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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Από το αριθ.4/27-3-2013 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. Απόφασης 108

Περίληψη
Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για τη
κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΑΣΙΚΟΥ
ΔΡΟΜΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΥΔΡΕΥΣΗ
ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΠΙΛΗΜΑΤΟΣ, Μ.ΕΥΜΟΙΡΟΥ ΚΑΙ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ
ΞΑΝΘΗΣ», έγκριση των όρων του σχεδίου της
προγραμματικής σύμβασης και ορισμός εκπροσώπων με
τους αναπληρωτές τους και γραμματέα στην Επιτροπή
Παρακολούθησης της Σύμβασης

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 27 Μαρτίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του,
ύστερα από την αριθ.πρωτ.13472/22-3-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου,
και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δημαρχόπουλου
Χαράλαμπου για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 33 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 24
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
15) Μπένης Δημήτριος
2) Αγκόρτσας Απόστολος
16) Ξυνίδης Αθανάσιος
3) Ανταμπούφης Νικόλαος
17) Παναγιωτίδης Γρηγόρης
4) Αχμέτ Ογλού Χουσεΐν
18) Παπαδόπουλος Κυριάκος
5) Βασιλούδης Ηλίας
19) Πατσίδου Δέσποινα
6) Βορίδης Δημήτριος
20) Παπασταματίου Γεώργιος
7) Δρεμσίζης Ιωάννης
21) Πούλιος Χρίστος
8) Ηλιάδης Θωμάς
22) Τσέπελης Εμμανουήλ
9) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
23) Φανουράκης Εμμανουήλ
10) Κολλάρος Γεώργιος
24) Φωτιάδης Νικόλαος
11) Κυριακίδης Αλέξανδρος
12) Μαζαράκης Σπύρος
13) Μούρκας Χρήστος
14) Μπεκτές Σαμπρή
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Γιαγτζόγλου Κωνσταντίνος
6) Τοπ Ισμέτ
2) Καραγιαννίδου – Πατσατζή Σοφία
7) Τσεγγελίδης Ιωάννης
3) Καλογερής Κρίτων
8) Φιλίππου Φίλιππος
4) Σπυριδόπουλος Νικόλαος
9) Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ
5) Ταρενίδης Παναγιώτη
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης και ο Πρόεδρος της Τοπικής
Κοινότητας Δαφνώνα Σιδηρόπουλος Δημήτριος
Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, την
αριθ.πρωτ.12422/14-3-2013 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης η οποία έχει ως εξής:
Σας αναφέρω ότι με την αριθμ.67/25-2-2013 απόφασή σας εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης στο Ε.Π.
Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013 στον Άξονα Προτεραιότητας 9 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΜΘ» στη θεματική προτεραιότητα 61 «Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική
και αγροτική αναγέννηση», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ). Ο τίτλος της πράξης είναι «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης
οικισμών Πιλήματος, Μ. Ευμοίρου και Γέρακα Δήμου Ξάνθης » και είναι συνολικής δημόσιας δαπάνης
2.000.000,00 ευρώ.
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Μέχρι σήμερα έχουμε λάβει το σύνολο των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων για την υποβολή της πρότασης
(Εφορείες Αρχαιοτήτων, Δασαρχείο, Δ/νση Δασών, Γεν Επιτελείο Στρατού κλπ.).
Επειδή τμήμα της όδευσης του αγωγού διέρχεται μέσα από δασική έκταση, για την κατασκευή και τη
συντήρηση του αγωγού θα απαιτηθεί η διάνοιξη δασικού δρόμου.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο 168651/728/27-4-2012 της Δ/νσης Αναδασώσεων και Ορεινής Υδρονομίας του
Υπουργείου Περιβάλλοντος – Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, εφόσον φορέας εκτέλεσης του δασικού
έργου είναι ΟΤΑ, για την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής του δασικού δρόμου θα πρέπει να υπογραφεί
Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Οργανισμού και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
Κατόπιν αυτών, σας παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης για:
1) Την έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για την κατασκευή του έργου : «Κατασκευή δασικού
δρόμου για την ύδρευση οικισμών Πιλήματος, Μ. Ευμοίρου και Γέρακα Δήμου Ξάνθης», σύμφωνα με
τους όρους και τις προϋποθέσεις της εγκυκλίου 168651/728/27-4-2012 της Δ/νσης Αναδασώσεων και
Ορεινής Υδρονομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος – Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής .
2) Την έγκριση των όρων του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης και
3) Τον ορισμό των :
Α) κ. Κυριάκου Παπαδόπουλου, με αναπληρωτή τον κ. Νικόλαο Σπυριδόπουλο
Β) κ. Μελέτη Τερζόγλου, με αναπληρωτή τον κ. Ιωάννη Λάππα ως μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης της
Σύμβασης και
Γ) κ. Χοτζιάρ Χακή, ως γραμματέα της επιτροπής παρακολούθησης της σύμβασης.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον δ.σ. Βορίδη Δημήτριο ο οποίος αφού συνεχάρη την
Διευθύντρια της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την άρτια εισήγησή της, ζήτησε από το Σώμα να οριστεί
στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης, ως εκπρόσωπος του Δήμου Ξάνθης ένα μέλος από τη
παράταξη «Πολίτες για την Αλλαγή», πρόταση η οποία έγινε ομόφωνα αποδεκτή.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του και την αριθμ.πρωτ.12422/143-2013 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει την σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή δασικού δρόμου για την
ύδρευση οικισμών Πιλήματος, Μ. Ευμοίρου και Γέρακα Δήμου Ξάνθης», σύμφωνα με τους όρους και
τις προϋποθέσεις της εγκυκλίου 168651/728/27-4-2012 της Δ/νσης Αναδασώσεων και Ορεινής Υδρονομίας
του Υπουργείου Περιβάλλοντος – Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής.
Β) Εγκρίνει όρους του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης όπως αναγράφονται παρακάτω και
συγκεκριμένα ως εξής :
«ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗN ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ « Κ ΑΤΑΣ Κ ΕΥ Η Δ ΑΣ Ι Κ Ο Υ Δ Ρ ΟΜ Ο Υ Γ Ι Α ΤΗ Ν Υ Δ Ρ ΕΥΣ Η
Ο Ι Κ Ι Σ Μ Ω Ν Μ . ΕΥ Μ Ο Ι Ρ Ο Υ – Γ ΕΡ ΑΚ Α – Π Ι ΛΗ Μ Α Δ Η Μ Ο Υ ΞΑΝΘ Η Σ » , σε δημόσια δάση και δασικές

εκτάσεις στην περιοχή του Δήμου Ξάνθης, της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης.»
Σήμερα την
/
/2013
Οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:
1. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης που νομίμως εκπροσωπείται από τον Γενικό
Γραμματέα κ. Αθανάσιο Καρούντζο
2. Ο Δήμος Ξάνθης , που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Μιχαήλ Στυλιανίδη.
Έχοντας υπόψη:
Το Ν.Δ. 86/69 «Περί Δασικού Κώδικα»(ΦΕΚ Α΄7),
1. Το Ν. 998/79 «Περί προστασίας δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας».(ΦΕΚ Α΄289),
2. Το Ν. 3208/03 «Προστασία των Δασικών Οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση
εμπράγματων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
303/τ.Α΄/24-12-2003),
3. Το άρθρο 57 παρ. 13 του Ν. 2218/94 (ΦΕΚ 90 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παρ.14 του Ν.
2240/94(153 Α΄) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 άρθρο 29 Ν. 3937/2011 «Διατήρηση της
βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 60/τΑ/31-3-2011),καθώς και με την παρ. 3 του άρθρου 53
του Ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος κλπ.». (ΦΕΚ 24 Α΄),
4. Το άρθρο 225 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»(ΦΕΚ 114 Α΄),
5. Το άρθρο 18 παρ. 13 του Ν. 2218/94 (ΦΕΚ 90 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7
του Ν. 2839/00(196 Α΄),
6. Το Π.Δ. 437/81, «περί μελέτης και εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων».(ΦΕΚ 120 Α΄),
7. Το Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων»(ΦΕΚ Α΄
116).

ΑΔΑ: ΒΕ26ΩΚ8-Ζ1Ε

Την αριθμ. 66102/970/23-2-95 απόφαση του Υφυπουργού Γεωργίας «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη
δημιουργία χώρων διημέρευσης και υπαίθριας αναψυχής στα δάση και τις δασικές εκτάσεις της
Χώρας» (ΦΕΚ 170/τ. Β’/14-03-95),(στην περίπτωση που η Π.Σ. περιλαμβάνει έργα δασικής Αναψυχής).
9. Το Π.Δ.146/88 «Όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που
εκτελούνται από τις υπηρεσίες του Υπ. Γεωργίας».(ΦΕΚ 65 Α΄),
10. Τον Ν. 2647/98 (ΦΕΚ 237/τ.Α’/22-10-98) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την
Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»,
11. Τα άρθρα 8,100 και 280 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α΄/7-06-10),
12. Την αριθμ………….. απόφαση του αρμόδιου Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξάνθης , με την οποία
εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης,
13. Το με αριθμ. 2164/4-3-2013 απόφαση της αρμόδιας Δ/νσης Δασών Ξάνθης και τη σχετική
αλληλογραφία για τη σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης.
14. Την αριθμ. ……………….. γνωμοδότηση του Γενικού Διευθυντού Δασών και Αγροτικών υποθέσεων
……………………………..
15. Την σχετική εισήγηση της αρμόδιας Δ/νσης Δασών…………………
16. Την ……………………….πράξη του Επιτρόπου για τον προσυμβατικό έλεγχο της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 1 : Σκοπός – Αντικείμενο της Σύμβασης
Σκοπός της παρούσης Προγραμματικής Σύμβασης είναι η εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή δασικού
δρόμου για την ύδρευση οικισμών Πιλήματος, Μ. Ευμοίρου και Γέρακα Δήμου Ξάνθης » , σε δημόσια
δάση και δασικές εκτάσεις μέσα στα διοικητικά όρια του Δήμου Ξάνθης της Περιφερειακής Ενότητας
Ξάνθης.
ΑΡΘΡΟ 2 : Περιγραφή του έργου.
Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται την κατασκευή δασικού δρόμου κατηγορίας Γ , ο οποίος θα χρησιμεύει
για την κατασκευή αγωγού μεταφοράς ύδατος εντός των ορίων του Δήμου Ξάνθης. Η νέα οδός έχει αφετηρία
υφιστάμενη δασική οδό (προς Τσαλ) στην θέση πυλώνα ΔΕΗ (περίπου 350,00 μ από την Εθνική οδό Νο 14)
. Ακολούθως η οδός στρέφεται Νότια-Νοτιοανατολικά ,με κατεύθυνση τους οικισμούς Μ. Εύμοιρο-ΓέρακαΠίλημα. Η οδός αναπτύσσεται σε δύο τμήματα , το πρώτο από την θέση «πυλώνας» μέχρι την αρχή του
οικισμού Μ. Εύμοιρο, και κατόπιν από το πέρας του οικισμού μέχρι τα όρια του οικισμού Πιλήματος ‘όπου
διασταυρώνεται με δασικό δρόμο όπου και τερματίζει.
Ο κύριος σκοπός κατασκευής του αγωγού ύδρευσης είναι η ενίσχυση της υδροδότησης των οικισμών του Μ.
Ευμοίρου, του Γέρακα, και του Πιλήματος και βεβαίως η συνέχιση παροχής ύδατος στον οικισμό του
Λυκοδρομίου, μέσω πηγών που υδροδοτείται σήμερα μόνο ο οικισμός του Λυκοδρομίου. Η υπάρχουσα
κατάσταση της υδροδότησης των τριών πρώτων οικισμών είναι εξαιρετικά δυσμενής ιδιαίτερα κατά τους
θερινούς μήνες, όπου η έλλειψη ύδατος είναι εξαιρετικά έντονη με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η
ικανοποίηση στοιχειωδών αναγκών.
Παράλληλα η κατασκευή του δασικού δρόμου κρίνεται απαραίτητη για την προστασία των δασών και των
δασικών οικοσυστημάτων της περιοχής από πυρκαγιές εξασφαλίζοντας ύστερα από την εκτέλεση του έργου
την διαρκή, απρόσκοπτη , γρήγορη και άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών οχημάτων.
Επί πλέον για τον σκοπό αυτό θα τοποθετηθούν κρουνοί ύδρευσης ώστε να παρέχεται η πλέον ασφαλής
προστασία του δάσους.
Το μήκος του πρώτου τμήματος της οδού είναι 2.885,57 μ , του δεύτερου τμήματος 2.960,49 μ. Έτσι το
συνολικό μήκος της οδού είναι 5.846,11μ.
Ενδιαμέσως παρεμβάλλεται διαδρομή στο ύψος του οικισμού Μ. Εύμοίρου , στο οποίο δεν απαιτείται η
κατασκευή νέου δρόμου λόγω της ύπαρξης υφιστάμενου.
Η οδός τερματίζει σε υπάρχοντα δασικό δρόμο στα όρια του οικισμού Γέρακα .
Οι συντεταγμένες κατά σύστημα Ε.Γ.Σ.Α. ’87 των σημείων αρχής και πέρατος κάθε τμήματος είναι οι
κάτωθι:
ΤΜΗΜΑ Α’
ΔΙΑΤΟΜΗ
Χ
Ψ
ΑΑ
565820,09
4562302,56
ΑΤ
567477,30
4560893,52
8.

ΔΙΑΤΟΜΗ
ΑΑ
ΑΤ

ΤΜΗΜΑ Β’
Χ
567687,17
569129,71

Ψ
4560987,66
4559502,68
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ΑΡΘΡΟ 3 : Τρόπος εκτέλεσης των έργων.
1. Η μελέτη έχει εγκριθεί αρμοδίως από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης , σύμφωνα με
την νομοθεσία που αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση , και το έργο θα ανατεθεί από τον Δήμο Ξάνθης ,
σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία
2. Η μελέτη του έργου εγκρίθηκε με την αριθμ. 36777/14-6-2012 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης .
3. Η έγκριση των μελετών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την μελέτη και κατασκευή των
δημόσιων δασοτεχνικών έργων (Π.Δ. 437/81, 146/88 ,3669/2008 και 66102/970/23-2-95 απόφαση Υφ.
Γεωργίας).
4. Η επίβλεψη και εποπτεία των κατασκευών, γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει το φορέα
εκτέλεσης του έργου.
ΑΡΘΡΟ 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 Δήμος Ξάνθης
2) «Διευθύνουσα Υπηρεσία ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία» είναι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ξάνθης,
στελεχωμένη με το απαιτούμενο δασοτεχνικό, επιστημονικό και λοιπό προσωπικό, το οποίο εφόσον δεν
υπάρχει, εξασφαλίζεται σύμφωνα με τι διατάξεις του άρθρου 8 του ΠΔ 171/1987 και του άρθρου 100 του
Ν. 3852/2010.
3) «Προϊσταμένη Αρχή ή «Εποπτεύουσα Αρχή» είναι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξάνθης .
4) Η Οικονομική Επιτροπή του ανωτέρω Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 72 Ν.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 Ν. 4024/2011(ΦΕΚ Α΄226/2011).
5) Η Δ/νση Δασών Ξάνθης δίνει τις κάτωθι προεγκρίσεις, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 53 του Ν.
4042/2012 :
i) προέγκριση του τεύχους Δημοπράτησης (ελέγχεται η διακήρυξη, η κατηγορία πτυχίων των 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 την εκτέλεση των έργων της Π.Σ. ορίζονται Δασολόγοι (απόφοιτοι Α.Ε.Ι.) ή Δασοπόνοι
(απόφοιτοι Τ.Ε.Ι.) ή Μηχανικοί ανάλογης ειδικότητας της «Διευθύνουσας Υπηρεσίας».
7) Τεχνικά Συμβούλια. Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
8) Αιτήσεις θεραπείας. Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 227 του Ν. 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 παρ 1 του ιδίου νόμου, ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Αποκεντρωμένης
Διοίκησης.
Άρθρο 5.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 Μακεδονίας - Θράκης :
1. Ο εκάστοτε Γενικός Δ/ντής Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων με τον νόμιμο αναπληρωτή του, ως
πρόεδρος.
2. Ο εκάστοτε Διευθυντής Δασών Ξάνθης με τον νόμιμο αναπληρωτή του.
β) Για τον Δήμο Ξάνθης :
1. Ο Δήμαρχος Ξάνθης , με αναπληρωτή του το νόμιμο αναπληρωτή του.
2. Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης με αναπληρωτή του τον κ. Αντιδήμαρχο
Περιβάλλοντος Δήμου Ξάνθης.
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.
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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.
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 Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ.
87/ Α΄/7-06-10) .
Η επιτροπή παρακολούθησης είναι τετραμελής και αποτελείται από :
1) Έναν Εκπρόσωπο της Δ/νσης Δασών Ξάνθης , με τον αναπληρωτή του, ο οποίος ορίζεται ως πρόεδρος
της επιτροπής .
2) Έναν Εκπρόσωπο του Δασαρχείου Ξάνθης , με τον αναπληρωτή του.
3) Δύο εκπροσώπους του Δήμου Ξάνθης με τους αναπληρωτές τους.
Χρέη γραμματέα θα εκτελεί υπάλληλος που θα ορίσει η Προϊσταμένη Αρχή.
Οι εκπρόσωποι του Δήμου Ξάνθης θα ορισθούν με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και οι εκπρόσωποι
των δασικών υπηρεσιών θα ορισθούν με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας-Θράκης.
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 Δήμου Ξάνθης 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 7 : Δαπάνη – Χρηματοδότηση του έργου.
1. Η προεκτιμώμενη δαπάνη για την υλοποίηση του έργου ανέρχεται στο ύψος των 440.000,00 € , εκ των
οποίων 357.723,58€ η αξία των εργασιών και 82.276,42 € η δαπάνη Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου
με μέριμνα του Δήμου Ξάνθης από πόρους που θα εξασφαλίσει ο ίδιος.
ΑΡΘΡΟ 8 : Χρονική διάρκεια της σύμβασης.
1. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και η διάρκεια της
ορίζεται σε πέντε (5) έτη. Σε περίπτωση εκτάκτων συνθηκών η εκτέλεση της σύμβασης μπορεί να παραταθεί
με τους ίδιους όρους για (2) έτη ακόμη, μετά από αίτηση του Δήμου Ξάνθης , σχετική γνώμη της Επιτροπής
Επίλυσης Διοικητικών Διαφορών (άρθρο 5) και με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.
2. Η σύμβαση μπορεί να διακοπεί μονομερώς από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας-Θράκης, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Επίλυσης Διοικητικών Διαφορών εάν στην πορεία
της εκτέλεσης της διαπιστωθεί η συστηματική άρνηση από το Δήμο Ξάνθης 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 Αρχή και η δαπάνη τους καταλογίζεται σε βάρος του Δήμου Ξάνθης.
ΑΡΘΡΟ 9 : Χρονοδιάγραμμα.
Τα έργα θα εκτελούνται σύμφωνα με ετήσια προγράμματα που θα συντάσσονται από την Διευθύνουσα
Υπηρεσία.
ΑΡΘΡΟ 10 : Τροποποίηση της Σύμβασης.
1. Καμία τροποποίηση της Π.Σ. δεν γίνεται για το αντικείμενο της και τον τρόπο εκτέλεσης των έργων
(Άρθρα
1
και
3).
2. Για τυχόν απαιτούμενη 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
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υποχρέωσή τους ούτε αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται ρητά από
την παρούσα σύμβαση.
ΑΡΘΡΟ 11 : Διαχείριση του έργου.
Τα έργα που δεν αφορούν άμεσα υποδομή δασικής αναψυχής θα παραδοθούν μετά την ολοκλήρωσή τους στο
αρμόδιο Δασαρχείο.
Άρθρο 12: Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων
1. Ο Δήμος Ξάνθης αναλαμβάνει:
Να λαμβάνει τις προεγκρίσεις της παρ 5 του άρθρου 4 της Π.Σ από την Δ/νση Δασών Ξάνθης.
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 «Δικαιώματα Γεωτεχνικών»
(Δ.Ο.Υ. ΚΑΕ 3425).
Να έχει την διεύθυνση, επίβλεψη και ευθύνη παραλαβής των δασοτεχνικών εργασιών Δασολόγος ή και
Δασοπόνος, πτυχιούχος 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 αριθμ.
66102/970/23-2-95 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 Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας-Θράκης/ Διεύθυνση Δασών Ξάνθης .
Να προβεί με ευθύνη του σε προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας της Π.Σ. από το Ελεγκτικό Συνέδριο
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 278 του Ν. 3852/2010.
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 το περιεχόμενό της υπογράφεται ως ακολούθως
σε τέσσερα αντίτυπα (4) από τα οποία έκαστος των συμβαλλομένων θα λάβει δύο (2).»
Γ) Ορίζει Εκπροσώπους του Δήμου Ξάνθης στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης τους:
α) Κυριάκο Παπαδόπουλο Αντιδήμαρχο Ξάνθης με αναπληρωτή τον κ. Σπυριδόπουλο Νικόλαο,
Αντιδήμαρχο Ξάνθης
β) Βορίδη Δημήτριο δημοτικό σύμβουλο με αναπληρωτή του τον Τερζόγλου Μελέτη υπάλληλο του Δήμου
Ξάνθης
γ) Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται ο Χοτζιάρ Χακή, υπάλληλος του Δήμου Ξάνθης.
………………………………………………………………………………………………………………..
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 28-3-2013
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου
Ανδρέου Μαρία - Άννα

