
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    ΑΔΑ: ΨΚ81Ω1Η-9Ξ3

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ                                                           Αρ. Απόφ.:    148/2021

                                                                  
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 17ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Σερίφου

ΘΕΜΑ  6ο:  «Έγκριση  ή  μη  του  Σχεδίου  Προγραμματικής  Σύμβασης  μεταξύ  του

Δήμου Σερίφου και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την υλοποίηση

της πράξης με τίτλο «Αξιοποίηση της γεωλογικής & μεταλλευτικής ιστορίας

της  Σερίφου  με  σκοπό  την  ανάπτυξη  του  γεωτουρισμού-Προμήθεια

Σήμανσης Γεωπολιτισμικών Διαδρομών»».

Στη Σέριφο σήμερα, 08 Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μμ. στο Δημοτικό

Κατάστημα (Δημαρχείο)  του Δήμου Σερίφου,  συνήλθε σε έκτακτη  δια περιφοράς

συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 2772-08/06/2021 πρόσκληση

του  Προέδρου,  που  επιδόθηκε  νόμιμα  με  αποδεικτικό  στα  μέλη,  σύμφωνα  με  το

άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία,  δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν

παρόντα τα παρακάτω (6) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ρεβίνθης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος 1 .  Χρυσολωράς Θεόδωρος, μέλος            
2. Ρεβίνθης Ευάγγελος, μέλος

3. Ράμπιας Σάββας, μέλος 

4. Λιβάνιος Στέλιος, Αντιπρόεδρος

5. Λυμβαίος Ιωάννης, μέλος

6. Μποφίλιος Πέτρος  , μέλος  

                   

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου  Σερίφου, Ειρήνη Στερκούδη.



Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε τη σύμφωνη γνώμη των

μελών για τη συζήτηση ενός  (1) έκτακτου θέματος ως κάτωθι:

1. Λήψη  απόφασης  για την  αποδοχή  ή  μη  των  όρων  συμμετοχής  στο

Πρόγραμμα  «ΑΝΤΩΝΗΣ  ΤΡΙΤΣΗΣ»  και  την  υποβολή  πρότασης

χρηματοδότησης  στην  Πρόσκληση  ΑΤ11:  «Δράσεις  για  υποδομές  που

χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)».

Τα μέλη δέχθηκαν ομόφωνα τη συζήτηση των ανωτέρω θεμάτων.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπ’ όψιν των

μελών της επιτροπής την ανάγκη έγκρισης του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης

μεταξύ του Δήμου Σερίφου και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για

την  υλοποίηση  της  πράξης  με  τίτλο  «Αξιοποίηση  της  γεωλογικής  &

μεταλλευτικής  ιστορίας  της  Σερίφου  με  σκοπό  την  ανάπτυξη  του

γεωτουρισμού-Προμήθεια  Σήμανσης  Γεωπολιτισμικών  Διαδρομών»» ,

οπως παρουσιάζεται κάτωθι:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010

Μεταξύ 

«ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»,

και 

«ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΙΦΟΥ»

για την υλοποίηση της Πράξης:

«Αξιοποίηση της γεωλογικής & μεταλλευτικής ιστορίας της
Σερίφου με σκοπό την ανάπτυξη του γεωτουρισμού –
Προμήθεια Σήμανσης Γεωπολιτισμικών Διαδρομών»



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Για  την  εκτέλεση  της  Προμήθειας  Σήμανσης  για  την  αξιοποίηση  της  γεωλογικής  &

μεταλλευτικής  ιστορίας  της  Σερίφου  με  σκοπό  την  ανάπτυξη  του  γεωτουρισμού,  ΣΤΗΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΜΗΛΟΥ,  ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΙΦΟΥ   σε   δασικού  χαρακτήρα  δημόσιες

εκτάσεις  και  προστατευόμενες  περιοχές  του  δικτύου  NATURA 2000  στην  περιοχή  του  Ο.Τ.Α

Δήμου Σερίφου, Περιφερειακής Ενότητας Μήλου.

Στην …………..την  ………………….  , μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων:

1. του  Υπουργείου  Περιβάλλοντος  και  Ενέργειας,  που  εδρεύει  στην  Αθήνα,  όπως

εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό κ.  …………………..             

2. του Δήμου Σερίφου, που εδρεύει  στη Χώρα Σερίφου, όπως εκπροσωπείται  νόμιμα από το

Δήμαρχο κ. Κωνσταντίνο Ρεβίνθη

Έχοντας  υπόψη  την  κείμενη  Εθνική  και  Κοινοτική  Νομοθεσία  και  ειδικότερα  τις  παρακάτω

διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά:

1. Το Ν.Δ. 86/1969 "Περί Δασικού Κώδικα" (ΦΕΚ Α’7/18.01.1969).

2. Το Ν. 998/1979 "Περί  προστασίας δασών και  δασικών εν γένει  εκτάσεων της Χώρας"

(ΦΕΚ 289/τ.Α’/29.12.1979).

3. 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).

4. Το άρθρο 57 παρ. 13 του Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90Α’/13.06.1994), όπως τροποποιήθηκε

με  το  άρθρο  6  παρ.  14  του  Ν.  2204/1994  (ΦΕΚ  153Α’/16.09.1994)  και

αντικαταστάθηκε  με  την  παρ.  3  άρθρο  29  του  Ν.  3937/2011  "Διατήρηση  της

βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 60/τ.Α’/31.03.2011), καθώς και με την παρ.

3  του  άρθρου  53  του  Ν.  4042/2012  "Ποινική  Προστασία  του  Περιβάλλοντος  κ.λ.π."

(ΦΕΚ 24Α’/13.02.2012).

5. Το άρθρο 225 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»

(ΦΕΚ 120 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').

7. Το  ΠΔ  437/1981,  "Περί  μελέτης  και  εκτέλεσης  δασοτεχνικών  έργων".  (ΦΕΚ

120Α/05.05.1981).



8. Την  αριθμ.  66102/970/23.02.1995  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’/14.03.1995).

9. Την  αριθμ.  151344/165/18.01.2017  Απόφαση  «Καθορισμός  τεχνικών  προδιαγραφών

χάραξης,  σήμανσης,  διάνοιξης  και  συντήρησης  των  ορειβατικών  -  πεζοπορικών

μονοπατιών» (ΦΕΚ 206Β/30.01.2017), όπως ισχύει.

10. Την  ΚΥΑ  23111/2010  των  Υπουργών  Εσωτερικών,  Αποκέντρωσης  και  Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης,  Οικονομικών  και  Περιβάλλοντος,  Ενέργειας  και  Κλιματικής  Αλλαγής

"Συγκρότηση  Ενιαίου  Διοικητικού  Τομέα  με  τίτλο  "Ειδική  Γραμματεία  Δασών"  (ΦΕΚ

855Β/18.06.2010). 

11. Την  αριθμ.  168651/728/27.04.2012  Εγκύκλιο  της  Ειδικής  Γραμματείας  Δασών  του

Υ.Π.Ε.Κ.Α "Προγραμματικές Συμβάσεις για τη μελέτη και εκτέλεση δασοτεχνικών έργων

σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις"(ΑΔΑ: Β49Κ0-Γ25).

12. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ112Α/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρέωση

ανάρτησης  νόμων  και  πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών

οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις».

13. Το  Ν.  4270/2014  (ΦΕΚ143Α)  «Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και  εποπτείας

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις, όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει.

14. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –  Πρόγραμμα  Καλλικράτης»  και  ειδικότερα  τα  άρθρα  8,

100, 190 και 280 αυτού.

15. Το  ΠΔ  130/2010  (ΦΕΚ  223Α/27.12.2010)  «Οργανισμός  της  Περιφέρειας  Νοτίου

Αιγαίου».

16. Το Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/30.6.2006) «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας». 

17. Το  Ν.4314/2014  (ΦΕΚ  265Α/23.12.2014)  «Για  τη  διαχείριση,  τον  έλεγχο  και  την

εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020».

18. Την  με  αρ.  πρωτ.  110427/ΕΥΘΥ1020/20.10.2016  Υ.Α.  (ΦΕΚ  3521Β/01.11.2016)

«Τροποποίηση και  αντικατάσταση της υπ΄αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β'

1822)  Υπουργικής  Απόφασης  Εθνικοί  κανόνες  επιλεξιμότητας  δαπανών  για  τα

προγράμματα  του  ΕΣΠΑ  2014-2020  Έλεγχοι  Νομιμότητας  Δημοσίων  Συμβάσεων

Συγχρηματοδοτούμενων  πράξεων  ΕΣΠΑ  2014-2020  από  Αρχές  Διαχείρισης  και

Ενδιάμεσους  Φορείς  -  Διαδικασία  Ενστάσεων  επί  των  αποτελεσμάτων  αξιολόγησης

πράξεων».

19. Το Ν.4412/2016  (ΦΕΚ  147Α/8.8.2016)  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και

Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2021.

20. Το  με  αρ.  πρωτ.  115812/ΕΥΘΥ1091/13.11.2015  έγγραφο  της  Ειδικής  Υπηρεσίας

Θεσμικής Υποστήριξης που αφορά στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.



21.Την  με  αρ.  πρωτ.  134453/23.12.2015  ΚΥΑ  (ΦΕΚ  2857Β’/2015)  «Ρυθμίσεις  για  τις

πληρωμές  των  δαπανών  του  Προγράμματος  Δημοσίων  Επενδύσεων  -  ΠΔΕ

(Τροποποίηση και αντικατάσταση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 46274/26-09-2014

(ΦΕΚ 2573/τ.Β)».

22.Το  Ν.  4071/2012  (ΦΕΚ85Α/11-4-2012)  «Ρυθμίσεις  για  την  τοπική  ανάπτυξη,  την

αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση».

23. Την αριθ. 663 B΄ 1715/1999 «Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου

Σερίφου».

24. Τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών για την έγκριση του

σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης και την υπογραφή της, ήτοι:

 την απόφαση   148 /2021 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερίφου (ΑΔΑ:

ΨΚ81Ω1Η-9Ξ3  )

 Τις  με  αριθμ.  ……………………… αναφορές  της  αρμόδιας  Δ/νσης  Δασών  και  τη

σχετική αλληλογραφία για τη σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης.

25. Τη  με  αριθμ.  …………εισήγηση  του  Τμήματος  Δασικών  Προστατευομένων

Περιοχών και Δασικής Αναψυχής της Δ/νσης Προστασίας Δασών του ΥΠΕΝ.

26. Τη με αριθμ. …………γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών.

Συμφώνησαν στη σύναψη της παρούσης Προγραμματικής Σύμβασης:

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΚΟΠΟΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σκοπός  της  παρούσας  Προγραμματικής  Σύμβασης  είναι  η  εκτέλεση  της  Πράξης:  «Αξιοποίηση

της  γεωλογικής  &  μεταλλευτικής  ιστορίας  της  Σερίφου  με  σκοπό  την  ανάπτυξη  του

γεωτουρισμού – Προμήθεια Σήμανσης Γεωπολιτισμικών Διαδρομών» («το Έργο»), σε εκτάσεις

των παρ. 5α και 5β του άρθρου 3 του Ν. 998/1979, ως ισχύει, καθώς και σε προστατευόμενες

εκτάσεις,  (ΕΖΔ,  Ειδική  Ζώνη  Διατήρησης  Οικοτόπων  με  τον  κωδικό  GR4220009  –  Νότια

Σέριφος)  σύμφωνα  με  την  Απόφαση  50743/2017  -  ΦΕΚ  4432Β/15.12.2017  «Αναθεώρηση

Εθνικού Καταλόγου Περιοχών Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000».

Αντικείμενό της αποτελεί η εκτέλεση της Πράξης - κατά τα ως άνω - που αφορούν τη μελέτη

Προμήθειας  Σήμανσης  με  τίτλο:  «Αξιοποίηση  της  γεωλογικής  &  μεταλλευτικής  ιστορίας  της

Σερίφου με σκοπό την ανάπτυξη του γεωτουρισμού», που βρίσκεται μέσα στα διοικητικά όρια

του Ο.Τ.Α Δήμου Σερίφου από τον εν λόγω Δήμο σύμφωνα με τη νομοθεσία που τον διέπει. Ο

Υπουργός με την παρούσα παρέχει την έγκρισή του στο Δήμο Σερίφου για την εκτέλεση του εν

λόγω έργου, σύμφωνα με τα εν συνεχεία αναφερόμενα.

ΑΡΘΡΟ 2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ



Το Έργο περιλαμβάνει την εκτέλεση της παρακάτω Προμήθειας Σήμανσης:

 Προμήθεια – μεταφορά και τοποθέτηση είκοσι δύο (22) Πινακίδων Υποδοχής.

 Προμήθεια – μεταφορά και τοποθέτηση δεκατριών (13) Πινακίδων Ενημέρωσης.

 Προμήθεια – μεταφορά και τοποθέτηση δύο (2) Πληροφοριακών Πινάκων.

 Προμήθεια – μεταφορά και τοποθέτηση ογδόντα δύο (82) Πινακίδων Κατεύθυνσης.

 Προμήθεια – μεταφορά και τοποθέτηση δύο (2) Πινακίδων Τύπου Αναλόγιο.

 Προμήθεια  –  μεταφορά  και  τοποθέτηση  διακοσίων  τριάντα  (230)  Μεταλλικών

Πινακιδίων.

 Τις εργασίες σχεδιασμού και εκτύπωσης των πινακίδων.

Η Προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης προμήθειας,

η  οποία  εκπονήθηκε  με  βάση  τα  όσα  ορίζει  η  κείμενη  νομοθεσία:  ΦΕΚ  2004/Β/04-06-2018,

Τροποποίηση της αριθμ. 151344/165/18-1-2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 206/Β΄/30-01-2017)

με τίτλο «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης,  διάνοιξης και  συντήρησης

των  ορειβατικών  -  πεζοπορικών  μονοπατιών»  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει  με  την  αριθμ.

154551/1839/  13-07-2017  (ΦΕΚ  2562/Β΄/25-07-2017),  αναφορικά  με  την  αντικατάσταση

φθαρμένης σήμανσης και τη συμπλήρωση σήμανσης.

ΑΡΘΡΟ 3

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1.  Η  Προμήθεια  θα  εκτελεστεί  από  το  Δήμο  Σερίφου  σύμφωνα  με  τη  Νομοθεσία  Δημοσίων

Έργων τηρουμένων των όρων και περιορισμών της παρούσης.

 2. Η Μελέτη Προμήθειας έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα όσα ορίζει η κείμενη νομοθεσία: ΦΕΚ

2004/Β/04-06-2018, Τροποποίηση της αριθμ. 151344/165/18-1-2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ

206/Β΄/30-01-2017)  με  τίτλο  «Καθορισμός  τεχνικών  προδιαγραφών  χάραξης,  σήμανσης,

διάνοιξης και  συντήρησης  των ορειβατικών -  πεζοπορικών μονοπατιών» όπως τροποποιήθηκε

και ισχύει με την αριθμ. 154551/1839/ 13-07-2017 (ΦΕΚ 2562/Β΄/25-07-2017), αναφορικά με

την αντικατάσταση φθαρμένης σήμανσης και τη συμπλήρωση σήμανσης.  

3.Η  έγκριση  των  παρεμβάσεων  σήμανσης  έγινε  από  τη  Διεύθυνση  Δασών  Κυκλάδων  (Α.Π.:

65404/28-11-2019).

4.Η επίβλεψη και  εποπτεία των κατασκευών γίνεται  σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει  το

φορέα  υλοποίησης  του  έργου  σε  συνεργασία  με  την  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  Δασών

(Διεύθυνση Δασών Κυκλάδων).

ΑΡΘΡΟ 4



ΟΡΓΑΝΑ ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝΤΑΙ Η
ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

1. Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι ο Δήμος Σερίφου.

2.  «Διευθύνουσα  Υπηρεσία»  ή  «Επιβλέπουσα  Υπηρεσία»  είναι  το  Τμήμα  Διοικητικών  και

Οικονομικών  Υπηρεσιών  Δεδομένου  ότι  δεν  υπάρχει  στην  εν  λόγω υπηρεσία  το  απαιτούμενο

δασοτεχνικό  προσωπικό  αυτό  θα  διατεθεί  από  τη  Διεύθυνση  Δασών  Κυκλάδων  στη

Διευθύνουσα Υπηρεσία.

3.  «Προϊσταμένη  Αρχή»  ή  «Εποπτεύουσα  Αρχή»  είναι  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  τ ου  Δήμου

Σερίφου.

4.  Η  Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου  Σερίφου  είναι  υπεύθυνη  για  την  έγκριση  των  όρων

δημοπράτησης  και  την  κατακύρωση  του  διαγωνισμού.  Η  συγκρότηση  των  επιτροπών  για  τη

διεξαγωγή  της  δημοπρασίας  και  την  αξιολόγηση  των  προσφορών  θα  γίνει  σύμφωνα  με  τις

διατάξεις του Ν. 4412/2016, ως ισχύει.

5.  Η  Δνση  Δασών  Κυκλάδων,  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.  Το  αρμόδιο  Τεχνικό  Συμβούλιο  θα είναι  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο  Δημοσίων Έργων της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

7.  Ενστάσεις.  Σύμφωνα  με  το  άρθρο  174  του  ν.  4412/2016  αρμόδιος  να  αποφανθεί  επί

ενστάσεων είναι ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

ΑΡΘΡΟ 5

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η επιτροπή αυτή είναι διμερής κι απαρτίζεται από δύο εκπροσώπους από κάθε συμβαλλόμενο,

που μαζί με τον αναπληρωτή του ορίζονται ως ακολούθως:

A) Για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας:

1.  Ο  εκάστοτε  καθ’  ύλην  αρμόδιος  Διευθυντής  της  Γενικής  Δ/νσης  Δασών  και  Δασικού

Περιβάλλοντος  (Πρώην  Ειδικής  Γραμματείας  Δασών)  με  τον  νόμιμο  αναπληρωτή  του,  ως

πρόεδρος.

2.  Ο  εκάστοτε  Διευθυντής  μιας  άλλης  Δ/νσης  της  Γενικής  Δ/νσης  Δασών  και  Δασικού

Περιβάλλοντος με τον νόμιμο αναπληρωτή του.



Β) Για το Δήμο Σερίφου:

1. Ο Κωνσταντίνος Ρεβίνθης, Δήμαρχος, με αναπληρωτή του ..........

2. …………, Αντιδήμαρχος, με 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.

ΑΡΘΡΟ 6

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

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»  (ΦΕΚ  87/Α'/7-06-10).  Το  έργο  της  Επιτροπής  θα

διαρκέσει καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι τετραμελής και αποτελείται από: 

 Τον/την…………..Εκπρόσωπο  της  Δ/νσης  Δασών  Κυκλάδων,  με  τον  αναπληρωτή  του,

τον/την………………ο  οποίος  ορίζεται  ως  πρόεδρος  της  Επιτροπής,  με  απόφαση  του

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

 Τον/την……………Εκπρόσωπο  του  Δήμου  Σερίφου,  με  τον  αναπληρωτή  του,

τον/την………………, με απόφαση του Δημάρχου βάσει εξουσιοδότησης που του δίδεται

από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  με  την  λήψη  της  απόφασης  έγκρισης  του  σχεδίου  της

παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση

όλων  των  εργασιών  που  απαιτούνται  για  την  εκτέλεση  της  παρούσας  προγραμματικής

σύμβασης  και  ειδικότερα  η  τήρηση  των  όρων  της,  η  διαπίστωση  της  ολοκλήρωσης  των

εκατέρωθεν  υποχρεώσεων,  η  εισήγηση  προς  τα  αρμόδια  όργανα  των  συμβαλλομένων  μερών

κάθε  αναγκαίου  μέτρου  και  ενέργειας  για  την  υλοποίηση  της  παρούσας,  η  αιτιολογημένη



υπόδειξη τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης,  η πέραν του εξαμήνου παράταση του

χρονοδιαγράμματος  και  η  επίλυση  κάθε  διαφοράς  μεταξύ  των  συμβαλλομένων  μερών  που

προκύπτει  σχετικά  με  την  ερμηνεία  των  όρων  της  παρούσας  σύμβασης  και  τον  τρόπο

εφαρμογής της.

Η  Κοινή  Επιτροπή  Παρακολούθησης  συγκαλείται  από  τον  Πρόεδρό  της.  Στην  πρόσκληση

αναγράφονται  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης,  ενώ  ειδοποιούνται  τα  μέλη  της  εγκαίρως

εγγράφως.  Στην  ημερήσια διάταξη αναγράφονται  υποχρεωτικά και  εισάγονται  προς  συζήτηση

και  τα  θέματα  που  θα  ζητήσει  εγγράφως  έστω  και  ένα  από  τα  μέλη  της.  Χρέη  γραμματέα

εκτελεί  μέλος  της  Κοινής  Επιτροπής  Παρακολούθησης  που  θα  εκλεγεί  στην  πρώτη  της

συνεδρίαση.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται και συνεδριάζει μετά από αίτημα οποιουδήποτε

από τα μέλη της, προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκειά

της, σε σχέση με τη συγκεκριμένη πράξη. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης

μπορεί,  κατά την κρίση του, να καλεί  στις  συνεδριάσεις  υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από

τον οποίο έχει  ορισθεί  και  τα οποία είναι  εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της

σύμβασης.  Συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι  παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει

να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν

όλους  τους  συμβαλλόμενους  φορείς.  Τα  πρακτικά  της  Κοινής  Επιτροπής  Παρακολούθησης

κοινοποιούνται  σε  όλα  τα  μέλη  αφού  υπογραφούν. Οι  αποφάσεις   της   Επιτροπής

κοινοποιούνται  στην  Επιτροπή  Επίλυσης  Διοικητικών  Διαφορών  και  σε  περίπτωση  ισοψηφίας

υπερισχύει η άποψη του προέδρου.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που

έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη

της.  Το  ειδικό  αυτό προσωπικό  δύναται  να  αποτελεί  την  «Τεχνική  Επιτροπή»,  η  οποία,  μετά

από  αίτημα  της  Κοινής  Επιτροπής  Παρακολούθησης,  γνωμοδοτεί  και  εκφέρει  άποψη  επί  των

ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται  με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει

δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν

είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Λοιπές  λεπτομέρειες  που  ενδεχομένως  απαιτηθούν  για  τη  λειτουργία  της  Κοινής  Επιτροπής,

καθορίζονται με αποφάσεις της.

ΆΡΘΡΟ 7

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση της Προμήθειας της προγραμματικής σύμβασης

ανέρχεται  στο  ποσό  των  45.043,00  Ευρώ  συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α..  Το  έργο  θα

χρηματοδοτηθεί  από  το  Π.Δ.Ε.  σύμφωνα  με  την  Απόφαση  Ένταξης  Α.Π.  3838/07-12-2020,

ΑΔΑ: 6Η5Σ7ΛΞ-Μ21, μετά από την εγγραφή του σε Συλλογική Απόφαση (ΣΑ 082/1) με κωδικό

εναρίθμου 2017ΣΕ08210000.

Το  ποσό  αυτό  μπορεί  να  αναπροσαρμοσθεί  σύμφωνα  με  υποδείξεις  της  Κοινής  Επιτροπής

Παρακολούθησης  με  τη  σύμφωνη  γνώμη  της  αρμόδιας  Ειδικής  Υπηρεσίας  Διαχείρισης  του

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  2014-2020,  ΜΕΤΡΟ  19:  «ΣΤΗΡΙΞΗ  ΓΙΑ  ΤΟΠΙΚΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΜΕΣΩ  ΤΟΥ  LEADER  (ΤΑΠΤοΚ  -  Τοπική  Ανάπτυξη  με  Πρωτοβουλία  Τοπικών

Κοινοτήτων)»  εφόσον  τροποποιηθούν  όπως  προβλέπεται  από  τις  διατάξεις  της  νομοθεσίας



ή/και  του  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  2014-2020,  ΜΕΤΡΟ  19:  «ΣΤΗΡΙΞΗ  ΓΙΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤοΚ - Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών

Κοινοτήτων)», τα χρηματοδοτικά στοιχεία της Πράξης.

ΑΡΘΡΟ 8

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με

την ολοκλήρωση του Έργου και την οριστική παραλαβή του.

H  διάρκεια  υλοποίησης  του  Έργου  καθορίζεται  στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι  και  οποιεσδήποτε

τροποποιήσεις  που υπερβαίνουν τους 6 μήνες γίνονται  μετά από σύμφωνη γνώμη της Κοινής

Επιτροπής  Παρακολούθησης.   Σε  περίπτωση  εκτάκτων  συνθηκών  η  εκτέλεση  της   σύμβασης

μπορεί  να   παραταθεί  με   τους  ίδιους  όρους  για  1  έτος  ακόμη,  μετά από αίτηση  του  Ο.Τ.Α

Δήμου  Σερίφου,  σχετική  γνώμη  του  Τεχνικού  Συμβουλίου  Δασών  και  με  απόφαση  του

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

3. 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 του Ο.Τ.Α Δήμου Σερίφου,  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 των περιοχών παρέμβασης. Στη

περίπτωση  αυτή  συνεχίζονται  οι  προγραμματισμένες  εργασίες  από  την  αρμόδια  Δασική

Υπηρεσία και η δαπάνη τους καταλογίζεται σε βάρος του Ο.Τ.Α Δήμου Σερίφου.

ΑΡΘΡΟ 9

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

H διάρκεια υλοποίησης του Έργου καθορίζεται  στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Το χρονοδιάγραμμα αυτού

θα  συντάσσεται  από  τη  Διευθύνουσα  Υπηρεσία  και  θα  εγκρίνονται  σύμφωνα  με  τα

αναφερόμενα στο  άρθρο 5  του Π.Δ/τος  437/1981,  που ισχύουν και  για  τη θεώρηση και  την

έγκριση μελετών. 

ΑΡΘΡΟ 10

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Καμία τροποποίηση της Π.Σ. δεν γίνεται για το αντικείμενο της και τον τρόπο εκτέλεσης των

έργων.

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 υποχρέωση τους ούτε αναγνώριση δικαιωμάτων στα

συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται ρητά από την παρούσα σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 11

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η χρήση του Έργου, μετά την ολοκλήρωση του, ανατίθεται αρμοδίως στο Δήμο Σερίφου, που

δεσμεύεται από ίδιες πιστώσεις για τη συντήρησή του, σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας

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

Κανονισμού Λειτουργίας που θα πρέπει να εκδοθεί μετά την ολοκλήρωση του έργου, κατά τα

οριζόμενα  στην  66102/970/23-2-95  απόφαση  του  Υφυπουργού  Γεωργίας,  από  την  αρμόδια

δασική υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ 12

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει:

 Να  ορίσει  τους  εκπρόσωπούς  του  στην  Επιτροπή  Επίλυσης  Διοικητικών  Διαφορών

καθώς  και  στην  Κοινή  Επιτροπή  Παρακολούθησης  της  Σύμβασης  σύμφωνα  με  τα

σχετικά άρθρα της παρούσας.

 Να παρακολουθεί ανελλιπώς την τήρηση των όρων της παρούσας.

Ο Ο.Τ.Α. Δήμος Σερίφου αναλαμβάνει:

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

Δασών Κυκλάδων.

 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 προσλαμβανομένου Δασολόγου ή και Δασοπόνου, πτυχιούχων ΑΕΙ ή ΤΕΙ

αντίστοιχα,  καθ'  όλη τη διάρκεια  του έργου ή ορισμένου από τη Διεύθυνση  Δασών

Κυκλάδων.



 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

Γενικής  Δ/νσης  Ανάπτυξης  και  Προστασίας  Δασών  και  Φυσικού  Περιβάλλοντος  του

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 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.

ΑΡΘΡΟ 13

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ – ΡΗΤΡΕΣ

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 ζημία του.

ΑΡΘΡΟ 14

ΜΕΤΑΦΟΡΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύμβασης και στο πλαίσιο

των συμφωνημένων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων είναι δυνατή:

 η  παραχώρηση  της  χρήσης  ακινήτων,  εγκαταστάσεων,  μηχανημάτων  και  μέσων  και

απασχόληση διαθέσιμου προσωπικού του Δήμου Σερίφου.



ΑΡΘΡΟ 15

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη

των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε  τέσσερα (4) πρωτότυπα. Έλαβαν: δύο

το Υπουργείο Περιβάλλοντος και  Ενέργειας, ένα ο Δήμος Σερίφου και  ένα θα υποβληθεί  στην

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020, ΜΕΤΡΟ

19:  «ΣΤΗΡΙΞΗ  ΓΙΑ  ΤΟΠΙΚΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΜΕΣΩ  ΤΟΥ  LEADER  (ΤΑΠΤοΚ  -  Τοπική  Ανάπτυξη  με

Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)».

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και

Ενέργειας

Για το Δήμο Σερίφου

Ο Υπουργός Ο Δήμαρχος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

1. Τίτλος Πράξης: «Αξιοποίηση της γεωλογικής & μεταλλευτικής ιστορίας της Σερίφου με σκοπό την 

ανάπτυξη του γεωτουρισμού – Προμήθεια Σήμανσης Γεωπολιτισμικών Διαδρομών»

2. Κύριος του έργου: ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ

3. Φορέας υλοποίησης: ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ
4. Φορέας λειτουργίας: ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ
5. Φυσικό αντικείμενο Πράξης:  Η πράξη απαρτίζεται  από τρία (3)  υποέργα. Το πρώτο υποέργο
αφορά στην υλοποίηση όλων των εργασιών προμήθειας και τοποθέτησης της σήμανσης με βάση τις
τεχνικές  προδιαγραφές και  τις  θέσεις  χωροθέτησης που περιγράφονται  στη Μελέτη Προμήθειας.  Το
δεύτερο Υποέργο αφορά στην παροχή δασοτεχνικής υπηρεσίας για την επίβλεψη του δασοτεχνικού
έργου.Το τρίτο Υποέργο αφορά στην τεχνική υποστήριξη του Δήμου για την κατάθεση της Αίτησης
Στήριξης καθώς και στην παρακολούθηση της διοίκησης του επενδυτικού σχεδίου κατά την υλοποίηση
της Πράξης.
6. Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης: Δήμος Σερίφου, ΠΕ Μήλου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
7. Προϋπολογισμός

Προϋπολογισμός υποέργου 1

«Προμήθεια – Τοποθέτηση Σήμανσης»

45.043,00€ με Φ.Π.Α. 

Προϋπολογισμός υποέργου 2

«Επίβλεψη δασοτεχνικού έργου»

2.480,00€ με Φ.Π.Α. 

Προϋπολογισμός υποέργου 3

«Τεχνική υποστήριξη Δήμου (CLLD/LEADER)»

1.860,00€ με Φ.Π.Α.

Συνολικός προϋπολογισμός Πράξης 51.318,40 € με Φ.Π.Α.



8.Διάρκεια υλοποίησης 

Διάρκεια σε μήνες
Σύνολο Πράξης 01-2021 έως 06-2023 (30 μήνες)

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο, έπειτα από διαλογική συζήτηση

και αφού έλαβε υπ’ όψιν τις διατάξεις:

 Του  Ν.  3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και

Αποκεντρωμένης Διοίκηση- Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

 Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και2014/25/ΕΕ)»,

 Του άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4555/2018 σύμφωνα με το οποίο: «Δεν απαιτείται

απόφαση  του  δημοτικού  συμβουλίου  για  την  εκκίνηση  της  διαδικασίας

ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου, προμήθειας ή γενικής υπηρεσίας. [...]»,

 Του άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.1

του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 «1.Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό

όργανο,  αρμόδιο  για  τον  έλεγχο  και  την  παρακολούθηση  της  οικονομικής

λειτουργίας  του  δήμου.  Ειδικότερα,  έχει  τις  ακόλουθες  αποφασιστικές,

ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: [...]θ) Αποφασίζει την κατάρτιση

των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε

μορφής  δημοπρασιών και  διαγωνισμών,  για  έργα,  μελέτες,  προμήθειες  και

υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και

αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή

δημόσιους  υπαλλήλους.  ιδ)  Ασκεί  καθήκοντα  αναθέτουσας  αρχής  για  τις

συμβάσεις  έργου,  μελετών,  υπηρεσιών  και  προμηθειών,  ανεξαρτήτως

προϋπολογισμού  πλην των  περιπτώσεων που  υπάγονται  στην  αρμοδιότητα

του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση. [...]»,

 Το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ



Α)Την  έγκριση  του  σχεδίου  της  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  του  Δήμου

Σερίφου και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την υλοποίηση της

πράξης  με  τίτλο  «Αξιοποίηση  της  γεωλογικής  &  μεταλλευτικής  ιστορίας

της  Σερίφου  με  σκοπό  την  ανάπτυξη  του  γεωτουρισμού-Προμήθεια

Σήμανσης Γεωπολιτισμικών Διαδρομών»».

Β) Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Ρεβίνθη για την υπογραφή

της σύμβασης και την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του αντικειμένου της.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 148/2021.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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