
 
 
 
 
  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα πρακτικά της με αριθμό 21ης/2017, συνεδρίασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου τo Σάββατο 1 Δεκεμβρίου 2018 στην Κέρκυρα. 
 
Αριθ. Απόφασης 204-21/2018  ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήψη απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου «Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ε Κεφ/νιας) & Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας για τη βελτίωση βατότητας δασικής οδού Γ’ κατηγορίας, προς Ιερά 
Μονή Άτρου». 
 
Στην Κέρκυρα σήμερα ημέρα  Σάββατο 1 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 10:00 
συνήλθαν τα  μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας  Ιονίων 
Νήσων που αναδείχθηκαν κατά τις εκλογές της 25ης Μαΐου 2014 και 
ανακηρύχθηκαν με την υπ΄ αριθμ.827/2014 απόφαση του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Κέρκυρας, κατόπιν  της με αριθμ. πρωτ. οικ. 106446/71/23-11-
2018  προσκλήσεως  του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου κου 
Μωραΐτη Χρήστου, η οποία επιδόθηκε μέσα στη νόμιμη προθεσμία, σύμφωνα  
με τις  διατάξεις των άρθρων 165, 167,168 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 6 
παρ. 9 του Ν. 4071/11-4-2012. 
 
Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν :  
1. Χρήστος Μωραΐτης του Γερασίμου, Πρόεδρος του Π.Σ. 
2. Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου 
3. Ιωάννης Φοντάνας του Νικολάου – Λόρις 
4. Διονύσιος – Φώτιος (Σάκης) Τσούκας 
5. Διονύσιος Στραβοράβδης του Παναγιώτη 
6. Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ – Σωτηρίου 
7. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου 
8. Σπυριδούλα – Σοφία Αγγουράκη του Δημητρίου 
9. Σπυρίδων Βλαχόπουλος του Βασιλείου  
10. Ιωάννης Κουλούρης του Ανδρέα 
11. Σταύρος Γρηγόρης του Γεωργίου 
12. Λουκία Κατωπόδη του Αντωνίου 
13. Σπυρίδων Τσιντήλας του Χρυσοστόμου 
14. Παναγιώτης Φιλίππου του Γεωργίου 
15. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος του Σωτηρίου 
16. Αικατερίνη Βαγγελάτου του Γερασίμου 
17. Σουσσάνα Πεφάνη του Αγγέλου 
18. Θεόδωρος Καμπίτσης του Αναστασίου 
19. Σπυρίδων Σπύρου του Πέτρου 
20. Ευστάθιος - Σωτήριος Κουρής του Σπυρίδωνος 
21. Γεώργιος Τσιλιμιδός του Γεράσιμου 
22. Θεόδωρος Γουλής του Σπυρίδωνος 



23. Ιωάννης Κορφιάτης του Χαραλάμπους 
24. Αλέξανδρος Δεσύλλας του Γεωργίου 
25. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος του Στεφάνου 
26. Θεόδωρος Μπούκας του Ιωάννη 
27. Γεώργιος Συγούρος του Αντωνίου 

 
 
Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

1. Γεώργιος Στασινόπουλος του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος του Π.Σ. 
2. Δημήτρης Μπιάγκης του Σπυρίδωνος, Γραμματέας του Π.Σ 
3. Σπυρίδων Δραζίνος του Δημητρίου 
4. Κων/νος Γκούσης του Θεοδώρου 
5. Μαρίνα Μοσχάτ του Ευαγγέλου 
6. Παναγιώτης (Τάκης) Μεταλληνός του Νικολάου 
7. Θεόδωρος Βερύκιος του Δημητρίου 
8.  Χαρίλαος Μαρκουτσάς του Διονυσίου 
9.  Γεώργιος Καλούδης του Νικολάου 
10.  Χρύσανθος Σαρλής του Μιχαήλ 
11. Πραξιτέλης Σούνδιας του Δημητρίου 
12. Σπυρίδων Χαγιάννης (Καμπάνης) του Γερασίμου 
13. Χρήστος Άνθης του Κωνσταντίνου 
14. Νικόλαος Ποταμίτης του Βαπτιστή 
 
 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο σαράντα ένα 
(41) Περιφερειακών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες  είκοσι επτά (27) και ο 
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος 
Γαλιατσάτος, ο  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε  Λευκάδας κ. Θεόδωρος Χαλικιάς,  
και ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου κ. Ελευθέριος Νιοτόπουλος. 
 
                                      --------Παράλειψη----------- 
 
Μετά την εκφώνηση του καταλόγου προσήλθε ο  Περιφερειακός Σύμβουλος κ. 
Δημήτρης Μπιάγκης του Σπυρίδωνος. 
Κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων προσήλθαν ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. 
Κεφαλληνίας και Ιθάκης κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας, η Αντιπεριφερειάρχης 
Π.Ε. Κέρκυρας κ. Νικολέττα Πανδή και ο  Περιφερειακός Σύμβουλος κ. 
Παναγιώτης (Τάκης) Μεταλληνός 
Κατά τη διάρκεια των επερωτήσεων προσήλθαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι 
κ.κ. Χρήστος Άνθης του Κωνσταντίνου, Κων/νος Γκούσης του Θεοδώρου και 
Σπυρίδων Δραζίνος του Δημητρίου.  
 
 

--------Παράλειψη---------- 
 

 
Θέμα 18ο  Η.Δ : Λήψη απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου «Έγκριση 
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ε Κεφ/νιας) 



& Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη βελτίωση βατότητας 
δασικής οδού Γ’ κατηγορίας, προς Ιερά Μονή Άτρου». 
 
 
 
Με την έναρξη της Συνεδρίασης  ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας και 
Ιθάκης  κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας κατέθεσε τα κάτωθι:  
 
 
 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & 
ΙΘΑΚΗΣ 
 
 
Πληροφορίες: Αικ. Μαζαράκη 
Τηλέφωνο:2671360555 
email: katerina.mazaraki@pin.gov.gr 
 

 
  Αργοστόλι, 22.11.2018  
  Αρ. Πρωτ.: οικ. 106078/24460 
 
           ΠΡΟΣ:  
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας 
Διεύθυνση Διοίκησης 
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων 
Για το Περιφερειακό Συμβούλιο 
 

Θέμα: Εισήγηση: Λήψη απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου «έγκριση 
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ε Κεφ/νιας) 
& Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη βελτίωση βατότητας 
δασικής οδού Γ’κατηγορίας, προς Ιερά Μονή Άτρου». 

     Σας γνωρίζουμε ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο με προγενέστερες  
αποφάσεις του  έχει εγκρίνει  τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης για 
την υλοποίηση του  εν θέματι  έργου.   Ωστόσο, λόγω αδυναμίας 
εύρεσης δασοτεχνικού προσωπικού  από Δημόσια Υπηρεσία, η 
προγραμματική σύμβαση συντάσσεται ξανά με την πρόβλεψη 
συνδρομής ιδιώτη δασολόγου –δασοπόνου, οπότε και πρέπει να   
συναφθεί  εκ νέου μεταξύ της ΠΙΝ  & του αρμόδιου Υπουργείου . 

Σκοπός της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης, προϋπολογισμού 
200.000€, είναι  η μελέτη και εκτέλεση έργων βελτίωσης βατότητας της 
οδού πρόσβασης προς την Ιερά Μονή 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 Κεφαλληνίας.  

Για το λόγο αυτόν συντάχθηκε το συνημμένο νέο σχέδιο 
Προγραμματικής Σύμβασης και παρακαλούμε όπως, το Συμβούλιο 
προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες έγκρισής του, προκειμένου να 
πραγματοποιηθεί το έργο. Επίσης, παρακαλούμε για  την 
εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη για την υπογραφή της Σύμβασης , 
καθώς και για τον ορισμό δύο (2) εκπροσώπων  της Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων/Π.Ε. Κεφαλληνίας & Π.Ε.Ιθάκης με τους αναπληρωτές τους, στην 
Επιτροπή Παρακολούθησης της συγκεκριμένης Σύμβασης ( ένας 
αιρετός και ένας υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε.Κεφαλληνίας ).   

 
Συν. Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης 
 
       Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
        
 
            ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ 
 
 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
 

«Για την μελέτη και εκτέλεση δημοσίων δασοτεχνικών έργων δασικής οδοποιίας 
μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ε Κεφαλληνίας) και του Υ.Π.ΕΝ ».  
 
Σήμερα την .........................................  2018 

Οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 
1. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)  που νομίμως 

εκπροσωπείται από τον  Υπουργό κ.                και 
2. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Π.Ε Κεφαλληνίας) που εκπροσωπείται νόμιμα από 

τoν Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, κ. Γαλιατσάτο  Θεόδωρο.  
  

Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν.Δ. 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικα»(ΦΕΚ Α΄7), 
2. Το Ν. 998/1979 «Περί προστασίας δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της 

Χώρας».(ΦΕΚ Α΄289), 
3. Το Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α΄) όπως 

αυτός τροποποιήθηκε από το Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31.03.2011) για τη 
διατήρηση της βιοποικιλότητας και ισχύει σήμερα. 

4. Το άρθρο 18 παρ. 13 του Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με 
την παρ. 2 του  άρθρου 7 του Ν. 2839/2000 (196 Α΄), 

5. Το άρθρο 57 παρ. 13 του Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90 Α ́), όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 6  παρ .14  του  Ν.  2240/1994(153  Α ́)  και  αντικαταστάθηκε  με  την  
παρ.  3  άρθρο 29  Ν.  3937/2011   «Διατήρηση   της   βιοποικιλότητας   και   
άλλες   διατάξεις»   (ΦΕΚ  60/τΑ/31.03.2011), καθώς και με την παρ. 3 του 
άρθρου 53 του Ν. 4042/2012 «Ποινική  προστασία του περιβάλλοντος κλπ.» . 
(ΦΕΚ 24 Α ́). 

6. Τον Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/τ. Α΄/22.10.98) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις 
Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» 

7. Τις διατάξεις των άρθρων 1,2,3 & 4 του Νόμου 3010/2002 (ΦΕΚ 91Α /25-04-02) 
με τις οποίες αντικαθίστανται τα άρθρα 3,4 & 5 του Ν.1650/1986 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

8. Το Ν. 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΄/24.12.2003), 

9. Το Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής 
δημοσίων έργων» (ΦΕΚ Α΄ 116).  



10. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/11.04.2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, 
την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 
2009/50/ ΕΚ». 

11. Τα άρθρα 100, 278 και 280 παρ. 2 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης 
(Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α΄/07.06.10)  

12. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρέωση ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις». 

13. To N.4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/18.04.2013) «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού 
Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες 
διατάξεις». 

14. Το Π.Δ. 437/1981, «περί μελέτης και εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων».(ΦΕΚ 120 
Α΄), 

15. Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ 84Α /87) «Όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν και 
ειδικές ρυθμίσεις  σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης» 

16. 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 65Α)  

17. Το Π.Δ. 147/2010 (ΦΕΚ 240/τ.Α΄/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει . 

18. Το Π.Δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232/τ.Α΄/27.12.2010) «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.» 

19. Το Π.Δ. 189/05.11.2009 «Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των 
Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α΄/09) και 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων 
των Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π. Δ. 189/2009» (ΦΕΚ 56Α΄/10). 

20. Το Π.Δ. 100/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής» (Α' 167), όπως ισχύει 

21. Το Π.Δ. 69/2015 «Διορισμός του Αλέξιου Τσίπρα του Παύλου, ως 
Πρωθυπουργού» (Α' 113). 

22. Το Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε 
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, 
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής 
Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
(ΦΕΚ 114Α΄). 

23. Το Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄116). 

24. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α/31.01.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή 
γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και 



υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων 
εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 
42), αρμοδιότητας των Περιφερειών» 

25. Την αριθμ. Υ2/22-9-2015 Απόφαση του Πρωθυπουργού  «Σύσταση Θέσεων 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» ( Β΄2076) 

26. Την αριθμ. Υ31/9-10-2015 Απόφαση  Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό    Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιωάννη Τσιρώνη» 
(Β΄2183 ). 

27. Την υπ’ αριθ. 201/05-01-2016 απόφαση του Υπουργού και του Αν. Υπουργού 
Υ.Π.ΕΝ.  «Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού», του  Υπουργού 
Περιβάλλοντος και  Ενέργειας και «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» του 
Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Γενικό Γραμματέα 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και 
Αστικού Περιβάλλοντος, στο Γενικό Γραμματέα  Ενέργειας και Ορυκτών 
Πρώτων Υλών, στον Ειδικό Γραμματέα Υδάτων, στους Προϊσταμένους των 
Γενικών Διευθύνσεων, στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και στους 
Προϊσταμένους Τμημάτων και των Αυτοτελών Τμημάτων και τους 
Προϊσταμένους του  ΣΕΠΔΕΜ  και  τον Προϊστάμενο και τους Προϊσταμένους 
Μονάδων της Επιτελικής Δομής  ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ (ΦΕΚ 6 Β΄). 

28. Το με αρ. πρωτ. 168651/728/27.04.2012 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας 
Δασών της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών & Φυσικού 
Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.Κ.Α. με θέμα «Προγραμματικές Συμβάσεις για τη 
μελέτη και εκτέλεση δασοτεχνικών έργων σε δημόσια δάση και δασικές 
εκτάσεις»(ΑΔΑ:Β49Κ0-Γ25). 

29. Την εγκύκλιο 6 του Υπουργείου Εσωτερικών 15400/17.04.2013 (ΑΔΑ ΒΕΑΑΝ-
ΨΒΤ) «Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ/τος 7/2013 σε θέματα 
έργων του ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 αρμοδιότητας 
των Περιφερειών.» 

30. Την αριθμ  ………………………………………….. απόφαση του Περιφερειακού 
συμβουλίου Ιονίων Νήσων, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας 
Προγραμματικής Σύμβασης. 

31. Την αριθ……………………………….. «Έλεγχος νομιμότητας της αριθ. 
………………………απόφασης του Περιφερειακού  Συμβουλίου της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» 

32. Το με αριθμ………………….. έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Δασών και 
Αγροτικών Υποθέσεων της Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. και τη σχετική αλληλογραφία για τη 
σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης. 

33. Το αρ. 28 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/11.03-2015) «Εκδημοκρατισμός της 
Διοίκησης-Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. 
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις.» 

34. Η υπ΄ αρ. 15870/15-05-2017 (ΦΕΚ 250/Υ.Ο.Δ.Δ/26.05.2017) Απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών περί : «Διορισμού του Νικολάου Παπαθεοδώρου του 
Αγγελάκη ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.» 

35. Το υπ. αριθμ. …………………..έγγραφο του Υπουργείου Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας  



36.   Την υπ΄ αρ.  ……………………… Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων 
περί έγκρισης διάθεσης  πίστωσης. 

38. Την αριθμ. ……………………  γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών 
 
 

συμφώνησαν στη σύναψη της παρούσης Προγραμματικής Σύμβασης: 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1: Σκοπός - Αντικείμενο της Σύμβασης 
 
 

Σκοπός της παρούσης Προγραμματικής Σύμβασης είναι  η μελέτη 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 Κεφαλληνίας.  
 

 

 
ΑΡΘΡΟ 2: Περιγραφή του Έργου 
 
Η περιοχή είναι χαρακτηρισμένη ως καταφύγιο άγριας ζωής(ΚΑΖ). 
 
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 τις  περί 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: Τρόπος εκτέλεσης των έργων 



 
1. Οι μελέτες και τα έργα ανατίθενται ή εκτελούνται από τη Περιφέρεια Ιονίων 
Νήσων, σύμφωνα με την νομοθεσία που αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση Β΄ βαθμού 
τηρουμένων των όρων και περιορισμών της παρούσης. 
2. Οι μελέτες συντάσσονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους όρους που 
ισχύουν                   ( 92833/4679/1-12-1997 Υπ. Γεωργίας, 126386/1730/10-6-1966 
Υπ. Γεωργίας)    
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 
κτλ). 
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 η Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας 

(Δ/νση Τεχνικών Έργων). 
2) «Διευθύνουσα Υπηρεσία» ή «Επιβλέπουσα Υπηρεσία»  είναι το τμήμα 

συγκοινωνιακών έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Κεφαλληνίας, 
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 η Δ/νση Τεχνικών Έργων 
της Π.Ε Κεφαλληνίας και κατά περίπτωση σύμφωνα με το Π.Δ 7/2013 η 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 

4) Η Οικονομική Επιτροπή της  Περιφέρειας Ιονίων Νήσων  σύμφωνα με το άρθρο 
176  Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 5 του Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85Α΄/11.4.2012) είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση των όρων, 
τη σύνταξη των διακηρύξεων και τη διεξαγωγή και κατακύρωση των 
δημοπρασιών και διαγωνισμών, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών 
επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, 
υπαλλήλους της Περιφέρειας ή Δημοσίους υπαλλήλους. 
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 Δνση Δασών Κεφαλληνίας, 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 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 την 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 Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε Κεφαλληνίας & 
Ιθάκης. 



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 (σύμφωνα και με το Π.Δ 7/2013).  
 

 
 
 

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 το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας: 
 
1. Ο εκάστοτε καθ ύλην αρμόδιος Διευθυντής της Δ/νσης Δασικών Έργων και 
υποδομών με τον νόμιμο αναπληρωτή του ως πρόεδρος.  
2. Ο εκάστοτε Διευθυντής της Δ/νσης Διαχείρισης  Δασών και Δασικού 
Περιβάλλοντος με τον νόμιμο αναπληρωτή του.   
 
Β) Για τη Περιφέρεια Ιονίων Νήσων: 
 
1. Ο Περιφερειάρχης, με το νόμιμο αναπληρωτή του. 
2. Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Κεφαλληνίας με το νόμιμο αναπληρωτή  
 
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 και Ενέργειας. 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) όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 
85/11.4.2012) ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση ενσωμάτωσης οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και ισχύει σήμερα . 

 
 Η επιτροπή παρακολούθησης είναι τετραμελής και αποτελείται από :   
 

1) Έναν Εκπρόσωπο της αρμόδιας Δ/νσης Δασών  Κεφαλληνίας , με τον αναπληρωτή 
του,  ο οποίος ορίζεται ως  πρόεδρος της επιτροπής . 

2) Έναν Εκπρόσωπο του τμήματος δασοτεχνικών έργων της Δ/νσης Δασών ,  με τον 
αναπληρωτή του (επειδή δεν υπάρχει Δασαρχείο).  

3) Δύο εκπροσώπους  της  Περιφέρειας Ιονίων Νήσων-(Π.Ε Κεφαλληνίας), με τους 
αναπληρωτές τους. 

    Χρέη γραμματέα θα εκτελεί υπάλληλος που θα ορίσει η Προϊσταμένη Αρχή.  
 
Οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ε Κεφαλληνίας) θα ορισθούν 

με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και οι εκπρόσωποι των δασικών 
υπηρεσιών θα ορισθούν με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης.  

 
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 της Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων (Π.Ε Κεφ/νιας)  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.  
 
 

Άρθρο 7: Δαπάνη -Χρηματοδότηση του έργου 
 

Η προεκτιμώμενη δαπάνη για την υλοποίηση του έργου, που ανέρχεται στο 
ύψος των 200.000 € συμπεριλαμβανομένου ΕΟ + ΓΕ, απρόβλεπτων, αναθεώρησης 
και ΦΠΑ, θα καλυφθεί εξολοκλήρου με μέριμνα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ε 
Κεφ/νιας), από πόρους που έχει την ευθύνη να εξασφαλίσει η ίδια. 

Πιο συγκεκριμένα το έργο θα χρηματοδοτηθεί από Π.Δ.Ε ΣΑΕΠ 022 
«Συντήρηση οδικού δικτύου Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2013» με Κ.Α.Ε 04.072 
9453.04.002.014.002.001  
 
 

Άρθρο 8: Χρονική διάρκεια της σύμβασης 
 



1. Η διάρκεια της παρούσης σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της 
και ορίζεται σε 2 έτη. Σε περίπτωση εκτάκτων συνθηκών η εκτέλεση της σύμβασης 
μπορεί να παραταθεί με τους ίδιους όρους για 1 ακόμη έτος μετά από αίτηση της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων(Π.Ε Κεφαλληνίας), σχετική γνώμη του Τεχνικού 
Συμβουλίου Δασών και με απόφαση του Υπουργείου  Περιβάλλοντος και Ενέργειας.  
2. Η σύμβαση μπορεί να διακοπεί μονομερώς από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Επίλυσης Διοικητικών Διαφορών , εάν 
στη πορεία εκτέλεσής της , διαπιστωθεί η συστηματική άρνηση της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων,  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 Δασική Υπηρεσία και η δαπάνη τους 
καταλογίζεται σε βάρος του Ο.Τ.Α (Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – Π.Ε Κεφαλληνίας).   
 

Άρθρο 9: 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 437/81, που ισχύουν και για τη θεώρηση και 
έγκριση  των μελετών.  
 
 

Άρθρο 10: 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 
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. 
 
 

Άρθρο 11: Διαχείριση του έργου 
 
Το έργο αφορά την: 
 

Συντήρηση και βελτίωση υφιστάμενου οδικού δικτύου (δασικοί οδοί Γ΄ 
κατηγορίας) εντός των Διοικητικών ορίων της Περιφερειακής  Ενότητας 
Κεφαλληνίας. 

Η κυριότητα της έκτασης παραμένει στο Ελληνικό Δημόσιο.   
Το έργο μετά την ολοκλήρωση του θα παραδοθεί στην αρμόδια υπηρεσία για 

τη διαχείριση του.   
 

Άρθρο 12: Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 
 



 Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων-(Π.Ε Κεφαλληνίας) αναλαμβάνει: 
 
 Να λαμβάνει τις προεγκρίσεις της παρ 5 του άρθρου 4 της Π.Σ από την Δ/νση 

Δασών Νομού Κεφαλληνίας. 
 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 τη Διεύθυνση, επίβλεψη και ευθύνη παραλαβής του έργου με ειδικά για 
το σκοπό αυτό  προσλαμβανόμενου  Δασολόγου ή Δασοπόνου, πτυχιούχο ΑΕΙ ή 
ΤΕΙ αντίστοιχα, καθόλη 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. 

 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 μεριμνήσει για τη χρηματοδότηση του έργου. Υπάρχει ενταγμένη πίστωση 
στο Ε.Π.Δ 2014 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων από πιστώσεις ΣΑΕΠ 022 
«Συντήρηση οδικού δικτύου Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2013».    

 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 Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

 Οι υποχρεώσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι αυτές που 
ορίζονται στα άρθρα 5,6 της παρούσας σύμβασης.    

 
 

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 (4) αντίτυπα από τα οποία έκαστος των 
συμβαλλομένων θα λάβει δύο (2). 
 
 



ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Για το Υπ. Περιβάλλοντος                   Για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής                                (Π.Ε Κεφαλληνίας) 
                                                                                                Ο            
                                                                                    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  
  
         
 
 
                                                                       ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ 
 

 
 
 

--------Παράλειψη---------- 
 

 
Στη συνέχεια ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας και  Ιθάκης Κ. Παναγής 
Δρακουλόγκωνας συμπλήρωσε επί του άρθρου 6 ¨Επιτροπή 
Παρακολούθησης της Σύμβασης¨ του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης 
τον ορισμό ως εκπροσώπων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Π.Ε. Κεφαλονιάς 
στην Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης 
την Περιφερειακή Σύμβουλο κ Βαγγελάτου Αικατερίνη με αναπληρωτή της τον 
Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Ανδρόνικο Βαλλιανάτο και τον Περιφερειακό 
Σύμβουλο κ. Ευστάθιο Σωτήριο Κουρή με αναπληρωτή του τον κ. Γεώργιο 
Τσιλιμιδό.  

--------Παράλειψη---------- 
 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και το θέμα τέθηκε σε ψηφοφορία. 
 
Κατά την ψηφοφορία παρόντες ήταν οι κάτωθι Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
 

1. Χρήστος Μωραΐτης του Γερασίμου, Πρόεδρος του Π.Σ. 
2. Δημήτρης Μπιάγκης του Σπυρίδωνος, Γραμματέας του Π.Σ 
3. Ιωάννης Φοντάνας του Νικολάου – Λόρις 
4. Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ – Σωτηρίου 
5. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου 
6. Σπυρίδων Βλαχόπουλος του Βασιλείου  
7. Ιωάννης Κουλούρης του Ανδρέα 
8. Λουκία Κατωπόδη του Αντωνίου 
9. Σπυρίδων Τσιντήλας του Χρυσοστόμου 
10. Αικατερίνη Βαγγελάτου του Γερασίμου 
11. Σουσσάνα Πεφάνη του Αγγέλου 
12. Θεόδωρος Καμπίτσης του Αναστασίου 
13. Σπυρίδων Σπύρου του Πέτρου 
14. Ευστάθιος - Σωτήριος Κουρής του Σπυρίδωνος 
15. Γεώργιος Τσιλιμιδός του Γεράσιμου 
16. Θεόδωρος Γουλής του Σπυρίδωνος 
17. Ιωάννης Κορφιάτης του Χαραλάμπους 
18. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος του Στεφάνου 



19. Γεώργιος Συγούρος του Αντωνίου 
 

--------Παράλειψη---------- 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων:   
 Εγκρίνει την Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων 

Νήσων (Π.Ε Κεφ/νιας) & Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
για τη βελτίωση βατότητας δασικής οδού Γ’ κατηγορίας, προς Ιερά 
Μονή Άτρου»ως η εισήγηση. 

 Εγκρίνει το επισυναπτόμενο στην εισήγηση σχέδιο Προγραμματικής 
Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ε Κεφ/νιας) & 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη βελτίωση 
βατότητας δασικής οδού Γ’ κατηγορίας, προς Ιερά Μονή Άτρου». 

 Ορίζει ως εκπροσώπους στην Επιτροπή Παρακολούθησης της 
ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης την Περιφερειακή Σύμβουλο κ 
Βαγγελάτου Αικατερίνα με αναπληρωτή της τον Πςεριφερειακό 
Συμβουλο κ. Ανδρόνικο Βαλλιανάτο και τον Περιφερειακό Σύμβουλο 
κ. Ευστάθιο Σωτήριο Κουρή με αναπληρωτή του τον κ. Γεώργιο 
Τσιλιμιδό 

 
Μειοψηφούντων των Περιφερειακών Συμβούλων κ.κ. Θεόδωρου Γουλή του 
Σπυρίδωνος και Ιωάννη Κορφιάτη του Χαραλάμπους, οι οποίοι δήλωσαν ότι 
είναι πάγια η θέση της παράταξης της Λαϊκής Συσπείρωσης οι προσλήψεις 
μόνιμου προσωπικού και όχι οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις. 
 
 
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 204-21/01-12-2018  
    Ο Πρόεδρος Π.Σ.                                                      Ο Γραμματέας Π.Σ.  
 
   Χρήστος Μωραΐτης                                                     Δημήτριος Μπιάγκης 


