλευρικά ώστε να αποτρέπεται ή κίνηση
εκτός του άξονα.
•
Διαμόρφωση χώρων: Δημιουργία χώρων στάσης με κατασκευή
πέτρινων καθισμάτων και διαμόρφωση φυσικών ή τεχνητών πλατωμάτων με
μικρές εργασίες όπως μικροισοπεδώσεις, καθαρισμό της βλάστησης ή
ανάδειξη φυσικών πεζουλιών.
•
Δοχεία Απορριμμάτων
4. Χαρτογραφική απεικόνιση
5. Γεωμετρικά χαρακτηριστικά των προτεινόμενων μονοπατιών
6. Συμπληρωματικές υποδομές για εξυπηρέτηση χρηστών: κατασκευή
πέτρινων κιοσκιών και πέτρινα καθίσματα.
7. Σήμανση:
Τοποθέτηση
πινακίδων
υποδοχής
(πληροφόρησης),
κατεύθυνσης και σημάτων επιβεβαίωσης της πορείας
ΑΡΘΡΟ 3ο : Τρόπος εκτέλεσης των έργων
1.
Οι μελέτες και τα έργα ανατίθενται ή εκτελούνται από τον Δήμο
Δωδώνης, σύμφωνα με τη 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 στις Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές Συντάξεως
Μελετών Αντιπυρικής προστασίας των δασών και γενικά του δασικού
περιβάλλοντος που εκδόθηκαν το 1979 από την Γεν. Δ/νση Δασών &
Δασικού Περιβάλλλοντος – Δ/νση Προστασίας Δασών – Τμήμα Αντιπυρικής
Προστασίας του Υπ. Γεωργίας καθώς και με τις με αριθ. 126386/1730/10-06Αριθμ. Απόφ. Δ. Σ 40/2019
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1966, 41287/2281/22-05-1973, 92833/4679/01-12-1997
διαταγές του
Υπουργείου Γεωργίας (δασικοί δρόμοι Γ΄ κατηγορίας) και την υπ΄ αριθ.
53418/3576/162/14-10-1969 διαταγή (αναδασώσεις)
3.
Η έγκριση των μελετών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που
διέπουν τη μελέτη και κατασκευή των δημόσιων δασοτεχνικών έργων
(Π. Δ. 437/1981, 146/1988 , 3669/2008 .
4.
Η επίβλεψη και εποπτεία των κατασκευών γίνεται σύμφωνα με
τη νομοθεσία που διέπει το φορέα εκτέλεσης του έργου.
ΑΡΘΡΟ 4ο : Όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν σε θέματα
έργων
που μελετώνται
ή
εκτελούνται
με
την
παρούσα
Προγραμματική Σύμβαση
1.
« Φορέας κατασκευής του έργου »
είναι ο Ο.Τ.Α. Δήμος
Δωδώνης.
2.
« Διευθύνουσα Υπηρεσία » ή « Επιβλέπουσα Υπηρεσία » είναι η
Τεχνική Υπηρεσία του Ο.Τ.Α. Δήμος Δωδώνης, στελεχωμένη με το
απαιτούμενο δασοτεχνικό, επιστημονικό και λοιπό προσωπικό, το οποίο
εφόσον δεν υπάρχει προσλαμβάνεται για τις ανάγκες του έργου.
3.
« Προϊσταμένη Αρχή » ή « Εποπτεύουσα Αρχή » είναι το
Δημοτικό Συμβούλιο του ΟΤΑ Δήμος Δωδώνης.
4.
Η Οικονομική Επιτροπή του ανωτέρω Δήμου σύμφωνα με το
άρθρο 72 του Νόμου 3852/2010 και με την επιφύλαξη της παραγράφου
4 του ιδίου άρθρου, είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση των όρων, τη
σύνταξη των διακηρύξεων και τη διεξαγωγή και κατακύρωση των
δημοπρασιών. Η συγκρότηση των επιτροπών για τη διεξαγωγή των
δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Νόμου 4024/2011 ( ΦΕΚ Α΄
226/2011 ).
5.
Η Διεύθυνση Δασών Ιωαννίνων δίνει τις κάτωθι προεγκρίσεις,
σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 53 του Νόμου 4042/2012 :
i)
Προέγκριση του τεύχους Δημοπράτησης ( 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 τη σύνταξη των μελετών και εκτέλεση των
έργων της Π. Σ. ορίζονται Δασολόγοι ( απόφοιτοι Α.Ε.Ι. ) ή Δασοπόνοι (
απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. ) της «Διευθύνουσας Υπηρεσίας».
7.
Τεχνικά Συμβούλια. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων
της Περιφέρειας Ηπείρου.
8.
Αιτήσεις θεραπείας. Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου
227 του Νόμου 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 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 παράγραφο 1 του ιδίου νόμου, ο Γενικός Γραμματέας
της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
ΑΡΘΡΟ 5ο : Επιτροπή Επίλυσης Διοικητικών Διαφορών
Η επιτροπή αυτή είναι διμερής και απαρτίζεται από δύο εκπροσώπους
από κάθε συμβαλλόμενο, που μαζί με τον αναπληρωτή του ορίζονται
ως ακολούθως :
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Α ) Για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας :
1.
Ο εκάστοτε Γενικός Διευθυντής Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων
με το νόμιμο αναπληρωτή του, ως Πρόεδρος.
2.
Ο εκάστοτε Διευθυντής Δασών της Περιφερειακής Ενότητας
Ιωαννίνων με τον νόμιμο αναπληρωτή του.
Β ) Για τον Ο.Τ.Α Δήμος Δωδώνη:
1 ) Χρήστο Ντακαλέτση, Δήμαρχο Δήμου Δωδώνης και 2 )............ μόνιμο
υπάλληλο Δήμου Δωδώνης, ως τακτικά μέλη που θα συμμετέχουν στην
Επιτροπή Επίλυσης Διοικητικών Διαφορών και αναπληρωματικά μέλη
τους : 1 ) ..................., Αντιδήμαρχο Δήμου Δωδώνης και 2 ) .................,
μόνιμο υπάλληλο Δήμου Δωδώνης.
Οι αρμοδιότητες του οργάνου επίλυσης διοικητικών διαφορών είναι οι
εξής :
•
Η επίλυση προβλημάτων που ενδεχομένως θα προκύψουν από
την ερμηνεία και εφαρμογή της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.
•
Η ρύθμιση λεπτομερειών και διαδικαστικών θεμάτων αναγκαίων
για την εφαρμογή των όρων της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.
•
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 Διοίκησης. Σε περίπτωση
ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη του Προέδρου.
Η επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρο όταν ζητηθεί από ένα
εκ των συμβαλλόμενων μερών.
ΑΡΘΡΟ 6ο : Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβαση ς
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 παράγραφο 2.α. του Νόμου 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα
Καλλικράτης » ( Φ.Ε.Κ. 87/ Α΄ / 7-06-2010 ).
Η επιτροπή παρακολούθησης είναι τετραμελής και αποτελείται από :
1.
Έναν
Εκπρόσωπο της Δ/νσης Δασών Ιωαννίνων ,
με
τον
αναπληρωτή του, ο οποίος ορίζεται ως Πρόεδρος της Επιτροπής.
2.
Έναν Εκπρόσωπο της Δ/νσης Δασών .................., με τον
αναπληρωτή του.
3.
Δύο εκπροσώπους του ΟΤΑ Δήμος Δωδώνης με τους
αναπληρωτές τους 1 ) .........................., Αντιδήμαρχο Δήμου Δωδώνης
και 2 ) ............., Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Δωδώνης, ως τακτικά μέλη
της επιτροπής παρακολούθησης της σύμβασης και αναπληρωματικά
μέλη τους : 1 ) .................... και 2 ) ....................., Δημοτικοί Σύμβουλοι
Δήμου
Δωδώνης,
ως
αναπληρωματικά
μέλη
της
επιτροπής
παρακολούθησης της σύμβασης.
Χρέη γραμματέα θα εκτελεί υπάλληλος που θα ορίσει η Προϊσταμένη
Αρχή.
Οι εκπρόσωποι του ανωτέρω ΟΤΑ Δήμος Δωδώνης θα ορισθούν
με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και οι εκπρόσωποι των
δασικών υπηρεσιών θα ορισθούν με απόφαση του Γενικού Γραμματέως
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.
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 Διοικητικών Διαφορών, για την πορεία εκτέλεσης των έργων
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και την τήρηση ή μη των υποχρεώσεων του συμβαλλόμενου ΟΤΑ
Δήμου Δωδώνης 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 Διοικητικών Διαφορών 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.
ΑΡΘΡΟ 7ο : Δαπάνη – Χρηματοδότηση του έργου
Η προεκτιμώμενη δαπάνη για την υλοποίηση του έργου, που ανέρχεται
στο ύψος των 385.000,00 € θα καλυφθεί εξολοκλήρου με μέριμνα του
Ο.Τ.Α Δήμος Δωδώνης, από πόρους που θα εξασφαλίσει ο ίδιος.
ΑΡΘΡΟ 8ο : Χρονική διάρκεια της σύμβασης
1.
Η διάρκεια της παρούσης σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία
υπογραφής της και ορίζεται σε πέντε ( 05 ) έτη. Σε περίπτωση
εκτάκτων συνθηκών η εκτέλεση της σύμβασης μπορεί να παραταθεί με
τους ίδιους όρους για τρία ( 03 ) ακόμη έτη, μετά από αίτηση του
Ο.Τ.Α Δήμος Δωδώνης, σχετική γνώμη της Επιτροπής Επίλυσης
Διοικητικών Διαφορών ( άρθρο 8 ) και με απόφαση του Γενικού
Γραμματέα
της
Αποκεντρωμένης
Διοίκησης
Ηπείρου – Δυτικής
Μακεδονίας.
2.
Η σύμβαση μπορεί να διακοπεί μονομερώς από το Γενικό
Γραμματέα
της
Αποκεντρωμένης
Διοίκησης
Ηπείρου – Δυτικής
Μακεδονίας, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Επίλυσης Διοικητικών
Διαφορών, εάν στη πορεία εκτέλεσης της διαπιστωθεί η συστηματική
άρνηση από τον Ο.Τ.Α. Δήμος Δωδώνης, 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. Στην περίπτωση
αυτή συνεχίζονται οι προγραμματισμένες εργασίες από την αρμόδια
Δασική Υπηρεσία και η δαπάνη τους καταλογίζεται σε βάρος του
Ο.Τ.Α. Δήμος Δωδώνης.
ΑΡΘΡΟ 9ο : Χρονοδιάγραμμα
Τα έργα θα εκτελούνται σύμφωνα με ετήσια προγράμματα που θα
συντάσσονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και θα εγκρίνονται
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 του Π. Δ/τος 437/1981, που
ισχύουν και για τη θεώρηση και έγκριση των μελετών.
ΑΡΘΡΟ 10ο : Τροποποίηση της σύμβασης
1.
Καμία τροποποίηση της Π. Σ. δεν γίνεται όσον αφορά το
αντικείμενό της και τον τρόπο εκτέλεσης των έργων ( Άρθρο 1 και 3 )
2.
Για τυχόν τροποποίηση σε άλλα σημεία της Π. Σ., εκτός των
ανωτέρω, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη αμφοτέρων των συμβαλλομένων
και του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών.
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
Αριθμ. Απόφ. Δ. Σ 40/2019

8

τους ούτε αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν
αναγνωρίζονται ρητά από την παρούσα σύμβαση.
ΑΡΘΡΟ 11ο : Διαχείριση του έργου
Τα έργα θα παραδοθούν μετά την ολοκλήρωσή τους στη Διεύθυνση
Δασών Ιωαννίνων.
Η χρήση των έργων, μετά την ολοκλήρωση τους, ανατίθεται αρμοδίως
στον Δήμο Δωδώνης, που δεσμεύεται για την επί είκοσι ( 20 ) έτη, από
ίδιες πιστώσεις, συντήρησή τους, σύμφωνα με τους κανόνες
προστασίας του δάσους.
H κυριότητα της έκτασης πάντως παραμένει στο Ελληνικό Δημόσιο.
ΑΡΘΡΟ 12ο : Δικαιώματα και υποχρεώσεις των
συμβαλλομένων
1. Ο Ο.Τ.Α. Δήμος Δωδώνης αναλαμβάνει :

Να λαμβάνει τις προεγκρίσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 4
της Π. Σ από την Διεύθυνση Δασών Νομού Ιωαννίνων.

Να εφαρμόσει τη διάταξη του άρθρου 8 παράγραφο 2 του
Νόμου 2342/1995, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του
Νόμου 3470/28-06-2006, με εφαρμοστική την αριθ. 334133/2006 ΚΥΑ
( αφορά στη κράτηση του 6 ‰ από τους αναδόχους των έργων και την
κατάθεση του στον Ειδικό Λογαριασμό « Δικαιώματα Γεωτεχνικών »
( Δ.Ο.Υ. ΚΑΕ 3425 ).

Να έχει την διεύθυνση, επίβλεψη και ευθύνη παραλαβής του
έργου με ειδικά για το σκοπό αυτό προσλαμβανομένου Δασολόγου ή
και Δασοπόνου, 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 Δασικές Υπηρεσίες κατά τις
κείμενες περί δασοτεχνικών έργων διατάξεις.

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 Δασικών
Υπηρεσιών για την προστασία του δάσους από πυρκαγιές, καταστροφές
βλάστησης, και εν γένει βλάβες στο οικοσύστημα, καθώς και ειδικότερα
για τα έργα δασικής αναψυχής τις διατάξεις της αριθ. 66102/970/23-21995 απόφασης του Υφυπουργού Γεωργίας.

Να ενημερώνει την επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης για
την έναρξη και την πρόοδο των εργασιών και στο τέλος κάθε έτους να
υποβάλει αναλυτικά απολογιστικά στοιχεία.

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 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.
ΑΡΘΡΟ 13ο : 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.
ΑΡΘΡΟ 14ο : Ακροτελεύτιο
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Η παρούσα σύμβαση αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε για το
περιεχόμενό της υπογράφεται ως ακολούθως σε τέσσερα αντίτυπα
( 04 ) από τα οποία έκαστος των συμβαλλομένων θα λάβει δύο ( 02 ).
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Για το Δήμο
Δωδώνης
Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
Ο Γενικός Γραμματέας

Ο Δήμαρχος
Χρήστος Ντακαλέτσης

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των κ. Δημοτικών Συμβούλων,
όπως αυτή φαίνεται στο απομαγνητοφωνημένο Πρακτικό Νο 5 της
συνεδρίασης της 22-03-2019, κατά την οποία δόθηκαν οι απαιτούμενες
διευκρινήσεις από τον εισηγητή, στην συνέχεια δε, όσοι εκ των Δημοτικών
Συμβούλων πήραν τον λόγο κατέθεσαν τις απόψεις τους, τις προτάσεις και
τις παρατηρήσεις τους και κλείνοντας την συζήτηση η Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει
σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη
όσα ανέφερε στην εισήγησή του, ο κ. Ναούμ Γεώργιος – Πολιτικός Μηχανικός
Τ.Ε - Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου
Δωδώνης, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 του Ν. 3852/2010,
όπως επίσης και τις διατάξεις του Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή Δημοσίων
Έργων» και του Ν.2229/94 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν.1418/84
και άλλες διατάξεις», καθώς και το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 όπως και το
άρθρο 61 του Ν. 4257/2014, και το υπ΄ αριθμόν 1950/07-03-2019 έγγραφο
από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών – Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του
Δήμου Δωδώνης με θέμα την Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου
Δωδώνης με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας για
το έργο «Βελτίωση-ανάδειξη μονοπατιών ορεινού όγκου Ολύτσικα
Δήμου Δωδώνης» και τον φάκελο του έργου.

Αποφασίζει O μόφωνα
1.
Την σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ
του
Δήμου
Δωδώνης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής
Μακεδονίας για την υλοποίηση του έργου: «Βελτίωση – Ανάδειξη
Μονοπατιών Ορεινού Όγκου Ολύτσικα Δήμου Δωδώνης» σχέδιο της
οποίας ακολουθεί.
2.
Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Δωδώνης κ. ΧΡΗΣΤΟ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗ για
την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δωδώνης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας για
την υλοποίηση του έργου: «Βελτίωση – Ανάδειξη Μονοπατιών Ορεινού
Όγκου Ολύτσικα Δήμου Δωδώνης»
3.
Το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης έχει ως εξής:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
μεταξύ του Δήμου Δωδώνης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας για την υλοποίηση του έργου της υπ.
μελέτης: «Βελτίωση – Ανάδειξη Μονοπατιών Ορεινού Όγκου Ολύτσικα
Δήμου Δωδώνης»
Σήμερα την ......../........................../ 2019
Οι Παρακάτω συμβαλλόμενοι :
Αριθμ. Απόφ. Δ. Σ 40/2019

10

1. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας που
νομίμως
εκπροσωπείται
από
τον
Γενικό
Γραμματέα
………………………………………………
2. Ο Ο.Τ.Α. Δήμος Δωδώνης, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ.
Ντακαλέτση Χρήστο, Δήμαρχο Δήμου Δωδώνης,
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. Δ. 86/1969 « Περί Δασικού Κώδικα » ( ΦΕΚ Α΄7 ),
2. Το Νόμο 998/1979 « Περί προστασίας δασών και δασικών εν γένει
εκτάσεων της Χώρας » ( ΦΕΚ Α΄ 289 ),
3. Το Νόμο 3208/2003 « Προστασία των Δασικών Οικοσυστημάτων,
κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπράγματων δικαιωμάτων επί δασών
και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις » ( ΦΕΚ 303/τ.Α΄/2412-2003 ),
4. Το άρθρο 57 παράγραφο 13 του Νόμου 2218/1994 ( ΦΕΚ 90 Α΄ ),
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παράγραφο 14 του Νόμου
2240/1994 ( 153 Α΄ ) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 άρθρο
29 Νόμου 3937/2011 « Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες
διατάξεις » ( ΦΕΚ 60 / τ. Α /31-3-2011 ), καθώς και με την παράγραφο 3
του άρθρου 53 του Νόμου 4042/2012 « Ποινική προστασία του
περιβάλλοντος κλπ. ». ( ΦΕΚ 24 Α΄ ),
5. Το άρθρο 225 του Νόμου 3463/2006 « Κύρωση του Κώδικα Δήμων
και Κοινοτήτων » ( ΦΕΚ 114 Α΄ ),
6. Το άρθρο 18 παράγραφο 13 του Νόμου 2218/1994 ( ΦΕΚ 90 Α΄ )
όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του Νόμου
2839/2000 ( 196 Α΄ )
7.Το Π. Δ. 437/1981, « περί μελέτης και εκτέλεσης δασοτεχνικών
έργων» ( ΦΕΚ 120 Α΄ ),
8. Το Νόμο 3669/2008 « Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας
κατασκευής δημοσίων έργων » ( ΦΕΚ Α΄ 116 ).
9. Το Π. Δ. 146/1988 « Όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν και
ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τις υπηρεσίες
του Υπουργείου Γεωργίας »
( ΦΕΚ 65 Α΄ ),
10. Το Νόμο 2647/1998 ( ΦΕΚ 237/ τ. Α’ /22-10-1998 ) « Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις»,
11. Τα άρθρα 8, 100 και 280 του Νόμου 3852/2010 ( Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα
Καλλικράτης
( Φ.Ε.Κ. 87 / τ. Α΄ / 7-06-2010 ),
12. Την αριθ.
απόφαση του αρμόδιου Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Δωδώνης, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας
Προγραμματικής Σύμβασης,
13. Την με αριθ................ απόφαση της Γενικής Γραμματείας της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας ανάθεσης
καθηκόντων των τμημάτων Προστασίας Δασών κλπ της Διεύθυνσης
Δασών Ιωαννίνων στα αντίστοιχα τμήματα Διεύθυνσης Δασών Άρτας.
14. Το με αριθ. ………/…….. 201… έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης
Δασών Ιωαννίνων και τη σχετική αλληλογραφία για τη σύναψη της
Προγραμματικής Σύμβασης.
15. Την αριθ. …………… / ……… 201… γνωμοδότηση του Γενικού
Διευθυντού Δασών και Αγροτικών υποθέσεων ……………………………..
16. Την σχετική εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών Συντονισμού
και Επιθεώρησης Δασών συμφώνησαν στη σύναψη της παρούσης
Προγραμματικής Σύμβασης :
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ΑΡΘΡΟ 1ο : Σκοπός – Αντικείμενο της Σύμβασης
Σκοπός της παρούσης Προγραμματικής Σύμβασης είναι η εκτέλεση του
έργου με σκοπό την αναβίωση των ιστορικών περιπατητικών διαδρομών
προς την κορυφογραμμή του Ολύτσικα και η σύνδεσή τους με το εκκλησάκι
της Παναγίας και το ορεινό καταφύγιο. Η σύνδεση αυτή των μονοπατιών μαζί
με τους κοντινούς δρόμους πρόσβασης, στοχεύει στη δημιουργία ενός
συνόλου δραστηριοτήτων ιστορικού, περιπατητικού και αθλητικού χαρακτήρα
που θα έλκει τον επισκέπτη στην περιοχή.
ΑΡΘΡΟ 2ο : Περιγραφή του Έργου
Το έργο περιλαμβάνει την εκτέλεση των παρακάτω έργων και εργασιών :
1. Διάνοιξη ή συντήρηση μονοπατιού ή δικτύου μονοπατιών
2. Επιλογή κατηγορίας μονοπατιών
3. Περιγραφή επιμέρους εργασιών
•
Χώρος στάθμευσης οχημάτων: δεν απαιτούνται εργασίες για τη
διαμόρφωση τους πέρα από την ανάλογη σήμανση.
•
Αποψίλωση ζώνης: Το πλάτος των αποψιλώσεων θα είναι περίπου
1,0 μ. εκατέρωθεν του άξονα του μονοπατιού. Σε ενδιάμεσους χώρους
ανάπαυσης ή δραστηριοτήτων το πλάτος αποψίλωσης θα μπορεί να είναι
μεγαλύτερο. Οι καθαρισμοί θα πρέπει να φτάνουν μέχρι ύψος 2,0-2,5m
•
Εκσκαφές
•
Προστατευτικές
κατασκευές:
Θα
κατασκευαστούν
τοιχία
αντιστήριξης σε θέσεις απόκρημνες ή με μεγάλη κλίση πρανών, σκαλοπάτια
και πλατύσκαλα από πέτρα σε θέσεις όπου δημιουργούνται ισχυρές κατά
μήκος κλίσεις και σκαλοπάτια με ξηρολιθοδομή σε έδαφος γαιώδες έως
ημιβραχώδες.
•
Επιστρώσεις: Θα τοποθετηθούν χοντρές και μεγάλες πλάκες
απ΄ευθείας στο έδαφος χωρίς συνδετικό κονίαμα.
•
Πλευρική οριοθέτηση με εμπόδια: Σε θέσεις όπου υπάρχουν
κλειστές στροφές μπορούν να τοποθετηθούν αναχώματα ή πέτρες και
επιπλέον να διατηρηθεί η βλάστηση πλευρικά ώστε να αποτρέπεται ή κίνηση
εκτός του άξονα.
•
Διαμόρφωση χώρων: Δημιουργία χώρων στάσης με κατασκευή
πέτρινων καθισμάτων και διαμόρφωση φυσικών ή τεχνητών πλατωμάτων με
μικρές εργασίες όπως μικροισοπεδώσεις, καθαρισμό της βλάστησης ή
ανάδειξη φυσικών πεζουλιών.
•
Δοχεία Απορριμμάτων
4. Χαρτογραφική απεικόνιση
5. Γεωμετρικά χαρακτηριστικά των προτεινόμενων μονοπατιών
6. Συμπληρωματικές υποδομές για εξυπηρέτηση χρηστών: κατασκευή
πέτρινων κιοσκιών και πέτρινα καθίσματα.
7. Σήμανση: Τοποθέτηση πινακίδων υποδοχής (πληροφόρησης),
κατεύθυνσης και σημάτων επιβεβαίωσης της πορείας
ΑΡΘΡΟ 3ο : Τρόπος εκτέλεσης των έργων
1. Οι μελέτες και τα έργα ανατίθενται ή εκτελούνται από τον Δήμο
Δωδώνης, σύμφωνα με τη 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 στις Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές Συντάξεως
Μελετών Αντιπυρικής προστασίας των δασών και γενικά του δασικού
περιβάλλοντος που εκδόθηκαν το 1979 από την Γεν. Δ/νση Δασών &
Δασικού Περιβάλλλοντος – Δ/νση Προστασίας Δασών – Τμήμα Αντιπυρικής
Προστασίας του Υπ. Γεωργίας καθώς και με τις με αριθ. 126386/1730/10-061966, 41287/2281/22-05-1973, 92833/4679/01-12-1997
διαταγές του
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Υπουργείου Γεωργίας (δασικοί δρόμοι Γ΄ κατηγορίας) και την υπ΄ αριθ.
53418/3576/162/14-10-1969 διαταγή (αναδασώσεις)
3.
Η έγκριση των μελετών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που
διέπουν τη μελέτη και κατασκευή των δημόσιων δασοτεχνικών έργων
(Π. Δ. 437/1981, 146/1988 , 3669/2008 .
4.
Η επίβλεψη και εποπτεία των κατασκευών γίνεται σύμφωνα με
τη νομοθεσία που διέπει το φορέα εκτέλεσης του έργου.
ΑΡΘΡΟ 4ο : Όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν σε θέματα
έργων
που μελετώνται
ή
εκτελούνται
με
την
παρούσα
Προγραμματική Σύμβαση
1. « Φορέας κατασκευής του έργου » είναι ο Ο.Τ.Α. Δήμος Δωδώνης.
2. « Διευθύνουσα Υπηρεσία » ή « Επιβλέπουσα Υπηρεσία » είναι η
Τεχνική Υπηρεσία του Ο.Τ.Α. Δήμος Δωδώνης, στελεχωμένη με το
απαιτούμενο δασοτεχνικό, επιστημονικό και λοιπό προσωπικό, το οποίο
εφόσον δεν υπάρχει προσλαμβάνεται για τις ανάγκες του έργου.
3. « Προϊσταμένη Αρχή » ή « Εποπτεύουσα Αρχή » είναι το Δημοτικό
Συμβούλιο του ΟΤΑ Δήμος Δωδώνης.
4. Η Οικονομική Επιτροπή του ανωτέρω Δήμου σύμφωνα με το άρθρο
72 του Νόμου 3852/2010 και με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του
ιδίου άρθρου, είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη
των διακηρύξεων και τη διεξαγωγή και κατακύρωση των δημοπρασιών.
Η συγκρότηση των επιτροπών για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και
την αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 26 του Νόμου 4024/2011 ( ΦΕΚ Α΄ 226/2011 ).
5. Η Διεύθυνση Δασών Ιωαννίνων δίνει τις κάτωθι προεγκρίσεις,
σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 53 του Νόμου 4042/2012 :
i) Προέγκριση του τεύχους Δημοπράτησης ( 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 τη σύνταξη των μελετών και εκτέλεση των έργων
της Π. Σ. ορίζονται Δασολόγοι ( απόφοιτοι Α.Ε.Ι. ) ή Δασοπόνοι
( απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. ) της «Διευθύνουσας Υπηρεσίας».
7. Τεχνικά Συμβούλια. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της
Περιφέρειας Ηπείρου.
8. Αιτήσεις θεραπείας. Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 227
του Νόμου 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 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 παράγραφο 1 του ιδίου νόμου, ο Γενικός Γραμματέας
της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
ΑΡΘΡΟ 5ο : Επιτροπή Επίλυσης Διοικητικών Διαφορών
Η επιτροπή αυτή είναι διμερής και απαρτίζεται από δύο εκπροσώπους
από κάθε συμβαλλόμενο, που μαζί με τον αναπληρωτή του ορίζονται
ως ακολούθως :
Α ) Για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας :
1. Ο εκάστοτε Γενικός Διευθυντής Δασών & Αγροτικών
Υποθέσεων με το νόμιμο αναπληρωτή του, ως Πρόεδρος.
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2. Ο εκάστοτε Διευθυντής Δασών της Περιφερειακής Ενότητας
Ιωαννίνων με τον νόμιμο αναπληρωτή του.
Β ) Για τον Ο.Τ.Α Δήμος Δωδώνης :
1 ) Χρήστος Ντακαλέτσης, Δήμαρχος Δήμου Δωδώνης και 2 ) Ναούμ
Γεώργιος Τ.Ε Πολιτικών Μηχανικών μόνιμος υπάλληλος Δήμου Δωδώνης,
ως τακτικά μέλη που θα συμμετέχουν στην Επιτροπή Επίλυσης
Διοικητικών Διαφορών και αναπληρωματικά μέλη τους : 1 ) Λαδόπουλο
Σπυρίδωνα, Αντιδήμαρχο Δήμου Δωδώνης και 2 ) Ζητούνη Ευχαγγελία
Π.Ε Πολιτικών Μηχανικών, μόνιμο υπάλληλο Δήμου Δωδώνης.
Οι αρμοδιότητες του οργάνου επίλυσης διοικητικών διαφορών είναι οι
εξής :
•
Η επίλυση προβλημάτων που ενδεχομένως θα προκύψουν από
την ερμηνεία και εφαρμογή της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.
•
Η ρύθμιση λεπτομερειών και διαδικαστικών θεμάτων αναγκαίων
για την εφαρμογή των όρων της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.
•
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 Διοίκησης. Σε περίπτωση
ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη του Προέδρου.
Η επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρο όταν ζητηθεί από ένα
εκ των συμβαλλόμενων μερών.
ΑΡΘΡΟ 6ο : Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβαση ς
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 παράγραφο 2.α. του Νόμου 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα
Καλλικράτης » ( Φ.Ε.Κ. 87/ Α΄ / 7-06-2010 ).
Η επιτροπή παρακολούθησης είναι τετραμελής και αποτελείται από :
1.Έναν Εκπρόσωπο της Δ/νσης Δασων Ιωαννίνων , με τον αναπληρωτή
του, ο οποίος ορίζεται ως Πρόεδρος της Επιτροπής.
2.Έναν Εκπρόσωπο της Δ/νσης Δασών , με τον αναπληρωτή του.
3.Δύο εκπροσώπους του ΟΤΑ Δήμος Δωδώνης με τους αναπληρωτές
τους 1 ) Θεοχάρη Γεώργιο, Αντιδήμαρχο Δήμου Δωδώνης και 2 ) Σπύρου
Δημήτριο, Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Δωδώνης, ως τακτικά μέλη της
επιτροπής παρακολούθησης της σύμβασης και αναπληρωματικά μέλη
τους : 1 ) Καραπάνο Θωμά και 2 ) Χήρα Βασίλειο, Δημοτικούς Συμβούλους
Δήμου
Δωδώνης,
ως
αναπληρωματικά
μέλη
της
επιτροπής
παρακολούθησης της σύμβασης.
Χρέη γραμματέα θα εκτελεί υπάλληλος που θα ορίσει η Προϊσταμένη
Αρχή.
Οι εκπρόσωποι του ανωτέρω ΟΤΑ Δήμος Δωδώνης θα ορισθούν
με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και οι εκπρόσωποι των
δασικών υπηρεσιών θα ορισθούν με απόφαση του Γενικού Γραμματέως
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.
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 Διοικητικών Διαφορών, για την πορεία εκτέλεσης των έργων
και την τήρηση ή μη των υποχρεώσεων του συμβαλλόμενου ΟΤΑ
Δήμου Δωδώνης και θα εισηγείται κάθε τι που κρίνει σκόπιμο για την
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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 Διοικητικών Διαφορών 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.
ΑΡΘΡΟ 7ο : Δαπάνη – Χρηματοδότηση του έργου
Η προεκτιμώμενη δαπάνη για την υλοποίηση του έργου, που ανέρχεται
στο ύψος των 385.000,00 € θα καλυφθεί εξολοκλήρου με μέριμνα του
Ο.Τ.Α Δήμος Δωδώνης, από πόρους που θα εξασφαλίσει ο ίδιος.
ΑΡΘΡΟ 8ο : Χρονική διάρκεια της σύμβασης
1. Η διάρκεια της παρούσης σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία
υπογραφής της και ορίζεται σε πέντε ( 05 ) έτη. Σε περίπτωση
εκτάκτων συνθηκών η εκτέλεση της σύμβασης μπορεί να παραταθεί με
τους ίδιους όρους για τρία ( 03 ) ακόμη έτη, μετά από αίτηση του
Ο.Τ.Α Δήμος Δωδώνης, σχετική γνώμη της Επιτροπής Επίλυσης
Διοικητικών Διαφορών ( άρθρο 8 ) και με απόφαση του Γενικού
Γραμματέα
της
Αποκεντρωμένης
Διοίκησης
Ηπείρου – Δυτικής
Μακεδονίας.
2. Η σύμβαση μπορεί να διακοπεί μονομερώς από το Γενικό Γραμματέα
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, μετά
από εισήγηση της Επιτροπής Επίλυσης Διοικητικών Διαφορών, εάν στη
πορεία εκτέλεσης της διαπιστωθεί η συστηματική άρνηση από τον
Ο.Τ.Α. Δήμος Δωδώνης, 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. Στην περίπτωση αυτή συνεχίζονται οι
προγραμματισμένες εργασίες από την αρμόδια Δασική Υπηρεσία και η
δαπάνη τους καταλογίζεται σε βάρος του Ο.Τ.Α. Δήμος Δωδώνης.
ΑΡΘΡΟ 9ο : Χρονοδιάγραμμα
Τα έργα θα εκτελούνται σύμφωνα με ετήσια προγράμματα που θα
συντάσσονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και θα εγκρίνονται
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 του Π. Δ/τος 437/1981, που
ισχύουν και για τη θεώρηση και έγκριση των μελετών.
ΑΡΘΡΟ 10ο : Τροποποίηση της σύμβασης
1. Καμία τροποποίηση της Π. Σ. δεν γίνεται όσον αφορά το αντικείμενό
της και τον τρόπο εκτέλεσης των έργων ( Άρθρο 1 και 3 )
2. Για τυχόν τροποποίηση σε άλλα σημεία της Π. Σ., εκτός των
ανωτέρω, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη αμφοτέρων των συμβαλλομένων
και του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών.
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.
ΑΡΘΡΟ 11ο : Διαχείριση του έργου
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Τα έργα θα παραδοθούν μετά την ολοκλήρωσή τους στη Διεύθυνση
Δασών Ιωαννίνων.
Η χρήση των έργων, μετά την ολοκλήρωση τους, ανατίθεται αρμοδίως
στον Δήμο Δωδώνης, που δεσμεύεται για την επί είκοσι ( 20 ) έτη, από
ίδιες πιστώσεις, συντήρησή τους, σύμφωνα με τους κανόνες
προστασίας του δάσους.
H κυριότητα της έκτασης πάντως παραμένει στο Ελληνικό Δημόσιο.
ΑΡΘΡΟ 12ο : Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων
1. Ο Ο.Τ.Α. Δήμος Δωδώνης αναλαμβάνει :

Να λαμβάνει τις προεγκρίσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 4
της Π. Σ από την Διεύθυνση Δασών Νομού Ιωαννίνων.

Να εφαρμόσει τη διάταξη του άρθρου 8 παράγραφο 2 του
Νόμου 2342/1995, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του
Νόμου 3470/28-06-2006, με εφαρμοστική την αριθ. 334133/2006 ΚΥΑ
( αφορά στη κράτηση του 6 ‰ από τους αναδόχους των έργων και την
κατάθεση του στον Ειδικό Λογαριασμό « Δικαιώματα Γεωτεχνικών »
( Δ.Ο.Υ. ΚΑΕ 3425 ).

Να έχει την διεύθυνση, επίβλεψη και ευθύνη παραλαβής του
έργου με ειδικά για το σκοπό αυτό προσλαμβανομένου Δασολόγου ή
και Δασοπόνου, 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 Δασικές Υπηρεσίες κατά τις
κείμενες περί δασοτεχνικών έργων διατάξεις.

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 Δασικών
Υπηρεσιών για την προστασία του δάσους από πυρκαγιές, καταστροφές
βλάστησης, και εν γένει βλάβες στο οικοσύστημα, καθώς και ειδικότερα
για τα έργα δασικής αναψυχής τις διατάξεις της αριθ. 66102/970/23-21995 απόφασης του Υφυπουργού Γεωργίας.

Να ενημερώνει την επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης για
την έναρξη και την πρόοδο των εργασιών και στο τέλος κάθε έτους να
υποβάλει αναλυτικά απολογιστικά στοιχεία.

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 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.
ΑΡΘΡΟ 13ο : 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.
ΑΡΘΡΟ 14ο : Ακροτελεύτιο
Η παρούσα σύμβαση αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε για το
περιεχόμενό της υπογράφεται ως ακολούθως σε τέσσερα αντίτυπα ( 04)
από τα οποία έκαστος των συμβαλλομένων θα λάβει δύο ( 02 ).
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Για το Δήμο
Δωδώνης
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Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
Ο Γενικός Γραμματέας

Ο Δήμαρχος
Χρήστος Ντακαλέτσης

Απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό 40/2019
Αφού δεν υπάρχουν άλλα θέματα γραμμένα στην ημερήσια διάταξη για
συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.
Για το λόγο αυτό συντάχθηκε το παρών πρακτικό το οποίο αφού
αναγνώσθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:
Η Πρόεδρος του Δ.Σ
Τα Μέλη
(Τ.Σ.Υ)
(Τ.Υ)
ΜΥΡΤΩ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ακολουθούν Υπογραφές
Ακριβές Αντίγραφο
Η Πρόεδρος του Δ.Σ
ΜΥΡΤΩ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
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