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           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
                                                          

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΤΑΚΤΙΚΗΣ) ΤΗΣ 18ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

12/2016 
 
          Στη Λαμία, σήμερα 18 Ιανουαρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 2:00 μ.μ., το Περιφερειακό 
Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αινιάνων 6), κατόπιν της υπ’ αρίθμ. 
πρωτ. οικ. 11/12-1-2016 Πρόσκλησης, της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας 
κας Ασημίνας Παπαναστασίου, στην 3η Συνεδρίαση (Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς 
Ελλάδας, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και απεστάλη 
ηλεκτρονικά στον Περιφερειάρχη κ. Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη, στους κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες, 
καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους για συζήτηση και λήψη και λήψη 
αποφάσεων, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:  
 
Θέμα 4ο Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με την Αποκεντρωμένη Δ/ση 

Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ "ΠΑΝΤΑΒΡΕΧΕΙ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» και εξουσιοδότηση 
Περιφερειάρχη για την υπογραφή της. 

 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κα Ασημίνα 
Παπαναστασίου, διαπίστωσε ότι από τα 51 μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι:  
 
Παρόντες 
 Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης 
 Η  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ασημίνα Παπαναστασίου 
 Ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Θωμάς Γρεβενίτης 
 Ο Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος  
 Οι Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας κ.κ. : Ευθύμιος Καραΐσκος, Κωνσταντίνος Μίχος, Φανή 

Παπαθωμά, Φάνης Σπανός & Αριστείδης Τασιός  
 Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ως ακολούθως: 

 
Περιφερειακή Παράταξη Πλειοψηφίας Περιφερειακές Παρατάξεις Μειοψηφίας 

Α/Α 
«Αλλάζουμε  

στην Καρδία της Ελλάδας» Παρών/ούσα Απών/ούσα Α/Α «Η Στερεά σε Νέα Τροχία -
Βαγγέλης Αποστόλου» Παρών/ούσα Απών/ούσα 

1 Αναστασίου Γεώργιος √  1 Αγγελέτος Ιωάννης √  
2 Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος √  2 Αλαμπάνου Δέσποινα √  
3 Αργύρης Δημήτριος   √ 3 Γρεβενίτης Θωμάς √  
4 Αργυρίου Δημήτριος  √  4 Θηβαίος Νικόλαος  √ 
5 Βαρδακώστας Κων/νος   √ 5 Κουλούρης Γεώργιος √  
6 Βουρδάνος Δημήτριος  √  6 Μελισσάρης Ιωάννης  √  
7 Γκάβαλης Σταμάτιος  √  7 Παπαδιώτης Αθανάσιος √  
8 Καλαντζή Αικατερίνη √  8 Στουπής Νικόλαος  √  
9 Κάππος Ευστάθιος  √  9 Τιμπλαλέξης Δημήτριος  √  
10 Καραγιάννης Κων/νος  √  10 Τσολάκη Σοφία √  
11 Καρακάντζας Αθανάσιος  √   «Θανάσης Γιαννόπουλος - Συμφωνία για τη Στερεά» 
12 Κατσαγούνος Ευάγγελος  √  11 Γεωργούλης Αδαμάντιος   √ 
13 Κατσαρός Χαράλαμπος  √ 12 Γιαννάκης Μιχαήλ √  
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14 Κελαϊδίτης Γεώργιος   √ 13 Γιαννόπουλος Αθανάσιος   √ 
15 Κοντζιάς Ιωάννης   √ 14 Ευαγγελίου Παναγιώτης  √  
16 Κούκουζας Ευάγγελος √  «Ελληνική Αυγή για τη Στερεά Ελλάδα» 
17 Κυρίτσης Δημήτριος  √  15 Γκλέτσος Απόστολος  √  
18 Μηλίδου-Θαλασσινού Αφροδίτη  √ 16 Πάνος Θεόδωρος  √  
19 Μπακομήτρος Κων/νος  √  «Λαική Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας» 
20 Μπουρμάς Ηλίας  √  17 Γκικόπουλος Γεώργιος √  
21 Παπαναστασίου Ασημίνα √  18 Ντούρου Ιωάννα-Σοφία  √ 
22 Παπαχριστοδούλου Σπυρίδων  √  «Ενεργοί Πολίτες Στερεάς» 
23 Περγαντάς Ιωάννης  √  19 Χαϊνάς Κων/νος  √  
24 Περλεπές Ιωάννης  √   «Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα» 
25 Σανίδας Ηλίας  √  20 Ζούμπος Βασίλειος   √ 
26 Σανιδάς Χαράλαμπος  √  
27 Ταγκαλέγκας Ιωάννης  √  
28 Τσιτσάνης Λάμπρος  √  
29 Φακίτσας Βασίλειος  √  
30 Χειμάρας Θεμιστοκλής  √  
31 Ψυχογιός Γεώργιος √   

Σύνολο Συμβούλων Πλειοψηφίας 25 6 Σύνολο Συμβούλων Μειοψηφίας 15 5 
 
          Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας - καθώς από το σύνολο των πενήντα ένα (51) 
Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες σαράντα (40), η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. 
Ασημίνα Παπαναστασίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Χρέη υπηρεσιακού Γραμματέα άσκησε ο 
υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Χαράλαμπος Κασαράς. Στη συνεδρίαση παρίστατο και ο 
αναπληρωτής υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Φώτης Παπαευσταθίου, υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας. 
           
          Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, κα Ασημίνα Παπαναστασίου, έδωσε τον λόγο στον 
εισηγητή του 4ου θέματος ημερήσιας διάταξης Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. 
Ευθύμιο Καραΐσκο, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την με αρίθμ. πρωτ.1492/25/7-1-2016 εισήγησή 
του, και ανέφερε τα ακόλουθα: 
 
ΣΧΕΤΙΚΑ :  
 

1. Αριθ. 1407/24/07-01-2016 αίτημα της  Δ/νσης τεχνικών Έργων της ΠΕ Ευρυτανίας 
2. Αριθ. 168651/728/27-4-2012 (ΑΔΑ: Β49Κ0-Γ25) εγκύκλιο του Υ.Π.Ε.Κ.Α. σχετικά με 

«Προγραμματικές Συμβάσεις για τη μελέτη και εκτέλεση δασοτεχνικών έργων σε δημόσια δάση και 
δασικές εκτάσεις» 

3. ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το ν.4071/2012. 

4. Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 241/τ. Α΄/27-12-2010). 
5. Ν.Δ. 86/69 «Περί Δασικού Κώδικα»(ΦΕΚ Α΄7), 
6. ν. 998/79 «Περί προστασίας δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας».(ΦΕΚ Α΄289), 
7. ν.3208/03 «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), 

8. ν. 2218/94 (ΦΕΚ 90 Α΄) άρθρ. 57 παρ. 13, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παρ.14 του Ν. 
2240/94(153 Α΄) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 άρθρο 29 Ν. 3937/2011 «Διατήρηση 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΄), 

9. ν. 3463/2006 άρθρου 225, «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»(ΦΕΚ 114Α΄), 
10. Π.Δ. 437/81, «περί μελέτης και εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων».(ΦΕΚ 120 Α΄), 
11. ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΦΕΚ 

Α΄ 116).     
12. 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),  

13. Π.Δ.146/88 «Όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων 
που εκτελούνται από τις υπηρεσίες του Υπ. Γεωργίας».(ΦΕΚ 65 Α΄), 
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 
Η Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας, προτίθεται να προβεί στην υποβολή πρότασης ένταξης  στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα " Στερεά Ελλάδα" στον άξονα προτεραιότητας 06 "Προστασία του 
περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων" και κωδικό πρόσκλησης 07 με τίτλο " 
Παρεμβάσεις ανάδειξης τοπίων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους", του έργου  με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ "ΠΑΝΤΑΒΡΕΧΕΙ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» της Π.Ε 
Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 240.000,00€ (με ΦΠΑ).  

 

Σε περίπτωση που το έργο δεν τύχει θετικής αξιολόγησης για συγχρηματοδότηση, θα προταθεί με τα ίδια 
στοιχεία για ένταξη στο εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 066), με τις διαδικασίες που 
προβλέπει η εγκύκλιος κατάρτισης του Π.Δ.Ε . 

 

Οι προτεινόμενες επεμβάσεις του έργου  δεν πρόκειται να επιφέρουν καμιά αλλοίωση στο 
περιβάλλον και επιπλέον θα βελτιώσουν την σημερινή κατάστασή του, με την αναδάσωση της 
έκτασης. Τα έργα που προτείνονται προς κατασκευή για διευκολύνσεις στους επισκέπτες είναι 
τέτοια ώστε αφ’ ενός μεν να διατηρείται η ποιότητα του φυσικού περιβάλλοντος αφ΄ ετέρου δε να 
παρέχονται οι στοιχειώδεις ανέσεις σε συνδυασμό με τη χωρητικότητα ή το βαθμό αντοχής του 
χώρου, ενώ θα βελτιωθεί η προσβασιμότητα και  επισκεψιμότητα της περιοχής, με οφέλη για την 
τοπική οικονομία και κοινωνία.  
 
Το έργο χαρακτηρίζεται ως δασοτεχνικό και για τη μελέτη και εκτέλεσή του απαιτείται η σύναψη 
προγραμματικής σύμβασης με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Σύμφωνα με τα Π.Δ. 437/81 «περί μελέτης και  
εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων» και 146/88 «Όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν και ειδικές 
ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τις υπηρεσίες του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίμων» για τη σύναψη Π.Σ. απαιτείται η έγκριση του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης και η 
αποστολή του προς την αρμόδια υπηρεσία. Με το ν. 3937/ 2011 μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα σύναψης 
Π.Σ. για δασοτεχνικά έργα μέχρι ποσού 500.000 € στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. 

 

Με την αριθ. 168651/728/27-4-2012 (ΑΔΑ: Β49Κ0-Γ25) εγκύκλιο του Υ.Π.Ε.Κ.Α. σχετικά με 
«Προγραμματικές Συμβάσεις για τη μελέτη και εκτέλεση δασοτεχνικών έργων σε δημόσια δάση και 
δασικές εκτάσεις», διευκρινίζεται ότι η Προγραμματική Σύμβαση συνάπτεται μεταξύ του  Γ.Γ. της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, μετά 
από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
και ορίζονται οι προϋποθέσεις καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υπογραφή της 
Προγραμματικής Σύμβασης  (πλήρης περιγραφή εργασιών που θα εκτελεσθούν, προϋπολογισμός, 
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη και έγκριση του σχεδίου της 
Προγραμματικής κλπ). 

 

 Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και το σχετικό αίτημα της  Δ/νσης τεχνικών Έργων της 
ΠΕ Ευρυτανίας, 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 

Την έγκριση του Σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης για τη μελέτη και εκτέλεση του έργου 
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ "ΠΑΝΤΑΒΡΕΧΕΙ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» και την εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη για την υπογραφή της Προγραμματικής 
Σύμβασης. 
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          Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή 
απόψεων δια της ψήφου των μελών του, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
ομόφωνα, 

α) εγκρίνει την σύναψη και τους όρους της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας για την μελέτη και εκτέλεση 
του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ "ΠΑΝΤΑΒΡΕΧΕΙ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ», σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο προγραμματικής σύμβασης, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα και μέρος της παρούσας απόφασης και β) εξουσιοδοτεί το Περιφερειάρχη Στερεάς 
Ελλάδας για την υπογραφή της σύμβασης και των σχετικών εγγράφων προκειμένου για την εκτέλεσή 
της. 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω: 

                                                                                
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
  
  

ΑΣΗΜΙΝΑ Δ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 

 

 

Μεταξύ  

 

«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» 

και  

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» 

 

για την Πράξη 

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ  

"ΠΑΝΤΑΒΡΕΧΕΙ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» 
 

 

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ  

"ΠΑΝΤΑΒΡΕΧΕΙ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» 

Στη Λάρισα, σήμερα την ……………................... μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων : 

1. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας, που εδρεύει στην Λάρισα, 

όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα  κ.  Τσέλιγκα Ηλία  

και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «Κύριος του Έργου»  

 

2. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ,που εδρεύει στην Λαμία, όπως εκπροσωπείται νόμιμα 

από τον Περιφερειάρχη κ. Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη και ο οποίος θα αποκαλείται 

εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας «Φορέας Υλοποίησης» 

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

διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά : 

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) και ειδικότερα το άρθρο 

100  αυτού.  

2. Το Ν.Δ. 86/69 «Περί Δασικού Κώδικα»(ΦΕΚ Α΄7),  

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

Χώρας».(ΦΕΚ Α΄289), 

4. Το Ν. 3208/03 «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), 

5. 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 άρθρο 29 Ν. 

3937/2011 «Διατήρηση 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΄),  

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

114Α΄), 

7. 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΄),  

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

9. Το Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων 

έργων»(ΦΕΚ Α΄ 116).     

10. 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),  
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11. Το Π.Δ.146/88 «Όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε 

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

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

και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»,  

13. Την αριθμ. ..../2015 απόφαση του αρμόδιου Περιφερειακού Συμβουλίου της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας 

Προγραμματικής Σύμβασης,  

14. Το με αριθμ. ……………………………..  έγγραφο της αρμόδιας Δ/νσης Δασών Ευρυτανίας 

και τη σχετική αλληλογραφία για τη σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης.  

15. Την αριθμ. ………………………………………. γνωμοδότηση του Γενικού Διευθυντού Δασών 

και Αγροτικών υποθέσεων …………………………….. 

16. Την σχετική εισήγηση της αρμόδιας Δ/νσης Δασών Νομού Ευρυτανίας  

 

συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ  

Ο Κύριος του Έργου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Στερεάς Ελλάδας 2014-

2020 προγραμματίζει την υλοποίηση της πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ "ΠΑΝΤΑΒΡΕΧΕΙ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ», η οποία θα αναφέρεται 

στο εξής χάριν συντομίας «το Έργο». 

Σκοπός της παρούσης Προγραμματικής Σύμβασης είναι η εκτέλεση δημόσιων δασοτεχνικών 

έργων σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις που βρίσκονται μέσα στα διοικητικά όρια του 

Δήμου Καρπενησίου της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας. 

Αντικείμενό της είναι η εκτέλεση έργων-κατά τα ως άνω-που αφορούν την ανάπλαση του 

περιβάλλοντος χώρου για άσκηση δασικής αναψυχής, ολιγόλεπτης ανάπαυσης και υπαίθριου 

γεύματος στην περιοχή "Πανταβρέχει" του Δήμου Καρπενησίου Π.Ε. Ευρυτανίας, με  στόχο  την 

αισθητική αναβάθμιση , την ευρύτερη ανάπτυξη και προαγωγή του ορεινού τουρισμού στην 

περιοχή καθώς και τη συντήρηση της υφιστάμενης Κρεμαστής γέφυρας 

 

 Το έργο περιλαμβάνει την εκτέλεση των παρακάτω παρεμβάσεων : 

Α.  Κεντρικός χώρος αναψυχής στο παρόχθιο πλατανοδάσος 

 Κατασκευή ξύλινης περίφραξης περιμετρικά του χώρου  αναψυχής. 
 Κατασκευή καθιστικών με λιθόδμητα βάθρα και ξύλινες σανίδες για κάθισμα .  
 Κατασκευή τραπεζόπαγκων με λιθόδμητα βάθρα και ξύλινες σανίδες για τραπέζι  και 
 κάθισμα .  
 Κατασκευή κάδων απορριμμάτων για την καθαριότητα του χώρου 
 Κατασκευή πλατύσκαλων για την εύκολη διακίνηση των επισκεπτών 
 Κατασκευή  πέτρινης βρύσης   
 Κατασκευή κιόσκι ενημέρωσης 
 Κατασκευή πέτρινων τοιχίων στήριξης μονοπατιού και πρανών 
 Διαμόρφωση μονοπατιών 
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 Κατασκευή υδρομάστευσης και  μεταφορά  νερού στο χώρο αναψυχής 
 Συντήρηση του δρόμου που διέρχεται έμπροσθεν του χώρου αναψυχής.  
 Δημιουργία χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων 
 Κατασκευή αφοδευτηρίων και βόθρου 
 Κατασκευή αποδυτηρίων 
 Κατασκευή μεγάλων και μικρών ψησταριών, τηρουμένων των κανόνων ασφαλείας  
 Καθαρισμός του χώρου – κλαδεύσεις. 
 
Β. Κρεμαστή Γέφυρα -Μονοπάτια 

 Επισκευή κρεμαστής γέφυρας. 
 Συντήρηση  διάνοιξη μονοπατιού προς και μετά τη γέφυρα.  
 Περίφραξη επικίνδυνων  τμημάτων μονοπατιού.  
 Κατασκευή γεφυράκι με πέτρινα βάθρα σε μικρορέμα 
 
Γ. Θέση  Θέας 1 στο δρόμο κατάντη οικισμού Στουρνάρας στο πλάτωμα του ελιγμού  
 
 Κατασκευή θέσης θέας με κιόσκι 
 διαμόρφωση του εδάφους,  
 οριοθέτηση του χώρου με ξύλινη περίφραξη  
 
Δ. Θέση  Θέας 2 Δίπλα στη σιδερένια γέφυρα στην έξοδο προς Ροσκά  
Υπάρχει πλάτωμα για κατασκευή χώρου υποδοχής και ενημέρωσης μια και αρχίζει- καταλήγει και το 
μονοπάτι από τη γέφυρα. 
 Κατασκευή θέσης θέας με κιόσκι 
 Διαμόρφωση του εδάφους,  
 Οριοθέτηση του χώρου με ξύλινη περίφραξη  
 Διαμόρφωση χώρου θέας με κιόσκι 
 Πινακίδα ενημέρωσης 
 Πέτρινη βρύση με δεξαμενή υδρομάστευσης 
 Χώρος πάρκινγκ 
 

Δεδομένου ότι: 

 ο Κύριος του Έργου δεν καλύπτει τις απαιτήσεις για την εκτίμηση της διοικητικής και 

επιχειρησιακής ικανότητας ως δικαιούχου του προς υλοποίηση Έργου, σύμφωνα με τις 

προβλεπόμενες ρυθμίσεις της προγραμματικής περιόδου 2014-2020,  

 ο δε Φορέας Υλοποίησης διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές και οικονομικές 

υπηρεσίες, αποφαινόμενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κλπ) για την υλοποίηση του εν 

λόγω έργου,  

τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 3852/2010, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την 

οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του 

αντικειμένου της.   

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η άσκηση της αρμοδιότητας 

υλοποίησης της Πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
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"ΠΑΝΤΑΒΡΕΧΕΙ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου από 

το Φορέα Υλοποίησης.  

Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης, 

ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει την άσκηση για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου της 

αρμοδιότητας να λειτουργήσει ως δικαιούχος του Έργου έναντι της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης του Ε.Π. Στερεά Ελλάδα 2014-2020 και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες :  

1. Ωρίμανση του Έργου (έλεγχος πληρότητας, θεώρηση ή σύνταξη μελετών και λήψη των 

απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων). 

2. Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης. 

3. Σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Πράξης για την ένταξη της στο ΕΠ 

4. Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων. 

5. Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία 

Δημοσίων Συμβάσεων. 

6. Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με αναδόχους, οι οποίες συνυπογράφονται από 

τον Κύριο του Έργου, εφόσον οι υπηρεσίες τιμολογούνται σε αυτόν.  

7. Σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων υποέργων.  

8. Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.  

9. Παρακολούθηση χρηματοροών και υποστήριξη του κυρίου του έργου στην εκτέλεση 

πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του Έργου.  

10. Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του (στις περιπτώσεις τεχνικών έργων έως και την 

οριστική παραλαβή) .  

11. Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου με πλήρη τεχνική και 

οικονομική τεκμηρίωση. 

Ο Φορέας Υλοποίησης, στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων τεχνικών έργων και μελετών, 

δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα της 

Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία 

περί Δημοσίων Έργων. Διευκρινίζεται ρητά στην περίπτωση αυτή ότι οι ανάδοχοι των τεχνικών 

έργων εκτελούν το έργο για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου και ότι ο Φορέας Υλοποίησης 

ασκεί για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου την αρμοδιότητα του δικαιούχου και της 

Αναθέτουσας αρχής. 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:  
 

2.1. Ο Κύριος του Έργου αναλαμβάνει: 
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 Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την 

υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των 

απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών. 

 Να θέσει στη διάθεση του Φορέα Υλοποίησης τυχόν διαθέσιμο προσωπικό του, το 

οποίο δύναται να υποστηρίξει την επίβλεψη του Έργου. 

 Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη 

διάθεσή του και να συνεργάζεται μαζί του για την κατάρτιση του Τεχνικού Δελτίου 

Πράξης. 

 Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης 

σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.  

 Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του, που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές και 

τις λειτουργικές διαδικασίες και να διαθέσει στον Φορέα Υλοποίησης προσωπικό για την 

υλοποίηση του Έργου, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας.  

 Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με 

οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.  

 Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής 

χρηματοδότησης του Έργου, στην περίπτωση που ο Φορέας Υλοποίησης δεν έχει δική 

του ΣΑΕ  

 Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για την πραγματοποίηση των πληρωμών του 

έργου, με την υποστήριξη του Φορέα Υλοποίησης 

 Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του είτε 

αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία του είτε αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο φορέα.  

 Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την 

προβολή του Έργου.  

 

2.2. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει: 

 Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο 

συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 

σύμβασης. 

 Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα 

προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου, το οποίο 

εφόσον δεν υπάρχει προσλαμβάνεται για τις ανάγκες του έργου 

 Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του 

φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου, τις οποίες αποστέλλει στην αρμόδια 

Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Στερεά Ελλάδα 2014-2020. 

 Να συνεργαστεί με τον Κύριο του Έργου για τη σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Πράξης 

και την υποβολή του στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Στερεά Ελλάδα 2014-
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2020 και να προβαίνει στις απαιτούμενες τροποποιήσεις του Τεχνικού Δελτίου Πράξης 

και στη σύνταξη των Τεχνικών Δελτίων Υποέργων.  

 Να τηρεί ως Δικαιούχος τους όρους χρηματοδότησης της απόφασης ένταξης πράξης 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 4314/2014 και την Υπουργική 

Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης 2014 - 2020.  

 Να καταρτίζει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών.  

 Να διενεργεί τους διαγωνισμούς, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή 

των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό 

πλαίσιο λειτουργίας του. 

 Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των 

σχετικών συμβάσεων. 

 Να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση του Έργου μεριμνώντας για την εγγραφή του σε 

συλλογική απόφαση χρηματοδότησης και για την απρόσκοπτη κατανομή των 

πιστώσεων. 

 Να παρακολουθεί τις χρηματορροές του Έργου. 

 Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε συνεργασία 

με τον Κύριο του Έργου. 

Για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης, ο Φορέας 

Υλοποίησης - διοικητικά και επιχειρησιακά ικανός δικαιούχος έχει καταγράψει όλες τις 

υφιστάμενες μελέτες και αδειοδοτήσεις, οι οποίες περιλαμβάνονται στον Πίνακα 1 του 

Παραρτήματος ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Οι εκκρεμείς ενέργειες 

για την ωρίμανση του Έργου αναφέρονται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος ΙΙ, όπου τα 

συμβαλλόμενα μέρη ορίζουν ποιος εκ των δύο θα είναι υπεύθυνος για την πραγματοποίηση ή 

ολοκλήρωση τους. 

Ο Φορέας Υλοποίησης στα πλαίσια της οικονομικής διαχείρισης του έργου, μεριμνά για την 

εξόφληση των παραστατικών, τα οποία έχουν εκδοθεί με στοιχεία οφειλέτη αυτά του Κυρίου 

του Έργου. 

ΆΡΘΡΟ 3 

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης 

ανέρχεται στο ποσό των 240.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., εργολαβικού 

οφέλους, αναθεωρήσεων και απροβλέπτων και αναλύεται ως εξής:  

ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 11.407,64€ 

2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ- ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ 17.567,09€ 

3. ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 25.364,10€ 
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4. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 9.605,50€ 

5. ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 61.056,50€ 

5. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΤΥΑ 9.369,30€ 

6. ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΑ 4.340,50€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 138.710,63€ 

Γ.Ε & Ο.Ε (18%) 24.967,91€ 

ΣΥΝΟΛΟ 163.678,54€ 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%) 24.551,78€ 

ΣΥΝΟΛΟ 188.230,32€ 

ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ  3.764,61€ 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 3.127,02€ 

ΣΥΝΟΛΟ 195.121,95€ 

Φ.Π.Α. (23%) 44.878,05€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 240.000,00 

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

Παρακολούθησης με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. 

Στερεά Ελλάδα 2014-2020, εφόσον τροποποιηθούν όπως προβλέπεται τα χρηματοδοτικά 

στοιχεία της πράξης. 

Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που 

υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγκριση από τον Κύριο του Έργου.  

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η διάρκεια της παρούσης σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και ορίζεται σε 

τρία (3) έτη.  Σε περίπτωση εκτάκτων συνθηκών η εκτέλεση της σύμβασης μπορεί να 

παραταθεί με τους ίδιους όρους για ένα (1) έτος ακόμη, μετά από αίτηση της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας, σχετική γνώμη της Επιτροπής Επίλυσης Διοικητικών Διαφορών (άρθρο 8) και 

με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς 

Ελλάδας.  

Η σύμβαση μπορεί να διακοπεί μονομερώς από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Επίλυσης Διοικητικών 

Διαφορών,  εάν στη πορεία εκτέλεσης της διαπιστωθεί η συστηματική άρνηση από την 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - Π.Ε. Ευρυτανίας, να συνεργαστεί  και να εκπληρώσει τις 

προβλεπόμενες από την παρούσα σύμβαση υποχρεώσεις της,  με αποτέλεσμα να δημιουργείται 

κίνδυνος για τη σωστή εκτέλεση των έργων και την προστασία του δασικού χαρακτήρα της 
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έκτασης και του οικοσυστήματος της περιοχής.  Στην περίπτωση αυτή συνεχίζονται οι 

προγραμματισμένες εργασίες από την αρμόδια Δασική Υπηρεσία  και η δαπάνη τους 

καταλογίζεται σε βάρος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - Π.Ε. Ευρυτανίας. 

H διάρκεια υλοποίησης του Έργου καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και οποιεσδήποτε 

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

Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.  

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παρ. 2α του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, συστήνεται όργανο παρακολούθησης με την 

επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα το Καρπενήσι ΠΕ Ευρυτανίας 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από :  

 έναν (1) εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής 

με τον αναπληρωτή του 

 έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης με τον αναπληρωτή του και  

 ένα (1) μέλος υποδεικνυόμενο από …..(το φορέα χρηματοδότησης της Πράξης ή το 

φορέα λειτουργίας, εάν είναι διαφορετικός από τον κύριο του έργου ή άλλο φορέα που 

θα συμφωνηθεί με τους συμβαλλομένους), με τον αναπληρωτή του.  

Το αργότερο εντός 15 ημερών από την έκδοση της απόφασης ένταξης της πράξης στο Ε.Π 

Στερεά Ελλάδα 2014-2020 , οι συμβαλλόμενοι φορείς και … (ο φορέας χρηματοδότησης ή ο 

φορέας λειτουργίας ή ο άλλος φορέας, που έχει προσδιοριστεί ανωτέρω) ορίζουν τα μέλη της 

Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. 

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 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 
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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.  

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. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη 

αφού υπογραφούν . 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης 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.  

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

καθορίζονται με αποφάσεις της.  

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι 

ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από 

τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να 

αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης 

έναντι του Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του. Έναντι των τρίτων 

ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται εις ολόκληρο από κοινού με τον Κύριο του Έργου.  

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 

Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του Έργου έναντι των 

τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της μεταβίβασης της 

αρμοδιότητας υλοποίησης.  

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των 

όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια . 
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ΑΡΘΡΟ 10 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 1 

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

των συμφωνημένων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων είναι δυνατή:  

Α) η απασχόληση προσωπικού του Κυρίου του Έργου στο Φορέα Υλοποίησης αποκλειστικά για 

τις ανάγκες του συγκεκριμένου Έργου. Το προσωπικό αυτό ορίζεται με απόφαση του αρμοδίου 

οργάνου του Κυρίου του Έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  

Β) η παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και μέσων του Κυρίου 

Έργου στο Φορέα Υλοποίησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

11.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του από 

τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν χωρήσει υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης 

ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η 

παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης. 

11.2  Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα 

συνταχθούν από το Φορέα Υλοποίησης (και τους προστηθέντες και αντισυμβαλλομένους του) 

στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο 

Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του 

Κυρίου του Έργου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι 

πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και 

θα παραδοθούν στον Κύριο του Έργου κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την 

καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά 

δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου χωρίς την καταβολή αμοιβής. 

11.3 Εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή 

λύση αυτής, ο Φορέας Υλοποίησης (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να 

μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και 

διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου, 

οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση 

του Έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.  

11.4 Τροποποίηση της σύμβασης. Καμία τροποποίηση της Π.Σ.  δεν γίνεται όσον αφορά το 

αντικείμενό της και τον τρόπο εκτέλεσης των έργων (Άρθρο 1 και 3)Για τυχόν τροποποίηση σε 

άλλα σημεία της Π.Σ., εκτός των ανωτέρω, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη αμφοτέρων των 

συμβαλλομένων και του Γενικού Γραμματέα. . 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.  

                                                             
1  Για την περίπτωση που είναι εφικτή η μεταφορά.  
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11.5 Διαχείριση του έργου. Τα έργα που δεν αφορούν άμεσα υποδομή δασικής αναψυχής θα 

παραδοθούν μετά την ολοκλήρωσή τους στο αρμόδιο Δασαρχείο. Η χρήση των έργων- 

εγκαταστάσεων δασικής αναψυχής, μετά την ολοκλήρωση τους, ανατίθεται αρμοδίως στην 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 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 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 Δημόσιο.  

11.6 Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων:  Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
- Π.Ε. Ευρυτανίας αναλαμβάνει:  

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

 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. 

 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 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ 
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

 Ευθύνη για προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας  της Π.Σ. από το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν 
προβλέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 4071/2012.  

 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον 

εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. 
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Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος 

ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η 

καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε 

συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από 

δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα 

μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση.  

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

των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τρία πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε 

συμβαλλόμενος από ένα και το τρίτο θα υποβληθεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. 

Στερεά Ελλάδα 2014-2020 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

Για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση  

Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας 

Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

Τσέλιγκας Ηλίας                                   

Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 

 

 

 

Κωνσταντίνος  Π. Μπακογιάννης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

1. Τίτλος Πράξης:  

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ "ΠΑΝΤΑΒΡΕΧΕΙ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» 

1.1 τίτλος υποέργου 1 : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 

"ΠΑΝΤΑΒΡΕΧΕΙ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» 

2. Κύριος του έργου : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας  

3.  Φορέας Πρότασης  & Δικαιούχος (Φορέας υλοποίησης): Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας  

4. Φορέας λειτουργίας: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας  

5. Φυσικό αντικείμενο της Πράξης : Αντικείμενό του έργου είναι η  ανάπλαση του 

περιβάλλοντος χώρου για άσκηση δασικής αναψυχής, ολιγόλεπτης ανάπαυσης και υπαίθριου 

γεύματος στην περιοχή "Πανταβρέχει" του Δήμου Καρπενησίου Π.Ε. Ευρυτανίας, με στόχο  την 

αισθητική αναβάθμιση , την ευρύτερη ανάπτυξη και προαγωγή του ορεινού τουρισμού στην 

περιοχή καθώς και τη συντήρηση της υφιστάμενης Κρεμαστής γέφυρας 

 

6. Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης: 

Το έργο θα εκτελεστεί σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις που βρίσκονται μέσα στα 
διοικητικά όρια του Δήμου Καρπενησίου της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας. 

7. Προϋπολογισμός 

Προϋπολογισμός υποέργου 1 240.000,00€ με ΦΠΑ  

Συνολικός προϋπολογισμός Πράξης 240.000,00€ με ΦΠΑ 

 

8.Διάρκεια υλοποίησης  

 Διάρκεια σε μήνες 

υποέργο 1 12 μήνες  

Σύνολο Πράξης 12 μήνες 

 

 

ΑΔΑ: ΩΟΩΥ7ΛΗ-ΤΗΣ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 :ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ2 

Έγγραφο / απόφαση 

Φορέας έγκρισης ή 

αδειοδότησης 

Αριθμός πρωτ./ 

ημερομηνία 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ  ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 

1/2016 ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ Π.Ε. 

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ  

7/4-1-2016 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΟΥ 

ΤΜΗΜΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 

ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

10/8-1-2016 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΥΧΩΝ 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ Π.Ε. 

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ  

55/12-1-2016 
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 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 

(ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.) 

Υπεύθυνος φορέας 

Ενέργεια 

κύριος του έργου φορέας υλοποίησης 
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