ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μεταξύ των:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ) και
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Αριθμός Πρωτοκόλλου:

- / /2015

Διάθεσης δασοτεχνικού προσωπικού για την υλοποίηση του έργου:

«Μελέτη και εκτέλεση δημοσίων δασοτεχνικών έργων δασικής οδοποιίας
μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ε Κεφαλληνίας) με το Υ.Π.Α.Π.ΕΝ για τη
βελτίωση βατότητας δασικής οδού Γ΄ Κατηγορίας προς Ιερά Μονή Άτρου».
Στο Αργοστόλι σήμερα ………………….., του μηνός……………… 2015 οι
παρακάτω φορείς καλούμενοι στο εξής “Συμβαλλόμενοι” :
α) Η

Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας και Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων

Νήσων, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρο
Γαλιατσάτο ή το νόμιμο αναπληρωτή του και
β) Ο Δήμος Ζακύνθου νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο κ. Παύλο Κολοκοτσά
ή το νόμιμο αναπληρωτή του.
Έχοντας υπόψη:
1) Το Π.Δ.30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης»
2) Τις διατάξεις του άρθρου 99 του Ν. 3852-7/6/2010 ΦΕΚ 87 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
3) Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Τ. Α΄-85/11.04.2012), με θέμα «Ρυθμίσεις για τη
τοπική ανάπτυξη την Αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη Διοίκηση.
4) την αριθμ. …………………απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων για
την αποδοχή των όρων της παρούσης.
5) την αριθμ. …………………απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου για την

αποδοχή των όρων της παρούσης.
6) Το υπ. αριθμ. έγγραφο. ….. Της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτ. Ελλάδος – Πελ/νησου
& Ιονίου περί νομιμότητας της υπ. αριθμ αποφ…..
7) Το υπ. αριθμ. 124962/1468/21.05.2015, έγγραφο του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα : Προγραμματική
σύμβαση σε περιοχή χαρακτηρισμένη ως καταφύγιο άγριας ζωής, μεταξύ Υ.Π.Α.Π.ΕΝ και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων –(Π.Ε Κεφ/νιας), για την μελέτη και
εκτέλεση έργων βελτίωσης βατότητας της οδού πρόσβασης προς την Ι.Μ. Άτρου,
στο τμήμα της που είναι χαρακτηρισμένο ως «Δασική οδός Γ΄ κατηγορίας» και βρίσκεται μέσα στα διοικητικά όρια της Π.Ε Κεφ/νιας.
8) Η υπ. αριθμ. 7/19-5-2015 απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών.
Με την παρούσα Σύμβαση Διαβαθμικής Συνεργασίας καθορίζεται το πλαίσιο
συμφωνίας για την εφαρμογή του εν θέματι έργου και προσδιορίζονται οι τρόποι και οι
διαδικασίες υλοποίησής της.
Περιεχόμενο της Σύμβασης
Μεταξύ των Συμβαλλομένων υπογράφεται η παρούσα Σύμβαση
Διαβαθμικής Συνεργασίας, η οποία

περιέχει τις διατάξεις και τις διαδικασίες που θα

ισχύουν για την υλοποίηση του έργου και συγκεκριμένα:
-

Το προοίμιο και το περιεχόμενο της Σύμβασης (άρθρο 1).

-

Το περιεχόμενο και τους στόχους του Προγράμματος (άρθρο 2).

-

Το αντικείμενο της Σύμβασης (άρθρο 3).

-

Τη διάρκεια της Σύμβασης (άρθρο 4).

-

Πεδίο εφαρμογής της σύμβασης (άρθρο 5).

-

Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων (άρθρο 6).

-

Το όργανο παρακολούθησης της Διαβαθμικής Σύμβασης και αρμοδιότητές του
(άρθρο 7)

-

Τα προβλεπόμενα σε περίπτωση αντισυμβατικής συμπεριφοράς – ρήτρες (άρθρο
8)

-

Τις Τροποποιήσεις της σύμβασης (άρθρο 9)

-

Τα όρια της Σύμβασης και τις Τελικές Διατάξεις (άρθρο 10).

Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα κάτωθι :
Άρθρο 1
Προοίμιο
Για την επίτευξη της αρτιότερης λειτουργίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων
της Π.Ε Κεφ/νιας, σχετικά με την εκπόνηση μελέτης και εκτέλεση έργων βελτίωση
βατότητας της οδού πρόσβασης προς την Ι.Μ. Άτρου στο τμήμα της που είναι
χαρακτηρισμένο ως «Δασική οδός Γ’ Κατηγορίας» και συγκεκριμένα στη βελτίωση κυρίως
των ελιγμών σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις στη θέση, που βρίσκεται μέσα στα
διοικητικά όρια της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλλήνιας.
Οι ανωτέρω γενικοί στόχοι συνηγορούν στην υπογραφή της παρούσας
σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π. Ε Κεφαλληνίας) και του Δήμου Ζακύνθου.
Άρθρο 2
Περιεχόμενο και στόχος του Προγράμματος
Στόχος του προγράμματος είναι η διάθεση Δασοτεχνικού προσωπικού για
την εκπόνηση μελέτης και υλοποίησης του έργων βελτίωση βατότητας της οδού
πρόσβασης προς την Ι.Μ. Άτρου στο τμήμα της που είναι χαρακτηρισμένο ως «Δασική
οδός Γ’ Κατηγορίας» και συγκεκριμένα στη βελτίωση κυρίως των ελιγμών σε δημόσια
δάση και δασικές εκτάσεις στη θέση, που βρίσκεται μέσα στα διοικητικά όρια της
Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλλήνιας όπως συγκεκριμένα αναφέρονται κάτωθι:
Η περιοχή είναι χαρακτηρισμένη ως καταφύγιο άγριας ζωής.
Το έργο περιλαμβάνει τη μελέτη και εκτέλεση των παρακάτω έργων:.
Γενικές εκσκαφές για την ισοπέδωση του εδάφους, καθαρισμός της
υφιστάμενης τάφρου και διάνοιξη τάφρου σε όλο το υπόλοιπο μήκος της οδού,
προκειμένου να γίνεται ομαλά η απορροή των ομβρίων. Θα κατασκευασθούν τεχνικά
απορροής ομβρίων σε έξι (6) θέσεις. Στους ελιγμούς θα κατασκευασθεί ισοπεδωτική
στρώση οδοστρωσίας και θα ακολουθήσει τσιμεντόστρωση με πλέγμα.
Τέλος, θα τοποθετηθούν στηθαία ασφαλείας σε ορισμένες θέσεις και θα γίνει
κατακόρυφη σήμανση της οδού.
Από τις ανωτέρω εργασίες δεν μεταβάλλεται ούτε η οριζοντιογραφία ούτε η μηκοτομή της
υφιστάμενης δασικής οδού, η οποία παραμένει με τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά που
διανοίχθηκε στο παρελθόν από τη Δασική Υπηρεσία.

Πιο συγκεκριμένα τα έργα περιλαμβάνουν:
ΜΕΛΕΤΕΣ ( Συνταγμένες κατά περι μελέτης και εκτέλεσης δασοτεχνικών
έργων διατάξεις).
Α. Γενική μελέτη
Β. Πλήρεις τεχνικές μελέτες για τα έργα που προβλέπονται από την παραπάνω γενική
μελέτη.
ΕΡΓΑ: ( Τα προβλεπόμενα από τις παραπάνω αρμοδίως εγκεκριμένες μελέτες των
περιπτώσεων Α και Β όπως ενδεικτικά περιγράφονται ανωτέρω).

Άρθρο 3
Αντικείμενο της Σύμβασης
Με την παρούσα σύμβαση διαβαθμιδικής συνεργασίας και σύμφωνα με το
Άρθρο 99 παρ.2 του Ν3852/2010, ο Δήμος Ζακύνθου αναλαμβάνει την υποστήριξη της αρμοδιότητας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρεια Ιονίων Νήσων –
(Π.Ε Κεφαλληνίας) στην υλοποίηση του έργου εκπόνηση μελέτης και εκτέλεση
έργων βελτίωση βατότητας της οδού πρόσβασης προς την Ι.Μ. Άτρου στο
τμήμα της που είναι χαρακτηρισμένο ως «Δασική οδός Γ’ Κατηγορίας» και συγκεκριμένα στη βελτίωση κυρίως των ελιγμών σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις
στη θέση, που βρίσκεται μέσα στα διοικητικά όρια της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλλήνιας. και η οποία αρμοδιότητα ασκείται από την Δ/νση Τεχνικών έργων της
Π.Ε Κεφ/νιας βάσει σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης.
Το οποιοδήποτε κόστος δημιουργηθεί από την υλοποίηση της παρούσας
σύμβασης, θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων ΝήσωνΠ.Ε Κεφ/νιας (ενδεικτικά αναφέρονται τα οδοιπορικά των υπαλλήλων που θα
μετακινούνται για την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης – ΚΑΕ 07.11.00.001
προϋπολογισμού Π.Ε Κεφ/νιας με τίτλο «οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση
μετακινούμενων υπαλλήλων.
Άρθρο 4
Διάρκεια της Σύμβασης
Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της από τα συμβαλλόμενα μέρη και συνεχίζεται έως την ολοκλήρωση και ορι-

στική παραλαβή του έργου.
Άρθρο 5
Πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης
Περιοχή εφαρμογής της παρούσας σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας είναι
τα διοικητικά όρια της Π.Ε Κεφ/νιας.
Άρθρο 6
Δικαιώματα και υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων
6.1

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης αναλαμβάνει :
· Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το προσωπικό που θα απασχοληθεί για
την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.
· Να παρέχει στο Δήμο Ζακύνθου τις αναγκαίες πληροφορίες που έχει στη
διάθεσή του και να συνεργάζεται μαζί του.
· Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας.
· Να αναλάβει το συντονισμό των διαδικασιών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

6.2 Ο Δήμος Ζακύνθου αναλαμβάνει:
Να απασχολεί και να διαθέτει προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης των εργασιών και
εκπονήσεων μελετών που μνημονεύονται στο άρθρο 2. Το προσωπικό που θα
απασχολείται για την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης, θα διατίθεται μετά από
απόφαση του Δήμου Ζακύνθου.
Σημειώνεται ότι:
-

το Δασοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Ζακύνθου θα έχει ρόλο και αρμο-

διότητα για την εφαρμογή και την υλοποίησή του έργου όπως αναφέρεται στη σχετική προγραμματική σύμβαση.
· Ο διοικητικός φάκελος της μελέτης και του έργου με όλα τα έγγραφα και την αλληλογραφία, σχετικά με τις διοικητικές πράξεις (όπως χρηματοοικονομικά στοιχεία,

εγκρίσεις, διαβίβαση αλληλογραφίας με άλλες υπηρεσίες και τον ανάδοχο, προωθήσεις εντολών πληρωμής, γενικότερη οικονομική πορεία του έργου, τεχνικά δελτία κλπ), θα κρατείται στη Π.Ε Κεφ/νιας και θα διαχειρίζεται από αρμόδιο τεχνικό
η διοικητικό υπάλληλο που θα ορίζεται ειδικά για κάθε μία. Οι τυχόν έλεγχοι που
θα γίνουν στην πορεία υλοποίησής τους ή και μετά την ολοκλήρωσή τους, θα
αφορούν το Δασοτεχνικό προσωπικό του Δήμου μόνο στο καθαρά τεχνικό αντικείμενο και όχι στις λοιπές διαδικασίες ελέγχου φακέλου της μελέτης, που αφορά
διοικητικές πράξεις, οικονομικά στοιχεία, χρηματοδοτήσεις και πορεία αυτών κλπ.
Άρθρο 7
Όργανο παρακολούθησης της Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας και
αρμοδιότητές του.
7.1 Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται
όργανο με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας», με έδρα τη Κεφαλονιά.
7.2 Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από:
·

Τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε Κεφ/νιας κ. Παναγή Δρακουλόγκωνα,

με αναπληρωτή του την κ. ………….., ……….. της Π.Ε Κεφ/νιας .
Τον κ. Κολοκοτσά Παύλο Δήμαρχο Ζακύνθου με αναπληρωτή του

-

τον κ. ………………………………………..,

………….. Δήμου Ζακύνθου

Το κ. ………………. Προϊσταμένο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

-

της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας με αναπληρωτή της, την κ. Κακονύκτη
Διονυσία υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης.
7.3

Το αντικείμενο της Κοινής επιτροπή Παρακολούθησης είναι:

Α. Παρακολουθεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων μερών
και συντάσσει έκθεση σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης.
Β. Επιλαμβάνεται τυχόν προβλημάτων ή διαφωνιών που θα προκύψουν κατά την
υλοποίηση της σύμβασης. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να δώσει λύση
απευθύνεται στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
Άρθρο 8
Αντισυμβατική συμπεριφορά – 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 αρνήσεως, 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.
Τυχόν διαφωνίες ή διαφορές μεταξύ των συμβαλλομένων για την ερμηνεία και την
εφαρμογή των όρων της παρούσας θα υπάγονται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της
Κεφαλονιάς.
Άρθρο 9
Τροποποιήσεις της σύμβασης
Με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών και μετά από έγκριση των
αρμοδίων για κάθε φορέα οργάνων, η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιείται ή να
συμπληρώνεται ως προς το αντικείμενο, τους πόρους, το χρονοδιάγραμμα και λοιπούς
όρους της σύμβασης καθώς επίσης και να παρατείνεται η διάρκειά της.
Άρθρο 10
Όρια της Σύμβασης και Τελικές Διατάξεις
Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε
συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την παρούσα Σύμβαση ή η
καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η Σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε
συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών
από δικαιώματα ή απαλλαγή από τις υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα
συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από αυτή τη Σύμβαση.
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι και προς
απόδειξή τους συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε σε δύο πρωτότυπα και έλαβε κάθε
συμβαλλόμενο μέρος από ένα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Ο Περιφερειάρχης

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Για το Δήμο Ζακύνθου
Ο Δήμαρχος

Παύλος Κολοκοτσάς

