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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  155/2017      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ ΚΑΙ  

ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΑΣΙΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΑΣΟΥΣ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ – ΣΩΤΗΡΑΣ» 

 

 Σήµερα ∆ευτέρα 19 Ιουνίου 2017 και ώρα 17.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συνήλθε 

σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 12.913/14.6.2017 έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων 

του ∆ηµοτικού Καταστήµατος και επιδόθηκε νόµιµα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του 

άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν παρόντα 

τα 17 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 10 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία 

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 11 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 

3 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 12 Μουράτογλου Ιωάννης 
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4 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 13 Ρυσάφης Αντώνιος 

5 Βερικούκης Χρήστος  14 Σαµλίδης Μιχαήλ 

6 Γιώγας ∆ηµήτριος  15 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

7 ∆ασκάλου Χρήστος  16 Φουνταλής Μιχαήλ  

8 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 17 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

9 ∆ίου Αναστάσιος   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Ζδρου Αικατερίνη  6 Πέτκος Χρήστος 

2 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 7 Σόντρας Ιωάννης  

3 Κούκος Γεώργιος 8 Ταµβίσκου Ευτυχία  

4 Μάρκου ∆ιονύσιος 9 Τσιβόγλου Χρήστος 

5 Πασχάλης Αλέξανδρος 10 Χατζόγλου Ιωάννης 

 

Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της ∆.Κ. Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός, 

για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά 

του. 

Επίσης, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόµιµα οι Πρόεδροι των Τοπικών 

Κοινοτήτων για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη και αφορούν τις 

αντίστοιχες κοινότητές τους και παραβρέθηκαν οι: 

α. Άγρα κ. Θεόφιλος Καραµπάσης 

β. Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος  

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Εκπρόσωπος της Τοπικής 

Κοινότητας Γραµµατικού κ. Νικόλαος Μούκας.  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου άρχισαν να συζητούν 

τα θέµατα. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο 

στον Αντιδήµαρχο Τ.Υ. & Πολεοδοµίας κ. ∆ηµήτριο Ταπαζίδη, ο οποίος έθεσε υπόψη των 
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µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την από 16.6.2017 εισήγηση της ∆/νσης Τ.Υ. & 

Πολεοδοµίας, η οποία έχει ως εξής: 

      «Έχοντας υπόψη : 

1) Την αριθµ. πρωτ. 49821/4-5-2017 αναγγελία πίστωσης για κάλυψη δράσεων 

πυροπροστασίας έτους 2017   

2) Το αριθµ. πρωτ. 6407/11-5-2017 εγγράφου του ∆ασαρχείου Έδεσσας για 

σχεδιασµό και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιµετώπιση κινδύνων 

λόγω των δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2017. 

3) Το αριθµ. πρωτ. 5397/24-4-2017 εγγράφου του ∆ασαρχείου Έδεσσας για τις 

ανάγκες συντήρησης του δασικού οδικού δικτύου για λόγους αντιπυρικής 

προστασίας περιοχής ευθύνης ∆ασαρχείου Έδεσσας. 

4) Το αριθµ. πρωτ. 1069 Φ702.15/19-4-2017 έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 

Έδεσσας. 

5) Την εγκεκριµένη µελέτη του ∆ασαρχείου Έδεσσας µε τίτλο «Μελέτη συντήρησης 

δασικού οδικού δικτύου και αντιπυρικών λωρίδων ∆ασαρχείου Έδεσσας» τµήµα 

της οποίας µε τίτλο «εργασίες συντήρησης του δασικού οδικού δικτύου δηµόσιου 

δάσους Έδεσσας- Σωτήρας» καλούµαστε να υλοποιήσουµε.     

Εισηγούµαστε 

         Α) Την  έγκριση του σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης του ∆ήµου Έδεσσας µε 

την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης για την εκτέλεση εργασιών 

«συντήρησης του ∆ασικού οδικού δικτύου του δηµόσιου δάσους Έδεσσας- Σωτήρας» 

που αποτελεί τµήµα της εγκεκριµένης µελέτης του ∆ασαρχείου Έδεσσας µε τίτλο «Μελέτη 

συντήρησης δασικού οδικού δικτύου και αντιπυρικών λωρίδων ∆ασαρχείου Έδεσσας» 

          Β) Τον ορισµό των  

1) κ. ∆ιγγόλη Γρηγόριο ∆ασολόγο ΠΕ µε αναπληρωτή του τον κ. Μεταξά ∆ηµήτριο 

Γεωπόνο ΠΕ και  

2)  κ. Νεσλεχανίδη Σάββα Αγρ. Τοπογράφο Μηχανικό ΠΕ µε αναπληρωτή του τον 

κ.Γκουγιάννο Ηλία Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΠΕ ως µέλη της Επιτροπή Παρακολούθησης 

της σύµβασης». 

Κατόπιν, ο ανωτέρω Αντιδήµαρχος έθεσε υπόψη των µελών, το σχέδιο της 

Προγραµµατικής Σύµβασης, µεταξύ του ∆. Έδεσσας και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Μακεδονίας -Θράκης, για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης του ∆ασικού οδικού 

δικτύου του δηµόσιου δάσους Έδεσσας- Σωτήρας που αποτελεί τµήµα της εγκεκριµένης 

µελέτης του ∆ασαρχείου Έδεσσας µε τίτλο «Μελέτη συντήρησης δασικού οδικού δικτύου 

και αντιπυρικών λωρίδων ∆ασαρχείου Έδεσσας». 
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Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω,  τις διατάξεις του  

άρθρ. 65 του Ν. 3852/2010 και του άρθρ. 100 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε µε 

το Ν. 4071/2012 

Αποφασίζει οµόφωνα 

Α. Εγκρίνει τη σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Έδεσσας 

και  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, για την εκτέλεση εργασιών 

συντήρησης του ∆ασικού οδικού δικτύου του δηµόσιου δάσους Έδεσσας - Σωτήρας, 

που αποτελεί τµήµα της εγκεκριµένης µελέτης του ∆ασαρχείου Έδεσσας µε τίτλο «Μελέτη 

συντήρησης δασικού οδικού δικτύου και αντιπυρικών λωρίδων ∆ασαρχείου Έδεσσας», 

το  σχέδιο της οποίας έχει ως εξής: 

  «Σήµερα την    ......../........................../ 201.. 

Οι Παρακάτω συµβαλλόµενοι: 

1. Η αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης που νοµίµως εκπροσωπείται από 

τον συντονιστή ∆ρ. Ιωάννη Κ. Σάββα  και 

2. Ο ∆ήµος Έδεσσας, που εκπροσωπείται νόµιµα από τον  κ. Γιάννου ∆ηµήτριο του 

Αριστείδη 

 Έχοντας υπόψη:  

1. Το Ν.∆. 86/69 «Περί ∆ασικού Κώδικα»(ΦΕΚ Α΄7), 

2. Το Ν. 998/79 «Περί προστασίας δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της 

Χώρας».(ΦΕΚ Α΄289), 

3. Το Ν. 3208/03 «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. 2218/94 (ΦΕΚ 90 Α΄), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 

6 παρ.14 του Ν. 2240/94(153 Α΄) και αντικαταστάθηκε µε την παρ. 3 άρθρο29 Ν. 

3937/2011 «∆ιατήρηση 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΄), 

5. Το άρθρο 225 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων»(ΦΕΚ 

114 Α΄), 

6. 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΄), 
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7. Το Π.∆. 437/81, «περί µελέτης και εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων».(ΦΕΚ 120 Α΄), 

8. Το Ν. Ν.4412/2016 ( ΦΕΚ Α’/147/08-08-2016 ) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 

προµηθειών και Υπηρεσιών   (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)» 

9. 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). 

10. Το Π.∆.146/88 «Όργανα που αποφασίζουν και γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε 

θέµατα έργων που εκτελούνται από τις υπηρεσίες του Υπ.Γεωργίας».(ΦΕΚ 65 Α΄), 

11. Τον Ν. 2647/98 (ΦΕΚ 237/τ.Α’/22-10-98) «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στις Περιφέρειες 

και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις», 

12. Τα άρθρα 100 και 280 παρ 2 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α΄/7-06-

10), 

13. Το Π.∆. 110/2011 «∆ιορισµός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 243). 

14. Την 2877/2009 απόφαση Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων». (ΦΕΚ 

2234/τ.Β/2009), 

15. Το Π.∆. 189/5-11-09  «Καθορισµός και ανακατανοµή των αρµοδιοτήτων των 

Υπουργείων» (ΦΕΚ 221Α΄/09) και 24/2010 «Ανακαθορισµός των αρµοδιοτήτων των 

Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π.∆. 189/2009» (ΦΕΚ 56Α΄/10).  

16. Την 23111/2010 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιµατικής Αλλαγής « Συγκρότηση Ενιαίου ∆ιοικητικού Τοµέα µε τίτλο “Ειδική 

Γραµµατεία ∆ασών”» (ΦΕΚ 855/τ.Β΄/18-06-2010). 

17. Την αριθµ……………………. απόφαση του αρµόδιου ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την 

οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης,  

18. Το  µε αριθµ……………………….. έγγραφο της αρµόδιας ∆/νσης ∆ασών …………….  

και τη σχετική αλληλογραφία για τη σύναψη της Προγραµµατικής Σύµβασης. 

19. Την αριθµ. 7926/26-5-2017 έγκριση της µελέτης Συντήρησης ∆ασικού Οδικού ∆ικτύου 

και αντιπυρικών Λωρίδων ∆ασαρχείου Έδεσσας έτους 2017 από την ∆/νση  ∆ασών 

Πέλλας. 

20. Την σχετική εισήγηση της αρµόδιας ∆/ΝΣΗΣ ……………………………..  της Ειδικής 

Γραµµατείας ∆ασών. 
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συµφώνησαν στη σύναψη της παρούσης Προγραµµατικής Σύµβασης: 

Άρθρο 1: Σκοπός - Αντικείµενο της Σύµβασης 

   Σκοπός της παρούσης Προγραµµατικής Σύµβασης είναι  η εκτέλεση «εργασιών 

συντήρησης του ∆ασικού οδικού δικτύου του δηµόσιου δάσους Έδεσσας- Σωτήρας» 

που αποτελεί τµήµα της εγκεκριµένης µελέτης του ∆ασαρχείου Έδεσσας µε τίτλο 

«Μελέτη συντήρησης δασικού οδικού δικτύου και αντιπυρικών λωρίδων ∆ασαρχείου 

Έδεσσας» 

 

Αντικείµενό των εργασιών συντήρησης είναι η άµεση αποκατάσταση των δασικών 

δρόµων  του δηµόσιου δάσους Έδεσσας- Σωτήρας  από ζηµίες που έγιναν λόγω των 

έντονων βροχοπτώσεων κατά το έτος 2017 ,όπως  αυτά αναφέρονται στο επόµενο 

άρθρο . 

Άρθρο 2: Περιγραφή του Έργου 

Η εργασία περιλαµβάνει τη µελέτη και εκτέλεση των παρακάτω εργασιών:. 

 

 (Ενδεικτικά)   

• Ισοπέδωση καταστρώµατος  

• Καθαρισµός και Μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατοµής 

• Καθαρισµός οχετών ανοίγµατος µέχρι και 3,0µ 

• Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος 

      

Άρθρο 3: Τρόπος εκτέλεσης των έργων  

1. Τα έργα και οι εργασίες ανατίθενται ή εκτελούνται από τον ∆ήµο  Έδεσσας, σύµφωνα 

µε την νοµοθεσία που αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ βαθµού τηρουµένων των 

όρων και περιορισµών της παρούσης. 

2. 2. Οι µελέτες συντάσσονται σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες τεχνικές 

προδιαγραφές. 

(Θα αναφερθεί η απόφαση µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και  στην 

περίπτωση που η Π.Σ. αφορά έργα δασικής Αναψυχής οι µελέτες  θα συντάσσονται 

σύµφωνα µε τους  όρους που ορίζονται στην 66102/970/23-2-95 απόφαση του 

Υφυπουργού Γεωργίας (Σχετική εγκύκλιος Αρ. Πρωτ.169694\6997\17-10-1983 «Οδηγίες 
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και σχέδια σύνταξης µελετών διαχείρισης προστατευόµενων φυσικών περιοχών και 

χώρων υπαίθριας αναψυχής). 

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 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. 

 

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 Έδεσσας 

2) «∆ιευθύνουσα Υπηρεσία» ή «Επιβλέπουσα Υπηρεσία»  είναι η Τεχνική Υπηρεσία του 

∆ήµου Έδεσσας, 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  ∆ηµοτικό Συµβούλιο του 

∆ήµου Έδεσσας 

4) Επιβλέποντες για την σύνταξη των µελετών και εκτέλεση των  έργων της Π.Σ. 

ορίζονται     ∆ασολόγοι (απόφοιτοι Α.Ε.Ι.) ή ∆ασοπόνοι (απόφοιτοι Τ.Ε.Ι.) του φορέα 

κατασκευής. 

5) Τεχνικά Συµβούλια. Το Περιφερειακό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης . 

6) 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 .  

 

Άρθρο 5.Επιτροπή Επίλυσης ∆ιοικητικών ∆ιαφορών 

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 το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: 

1. Ο εκάστοτε καθ’ ύλην  αρµόδιος ∆ιευθυντής της  Ειδικής Γραµµατείας ∆ασών  µε τον 

νόµιµο αναπληρωτή του, ως πρόεδρος. 

2. Ο εκάστοτε ∆ιευθυντής της ∆/νσης Αισθητικών ∆ασών , ∆ρυµών και Θήρας ή  

Αναδασώσεων και Ορεινής Υδρονοµίας ή Προστασίας και ∆.Π. ή ∆ιαχείρισης ∆ασών 

και ∆ασικού Περιβάλλοντος  µε τον νόµιµο αναπληρωτή του.  

 

Β) Για τον ∆ήµο  Έδεσσας: 

1. Γιάννου ∆ηµήτριος ∆ήµαρχος , µε αναπληρωτή του τον Ταπαζίδη ∆ηµήτριο. 

 

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 του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και κλιµατικής Αλλαγής . 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, 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΄/7-06-10) . 

 

 Η επιτροπή παρακολούθησης είναι τριµελής και αποτελείται από :   

 

1) Έναν Εκπρόσωπο του αρµόδιου  ∆ασαρχείου,  µε τον αναπληρωτή του.  
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2) ∆ύο εκπροσώπους  του ∆ήµου Έδεσσας, µε τους αναπληρωτές τους. 

 

    Χρέη γραµµατέα θα εκτελεί υπάλληλος που θα ορίσει η Προϊσταµένη Αρχή.  

 

Οι εκπρόσωποι του ανωτέρω ∆ήµου  θα ορισθούν µε απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου και 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 συµβαλλόµενου ∆ήµου Έδεσσας 

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 6: ∆απάνη -Χρηµατοδότηση του έργου 

Η προεκτιµώµενη δαπάνη για την υλοποίηση του έργου, που ανέρχεται στο ύψος των 

16.250,45 € θα καλυφθεί εξολοκλήρου µε µέριµνα του ∆ήµου Έδεσσας, από πόρους που 

έχει την ευθύνη να εξασφαλίσει ο ίδιος. 

 

Άρθρο 7: Χρονική διάρκεια της σύµβασης 

1. Η διάρκεια της παρούσης σύµβασης αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής της και 

ορίζεται σε έξι (6) µήνες. Σε περίπτωση εκτάκτων συνθηκών η εκτέλεση της σύµβασης 

µπορεί να παραταθεί µε τους ίδιους όρους για ……………… ακόµη µετά από αίτηση του 

∆ήµου  Έδεσσας, σχετική γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ασών και µε απόφαση του 

Υπουργείου  Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.  
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2. Η σύµβαση µπορεί να διακοπεί µονοµερώς από τον Υπουργό Περιβάλλοντος 

Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής , µετά από εισήγηση της Επιτροπής Επίλυσης 

∆ιοικητικών ∆ιαφορών  , εάν στη πορεία εκτέλεσής της , διαπιστωθεί η συστηµατική 

άρνηση του ∆ήµου  Έδεσσας,  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  Έδεσσας.   

 

Άρθρο 8: 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 9: Τροποποίηση της σύµβασης 

1. Καµία τροποποίηση της Π.Σ.  δεν γίνεται για το αντικείµενο 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 ∆ασών.  

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 10: ∆ιαχείριση του έργου 

Τα έργα που δεν αφορούν άµεσα υποδοµή δασικής αναψυχής θα παραδοθούν µετά 

την ολοκλήρωσή τους στο αρµόδιο ∆ασαρχείο.  

Η χρήση των έργων - εγκαταστάσεων δασικής αναψυχής, µετά την ολοκλήρωση τους, 

ανατίθεται αρµοδίως στον ∆ήµο Έδεσσας, που δεσµεύεται για την επί είκοσι (20) έτη, 

από  ίδιες πιστώσεις, συντήρησή τους, σύµφωνα µε τους κανόνες προστασίας του 

δάσους, καθώς και για την εύρυθµη λειτουργία του χώρου και την εφαρµογή του 

Κανονισµού Λειτουργίας του χώρου δασικής αναψυχής, που θα πρέπει να εκδοθεί µετά 
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την ολοκλήρωση του έργου, κατά τα οριζόµενα στην 66102/970/23-2-95  απόφαση του 

Υφυπουργού Γεωργίας, από την  αρµόδια δασική υπηρεσία. Η κυριότητα της έκτασης 

πάντως παραµένει στο Ελληνικό ∆ηµόσιο. 

 

Άρθρο 11: ∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων 

 Ο  ∆ήµος Έδεσσας αναλαµβάνει: 

� Να λαµβάνει τις προεγκρίσεις της παρ 5 του άρθρου 4 της Π.Σ από την ∆/νση 

∆ασών Νοµού Πέλλας 

� 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 τη διεύθυνση, επίβλεψη και ευθύνη παραλαβής  του έργου , µε ειδικά για το 

σκοπό αυτό  ∆ασολόγου ή και ∆ασοπόνου, πτυχιούχων ΑΕΙ ή ΤΕΙ αντίστοιχα, καθ΄ 

όλη τη διάρκεια του έργου. 

� 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, καθώς 

και ειδικότερα για τα έργα δασικής αναψυχής τις διατάξεις της αριθµ. 66102/970/23-

2-95 απόφασης του Υφυπουργού Γεωργίας. 

 

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 12: Ακροτελεύτιο 
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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))». 

Β. Ορίζει εκπροσώπους - µέλη της επιτροπής παρακολούθησης της 

προγραµµατικής σύµβασης τους παρακάτω υπαλλήλους του ∆ήµου Έδεσσας: 

 - τον κ. Γρηγόριο ∆ιγγόλη – ∆ασολόγο Π.Ε., ως τακτικό µέλος και αναπληρωτή 

του τον ∆ηµήτριο Μεταξά – Γεωπόνο ΠΕ 

 - τον Σάββα Νεσλεχανίδη -  Αγρ. Τοπογράφο Μηχανικό ΠΕ και αναπληρωτή του 

τον κ. Ηλία Γκουγιάννο – Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΠΕ. 

Γ. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο κ. ∆ηµήτριο Γιάννου για την 

υπογραφή της ανωτέρω Προγραµµατικής Σύµβασης. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  155/2017 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  21.6.2017 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,  

Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου Χρήστος, ∆ηµητριάδης 

Βασίλειος, ∆ίου Αναστάσιος,  Κατσάρα – Βλάχου Μαρία,  

Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μουράτογλου Ιωάννης, 

Παρθενόπουλος Γεώργιος,  Πισλίνας Χρήστος, Ρυσάφης 

Αντώνιος, Σαµλίδης Μιχαήλ,  Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,   

Φουνταλής Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ.   

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

          - Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης  

             Τµήµα ∆ιοικητικό Οικονοµικό Ν. Πέλλας 

 - ∆/νση Τ.Υ. & Πολεοδοµίας κ. Σ. Νεσλεχανίδη 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Προϊστάµενο ∆/νσης Τ.Υ. & Πολεοδοµίας κ. Η. Γκουγιάννο 

- ∆/νση Προγραµµατισµού κ. Γ. ∆ιγγόλη 

- ∆/νση Προγραµµατισµού κ. ∆. Μεταξά 

- Αντιδήµαρχο Τ.Υ. & Πολεοδοµίας κ. ∆. Ταπαζίδη 
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