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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς

Αναρτητέα στο Διαδίκτυο
Αγιά, 30.01.2020
Αριθμ. πρωτ.: 826
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Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
1ης/

6/2020

από το πρακτικό της
29.01.2020 τακτικής συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς
Θέμα 5ο :

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του Δήμου
Λαρισαίων για χρήση δάνειας τεχνικής υπηρεσίας για την εκπόνηση μελετών πρόληψης
ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών
συμβάντων.

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Τετάρτη 29.01.2020, ώρα 18:00, συνήλθε
σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου
653/25.01.2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Ιωάννη Αργυρούλη, που δημοσιεύθηκε στην
ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 4071/2012 και στον ειδικό
χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους
Προέδρους - Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο
67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε
είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1.
Αργυρούλης Ιωάννης (Πρόεδρος)
2.
Αγγελάκας Ιωάννης
3.
4.
Γαλλής Γεώργιος
5.
6.
Ευσταθίου Ηλίας
7.
8.
Κατσιάβας Αστέριος
9.
10.
Καφετσιούλης Απόστολος
11.
12.
Μακροβασίλης Βασίλειος
13.
14.
Μπατζιόλας Ζάχος
15.
16.
Ντάγκας Νικόλαος
17.
18.
Σμυρλής Βασίλειος
19.
20.
Τσιαγκάλης Νικόλαος
21.
22.
Τσιώνης Αστέριος
Απόντες
23.
Αλεξανδρίδου Βασιλική
24.
25.
Μπαλταγιάννη – Σοφολόγη Σοφία
26.
27.
Ολύμπιος Αθανάσιος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο

Αναστασίου Ιωάννης
Γιάνναρος Γεώργιος
Κασίδας Ιωάννης
Κορδίλας Δημήτριος
Κρανιώτης Ευάγγελος
Μπαρμπέρης Πέτρος
Μπελιάς Αντώνιος
Σκαρκάλης Χρήστος
Σωτηρίου Βασίλειος
Τσιντζιράκος Ιωάννης
Καλαγιάς Γρηγόριος
Τριανταφύλλου Αθανάσιος

Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών: Τετάρτη 29.01.2020, ώρα 21:30.
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα,
παρόντες ήταν οι: Γκούμας Μιχαήλ (Αετολόφου), Δολμές Ευάγγελος (Δήμητρας), Ζιμπής Κων/νος
(Σκήτης), Κούκας Γεώργιος (Αγιάς), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Νάστου Ευαγγελία
(Μαρμαρίνης), Τζίκας Χρήστος (Σκλήθρου), Τσάκνης Βασίλειος (Καρίτσας) και Τσιντζιράκος Βασίλειος
(Μελιβοίας).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Υπηρεσιακοί Παράγοντες: Ιωάννης Σπανός και Γρηγόριος Γώγος.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Θέμα 5ο :

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του Δήμου
Λαρισαίων για χρήση δάνειας τεχνικής υπηρεσίας για την εκπόνηση μελετών πρόληψης
ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών
συμβάντων.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Ευάγγελος Κρανιώτης, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Αλιείας, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
Η Γενική Δ/νση Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας
δημοσίευσε την αριθμ. πρωτ.: ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/99217/2679/30-10-2019 Πρόσκληση με τίτλο: «Πρόληψη
ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων»
Υπομέτρο 8.3 του Μέτρου 8 «Επενδύσεις στην Ανάπτυξη Δασικών Περιοχών και στην Βελτίωση της
Βιωσιμότητας των Δασών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.
Ο Δήμος Αγιάς δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της Πρόσκλησης για την σύνταξη των
δασοτεχνικών μελετών με αντικείμενο την Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών
καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων διότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δ. Αγιάς δεν διαθέτει την
αναγκαία στελέχωση (δασολόγο). Για το λόγο αυτό έχει απευθυνθεί στο Δήμο Λαρισαίων, ο οποίος
διαθέτει την απαιτούμενη στελέχωση της Τεχνικής του Υπηρεσίας και είναι σε θέση να υποστηρίξει το
Δήμο στην σύνταξη των δασοτεχνικών μελετών.
Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη:
1) τις διατάξεις των άρθρων 95 και 100 του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2) Τις διατάξεις του Ν 4412/2016, Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών Δημόσιες
Συμβάσεις και ειδικά των άρθρων 44 και 118.
3) Το γεγονός ότι αναγνωρίζεται η ανάγκη του Δήμου Αγιάς να υποστηριχθεί από το Δήμο Λαρισαίων για
την σύνταξη των δασοτεχνικών μελετών με αντικείμενο την Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών
πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων.
εισηγούμαι με απόφασή σας:
1. Να εγκρίνετε τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του Δήμου
Λαρισαίων, για την σύνταξη των δασοτεχνικών μελετών με αντικείμενο την «Πρόληψη ζημιών σε
δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων»
σύμφωνα με το Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης που επισυνάπτεται στην παρούσα.
2. Να ορίσετε εκπρόσωπο του Δήμου Αγιάς (Κύριος του Έργου) για την παρακολούθηση της
Προγραμματικής Σύμβασης, που θα είναι και πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης τον
Δήμαρχο Αγιάς Αντώνη Γκουντάρα, με αναπληρωτή του τον Αντιδήμαρχο Αγιάς Κρανιώτη
Ευάγγελο.
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Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη:
- την εισήγηση του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας,
- τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 (Α΄ 87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
- την με αριθμό πρωτ.: ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/99217/2679/30-10-2019 Πρόσκληση της Γενικής Δ/νση Δασών
& Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, με τίτλο: «Πρόληψη
ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων»
Υπομέτρο 8.3 του Μέτρου 8 «Επενδύσεις στην Ανάπτυξη Δασικών Περιοχών και στην Βελτίωση της
Βιωσιμότητας των Δασών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020,
- το γεγονός ότι αναγνωρίζεται η ανάγκη του Δήμου Αγιάς να υποστηριχθεί από το Δήμο Λαρισαίων
για την σύνταξη των δασοτεχνικών μελετών με αντικείμενο την Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας
δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων.
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Αποφασίζο υμε ο μό φωνα
1. Εγκρίνουμε τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του Δήμου
Λαρισαίων, για την σύνταξη των δασοτεχνικών μελετών με αντικείμενο την «Πρόληψη ζημιών σε
δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων»
σύμφωνα με το Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης που επισυνάπτεται στην παρούσα.
2. Ορίζουμε εκπρόσωπο του Δήμου Αγιάς (Κύριος του Έργου) για την παρακολούθηση της
Προγραμματικής Σύμβασης, που θα είναι και πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης τον
Δήμαρχο Αγιάς Αντώνη Γκουντάρα, με αναπληρωτή του τον Αντιδήμαρχο Αγιάς Κρανιώτη
Ευάγγελο.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 6/2020.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Ιωάννης Αργυρούλης
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ1
(Άρθρο 100 Ν. 3852/2010)

Στην Αγιά, σήμερα …/…/201.. ημέρα …………………, οι ακόλουθοι συμβαλλόμενοι:
1. Ο Δήμος Αγιάς, που εδρεύει στην Αγιά και εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Κο Αντώνη
Γκουντάρα, Δήμαρχο, σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Αγιάς με αριθμό
……/201…, η οποία εκδόθηκε με τις σχετικές διατάξεις (1ος συμβαλλόμενος - κύριος της τεχνικής
μελέτης).
2. Ο Δήμος Λαρισαίων που εδρεύει στη Λάρισα και εκπροσωπείται κατά νόμο από τον
(ονοματεπώνυμο), (ιδιότητα), σύμφωνα με την απόφαση του ……………………………… με αριθμό
……../201.., που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις (2ος συμβαλλόμενος)
λαμβάνοντας υπόψη :
1) τις διατάξεις των άρθρων 95, 100, 204 και 206 του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2) Τις διατάξεις του Ν 4412/2016, Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών Δημόσιες
Συμβάσεις και ειδικά των άρθρων 44 και 118.
3) Το γεγονός ότι αναγνωρίζεται η ανάγκη του Δήμου Αγιάς, να υποστηριχθεί από το Δήμο Λαρισαίων
για την σύνταξη των δασοτεχνικών μελετών με αντικείμενο την Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας
δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων.
4) Την αριθμ. ……../201…… απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ………………, με την οποία εγκρίνεται η
σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο (ή την Περιφέρεια ή άλλο φορέα)………………………
5) Την αριθμ. ……../201…… απόφαση του Δημοτικού (ή Περιφερειακού ή άλλου) Συμβουλίου
………………,

με

την

οποία

……………………………………………

εγκρίνεται

η

σύναψη

Προγραμματικής

Σύμβασης

με

το

Δήμο
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συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Ο Δήμος Αγιάς δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της Πρόσκλησης για την σύνταξη των
δασοτεχνικών μελετών με αντικείμενο την Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών,
φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων διότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δ. Αγιάς δεν
διαθέτει την αναγκαία στελέχωση (δασολόγο). Για το λόγο αυτό έχει απευθυνθεί στο Δήμο Λαρισαίων,
ο οποίος διαθέτει την απαιτούμενη στελέχωση της Τεχνικής του Υπηρεσίας και είναι σε θέση να
υποστηρίξει το Δήμο στην σύνταξη των δασοτεχνικών μελετών.

Άρθρο 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η μεταβίβαση της αρμοδιότητας της
διευθύνουσας (επιβλέπουσας) υπηρεσίας στα πλαίσια της επίβλεψης της σύνταξη των δασοτεχνικών
μελετών με αντικείμενο την Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών
καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (ή Έργων) - Δ/νση
Πρασίνου του Δήμου Λαρισαίων.
Άρθρο 2
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΟΜΕΝΩΝ
Η λειτουργία της υποβολής της πρότασης και της αναθέτουσας αρχής γίνεται από το Δήμο Αγιάς (κύριο
της τεχνικής μελέτης) καθώς και η οικονομική διαχείριση. Όργανα της αναθέτουσας αρχής είναι τα
αρμόδια όργανα του Δήμου Αγιάς (κυρίου της τεχνικής μελέτης).
Ο Δήμος Λαρισαίων αναλαμβάνει δια των αρμοδίων υπηρεσιών του να συντάξει και θεωρήσει τις
δασοτεχνικές μελέτες. Αρμόδια για την άσκηση του ρόλου της Διευθύνουσας υπηρεσίας για την σύνταξη
των δασοτεχνικών μελετών είναι η Διεύθυνση ….(τίτλος τεχνικής υπηρεσίας)….., η οποία θα διαθέσει το
επαρκές ανθρώπινο δυναμικό και τα μέσα για την άσκηση του ρόλου αυτού.
Στο

πλαίσιο

υλοποίησης

(2οςσυμβαλλόμενος)

του

ρόλου

της

Διευθύνουσας

υπηρεσίας

ο

Δήμος

Λαρισαίων

αναλαμβάνει την άσκηση του ρόλου της Διευθύνουσας υπηρεσίας με στελέχη της.

Ο Δήμος Αγιάς (τίτλος Κυρίου της τεχνικής μελέτης) έχει την ευθύνη της λειτουργίας των αρμόδιων
οργάνων της αναθέτουσας αρχής για την διαδικασία υποβολής της πρότασης, ανάθεσης και την
υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο. Επίσης ορίζει συγκεκριμένα στελέχη 2 του (Παράρτημα Ι),
επιφορτισμένα με την υποχρέωση της συνεργασίας με τα στελέχη του Δ. Λαρισαίων .

2

Αν υπάρχει η δυνατότητα

2
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Άρθρο 3
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η ισχύς της σύμβασης αυτής αρχίζει με την υπογραφή της και διαρκεί μέχρι και την έγκριση και οριστική
παραλαβή των δασοτεχνικών μελετών που αναφέρεται στο άρθρο 1.
Άρθρο 4
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Για την παρακολούθηση του αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης με τις αποφάσεις των
συμβαλλομένων ορίζεται Επιτροπή Παρακολούθησης των όρων της σύμβασης , η οποία αποτελείται από
έναν εκπρόσωπο από κάθε συμβαλλόμενο με τον αναπληρωτή του3. Υπεύθυνος για την εκπροσώπηση
της Επιτροπής έναντι τρίτων ορίζεται ο εκπρόσωπος του Δήμου Αγιάς. (Κυρίου της τεχνικής μελέτης). Η
Επιτροπή παρακολούθησης συνεδριάζει μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τα μέλη της, προκειμένου
να αντιμετωπίσει προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκειά της, σε σχέση με τη συγκεκριμένη
τεχνική μελέτη. Σκοπός του οργάνου παρακολούθησης ειδικότερα είναι:
•

Η ρύθμιση λεπτομερειών και διαδικαστικών θεμάτων που τυχόν απαιτηθούν για την εφαρμογή
των όρων της σύμβασης.

•

Η επίλυση προβλημάτων που ενδεχομένως θα προκύψουν από την ερμηνεία και εφαρμογή της.

•

Η παρακολούθηση υλοποίησης και η πιστοποίηση γεγονότων και καταστάσεων που αφορούν
την πορεία της.

Κατόπιν συμφωνίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του παρόντος άρθρου, ορίζεται η συχνότητα
υποβολής του ως άνω αναφερομένου «Δελτίου Ενεργειών», όπως επίσης και αυτή καθ’ αυτή η ανάγκη
ύπαρξής του. Σε κάθε περίπτωση η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (ή Έργων) - Δ/νση Πρασίνου του

Δήμου Λαρισαίων είναι υποχρεωμένη να παράσχει ενημέρωση προς τον Δήμο Αγιάς ( Κύριο της τεχνικής
μελέτης) σχετικά με την πρόοδο του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης, όταν της ζητηθεί.
Άρθρο 5
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης συνεργασίας πραγματοποιείται
μετά από απόφαση των αρμοδίων οργάνων (Δημοτικών) Συμβουλίων των συμβαλλομένων μερών.
Τυχόν λειτουργικές δαπάνες σχετικές με την υλοποίηση της παρούσας προγραμματικής Σύμβασης που
θα απαιτηθούν θα καλύπτονται από τον ήδη εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Αγιάς (κύριος της

τεχνικής μελέτης)
Άρθρο 6
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Ρητά συμφωνείται ότι στην περίπτωση που ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν εκπληρώνει ή
εκπληρώνει πλημμελώς τις υποχρεώσεις του, το άλλο μέρος μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση. Αυτά
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συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι και προς απόδειξή τους
συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, που αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε από αυτούς, υπογράφηκε σε 2
πρωτότυπα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Δήμος Αγιάς
…………………………………………………
Δήμος Λαρισαίων
…………………………………………………
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