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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  
104 / 2019 

 
          Στη Θήβα σήμερα 05 Απριλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 πμ, το 
Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η οποία 
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα  του Συλλόγου Φιλοπροόδων «Ο Επαμεινώνδας» (Σ.Φ.Ε) 
(οδός Επαμεινώνδα 2, Θήβα), κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.: 70474 / 251/ 29.03.2019 
Πρόσκλησης του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. 
Γεώργιου Ψυχογιού, στη 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 αποφάσεων, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:    
    

Θέμα 30ο 
Η.Δ. 

Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ  της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας και 
ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης  για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΧΘΗ ΤΟΥ  ΡΟΥΣΤΙΑΝΙΤΗ ΠΟΤΑΜΟΥ 
ΑΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» 

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος 

 
Πριν από την συζήτηση των θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού 
Συμβουλίου, κ. Γεώργιος Ψυχογιός, κάλεσε τον κ. Γεώργιο Κελαϊδίτη,  Περιφερειακό Σύμβουλο 
με τον συνδυασμό της Πλειοψηφίας « Αλλάζουμε στην Καρδιά της Ελλάδας », να αναπληρώσει 
τη Γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου   κ. Αφροδίτη Μηλίδου,  η οποία απουσιάζει από 
την τρέχουσα συνεδρίαση, λόγω κωλύματος, και ν’ ασκήσει τα καθήκοντα αυτής κατά την 
τρέχουσα συνεδρίαση, βάσει της παρ. 2 του άρθρου 7 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας 
του Περιφερειακού Συμβουλίου (υπ’ αριθμ. 16853/6-4-2011 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µε θέµα «Πρότυπος Κανονισµός 
Λειτουργίας του Περιφερειακού Συµβουλίου» ΦΕΚ Β'/ 661/20-04-2011 και Α∆Α: 4ΑΓΝΚ-Ζ), το 
οποίο  αναφέρει αυτολεξεί: «Τον γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ένας από 
τους παρόντες συμβούλους που καλείται από τον πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου». Ο 
κ. Γεώργιος Κελαϊδίτης αποδέχτηκε την πρόσκληση του Προέδρου και άσκησε χρέη Γραμματέα 
του Περιφερειακού Συμβουλίου για την τρέχουσα 3η Τακτική Συνεδρίαση. 
 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. 
Γεώργιος Ψυχογιός, διαπίστωσε ότι από τα 51 μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι:  

 
Παρόντες 

➢ Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης 
➢ Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός 
➢ Ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Θωμάς Γρεβενίτης 
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➢ Οι Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας κ.κ.: Ευθύμιος Καραΐσκος, Ευάγγελος 
Κατσαγούνος, Φανή Παπαθωμά, Φάνης Σπανός & Αριστείδης Τασιός. 

➢ Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ως ακολούθως : 
 

Περιφερειακή Παράταξη Πλειοψηφίας Περιφερειακές Παρατάξεις Μειοψηφίας 

Α/Α 
«Αλλάζουμε  

στην Καρδιά της Ελλάδας» Παρών/ούσα Απών/ούσα 
Α/Α 

«Η Στερεά σε Νέα Τροχιά -
Βαγγέλης Αποστόλου» Παρών/ούσα Απών/ούσα 

1 Αναστασίου Γεώργιος √  1 Παρασκευάς Δρόσος √  

2 Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος √  2 Αλαμπάνου Δέσποινα √  

3 Αραβαντινού Πέγκυ  √ 3 Σύρου Ελένη √  

4 Αργύρης Δημήτριος   √ 4 Γρεβενίτης Θωμάς √  

5 Αργυρίου Δημήτριος  √  5 Κουλούρης Γεώργιος  √ 

6 Βαρδακώστας Κων/νος  √  6 Μελισσάρης Ιωάννης  √  

7 Βουρδάνος Δημήτριος  √  7 Παπαδιώτης Αθανάσιος  √ 

8 Χατζηνικολής Ζαχαρίας  √ 8 Στουπής Νικόλαος  √  

9 Καλαντζή Αικατερίνη √  9 Τιμπλαλέξης Δημήτριος   √ 

10 Κάππος Ευστάθιος  √  10 Τσολάκη Σοφία  √ 

11 Καραγιάννης Κων/νος  √   «Θανάσης Γιαννόπουλος - Συμφωνία για τη Στερεά» 

12 Καρακάντζας Αθανάσιος  √  11 Γεωργούλης Αδαμάντιος  √  
13 Κατσαρός Χαράλαμπος √  12 Παπαευσταθίου Παναγιώτης  √ 

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  Μέτσιος Μιλτιάδης- Αναστάσιος  √  
26 Σανιδάς Χαράλαμπος  √  

 

27 Ταγκαλέγκας Ιωάννης  √  

28 Τσιτσάνης Λάμπρος  √  

29 Φακίτσας Βασίλειος  √  

30 Χειμάρας Θεμιστοκλής  √  

31 Ψυχογιός Γεώργιος √  

Σύνολο Συμβούλων Πλειοψηφίας 24 7 Σύνολο Συμβούλων Μειοψηφίας 13 7 

 

       Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, καθώς από το σύνολο των πενήντα ένα 
(51) Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες τριάντα επτά (37), ο Πρόεδρος του Περιφερειακού 
Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Χρέη υπηρεσιακού 
Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Ασημίνα Μπακάρα.  

 
   Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός , έδωσε το λόγο στον 
εισηγητή του 30ου θέματος ημερήσιας διάταξης , Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας 
Φθιώτιδας κ. Ευθύμιο Καραΐσκο, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την  με αριθμ πρωτ. 
71074/707/01.04.2019  εισήγησή του, και ανέφερε τα ακόλουθα:  
 

 
ΣΧΕΤ.:   

1. Το Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133 Α/19-07-2018) : Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - 

Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα 

«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και 

λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και 

ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την 

πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες 
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διατάξεις.  

2. Το Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης 

διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) και ειδικότερα τα 

άρθρα 100 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του ν. 4483/2017 - ΦΕΚ 

107/Α/2017 και το άρθρο 179 του ν.4555/18)  και 278 αυτού. 

3. Το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 

αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

4. Το Π.Δ.148/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Την υπ’ αριθμ. 54/2019 Aπόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία 

εγκρίθηκε η 1η Τροποποίηση  του Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Φθιώτιδας για το 

έτος 2019  

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Με βάση το αρ.πρωτ. 71033/3605/01-04-2019 έγγραφο της Δνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, προς την Υπηρεσία μας και των συνημμένων σε αυτό, προτείνεται η σύναψη 
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας  
και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης  
για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΧΘΗ ΤΟΥ  
ΡΟΥΣΤΙΑΝΙΤΗ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» 

Το αντικείμενο της παρούσας προγραμματικής είναι η εκτέλεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΧΘΗ ΤΟΥ  ΡΟΥΣΤΙΑΝΙΤΗ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΝΑΝΤΙ ΤΗΣ 

ΓΕΦΥΡΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» Π/Υ 70.000 €,  από την Περιφέρεια Στερεάς». 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και το σχετικό αίτημα της Δνσης Τεχνικών Έργων, 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 

1. Την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας  και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το έργο: 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΧΘΗ ΤΟΥ  

ΡΟΥΣΤΙΑΝΙΤΗ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»  
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3. Την εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της 

Προγραμματικής Σύμβασης 

4. Τον ορισμό ενός (1) εκπροσώπου της Περιφέρειας (υπαλλήλου της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Έργων) στην Επιτροπή Παρακολούθησης, ως ακολούθως : 

• Νικολακόπουλος Γεώργιος,  με αναπληρωτή τον Κακάβα Κωνσταντίνο 

Συνημμένα 
ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 

 

 

 

Μεταξύ 

 

«Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας» 

 

Και 

 

«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 

 

 

 

 

για τη μελέτη και εκτέλεση του δημοσίου δασοτεχνικού Έργου : 

 

 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΧΘΗ ΤΟΥ ΡΟΥΣΤΙΑΝΙΤΗ 

ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΝΑΝΤΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» 

σε δημόσιες δασικές εκτάσεις στην περιοχή του Δήμου Μακρακώμης  Περιφερειακής 

Ενότητας Φθιώτιδας» 

 

 

 

 

 

Λαμία,   -    - 2019 
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Σήμερα την    ......../........................../ 2019,   οι παρακάτω φορείς καλούμενοι στο εξής 

“Συμβαλλόμενοι’’ : 

1. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς  Ελλάδας που νομίμως εκπροσωπείται 

από τον Συντονιστή κ. Νικόλαο Ντίτορα και 

2.  Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας  που νομίμως εκπροσωπείται από τον Περιφερειάρχη κ.  κ. 

Κωνσταντίνο Μπακογιάννη, κάτοικο Καρπενησίου , συνομολογούν και συναποδέχονται τα 

ακόλουθα: 

Έχοντας υπόψη: 

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

2. Το Ν. 998/79 «Περί προστασίας δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας».(ΦΕΚ 

Α΄289), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει. 

3. 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), όπως ισχύει. 

4. 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΄). 

5. Το άρθρο 225 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»(ΦΕΚ 114 

Α΄), όπως ισχύει. 

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

ισχύει. 

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

Υπηρεσιών, προσαρμογή στις οδηγίες 2014», όπως ισχύει.     

9. 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΄), 

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

την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 
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11. Τα άρθρα 8,100 και 280  του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α΄/7-06-10), όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

12. Το άρθρο 179 του Ν. 4555/2018 (πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ «Ι» , ΦΕΚ 133 /Α/19-7-2018), 

με τον οποίο τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν οι διατάξεις του Ν. 3852/2010.  

13. Την αριθμ. 13917/15-5-2017 Απόφαση του Υπουργού  Εσωτερικών  περί διορισμού 

Συντονιστή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 

250/Υ.Ο.Δ.Δ). 

14. Την αριθμ………..απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης,  

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

…………….και τη σχετική αλληλογραφία για τη σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης. 

16. Την σχετική εισήγηση της αρμόδιας Δ/νσης  Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών  

17. Την από ……………….. γνωμοδότηση του Γενικού Διευθυντού Δασών και Αγροτικών 

υποθέσεων  

συμφώνησαν στη σύναψη της παρούσης Προγραμματικής Σύμβασης: 

ΑΡΘΡΟ 1: Σκοπός - Αντικείμενο της Σύμβασης 

Σκοπός της παρούσης Προγραμματικής Σύμβασης  είναι  η μελέτη και εκτέλεση έργων  για την 

αποκατάσταση συρματοκιβωτίων στην ανατολική όχθη  του Ρουστιανίτη ποταμού,  ανάντη της 

γέφυρας   ’’Λευκάδας” σε δημόσια δάση και δασικές  εκτάσεις στην περιοχή του Δήμου 

Μακρακώμης  Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας. 

Αντικείμενό της είναι η εκτέλεση έργων, κατά τα ως άνω , που αφορούν  στην αποκατάσταση 

συρματοκιβωτίων  αποτροπής πρανικής διάβρωσης   (μερική ή ολική ανακατασκευή σαρζανετ), 

τα οποία αποσκοπούν  στην αντιπλημμυρική προστασία του παρόχθιου δρόμου του Ρουστιανίτη 

ποταμού στην ανατολική όχθη του, ανάντη της γέφυρας Λευκάδας και των υφιστάμενων έργων 

υποδομής παράλληλα και σε επαφή με τον παρόχθιο δρόμο. Τα πλημμυρικά φαινόμενα που 

έλαβαν χώρα στην περιοχή κατά τον τελευταίο χειμώνα ήταν πολύ έντονα, με αποτέλεσμα να 

καταστραφούν μερικώς η εξ ολοκλήρου οι  κάθετοι και οι αποκλίνοντες, απωθητικοί πρόβολοι 

σαρζανέτ, που προστάτευαν τον παρόχθιο δρόμο .  

 Ο κίνδυνος επανάληψης παρόμοιων πλημμυρικών φαινομένων κατά τους επόμενους μήνες 

της χειμερινές περιόδους είναι υπαρκτός και οι συνέπειες για το παρόχθιο οδικό δίκτυο και των 

έργων υποδομής που εδράζονται σε αυτόν θα είναι καταστροφικές. 
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 Για την πρόληψη και τον περιορισμό αυτών των κινδύνων είναι απαραίτητη η κατά το 

δυνατόν άμεση ανάληψη δράσης για την ανακατασκευή των μερικώς η εξ ολοκλήρου 

κατεστραμμένων σαρζανέτ. 

ΑΡΘΡΟ 2: Περιγραφή του Έργου 

Οι εργασίες για την κατασκευή του έργου  εκτείνονται από την γέφυρα Λευκάδας  στην 

ανατολική όχθη του ποταμού Ρουστιανίτη, σε μήκος περίπου 2 km και θα πραγματοποιηθούν σε  

10 προκαθορισμένες  θέσεις με προϋφιστάμενα κατεστραμμένα  συρματοκιβώτια , όπως 

αναλυτικά  αποτυπώνονται στην οριζοντιογραφία  του έργου με  Κλ.1:1000 σε γεωδαιτικό 

σύστημα αναφοράς ( ΕΓΣΑ 1987 ).   

     Πιο συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει τη μελέτη και εκτέλεση των παρακάτω έργων:  

ΜΕΛΕΤΕΣ. 

Α. Γενική μελέτη 

Β. Πλήρη τεχνική μελέτη, για τα έργα που προβλέπονται από την παραπάνω γενική μελέτη, 

συνταγμένη  κατά τις περί μελέτης και εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων διατάξεις. 

ΕΡΓΑ: Τα προβλεπόμενα από τις παραπάνω, αρμοδίως εγκεκριμένες μελέτες. 

Ενδεικτικά  

• εκτροπή και απομάκρυνση των υδάτων από τις θέσεις στις οποίες θα εκτελεστούν οι 

εργασίες ανακατασκευής των κατεστραμμένων σαρζανέτ. 

• καθαρισμός της κοίτης του ποταμού Ρουστιανίτη από φερτά υλικά ή απορρίμματα   

στις θέσεις στις οποίες θα εκτελεστούν οι εργασίες ανακατασκευής των σαρζανέτ. 

• εκσκαφές  θεμελίων  των υπό ανακατασκευή κατεστραμμένων σαρζανέτ. 

•  μερική ή ολική ανακατασκευή των  κατεστραμμένων σαρζανέτ.  

•  κατασκευή  μανδύα  από οπλισμένο σκυρόδεμα στη στέψη (στα οριζόντια τμήματα) 

των συρματοκιβωτίων .   

 

 

Άρθρο 3: Τρόπος εκτέλεσης των έργων  

1. Τα έργα ανατίθενται ή εκτελούνται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με την 

νομοθεσία που αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση  β΄ βαθμού τηρουμένων των όρων και 

περιορισμών της παρούσης. 
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2. Οι μελέτες συντάσσονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και 

επειδή πρόκειται για έργο δασοτεχνικής διευθέτησης χειμάρρων, η μελέτη του συγκεκριμένου 

έργου  θα συνταχθεί σύμφωνα με τους  όρους που ορίζονται στον αρίθμ. 247722/4375/6-12-

1978 Απόφαση Υπ. Γεωργίας περί Έγκρισης Κανονισμού εκπονήσεως μελετών δασοτεχνικής 

διευθέτησης χειμάρρων 

3. Η έγκριση των μελετών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την μελέτη και 

κατασκευή των δημόσιων δασοτεχνικών έργων (Π.Δ. 437/81, Π.Δ. 146/88 , Ν.3669/2008 και Ν 

4412/16). 

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 Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 

2. «Διευθύνουσα Υπηρεσία» ή «Επιβλέπουσα Υπηρεσία»  είναι το Τμήμα Δομών 

Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 

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 Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ή η 

Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κατά περίπτωση σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις. 

4.  Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  σύμφωνα με το άρθρο 176 του 

Ν. 3852/2010, είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση των όρων , τη σύνταξη των διακηρύξεων και 

τη διεξαγωγή και κατακύρωση των δημοπρασιών. Η συγκρότηση των επιτροπών για τη 

διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τις 

διατάξεις του   Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/2016).   

5. Η Δνση Δασών Φθιώτιδας  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.  
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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 Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας. 

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.  

 

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 την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας 

1. Ο εκάστοτε Γενικός Δ/ντής Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων με τον νόμιμο αναπληρωτή του, 

ως πρόεδρος. 

2. Ο εκάστοτε  Διευθυντής Δασών  Φθιώτιδας με τον νόμιμο αναπληρωτή του. 

β) Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας:  

Ο κ. Παπαναστασίου Αναστάσιος Προϊστάμενος της Γεν.Δ/νσης Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, με αναπληρωτή του τον κ.Καρνάβα Ιωάννη, 

Προϊστάμενο της Γεν.Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας. 

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. 
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Οι αποφάσεις της επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και ισχύουν εφόσον στη 

διαμόρφωση της πλειοψηφίας μετέχει και ένας τουλάχιστον εκπρόσωπος της οικείας 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 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) . 

 Η επιτροπή παρακολούθησης είναι τετραμελής και αποτελείται από :   

 

1) Έναν Εκπρόσωπο της Δ/νσης Δασών  Φθιώτιδας , με τον αναπληρωτή του,  ο οποίος 

ορίζεται ως  πρόεδρος της επιτροπής . 

2) Έναν Εκπρόσωπο του Δασαρχείου Σπερχειάδας,  με τον αναπληρωτή του.  

3) ‘Εναν εκπρόσωπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, τον κ. Νικολακόπουλο Γεώργιο  με τον 

αναπληρωτή του  κ. Κακάβα Κωνσταντίνο. 

    Χρέη γραμματέα θα εκτελεί υπάλληλος που θα ορίσει η Προϊσταμένη Αρχή.  

 

Οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  θα ορισθούν με απόφαση του 

Περιφερειακού Συμβουλίου και οι εκπρόσωποι των δασικών υπηρεσιών θα ορισθούν με 

απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας. 

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 του συμβαλλόμενου ΟΤΑ 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.  
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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, ανέρχεται στο ύψος των 70.000 €  

με ΦΠΑ και θα καλυφθεί από πιστώσεις  ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ του Τεχνικού Προγράμματος Π.Ε 

Φθιώτιδας, σύμφωνα με τις: α) Αριθ. 60/2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας- ( Αριθμ. Αποφ. 60/2017,  α/α14 του πίνακα χρηματοδότησης 

έργων , Πρακτικό  της 3ης Συνεδρίασης (τακτικής ) της 10ης Απριλίου 2017, Θέμα 11ο  , ΑΔΑ : 

ΩΓΑΖ7ΛΗ-ΜΞΛ ) και β) Αριθμ. 54/2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς 

Ελλάδας «Έγκριση 1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Φθιώτιδας, για το έτος 

2019»  ( Πρακτικό της 2ης Συνεδρίασης (τακτικής) της 28ης Φεβρουαρίου 2019, ΑΔΑ: ΩΑ4Θ7ΛΗ-

ΟΩ6) 

                              Άρθρο 8: Χρονική διάρκεια της σύμβασης 

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

σε πέντε (5) έτη. Σε περίπτωση εκτάκτων συνθηκών η εκτέλεση της σύμβασης μπορεί να 

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

Στερεάς Ελλάδας ύστερα από  σχετική γνώμη της Επιτροπής Επίλυσης Διοικητικών Διαφορών 

(άρθρο 8) και με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς 

Ελλάδας  

2. Η σύμβαση μπορεί να διακοπεί μονομερώς από το Συντονιστή 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, 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 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  της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

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 
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1. Καμία τροποποίηση της Π.Σ.  δεν γίνεται όσον αφορά το αντικείμενό 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 μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Δασών και 

Αγροτικών υποθέσεων. 

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 

Επειδή τα έργα δεν αφορούν άμεσα υποδομή δασικής αναψυχής θα παραδοθούν μετά την 

ολοκλήρωσή τους στο Δασαρχείο Σπερχειάδας. 

Άρθρο 12: Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 

1. Ο  Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας  αναλαμβάνει:  

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

Φθιώτιδας. 

✓ 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 την διεύθυνση, επίβλεψη και ευθύνη παραλαβής των μελετών και 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.  
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✓ 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 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

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

δύο (2). 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ   

 

 Για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση                      Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας                                                                                            

                                      

               Ο  Συντονιστής                                                        Ο Περιφερειάρχης  

         

 

 

 

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ                                   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ               
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Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή 
απόψεων δια της ψήφου των μελών του, 

 
Αποφασίζει 

 

Κατά πλειοψηφία, α) εγκρίνει 1. τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας  και της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΣΤΗΝ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΧΘΗ ΤΟΥ  ΡΟΥΣΤΙΑΝΙΤΗ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ 

ΛΕΥΚΑΔΑΣ» και 2. το σχέδιο της συνημμένης προγραμματικής σύμβασης το οποίο 

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα και μέρος της παρούσας απόφασης , β) εξουσιοδοτεί 

τον  Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της Προγραμματικής 

Σύμβασης, γ) ορίζει έναν  (1) εκπρόσωπο της Περιφέρειας (υπάλληλο της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων) στην Επιτροπή Παρακολούθησης, ως ακολούθως : 

• Νικολακόπουλος Γεώργιος,  με αναπληρωτή τον Κακάβα Κωνσταντίνο 

Λευκό ψήφισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος  της Παράταξης «Αριστερή Παρέμβαση 
στη Στερεά Ελλάδα» , κ. Μιλτιάδης –Αναστάσιος Μέτσιος. 

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

 
                    Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
 
                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ                                                   

 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΛΑΪΔΙΤΗΣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΟΦ57ΛΗ-7Ψ6



 

 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 

 

 

 

Μεταξύ 

 

«Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας» 

 

Και 

 

«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 

 

 

 

 

για τη μελέτη και εκτέλεση του δημοσίου δασοτεχνικού Έργου : 

 

 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΧΘΗ ΤΟΥ ΡΟΥΣΤΙΑΝΙΤΗ 

ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΝΑΝΤΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» 

σε δημόσιες δασικές εκτάσεις στην περιοχή του Δήμου Μακρακώμης  Περιφερειακής 

Ενότητας Φθιώτιδας» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λαμία,   -    - 2019 
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Σήμερα την    ......../........................../ 2019,   οι παρακάτω φορείς καλούμενοι στο εξής 

“Συμβαλλόμενοι’’ : 

1. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς  Ελλάδας που νομίμως εκπροσωπείται 

από τον Συντονιστή κ. Νικόλαο Ντίτορα και 

2.  Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας  που νομίμως εκπροσωπείται από τον Περιφερειάρχη κ.  κ. 

Κωνσταντίνο Μπακογιάννη, κάτοικο Καρπενησίου , συνομολογούν και συναποδέχονται τα 

ακόλουθα: 

Έχοντας υπόψη: 

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

2. Το Ν. 998/79 «Περί προστασίας δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας».(ΦΕΚ 

Α΄289), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει. 

3. 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), όπως ισχύει. 

4. 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΄). 

5. Το άρθρο 225 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»(ΦΕΚ 114 

Α΄), όπως ισχύει. 

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

ισχύει. 

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

Υπηρεσιών, προσαρμογή στις οδηγίες 2014», όπως ισχύει.     

9. 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΄), 

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

την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 
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11. Τα άρθρα 8,100 και 280  του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α΄/7-06-10), όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

12. Το άρθρο 179 του Ν. 4555/2018 (πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ «Ι» , ΦΕΚ 133 /Α/19-7-2018), 

με τον οποίο τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν οι διατάξεις του Ν. 3852/2010.  

 

13. Την αριθμ. 13917/15-5-2017 Απόφαση του Υπουργού  Εσωτερικών  περί διορισμού 

Συντονιστή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 

250/Υ.Ο.Δ.Δ). 

14. Την αριθμ………..απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης,  

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

…………….και τη σχετική αλληλογραφία για τη σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης. 

16. Την σχετική εισήγηση της αρμόδιας Δ/νσης  Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών  

17. Την από ……………….. γνωμοδότηση του Γενικού Διευθυντού Δασών και Αγροτικών 

υποθέσεων  

συμφώνησαν στη σύναψη της παρούσης Προγραμματικής Σύμβασης: 

ΑΡΘΡΟ 1: Σκοπός - Αντικείμενο της Σύμβασης 

Σκοπός της παρούσης Προγραμματικής Σύμβασης  είναι  η μελέτη και εκτέλεση έργων  για την 

αποκατάσταση συρματοκιβωτίων στην ανατολική όχθη  του Ρουστιανίτη ποταμού,  ανάντη της 

γέφυρας   ’’Λευκάδας” σε δημόσια δάση και δασικές  εκτάσεις στην περιοχή του Δήμου 

Μακρακώμης  Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας. 

Αντικείμενό της είναι η εκτέλεση έργων, κατά τα ως άνω , που αφορούν  στην αποκατάσταση 

συρματοκιβωτίων  αποτροπής πρανικής διάβρωσης   (μερική ή ολική ανακατασκευή σαρζανετ), 

τα οποία αποσκοπούν  στην αντιπλημμυρική προστασία του παρόχθιου δρόμου του Ρουστιανίτη 

ποταμού στην ανατολική όχθη του, ανάντη της γέφυρας Λευκάδας και των υφιστάμενων έργων 

υποδομής παράλληλα και σε επαφή με τον παρόχθιο δρόμο. Τα πλημμυρικά φαινόμενα που 

έλαβαν χώρα στην περιοχή κατά τον τελευταίο χειμώνα ήταν πολύ έντονα, με αποτέλεσμα να 

καταστραφούν μερικώς η εξ ολοκλήρου οι  κάθετοι και οι αποκλίνοντες, απωθητικοί πρόβολοι 

σαρζανέτ, που προστάτευαν τον παρόχθιο δρόμο .  

 Ο κίνδυνος επανάληψης παρόμοιων πλημμυρικών φαινομένων κατά τους επόμενους μήνες 

της χειμερινές περιόδους είναι υπαρκτός και οι συνέπειες για το παρόχθιο οδικό δίκτυο και των 

έργων υποδομής που εδράζονται σε αυτόν θα είναι καταστροφικές. 
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 Για την πρόληψη και τον περιορισμό αυτών των κινδύνων είναι απαραίτητη η κατά το 

δυνατόν άμεση ανάληψη δράσης για την ανακατασκευή των μερικώς η εξ ολοκλήρου 

κατεστραμμένων σαρζανέτ. 

ΑΡΘΡΟ 2: Περιγραφή του Έργου 

Οι εργασίες για την κατασκευή του έργου  εκτείνονται από την γέφυρα Λευκάδας  στην 

ανατολική όχθη του ποταμού Ρουστιανίτη, σε μήκος περίπου 2 km και θα πραγματοποιηθούν σε  

10 προκαθορισμένες  θέσεις με προϋφιστάμενα κατεστραμμένα  συρματοκιβώτια , όπως 

αναλυτικά  αποτυπώνονται στην οριζοντιογραφία  του έργου με  Κλ.1:1000 σε γεωδαιτικό 

σύστημα αναφοράς ( ΕΓΣΑ 1987 ).   

     Πιο συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει τη μελέτη και εκτέλεση των παρακάτω έργων:  

ΜΕΛΕΤΕΣ. 

Α. Γενική μελέτη 

Β. Πλήρη τεχνική μελέτη, για τα έργα που προβλέπονται από την παραπάνω γενική μελέτη, 

συνταγμένη  κατά τις περί μελέτης και εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων διατάξεις. 

ΕΡΓΑ: Τα προβλεπόμενα από τις παραπάνω, αρμοδίως εγκεκριμένες μελέτες. 

Ενδεικτικά  

• εκτροπή και απομάκρυνση των υδάτων από τις θέσεις στις οποίες θα εκτελεστούν οι 

εργασίες ανακατασκευής των κατεστραμμένων σαρζανέτ. 

• καθαρισμός της κοίτης του ποταμού Ρουστιανίτη από φερτά υλικά ή απορρίμματα   

στις θέσεις στις οποίες θα εκτελεστούν οι εργασίες ανακατασκευής των σαρζανέτ. 

• εκσκαφές  θεμελίων  των υπό ανακατασκευή κατεστραμμένων σαρζανέτ. 

•  μερική ή ολική ανακατασκευή των  κατεστραμμένων σαρζανέτ.  

•  κατασκευή  μανδύα  από οπλισμένο σκυρόδεμα στη στέψη (στα οριζόντια τμήματα) 

των συρματοκιβωτίων .   

 

Άρθρο 3: Τρόπος εκτέλεσης των έργων  

1. Τα έργα ανατίθενται ή εκτελούνται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 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 εκάστοτε ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και 

επειδή πρόκειται για έργο δασοτεχνικής διευθέτησης χειμάρρων, η μελέτη του συγκεκριμένου 
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έργου  θα συνταχθεί σύμφωνα με τους  όρους που ορίζονται στον αρίθμ. 247722/4375/6-12-

1978 Απόφαση Υπ. Γεωργίας περί Έγκρισης Κανονισμού εκπονήσεως μελετών δασοτεχνικής 

διευθέτησης χειμάρρων 

3. Η έγκριση των μελετών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την μελέτη και 

κατασκευή των δημόσιων δασοτεχνικών έργων (Π.Δ. 437/81, Π.Δ. 146/88 , Ν.3669/2008 και Ν 

4412/16). 

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 Περιφέρεια Στερεάς 

Ελλάδας. 

2. «Διευθύνουσα Υπηρεσία» ή «Επιβλέπουσα Υπηρεσία»  είναι το Τμήμα Δομών 

Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 

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 Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ή η 

Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κατά περίπτωση σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις. 

4.  Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  σύμφωνα με το άρθρο 176 του 

Ν. 3852/2010, είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση των όρων , τη σύνταξη των διακηρύξεων και 

τη διεξαγωγή και κατακύρωση των δημοπρασιών. Η συγκρότηση των επιτροπών για τη 

διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τις 

διατάξεις του   Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/2016).   

5. Η Δνση Δασών Φθιώτιδας  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.  
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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 Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας. 

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.  

 

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 την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας 

1. Ο εκάστοτε Γενικός Δ/ντής Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων με τον νόμιμο αναπληρωτή του, 

ως πρόεδρος. 

2. Ο εκάστοτε  Διευθυντής Δασών  Φθιώτιδας με τον νόμιμο αναπληρωτή του. 

β) Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας:  

Ο κ. Παπαναστασίου Αναστάσιος Προϊστάμενος της Γεν.Δ/νσης Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, με αναπληρωτή του τον κ.Καρνάβα Ιωάννη, 

Προϊστάμενο της Γεν.Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας. 

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. 
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Οι αποφάσεις της επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και ισχύουν εφόσον στη 

διαμόρφωση της πλειοψηφίας μετέχει και ένας τουλάχιστον εκπρόσωπος της οικείας 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 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) . 

 Η επιτροπή παρακολούθησης είναι τετραμελής και αποτελείται από :   

 

4) Έναν Εκπρόσωπο της Δ/νσης Δασών  Φθιώτιδας , με τον αναπληρωτή του,  ο οποίος 

ορίζεται ως  πρόεδρος της επιτροπής . 

5) Έναν Εκπρόσωπο του Δασαρχείου Σπερχειάδας,  με τον αναπληρωτή του.  

6) ‘Εναν εκπρόσωπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, τον κ. Νικολακόπουλο Γεώργιο  με τον 

αναπληρωτή του  κ. Κακάβα Κωνσταντίνο. 

    Χρέη γραμματέα θα εκτελεί υπάλληλος που θα ορίσει η Προϊσταμένη Αρχή.  

 

Οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  θα ορισθούν με απόφαση του 

Περιφερειακού Συμβουλίου και οι εκπρόσωποι των δασικών υπηρεσιών θα ορισθούν με 

απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας. 

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 του συμβαλλόμενου ΟΤΑ 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.  
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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, ανέρχεται στο ύψος των 70.000 €  

με ΦΠΑ και θα καλυφθεί από πιστώσεις  ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ του Τεχνικού Προγράμματος Π.Ε 

Φθιώτιδας, σύμφωνα με τις: α) Αριθ. 60/2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας- ( Αριθμ. Αποφ. 60/2017,  α/α14 του πίνακα χρηματοδότησης 

έργων , Πρακτικό  της 3ης Συνεδρίασης (τακτικής ) της 10ης Απριλίου 2017, Θέμα 11ο  , ΑΔΑ : 

ΩΓΑΖ7ΛΗ-ΜΞΛ ) και β) Αριθμ. 54/2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς 

Ελλάδας «Έγκριση 1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Φθιώτιδας, για το έτος 

2019»  ( Πρακτικό της 2ης Συνεδρίασης (τακτικής) της 28ης Φεβρουαρίου 2019, ΑΔΑ: ΩΑ4Θ7ΛΗ-

ΟΩ6) 

                             Άρθρο 8: Χρονική διάρκεια της σύμβασης 

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

σε πέντε (5) έτη. Σε περίπτωση εκτάκτων συνθηκών η εκτέλεση της σύμβασης μπορεί να 

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

Στερεάς Ελλάδας ύστερα από  σχετική γνώμη της Επιτροπής Επίλυσης Διοικητικών Διαφορών 

(άρθρο 8) και με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς 

Ελλάδας  

4. Η σύμβαση μπορεί να διακοπεί μονομερώς από το Συντονιστή 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, 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 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  της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

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.  
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Άρθρο 10: Τροποποίηση της σύμβασης 

1. Καμία τροποποίηση της Π.Σ.  δεν γίνεται όσον αφορά το αντικείμενό 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 μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Δασών και 

Αγροτικών υποθέσεων. 

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 

Επειδή τα έργα δεν αφορούν άμεσα υποδομή δασικής αναψυχής θα παραδοθούν μετά την 

ολοκλήρωσή τους στο Δασαρχείο Σπερχειάδας. 

 

Άρθρο 12: Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 

1. Ο  Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας  αναλαμβάνει:  

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

Φθιώτιδας. 

✓ 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 την διεύθυνση, επίβλεψη και ευθύνη παραλαβής των μελετών και 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 
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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 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 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

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

δύο (2). 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ   

 

 Για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση                      Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας                                                                                            

                                      

               Ο  Συντονιστής                                                        Ο Περιφερειάρχης  

         

 

 

 

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ                                   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ               
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