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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

  
Α Π Ο ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ  

Στην Καρδίτσα σήμερα την 28η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 
2012 και ώρα 13.00 μμ, η υπογεγραμμένη Ζάρρα Σταυρούλα 
(υπάλληλος ∆ήμου Καρδίτσας), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
97 του Ν 3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισμένο 
μέρος του ∆ημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της υπ’ αριθ. 61/2012 
Απόφασης του ∆ημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 23/2/2012. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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Απόσπασμα από το υπ’αριθ. 
5/23-2-2012 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ημοτικού 
Συμβουλίου ∆ήμου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε 
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι μάρτυρες 
 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

Αριθμ.Πρωτ.:4174/29-2-2012  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΘΕΜΑ 

Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Αποκεντρωμένη ∆ιοίκηση Θεσσαλίας – Στ. 
Ελλάδας για την εκτέλεση του έργου: ∆ιαμορφώσεις Θέσεων Θέας ∆Ε Καλλιφωνίου 

(∆ιαμορφώσεις χώρων αναψυχής στις Τ.Κ Απιδιάς, ∆αφνοσπηλιάς και Παληουρίου) μέσω 
∆ασαρχείου Καρδίτσας 

 
Στην Καρδίτσα σήμερα την 23η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και 

ώρα 6:00 μ.μ, στο ∆ημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 3253/16-2-2012 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου του ∆ημοτικού Συμβουλίου του ∆ήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους 

ορισμούς του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010, συνήλθε σε 

συνεδρίαση το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1) Αγραφιώτου Ελένη  17)Παπαδημητρίου Χαρίλαος 1)Χλαπάνας Ηλίας 

2) Αναστασίου Απόστολος  18)Σούφλα Ουρανία 2)Ντελής Ιωάννης 

3) Αρβανιτάκου Σοφία  19)Τσιούκης Λάμπρος 3)Τσίπρας Εμμανουήλ 

4) Γούλας Σωτήριος  20)Βερίλλης ∆ομήνικος  

5) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος  21)Γεννάδιος Ιωάννης αν και κλήθηκαν νόμιμα 

6) Ζορμπάς Ιωάννης  22)Καρκαλέτση Θεοδώρα  

7) Καραγιάννης Νικόλαος  23)Ντούρλιας ∆ημήτριος  

8) Κατσιαβάρας Θωμάς  24)Σουφλάκος Βασίλειος  

9) Κωστόπουλος ∆ημήτριος  25)Τέγος Χρήστος  

10) Κωτούλας Φίλιππος  26)Γιοβάνης Γεώργιος  

11)Μαρκινός Αθανάσιος  27)Μακροστέργιος Αθανάσιος  

12)Μουζιούρας Νικόλαος  28)Αρχοντής ∆ημήτριος  

13)Μπατζιάκας Βασίλειος  29)Τσαντήλας Βασίλειος  

14)Μπουραζάνης Αθανάσιος  30)Χάρμπας Θωμάς  

15)Νασιάκου Αλεξάνδρα    

16)Παπαγεωργίου Σταύρος    
Το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 33 

μελών, παρόντες ήταν 30), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, 

σύμφωνα με το άρθρο 96 του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του ∆ημοτικού & Κοινοτικού 

Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας ∆ιάταξης, 

παρόντος του ∆ημάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου.  
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Το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με έγκριση 
σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την Αποκεντρωμένη ∆ιοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς 
Ελλάδας για την εκτέλεση του έργου “∆ιαμορφώσεις θέσεων θέας ∆.Ε Καλλιφωνίου 
(∆ιαμορφώσεις χώρων αναψυχής στις Τ.Κ Απιδιάς, ∆αφνοσπηλιάς και Παλιουρίου), μέσω 
∆ασαρχείου Καρδίτσας” και αφού έλαβε υπόψη: 
 
1. Την εισήγηση του αντιδημάρχου κ. Βασ. Ευαγγελακόπουλου, ο οποίος ανέφερε ότι με το 
υπ' αριθμ. 7800/20-7-2011 έγγραφο της, η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγράμματος 
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2007 - 2013» Ανταγωνιστικότητα - Μονάδα Β3, μας 
ενημέρωσε για τη δυνατότητα υποβολής προτάσεων πράξεων από το πρόγραμμα 
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2007 - 2013». Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα 
πρέπει να συμβάλουν στους στόχους του άξονα 3 «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές 
και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας» (Π.Α.Α.). 

Κατόπιν σχετικής εντολής η Τεχνική Υπηρεσία προέβη στη σύνταξη της απαραίτητης 
μελέτης και την ολοκλήρωση του φακέλου προκειμένου ο ∆ήμος μας να υποβάλει πρόταση 
για την ένταξη και την χρηματοδότηση στα πλαίσια του μέτρου 323, του προγράμματος 
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2007 - 2013». 

Η μελέτη που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία είναι: «∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 
ΘΕΣΕΩΝ ΘΕΑΣ ∆Ε ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ» A.M. 7/2011 προϋπολογισμού 113.000,00 ευρώ που 
αφορά τις ΤΚ Απιδιάς, ∆αφνοσπηλιάς και Παληουρίου, με σκοπό την ανάδειξη περιοχών 
φυσικού κάλλους που χωροθετούνται σε τοποθεσίες του διακατεχόμενου δάσους της Τ.Κ. 
Απιδιάς, του δημοσίου δάσους ∆αφνοσπηλιάς και του συνδιακατεχόμενου δάσους 
Παληουρίου και υπόκεινται στην δικαιοδοσία της ∆/νσης ∆ασών Νομού Καρδίτσας. 

Προκειμένου λοιπόν να προχωρήσουμε απρόσκοπτα στην υποβολή προτάσεων 
απαιτείται να προχωρήσουμε σε σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Αποκεντρωμένη 
∆ιοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας. 

Το Γραφείο Προγραμματισμού συνέταξε τα σχέδια της προς έγκριση προγραμματικής 
σύμβασης και τα οποία σας θέτω υπόψη. 

Τα βασικότερα στοιχεία που διέπουν το περιεχόμενο της προγραμματικής σύμβασης 
για κάθε έργο ξεχωριστά είναι τα παρακάτω: 

Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης είναι η ανάδειξη περιοχών φυσικού 
κάλλους που χωροθετούνται σε τοποθεσίες του διακατεχόμενου δάσους της Τ.Κ. Απιδιάς, 
του δημοσίου δάσους ∆αφνοσπηλιάς και του συνδιακατεχόμενου δάσους Παληουρίου. Η 
παρέμβαση θα είναι ήπιας μορφής που στοχεύουν στην αισθητική αναβάθμιση της 
μελετώμενης περιοχής, αλλά και στην προστασία-ανάπλαση-ανάδειξη των στοιχείων της 
φυσικής. 
 
2. Το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης 
 
3. Τις διατάξεις των άρθρων 225 Ν. 3463/2006 και 100 Ν. 3852/2010  
 
4. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των δημοτικών συμβούλων 
 

αποφάσισε ομόφωνα 
 

1. Εγκρίνει τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του ∆ήμου Καρδίτσας και της 
Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας για την εκτέλεση του έργου 
“∆ιαμορφώσεις θέσεων θέας ∆.Ε Καλλιφωνίου (∆ιαμορφώσεις χώρων αναψυχής στις Τ.Κ 
Απιδιάς, ∆αφνοσπηλιάς και Παλιουρίου), μέσω ∆ασαρχείου Καρδίτσας”, προϋπολογισμού 
113.000,00 € (μαζί με το ΦΠΑ) σύμφωνα με το σχέδιο, το οποίο έχει ως εξής: 
 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
του έργου «∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ ΘΕΑΣ ∆Ε ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ» A.M. 7/2011 
προϋπολογισμού 113.000,00 ευρώ  
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Η Γενική Γραμματέας της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας κ. 
Καλλιόπη Γερακούδη και 
Ο ∆ήμος Καρδίτσας που εκπροσωπείται νόμιμα από τον ∆ήμαρχο του κ. Παπαλό 
Κωνσταντίνο 
 

Έχοντας υπόψη: 
Το Ν.∆. 86/69 «Περί ∆ασικού Κώδικα». 
Το Ν. 998/79 «Περί προστασίας δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας». 
Το άρθρο 28 του Π.∆/τος 323/89. 
Το Ν. 3208/03 «Προστασία των ∆ασικών Οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση 
εμπράγματων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 303/τ.Α'/24-12-2003), 
Το άρθρο 57 παρ. 13 του Ν. 2218/94, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παρ.14 του Ν. 
2240/94. 
Το άρθρο 35, παρ. 1,2,3 του Π.∆/τος 410/95. 
Το Π.∆. 437/81, «περί μελέτης και εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων». 
Την αριθμ. 66102/970/23-2-95 απόφαση του Υφυπουργού Γεωργίας (ΦΕΚ 170/τ. Β'/14-03-
95). 
Το Π.∆. υπ' αριθμ. 138/2010 «Οργανισμός Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς 
Ελλάδας». 
Τις διατάξεις του άρθρου 225 «Προγραμματικές Συμβάσεις» του ∆ημοτικού και Κοινοτικού 
Κώδικα (Ν. 3463/2006) και του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
∆ιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
Το άρθρο 29 παρ. 3 του Ν. 3937/2011 «∆ιατήρηση της Βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» 
 

συμφώνησαν στη σύναψη της παρούσης Προγραμματικής Σύμβασης:  
 

ΑΡΘΡΟ 1 
 Σκοπός - Αντικείμενο της Σύμβασης 

 
Σκοπός της παρούσης Προγραμματικής Σύμβασης είναι η εκτέλεση έργων δασικής 
αναψυχής, προστασίας και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος του διακατεχόμενου 
δάσους της Τ.Κ. Απιδιάς, του δημοσίου δάσους ∆αφνοσπηλιάς και του συνδιακατεχόμενου 
δάσους Παληουρίου Νομού Καρδίτσας. 
Αντικείμενο της είναι η εκτέλεση του έργου «∆ιαμορφώσεις θέσεων θέας ∆Ε Καλλιφωνίου 
(∆ιαμορφώσεις χώρων δασικής αναψυχής)», με ανάδειξη της φυσικής ομορφιάς των 
περιοχών παρεμβάσεων που σαν στόχο έχει την περιβαλλοντική αφύπνιση των κατοίκων της 
καθώς και την λειτουργική αναβάθμιση της περιοχής. 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
 Περιγραφή του Έργου 

 
Το έργο περιλαμβάνει παρεμβάσεις για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων δασικής αναψυχής 
και την ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις της 
υπόψη περιοχής. Με τις παρεμβάσεις αυτές επιδιώκεται η δημιουργία των απαραίτητων 
προϋποθέσεων για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων ήπιων μορφών τουρισμού, καθώς και για 
την προστασία της περιοχής. 
Οι παρεμβάσεις για την ανάδειξη της περιοχής και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων δασικής 
αναψυχής περιλαμβάνουν: 
(Ενδεικτικά) 
Την εκπόνηση του έργου «∆ιαμορφώσεις θέσεων θέας ∆Ε Καλλιφωνίου (∆ιαμορφώσεις 
χώρων αναψυχής στα Τ.Κ Απιδιάς, ∆αφνοσπηλιάς και Παληουρίου)». Οι προτεινόμενες 
επεμβάσεις είναι ήπιας μορφής δηλαδή: 
 
Στην Τ.Κ. ∆αφνοσπηλιάς 
Θα εκτελεστούν οι εργασίες όπως ακριβώς εγκρίθηκαν σύμφωνα με την αριθμ. 
991/13674/01-04-2008 έγκριση της ∆/νσης ∆ασών Περιφέρειας Θεσσαλίας, δηλαδή :  
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1) Ξύλινη περίφραξη με είσοδο  
2) ∆ύο ημικυκλικά πέτρινα πεζούλια  
3) Πέτρινο τοιχίο μήκους 20 μ. και 1 μ. ύψος 
4) ∆ύο καλάθια απορριμμάτων 
5) ∆ύο παγκάκια – ∆ύο τραπεζοπάγκους 
6) Κατασκευή σωληνωτού αποχετευτικού όμβριων υδάτων Φ100 για 16 μ.μ. 

εγκιβωτισμένο με σκυρόδεμα 
 
Στην Τ.Κ. Απιδιάς 
Θα εκτελεστούν οι εργασίες όπως ακριβώς εγκρίθηκαν σύμφωνα με την αριθμ.  
2614/35802/11-06-2008 έγκριση της ∆/νσης ∆ασών Περιφέρειας Θεσσαλίας, δηλαδή :  

     1) Παγκάκια 
     2) Πλακόστρωση  
     3) Συντήρηση υπάρχουσας βρύσης  
     4) Πέτρινο πεζούλι 
     5) Κατασκευή τοιχίου  
     6) Κάδοι απορριμμάτων  
     7) Τσιμεντένιο αυλάκι με σχάρα για την απορροή των όμβριων υδάτων  

 
Στην Τ.Κ. Παληουρίου 
Θα εκτελεστούν οι εργασίες όπως ακριβώς εγκρίθηκαν σύμφωνα με την αριθμ. 
7849/96195/16-12-2008 έγκριση της ∆/νσης ∆ασών Περιφέρειας Θεσσαλίας, δηλαδή :  

1) Τοποθέτηση τραπεζοπάγκων 
2)  Παγκάκια – Καλάθια απορριμμάτων 
3)  Εξαγωνικά σκέπαστρα  
4)  Πέτρινη ψησταριά  
5)  Πέτρινα πεζούλια  
6)  Παρατηρητήριο θέας  
7)  Ξύλινη περίφραξη  
8)  Πλακόστρωση  

 
• Κάθε άλλο έργο επιτρεπόμενο από το κεφ ∆' της 66102/970/23-2-95 απόφασης Υπ. 

Γεωργίας. 
Πιο συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει: 
ΕΡΓΑ: (Τα προβλεπόμενα από την αρμοδίως εγκεκριμένη σχετική μελέτη) 
(Ενδεικτικά, όπως αναφέρονται παραπάνω) 
 

ΑΡΘΡΟ 3 
 Τρόπος εκτέλεσης των έργων 

 
1. Τα έργα ανατίθενται ή εκτελούνται από τον ∆ήμο Καρδίτσας, σύμφωνα με την νομοθεσία 
που αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α' βαθμού τηρουμένων των όρων και περιορισμών της 
παρούσης. 
2. Οι μελέτες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους όρους που ορίζονται 
στην αριθ. 66102/970/23-2-95 απόφαση του Υφυπουργού Γεωργίας. 
3. Η έγκριση των μελετών, η επίβλεψη και εποπτεία των κατασκευών έγιναν σύμφωνα με 
τις διατάξεις που διέπουν την μελέτη και κατασκευή των δημόσιων δασοτεχνικών έργων 
(Π.∆. 437/81 και 146/88). 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
 Όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν σε θέματα έργων που μελετώνται ή 

εκτελούνται με την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση 
 
α) Φορέας κατασκευής του έργου είναι ο ∆ήμος Καρδίτσας 
β) «∆ιευθύνουσα Υπηρεσία» ή «Επιβλέπουσα Υπηρεσία» είναι η Τεχνική Υπηρεσία του 
∆ήμου Καρδίτσας, στελεχωμένη με το απαιτούμενο δασοτεχνικό, επιστημονικό και λοιπό 
προσωπικό, το οποίο εφόσον δεν υπάρχει προσλαμβάνεται για τις ανάγκες του έργου,  
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γ) «Προϊσταμένη Αρχή» ή «Εποπτεύουσα Αρχή» είναι η ∆/νση ∆ασών Νομού Καρδίτσας  
δ) Επιβλέποντες για τα έργα της Π.Σ. ορίζονται ∆ασολόγοι (απόφοιτοι Α.Ε.Ι.) ή ∆ασοπόνοι 
(απόφοιτοι Τ.Ε.Ι.) της «∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας»,  
ε) Τεχνικά Συμβούλια - Το Τεχνικό Συμβούλιο της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας-
Στερεάς Ελλάδας 
στ) Αιτήσεις θεραπείας. Στις αιτήσεις θεραπείας του ανάδοχου που ασκούνται σύμφωνα με 
το κεφ. Ε' του Ν. 2647/98 και με την παρ. 13 του άρθ. 18 του Ν. 2218/94 όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθ. 7 του Ν. 2839/2000, αποφασίζει ο Γενικός γραμματέας της 
αποκεντρωμένης διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του 
Τεχνικού Συμβουλίου. 
 

ΑΡΘΡΟ 5 
 Επιτροπή ∆ιαιτησίας 

 
Συγκροτείται επιτροπή διαιτησίας που σκοπός της είναι: 
- Η επίλυση προβλημάτων που ενδεχομένως θα προκύψουν από την ερμηνεία και 
εφαρμογή της παρούσας Π.Σ. 
- Η ρύθμιση λεπτομερειών και διαδικαστικών θεμάτων αναγκαίων για την εφαρμογή των 
όρων της παρούσας Π.Σ. 
- Η πιστοποίηση γεγονότων και καταστάσεων που αποτελούν αφετηρίες δικαιωμάτων και 
υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων. 
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 ∆ιοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας: 
1. Ο εκάστοτε ∆ιευθυντής της ∆/νσης ∆ασών ΠΕ Καρδίτσας με τον νόμιμο αναπληρωτή του, 
ως πρόεδρος. 
2. Ο εκάστοτε ∆ασάρχης του ∆ασαρχείου Καρδίτσας με τον νόμιμο αναπληρωτή του. 
 Β) Για τον ∆ήμο Καρδίτσας: 
1.Ο ∆ήμαρχος Καρδίτσας Κωνσταντίνος Παπαλός, με αναπληρωτή του τον Αντιδήμαρχο 
Καρδίτσας Σταύρο Παπαγεωργίου. 
2. Ο ∆ιευθυντής της Τ.Υ. ∆ήμου Καρδίτσας Βάιος Ελευθερίου, με αναπληρωτή του τον 
Αναπλρωτή Προϊστάμενο Τ.Υ ∆ήμου Καρδίτσας Βάιο Βελεσιώτη . 
Οι αποφάσεις της επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και ισχύουν εφόσον στη 
διαμόρφωση της πλειοψηφίας μετέχει και ένας τουλάχιστον εκπρόσωπος της 
Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας. Σε περίπτωση ισοψηφίας ισχύει η 
άποψη του προέδρου. 
Η επιτροπή συγκαλείται από τον πρόεδρο όταν ζητηθεί από ένα εκ των συμβαλλόμενων 
μερών. 
 

ΑΡΘΡΟ 6 
∆απάνη - Χρηματοδότηση του έργου 

 
Η προεκτιμώμενη δαπάνη για την υλοποίηση του έργου, που ανέρχεται στο ύψος των 
113.000,00 € (μαζί με το ΦΠΑ) θα καλυφθεί εξολοκλήρου με μέριμνα του ∆ήμου 
Καρδίτσας, από πόρους που θα εξασφαλίσει ο ίδιος μέσω Εθνικών ή Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων. 
 

ΑΡΘΡΟ 7 
 Χρονική διάρκεια της σύμβασης 

 
1. 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 του 
∆ήμου Καρδίτσας και με σχετική απόφαση της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας 
2. Η σύμβαση μπορεί να διακοπεί μονομερώς από την Αποκεντρωμένη ∆ιοίκηση Θεσσαλίας 
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- Στερεάς Ελλάδας εάν στη πορεία εκτέλεσης της διαπιστωθεί η συστηματική άρνηση από το 
∆ήμο Καρδίτσας, στη συνεργασία και στις υποδείξεις της Προϊστάμενης Αρχής 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 «Προϊστάμενη Αρχή» και η 
δαπάνη τους καταλογίζεται σε βάρος του ∆ήμου Καρδίτσας. 
 

ΑΡΘΡΟ 8 
 Χρονοδιάγραμμα 

 
Τα έργα θα εκτελούνται σύμφωνα με ετήσια προγράμματα που θα συντάσσονται από τη 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και θα εγκρίνονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 του 
Π.∆/τος 437/81, που ισχύουν και για τη θεώρηση και έγκριση των μελετών.  
 

ΑΡΘΡΟ 9 
 Τροποποίηση της σύμβασης 

 
1. Καμία τροποποίηση της Π.Σ. δεν γίνεται για το αντικείμενο της και τον τρόπο εκτέλεσης 
των έργων (Άρθρο 1 και 3) 
2. Για τυχόν τροποποίηση σε άλλα σημεία της Π.Σ., εκτός των ανωτέρω, απαιτείται η 
σύμφωνη γνώμη αμφοτέρων των συμβαλλομένων και του Τεχνικού Συμβουλίου ∆ασών.  
 

 
 

ΑΡΘΡΟ 10 
 ∆ιαχείριση του έργου 

 
Τα έργα που δεν αφορούν άμεσα υποδομή δασικής αναψυχής θα παραδοθούν μετά την 
ολοκλήρωσή τους στο αρμόδιο ∆ασαρχείο. 
Η χρήση των έργων - εγκαταστάσεων δασικής αναψυχής, μετά την ολοκλήρωση τους, 
ανατίθεται αρμοδίως στο ∆ήμο Σοφάδων, 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 
Προϊστάμενη Αρχή. Η κυριότητα της έκτασης πάντως παραμένει στο Ελληνικό ∆ημόσιο. 
 

ΑΡΘΡΟ 11 
 ∆ικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 

 
1. Ο ∆ήμος Καρδίτσας αναλαμβάνει: 
- Να εφαρμόσει τη διάταξη του άρθρου 8 παρ. 2 του Ν. 2342/95, (αφορά στη κράτηση του 
6%ο από τους αναδόχους των έργων και την κατάθεση του στον Ειδικό Λογαριασμό 
«∆ικαιώματα ∆ασολόγων» στην Τράπεζα της Ελλάδος). 
- Να έχει την διεύθυνση, επίβλεψη και ευθύνη παραλαβής του έργου με ειδικά για το σκοπό 
αυτό προσλαμβανομένου ∆ασολόγου ή και ∆ασοπόνου, 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 ∆ασικές 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 ∆ασικών 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. 
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- Να ενημερώνει την αρμόδια ∆ασική Υπηρεσία για την πρόοδο των εργασιών. 
- Να αναρτήσει ειδική πινακίδα στον τόπο εκτέλεσης του έργου, με δαπάνη του, όπου θα 
αναγράφεται εκτός των άλλων, ότι το έργο εκτελείται με τη συνεργασία της Γενικής ∆/νσης 
Ανάπτυξης και Προστασίας ∆ασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
 
2. Η Αποκεντρωμένη ∆ιοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας αναλαμβάνει: 
- Να παρέχει κάθε αναγκαία τεχνική και διοικητική υποστήριξη κατά την υλοποίηση του 
έργου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του με τις υπηρεσίες του και το προσωπικό του. 
- Να παρέχει κάθε πληροφορία και στοιχείο που τυχόν ζητείται και να υποβοηθά γενικότερα 
την προώθηση του έργου σε θέματα αρμοδιότητας του. 
- Να συμμετέχει στην Επιτροπή ∆ιαιτησίας του έργου με εξουσιοδοτημένο προς τούτο 
εκπρόσωπο του καθώς και αναπληρωτή του σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσης. 

2) Εξουσιοδοτεί τον ∆ήμαρχο Καρδίτσας Κωνσταντίνο Χρυσοστ, Παπαλό για την υπογραφή 
της προγραμματικής σύμβασης κατά τους όρους της απόφασης αυτής. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δε συμμετείχαν οι   ∆ημοτικοί 
Σύμβουλοι  κ.κ.  Αρβανιτάκου, Γιοβάνης, Αρχοντής, Χάρμπας, Γεννάδιος, Καρκαλέτση, 
Μπατζιάκας  και Τσαντήλας λόγω αποχώρησής τους από τη συνεδρίαση.   
 
Η Απόφαση αυτή πήρε 
Αυξ.Αριθμό 61/2012 
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ Ακολουθούν υπογραφές 

 
Καρδίτσα ______________ 

Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

 


