
 

 

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο  

της 12/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Στον Πολύγυρο, σήμερα την τριακοστή (30η) του μηνός Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 14:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια 

συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 

12/25.6.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Δημητρίου Ζαγγίλα, η οποία επιδόθηκε 

και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο 

Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

Α/Α Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Ζαγγίλας Δημήτριος 15 Λαφαζάνης Βασίλειος 

2 Γκλάβας Γεώργιος 16 Καπλάνης  Θωμάς 

3 Βορδός Χρήστος 17   

4 Κυριάκου Ιφιγένεια 18   

5 Λιόντας  Γεώργιος 19   

6 Σαράντη Μαρία 20   

7 Ζούνη Στέλλα 21   

8 Λακρός Αλέξανδρος 22   

9 Σοφοτάσιος Χρήστος 23   

10 Βουλγαράκης Χρυσόστομος 24   

11 Δημητριάδης Χρήστος 25   

12 Κοντογιώργης Δημήτριος 26   

13 Σταμούδης Ελευθέριος 27   

14 Παρθενιώτης Νικόλαος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Χλιούμης Ανδρέας 

2 Πύρρος Ιωάννης 

3 Παπανικολάου Ευτυχία 

4 Πλιάκος Αστέριος 

5 Μπάτσιος Αστέριος 

6 Πιτσιόρλας  Αστέριος 

7 Ευαγγελινός Δημήτριος 

8 Μαραγκός  Διονύσιος 

9 Γκολόης  Γεώργιος 

10 Αβέρης   Αθανάσιος 

11 Βαγιωνάς Αθανάσιος 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, για την τήρηση 

των πρακτικών.  

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 

παραβρέθηκε η κ. Ρόκου Άννα, Πρόεδρος Δ.Κ. Πολυγύρου, ο κ. Μαχαίρας Ανδρέας, Πρόεδρος Τ.Κ. 

Μεταμόρφωσης και ο κ. Σαραφίδης Αναστάσιος, Πρόεδρος της Δ.Κ Ορμύλιας. 

 

Αριθμός θέματος:8ο  Διενέργειες για την υλοποίηση του έργου: 

«Αντιπυρική προστασία κοινοτικών & 

προστατευτικών δασών Δήμου Πολυγύρου» 

Αριθμός Απόφασης :189  

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 

8ο θέμα, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ Χρήστο Βορδό ο οποίος ανέφερε: «Ως 

γνωστόν ο Δήμος μας έχει αναλάβει ένα μεγάλο έργο αντιπυρικής προστασίας των κοινοτικών 

και προστατευτικών δασών του Δήμου Πολυγύρου. 
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 Υπάρχουν πέντε δάση, τα δύο είναι δημοτικά και τρία δάση τα οποία έχουν 

παραχωρηθεί στον Δήμο για νομή. Η ψιλή κυριότητα είναι του Δημοσίου. Τα δάση αυτά τα 

συγκεκριμένα είναι το δασόκτημα του Δήμου Πολυγύρου, το δασόκτημα της Γαλάτιστας και 

το δασόκτημα της Παλαιόχωρας με αποφάσεις από το ’30 και μετά. 

 Επειδή λοιπόν υπάρχουν αυτά τα τρία δάση τα οποία έχουμε τη νομή τους και δεν 

έχουμε την κυριότητα, θα πρέπει να γίνει μια προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου και 

του ΥΠΕΚΑ, δηλαδή του αρμοδίου Υπουργού και του Δήμου Πολυγύρου. Για να μπορέσει να 

λειτουργήσει η προγραμματική σύμβαση θα πρέπει να στελεχωθεί και μια επιτροπή του 

άρθρου 6. Είναι η συγκεκριμένη επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης. 

Πρέπει λοιπόν βάση του άρθρου 6 να ορίσουμε κάποια άτομα που θα παρακολουθούν 

τη σύμβαση και προτείνω στο Δημοτικό Συμβούλιο να εκπροσωπήσουν το Δήμο ο κύριος 

Λακρός με αντικαταστάτη τον κ. Λιόντα και η κα. Σαράντη με αντικαταστάτρια την κα. Ζούνη. 

Επίσης γραμματέας της επιτροπής την κυρία Εύη Μαστοράκη. Παρακαλώ το σώμα για λήψη 

της σχετικής απόφασης. 

Τον λόγο πήρε ο κ. Δήμαρχος: «Να σας πω ότι έχει εγκριθεί το έργο, η αντιπυρική 

προστασία, με 1.740.000,00 €. Απλώς μετά την ένταξη αντιληφθήκανε στο Υπουργείο ότι αυτά 

ήταν κατά χρήση και δεν ήταν κατά κυριότητα. Και κάνανε ερώτημα στη Διαχειριστική Αρχή 

του 4
ου

 Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης αν μπορούμε αυτοτελώς εμείς να δημοπρατήσουμε το 

έργο. Αυτοί απαντήσανε ότι είναι αναρμόδιοι και τελικά βρήκαμε τώρα τη λύση, μας στείλανε 

κατεπείγον έγγραφο γιατί έχει ημερομηνία περαίωσης 31.12.2014 να υπογράψουμε 

προγραμματική σύμβαση για να μπορέσει να δημοπρατηθεί το έργο. 

Ο Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Βορδός συμπλήρωσε: « Για την αντιπυρική προστασία 

του Πολυγύρου που είναι πολύ κύριο το έργο, πρέπει να πούμε ότι είναι ένα έργο που έχει 

2.500 περίπου δίκτυα, Φ63, προβλέπεται υδατοδεξαμενή 500τμ. και 28 πυλώνες των 15μ. με 

ειδικούς εκτοξευτήρες νερού. Επίσης παρόμοιο είναι και το έργο του δάσους της Γαλάτιστας.  

Εκεί προβλέπεται δεξαμενή 300 κυβικών μέτρων με αγωγό περίπου 800μ. και 

αντίστοιχη υδρομάστευση μιας πηγής που το έργο αγγίζει τα 190.000 €. Το ίδιο και για το 

δάσος της Παλαιόχωρας Ριζών όπου εκεί έχουμε εκτός των άλλων και συντήρηση – καθαρισμό 

ψιλών αντιπυρικών ζωνών και δασοκομικούς χειρισμούς προϋπολογισμού 205.000 €. 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη το υπ’ αριθ. 111339/3602/17-6-

2014 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και μετά από διαλογική συζήτηση  

Αποφασίζει ομόφωνα  

 

1. Εγκρίνει την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Πολυγύρου 

και Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την 

μελέτη και εκτέλεση δασοτεχνικών έργων Αντιπυρικής προστασίας σε 

Προστατευτικά Δάση Πολυγύρου, Γαλάτιστας, Παλαιόχωρας και Ριζών του Δήμου 

Πολυγύρου. 

2. Ορίζει τακτικά μέλη του Δήμου Πολυγύρου στην Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης  της Προγραμματικής σύμβασης,  α) τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. 

Λακρός Αλέξανδρο με αντικαταστάτη τον κ. Λιόντα Γεώργιο,  και β) την Δημοτική 

Σύμβουλο κα. Σαράντη Μαρία με αντικαταστάτρια την κα. Ζούνη Στέλλα.  

3. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Πολυγύρου κ. Αστέριο Ζωγράφο εκπρόσωπο του 

Δήμου για την υπογραφή της σύμβασης, η οποία θα περιέχει τα εξής: 

Σήμερα την    ......../......./ 2014. 

Οι Παρακάτω συμβαλλόμενοι: 

1. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που νομίμως 

εκπροσωπείται από τον Υπουργό κ. ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ και 
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2. Ο Ο.Τ.Α. (Δήμος Πολυγύρου), που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο  κ. Αστέριο 

Ζωγράφο. 

 
 Έχοντας υπόψη:  

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

2. Το Ν. 998/79 «Περί προστασίας δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας».(ΦΕΚ Α΄289), 

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), 

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 άρθρο29 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΄), 

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΄), 

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

9. 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),(στην περίπτωση που η Π.Σ. περιλαμβάνει έργα δασικής Αναψυχής). 

10. 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΄), 

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

Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις», 

12. Τα άρθρα 100 και 280 παρ 2 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

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

13. Το Π.Δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών» (Α΄ 243). 

14. Την 2877/2009 απόφαση Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων». (ΦΕΚ 2234/τ.Β/2009), 

15. Το Π.Δ. 189/5-11-09 «Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221Α΄/09) 

και 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π.Δ. 189/2009» 

(ΦΕΚ 56Α΄/10).  

16. Την 23111/2010 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής « Συγκρότηση 

Ενιαίου Διοικητικού Τομέα με τίτλο “Ειδική Γραμματεία Δασών”» (ΦΕΚ 855/τ.Β΄/18-06-2010). 

17. Την αριθμ. 189/2014 απόφαση του αρμόδιου Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου, με την 

οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης,  

18. Το με αριθμ 111339/3602/17-06-2014 έγγραφο της αρμόδιας Δ/νσης Προστασίας Δασών & Φυσικού 

Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ για τη σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης. 

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

20. Την σχετική εισήγηση της αρμόδιας Δ/ΝΣΗΣ ……………………………..  της Ειδικής Γραμματείας Δασών. 

συμφώνησαν στη σύναψη της παρούσης Προγραμματικής Σύμβασης: 

 

ΑΡΘΡΟ 1: Σκοπός - Αντικείμενο της Σύμβασης 

 

Σκοπός της παρούσης Προγραμματικής Σύμβασης είναι η μελέτη και εκτέλεση έργων αντιπυρικής προστασίας, με 

χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακή Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης  "Αλέξανδρος Μπαλτατζής 2007-2013", 

Μέτρο 226, σε δάση και δασικές εν γένει εκτάσεις που έχουν παραχωρηθεί κατά νομή στον Δήμο Πολυγύρου και 

στις πρώην κοινότητες Πολυγύρου, Γαλάτιστας, Παλαιόχωρας και Ριζών της Περιφερειακής Ενότητας 

Χαλκιδικής. 

 Δασόκτημα Πολυγύρου ανήκει στην κυριότητα του Δημοσίου, η νομή δε αυτού παραχωρήθηκε στο Δήμο 

Πολυγύρου με την υπ’ αριθμό 66382/31-7-1930 απόφαση παραχώρησης της Γενικής Διοίκησης 

Μακεδονίας. 

 Δασοκτήματα Παλαιόχωρας και Ριζών ανήκουν στην κυριότητα του Δημοσίου, η νομή σε αυτών 

παραχωρήθηκε στις πρώην Κοινότητες Παλαιόχωρας και Ριζών, με τις υπ' αριθ. 5223/21.1.1961 και  

5224/21.1.1961 αποφάσεις της Νομαρχίας Χαλκιδικής, 

 Δασοκτήματα Γαλάτιστας ανήκει στην κυριότητα του Δημοσίου, η νομή σε αυτό παραχωρήθηκε στην 

πρώην Κοινότητα Γαλάτιστας με το υπ' αριθ. 69537/1929 παραχωρητηρίου κατά νομή του Υπουργείου 

Γεωργίας. 

Αντικείμενό της είναι η εκτέλεση έργων-κατά τα ως άνω- στα τρία προστατευτικά δασοκτήματα :  

 Αντιπυρική προστασία προστατευτικού δάσους Πολυγύρου του Δήμου Πολυγύρου με εμβαδό 

3.393,97τ.μ. 
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 Αντιπυρική προστασία προστατευτικού δάσους Γαλάτιστας  του Δήμου Πολυγύρου με εμβαδό 

1.963,49τ.μ. 

 Αντιπυρική προστασία προστατευτικού δάσους Παλαιόχωρας & Ριζών του  Δήμου Πολυγύρου 

συνολικού εμβαδού 3.003,52τ.μ. 

με δράσεις που αφορούν : 

την ενίσχυση των συνθηκών αντιπυρικής προστασίας με την υλοποίηση δράσεων βελτίωσης των 

υποδομών και εφαρμογής δασοκομικών χειρισμών που συμβάλουν τόσο στην πρόληψη όσο και 

καταστολή δασικών πυρκαγιών. Τα τρία δασοκτήματα χωροθετούνται πλησίον οριοθετημένων οικισμών, 

με πυκνή φυτοκάλυψη από πυρόφυλα δασοπονικά είδη αείφυλλων πλατύφυλλων της Ευμεσογειακή ζώνη 

βλάστησης που κατατάσσονται στις κατηγορίες Μέσης και Υψηλού Κινδύνου Έναρξης Δασικής 

Πυρκαγιάς.  

Σήμερα η εικόνα στα τρία δασοκτήματα είναι η ακόλουθη : 

a) Εξαφάνιση των ψηλών αντιπυρικών ζωνών στα Προστατευτικά δάση Πολυγύρου και 

Γαλάτιστας, λόγω της ανάπτυξης πυκνή θαμνώδη βλάστησης και έντονης χαραδρωτής 

διάβρωσης που τις καθιστά παντελώς ανενεργές και απρόσιτες. 

b) απουσιάζουν στεγασμένες αντιπυρικές ζώνες εκατέρων του οδοστρώματος των δασικών δρόμων 

εντός των προστατευτικών δασών Πολυγύρου, Παλαιόχωρας & Ριζών, και έλλειψη 

δασοκομικών χειρισμών για την μετρίασης της καύσιμης ύλης με απομάκρυνση του υπόροφοου 

εντός του προστατευτικού δάσους Γαλάτιστας 

c) στην έλλειψη διαθέσιμου νερού προς χρήση από υδατοδεξαμενές για τις επίγειες πυροσβεστικές 

δυνάμεις εντός των δασών Πολυγύρου, και Γαλάτιστας  που καθιστά χρονοβόρα και 

αναποτελεσματική την επέμβαση των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων.  

 

ΑΡΘΡΟ 2: Περιγραφή του Έργου 

 

Η κατανόηση της συμπεριφοράς των δασικών πυρκαγιών και η πρόβλεψη της, είναι απαραίτητες για την καλή 

διαχείριση τους, τόσο όσον αφορά την αντιμετώπισή τους (σχεδιασμό της αντιμετώπισης, εκπαίδευση 

προσωπικού), όσο και όσον αφορά τη γενικότερη πρόληψή τους (διαχείριση δασικής καύσιμης ύλης, εκτίμηση 

κινδύνου, προδιαγεγραμμένη καύση. Η πρόληψη των δασικών πυρκαγιών αρχίζει με την ακριβή γνώση του 

προβλήματος, την εξακρίβωση του αιτίου έναρξης των πυρκαγιών, και την ανάλυση των πυρκαγιοοικολογικών 

παραμέτρων, που επηρεάζουν τη συμπεριφορά της φωτιάς, ήτοι Καιρικές Συνθήκες, Χαρακτηριστικά της 

Καύσιμης Ύλης και οι Τοπογραφικές Συνθήκες.  

Σημαντικά μέτρα για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών είναι τα εξής: 

 Πληροφόρηση του κοινού και διαπαιδαγώγηση του στελεχιακού δυναμικού της εταιρίας 

 Εγκατάσταση σε ειδικά επιλεγμένες θέσεις των απαραίτητων ενημερωτικών πινακίδων. 

 Απομάκρυνση της συσσωρευμένης καύσιμης ύλης κυρίως γύρω από τους σταθμούς προσωρινής 

στάθμευση και τους οικισμούς. 

 Διάσπαση της συνέχειας της δασικής βλάστησης (παρόδιες στεγασμένες ζώνες, κοπή και απομάκρυνση 

κλαδιών και χόρτων), με κατάλληλο χειρισμό της υπόροφης θαμνώδους βλάστησης 

 Διαρκής επαγρύπνηση με περιπολίες σε όλο το μήκος της οδού με έμφαση της κρίσιμες ημέρες και ώρες, 

όπου επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες και πνέουν ισχυροί άνεμοι για τον έγκαιρο εντοπισμό και 

αναγγελίας πυρκαγιάς. 

Τα προτεινόμενα έργα αφορούν  

1) Συντήρηση – καθαρισμός ψιλών αντιπυρικών ζωνών στα προστατευτικά δάση Πολυγύρου και 

Γαλάτιστας συνολικού μήκους 3.415 μέτρων και μέσου πλάτους 22,50 μέτρων εκτάσεως 77 στρ. Η 

συντήρηση των υφιστάμενων αντιπυρικών ζωνών στα όρια των προστατευτικών δασών Πολυγύρου και 

Γαλάτιστας με το παρακείμενο δημόσιο δάσος διασπά την συνέχεια της βλάστησης και μεγεθύνει την 

πυρασφάλεια του δάσους. 

2) Δασοκομικοί χειρισμοί για την απομάκρυνση της υπόροφης βλάστησης σε στεγασμένες αντιπυρικές 

ζώνες και σε επιλεγμένες θέσεις συνολικής έκτασης 1.428,5στρ. εντός των προστατευτικών δασών 

Πολυγύρου, Παλαιόχωρας, Ριζών & Γαλάτιστα. Η απομάκρυνση του υπόροφου και οι καθαρισμοί 

μειώνουν την  ευλεκτικότητα των προστατευτικών δασών   

3) Κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα δεξαμενής χωρητικότητας 300κμ. με αγωγό μεταφοράς μήκους 

768,83 μέτρων με αντίστοιχη υδρομάστευση πηγής στο προστατευτικό Γαλάτιστας. Οι κατασκευή 

υδατοδεξαμενών μέσα στα δάση διευκολύνουν την τροφοδοσία με νερό των επίγειων δυνάμεων 

πυρόσβεσης  

4) Στο προστατευτικό Πολυγύρου θα κατασκευασθεί αγωγός πυροπροστασίας Φ63 συνολικού μήκους 

2.590μέτρων που θα τροφοδοτεί 28 εκτοξευτήρες νερού τοποθετημένους σε μεταλλικούς πυλώνες ύψους 

15 μέτρων Το όλο σύστημα θα τροφοδοτείτε με νερό από δεξαμενή από γαλβανισμένη λαμαρίνα 

χωρητικότητας 500κ.μ. Η λειτουργία του συστήματος θα αυξήσει στο μέγιστο την πυρασφάλεια του 

δάσους. 

Άρθρο 3: Τρόπος εκτέλεσης των έργων  
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1. Οι μελέτες και τα έργα ανατίθενται ή εκτελούνται από τον ΟΤΑ Δήμος Πολυγύρου, σύμφωνα με την νομοθεσία 

που αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ βαθμού τηρουμένων των όρων και περιορισμών της παρούσης. 

2. Οι μελέτες συντάσσονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές "Ύλη Μελέτης 

Βελτίωσης και Διαχείρισης Ορεινών Λιβαδιών" με την υπ. αριθμ. 237964/6511/22-10-1977 και την υπ. αριθμ. 

166018/14-09-1983 Δ/γη του Υπ. Γεωργίας με θέμα "Αποστολή Οδηγιών Εκτίμησης Βοσκοϊκανότητας". 

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.609/85, Ν.1418/8488, Ν.3669/2008 και 66102/970/23-2-95 απόφαση Υφ. 

Γεωργίας). 

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

του έργου. 

Το νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο διέπει την εκπόνηση των μελετών αντιπυρικής προστασίας απαρτίζεται από: 

a) Την απόφαση 171526/2772/5-6-80 για την έγκριση των προτύπων προδιαγραφών συντάξεως μελετών 

αντιπυρικής προστασίας των δασών και του Δασικού Περιβάλλοντος. 

b) το νόμο 3316/2005 περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής 

συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις 

c) νόμος 3263/28.9.2004 Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημόσιων έργων και άλλες διατάξεις.  

d) Απόφ.8063/13-11-08 Ανάθεση αρμοδιοτήτων σε υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και 

μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» αποφάσεων, εγγράφων και 

άλλων πράξεων στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης, στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, 

Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

e) την υπ' αριθμ 117824/1335/31-3-2011 απόφαση έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών των "αντιπυρικών 

σχεδίων διαχείρισης δασικών πυρκαγιών από τις Περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες, της Γεν. Δ/νσης 

Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών & Φυσικού Περιβάλλοντος.  

Η εκτέλεση των έργων διέπεται, ερμηνεύεται και συμπληρώνεται από την ελληνική νομοθεσία και, για έργα που 

συγχρηματοδοτούνται από την Ε.Ε, και την κοινοτική νομοθεσία.  

Ειδικότερα, σε θέματα παραγωγής δημοσίων έργων, ισχύουν οι διατάξεις του Ν 1418/84 (ΦΕΚ 23 Α/29-2-1984) 

«Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα και 

του ΠΔ 609/85 (ΦΕΚ 223 Α/31-12-1985) «Κατασκευή Δημοσίων Έργων» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε 

και ισχύει σήμερα και του Ν 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α/28-9-2004) «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης δημοσίων 

έργων και άλλες διατάξεις». Η εκτέλεση των έργων συμπληρώνεται με τους όρους της παρούσας και των λοιπών 

συμβατικών τευχών, όπως αυτά προβλέπονται από το ανωτέρω ΠΔ και την οικεία ΔΔ. 

Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 21 του Ν 1418/84. Επιπρόσθετα, ενδεικτικά αλλά 

όχι περιοριστικά, ισχύουν οι κανονισμοί και προδιαγραφές όπως αναφέρονται στην ΕΣΥ και στην παρούσα ΓΣΥ. 

 

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 ο Ο.Τ.Α. Δήμος Πολυγύρου 

2) «Διευθύνουσα Υπηρεσία» ή «Επιβλέπουσα Υπηρεσία» είναι η Τεχνική Υπηρεσία του Ο.Τ.Α. Δήμος 

Πολυγύρου, 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 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου  

4) Η Οικονομική Επιτροπή του ανωτέρω Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 72  Ν. 3852/2010 και με την επιφύλαξη 

της παραγράφου 4 του ιδίου άρθρου , 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 

άρθ. 26 Ν. 4024/2011(ΦΕΚ Α΄226/2011). 

5) Η Δ/νση Δασών Π.Ε. Χαλκιδικής δίνει τις κάτωθι προεγκρίσεις, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 53 του 

Ν. 4042/2012: 

I. Προέγκριση του τεύχους Δημοπράτησης (ελέγχεται η διακήρυξη, η κατηγορία πτυχίων των μελετητών-

εργοληπτών που μπορούν να συμμετέχουν, ο χρόνος εκτέλεσης καθώς και η Ειδική Συγγραφή 

Υποχρεώσεων ( Ε.Σ.Υ.). 

II. Προέγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών ( Α.Π.Ε.) και τον καθορισμό τιμών νέων εργασιών. 

III. Προέγκριση για παράταση του χρόνου εκτέλεσης.  

6) Επιβλέποντες για την σύνταξη των μελετών και εκτέλεση των έργων της Π.Σ. ορίζονται Δασολόγοι 

(απόφοιτοι Α.Ε.Ι.) ή Δασοπόνοι (απόφοιτοι Τ.Ε.Ι.) της «Διευθύνουσας Υπηρεσίας». 

7) Τεχνικά Συμβούλια. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας Θράκης. 

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 
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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 το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής: 

1. Ο εκάστοτε καθ’ ύλην αρμόδιος Διευθυντής της Ειδικής Γραμματείας Δασών με τον νόμιμο αναπληρωτή του, 

ως πρόεδρος. 

2. Ο εκάστοτε Διευθυντής της Δ/νσης Αισθητικών Δασών , Δρυμών και Θήρας ή Αναδασώσεων και Ορεινής 

Υδρονομίας ή Προστασίας και Δ.Π. ή Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος με τον νόμιμο αναπληρωτή 

του.  

 

Β) Για τον ΟΤΑ Δήμος Πολυγύρου : 

1. Αστέριος Ζωγράφος (Δήμαρχος), με αναπληρωτή του τον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Βορδό 

2. Κοντογιώργης Δημήτριος, Αντιδήμαρχος, με αναπληρωτή του τον Αντιδήμαρχο κ. Γεώργιο Γκλάβα 

Οι αρμοδιότητες του οργάνου επίλυσης διοικητικών διαφορών είναι οι εξής: 

 Η επίλυση προβλημάτων που ενδεχομένως θα προκύψουν από την ερμηνεία και εφαρμογή της παρούσας 

προγραμματικής σύμβασης. 

 Η ρύθμιση λεπτομερειών και διαδικαστικών θεμάτων αναγκαίων για την εφαρμογή των όρων της 

παρούσας προγραμματικής σύμβασης.   

 Η πιστοποίηση γεγονότων και καταστάσεων που αποτελούν αφετηρίες δικαιωμάτων και υποχρεώσεων 

των συμβαλλόμενων. 

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

πλειοψηφίας μετέχει και ένας τουλάχιστον εκπρόσωπος του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και κλιματικής 

Αλλαγής. 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 την 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 αρμόδιας Δ/νσης Δασών Χαλκιδικής, με τον αναπληρωτή του, ο οποίος ορίζεται ως 

πρόεδρος της επιτροπής. 

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

3) Δύο εκπροσώπους του ΟΤΑ Δήμου Πολυγύρου, με τους αναπληρωτές τους. Ορίζει τακτικά 

μέλη του Δήμου Πολυγύρου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης  της Προγραμματικής 

σύμβασης,  α) τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Λακρός Αλέξανδρο με αντικαταστάτη τον κ. Λιόντα 

Γεώργιο,  και β) την Δημοτική Σύμβουλο κα. Σαράντη Μαρία με αντικαταστάτρια την κα. 

Ζούνη Στέλλα. 

Χρέη γραμματέα θα εκτελεί η υπάλληλος κυρία Εύη Μαστοράκη.  
Οι εκπρόσωποι του ανωτέρω Δήμου θα ορισθούν με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και οι 

εκπρόσωποι των δασικών υπηρεσιών θα ορισθούν με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης.  

Η Επιτροπή Παρακολούθησης παρακολουθεί την εκτέλεση των έργων και την τήρηση των όρων της 

σύμβασης. Η επιτροπή στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της θα κάνει αναφορές στην Επιτροπή Επίλυσης 

Διοικητικών Διαφορών, για την πορεία εκτέλεσης των έργων και την τήρηση ή μη των υποχρεώσεων του 

συμβαλλόμενου Δήμου Πολυγύρου και θα εισηγείται κάθε τι που κρίνει σκόπιμο για την καλύτερη εκτέλεση του 

προγράμματος που προβλέπει η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση και, γενικότερα, για την ορθή εφαρμογή της. 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης θα συνεδριάζει, μετά από πρόσκληση του προέδρου, με την παρουσία 

όλων των μελών της οποτεδήποτε αυτό κριθεί αναγκαίο. Οι αποφάσεις της επιτροπής κοινοποιούνται στην 

Επιτροπή Επίλυσης Διοικητικών Διαφορών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη του προέδρου. 

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής θα τηρούνται και φυλάσσονται από τον γραμματέα της 

επιτροπής.  

Το έργο της Επιτροπής Παρακολούθησης θα διαρκέσει καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης.  
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Άρθρο 7: Δαπάνη -Χρηματοδότηση του έργου 

 

Η προεκτιμούμενη δαπάνη για την υλοποίηση του έργου, που ανέρχεται στο ύψος των 956.150€ με κατανομή για 

το κάθε ένα από τα τρία δασοκτήματα : 

 Αντιπυρική προστασία προστατευτικού δάσους Πολυγύρου του Δήμου Πολυγύρου. Προϋπολογισμός 

Έργου 565.000,00€. 

 Αντιπυρική προστασία προστατευτικού δάσους Γαλάτιστας του Δήμου Πολυγύρου. Προϋπολογισμός 

Έργου 186.150,00€. 

 Αντιπυρική προστασία προστατευτικού δάσους Παλαιόχωρας & Ριζών του Δήμου Πολυγύρου. 

Προϋπολογισμός Έργου 205.000,00€. 

Η Δαπάνη θα καλυφθεί εξολοκλήρου με χρηματοδότηση από το Μέτρο 226, Δράση 1 «Βελτίωση των συνθηκών 

πρόληψης για την αντιπυρική προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων και αποκατάσταση δασών και 

δασικών εκτάσεων που έχουν υποστεί καταστροφές κυρίως από τις πυρκαγιές» του Προγράμματος «Αγροτική 

Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013»(Π.Α.Α). 

 

Άρθρο 8: Χρονική διάρκεια της σύμβασης 

 

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

σε 2 έτη. Σε περίπτωση εκτάκτων συνθηκών η εκτέλεση της σύμβασης μπορεί να παραταθεί με τους ίδιους 

όρους για 2 έτη ακόμη μετά από αίτηση του Ο.Τ.Α Δήμος Πολυγύρου, σχετική γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου 

Δασών και με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.  

2. Η σύμβαση μπορεί να διακοπεί μονομερώς από τον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Επίλυσης Διοικητικών Διαφορών, εάν στη πορεία εκτέλεσής της, 

διαπιστωθεί η συστηματική άρνηση του Ο.Τ.Α Δήμου Πολυγύρου, να συνεργαστεί και να εκπληρώσει τις 

προβλεπόμενες από την παρούσα σύμβαση υποχρεώσεις του, με αποτέλεσμα να δημιουργείται κίνδυνος για τη 

σωστή εκτέλεση των έργων και την προστασία του δασικού χαρακτήρα της έκτασης και του οικοσυστήματος της 

περιοχής. Στη περίπτωση αυτή συνεχίζονται οι προγραμματισμένες εργασίες από την αρμόδια Δασική Υπηρεσία 

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

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/του 437/81, που ισχύουν και για τη 

θεώρηση και έγκριση των μελετών.  

 

Άρθρο 10: Τροποποίηση της σύμβασης 

 

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

και 3). 

2. Για τυχόν τροποποίηση σε άλλα σημεία της Π.Σ., εκτός των ανωτέρω, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη αμφοτέρων 

των συμβαλλομένων και του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών.  

3.Η μη άσκηση δικαιωμάτων, η παράλειψη υποχρεώσεων, η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς τη σύμβαση 

αυτή ή η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η παρούσα, από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν 

μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαιώματα ούτε απαλλαγή από υποχρέωσή 

τους ούτε αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται ρητά από την παρούσα 

σύμβαση. 

 

Άρθρο 11: Διαχείριση του έργου 

 

Τα έργα που δεν αφορούν άμεσα υποδομές δασικής αναψυχής θα παραδοθούν μετά την ολοκλήρωσή τους στο 

αρμόδιο Δασαρχείο.  

Η χρήση των έργων - εγκαταστάσεων δασικής αναψυχής, μετά την ολοκλήρωση τους, ανατίθεται αρμοδίως στον 

Ο.Τ.Α Δήμος Πολυγύρου, 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. 

 

Άρθρο 12: Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 

 

 Ο Ο.Τ.Α Δήμος Πολυγύρου αναλαμβάνει: 

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

Ενότητας Χαλκιδικής. 
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 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 Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών 

και Φυσικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 

 Να προβεί με ευθύνη του σε προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας της Π.Σ. από το Ελεγκτικό Συνέδριο 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 278 του Ν. 3852/2010.  

 

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 το Υπ. Περιβάλλοντος                                            Για τον  Δήμο Πολυγύρου 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 

            

             Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ                                                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ       
 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 189/2014 

 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Τ Α  Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 21 -7-2014 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
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