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ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟΥ 

 

Στα Λουτρά Υπάτης σήμερα, την …η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα …., οι παρακάτω 

συμβαλλόμενοι: 

Α. ο «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, Κοιλάδας Σπερχειού και Μαλιακού 

Κόλπου» με έδρα τα Λουτρά Υπάτης με ΑΦΜ 999693537 (ΔΟΥ Λαμίας), νομίμως 

εκπροσωπούμενος, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/97601/12238 (ΥΟΔΔ 

21/23.1.2019), από τον κ. Ρίζο Σπυρίδων, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα 

Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, Κοιλάδας Σπερχειού και Μαλιακού Κόλπου, στο εξής 

καλούμενο χάριν του παρόντος «χρήστης» και 

Β. Ο κ. …., κάτοικος ….., με ΔΑΤ …. στο εξής καλούμενο χάριν του παρόντος «χρησάμενος»,  

συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν τα ακόλουθα: 

1. Ο χρήστης έχει στην απόλυτη κυριότητα, νομή και κατοχή του μια (1) ηλεκτροφόρα 
περίφραξη για την πρόληψη των ζημιών και την αποτροπή θανάτωσης της Καφέ 
Αρκούδας (Ursus arctos), η οποία περίφραξη αποτελείται από τα παρακάτω επιμέρους 
τμήματα: 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Κεντρική μονάδα ηλεκτρικής περίφραξης (Τάση: 9.000Volt) 1 

Καλώδιο σύνδεσης μηχανήματος τάσης με σύρμα  

Φωτοβολταϊκό πάνελ 20W/ 12V 1 

Βάση φωτοβολταϊκού πάνελ 1 

Σετ στερέωσης (7 βίδες/ 10 παξιμάδια/ 5 ροδέλες πλατιές) 1 

Μπαταρία 12 V/ 60 Ah 1 

Ρυθμιστής φόρτισης 12 V/ 5 A 1 

Καλώδιο αρνητικού (-) πόλου μπαταρίας 1 

Καλώδιο θετικού (+) πόλου μπαταρίας 1 

Καλώδιο σύνδεσης φωτοβολταϊκού, αρνητικό (- μαύρο), 1 m  1 

Καλώδιο σύνδεσης φωτοβολταϊκού, θετικό (- κόκκινο), 1 m  1 

Καλώδιο γείωσης 3m με ακροδέκτες 3 

Πάσσαλος γείωσης 1m 3 
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Καλώδιο σύνδεσης 2,5m χωρίς ακροδέκτες  1 

Σύρμα ατσάλινο Φ 2 mm/ 400 m 2 

Ανέμη περιέλιξης σύρματος 1 

Πάσσαλος μεταλλικός σχήματος "Γ" 165 cm 30 

Μονωτήρας μεταλλικού πασσάλου 120 

Πάσσαλος ξύλινος (γωνιακός & πόρτας) Φ 10 cm/ 200 cm 4 

Μονωτήρας γωνιακός ξύλινου πασσάλου (ράουλο) 16 

Τεντωτήρας βαρέως τύπου 15 

Χειρολαβή τεντωτήρα 1 

Γραμμή πόρτας 5m με αγώγιμο ελατήριο 4 

Όργανο ελέγχου τάσης περίφραξης 5 λυχνιών 1 

Διακόπτης ηλεκτρικής περίφραξης 1 

Αλεξικέραυνο 1 

Κουτί αποθήκευσης και προστασίας, μεταλλικό 1 

Αντικλεπτική ράβδος 1 

Ταμπέλα προειδοποίησης ρεύματος 4 

Αδιάβροχο ενημερωτικό αυτοκόλλητο με σήμανση 
συγχρηματοδότησης της Πράξης 

1 

 
2. Ο χρήστης στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ, ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη 2014-2020», διαθέτει προς χρήση από τον χρησάμενο, μια (1) ηλεκτροφόρα 
περίφραξη για την πρόληψη των ζημιών και την αποτροπή θανάτωσης της Καφέ 
Αρκούδας (Ursus arctos).   

3. Η προμήθεια του εν λόγω εξοπλισμού έγινε στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης 
«ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ, ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ 
ΚΑΙ ΜΑΛΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την 
Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ), στο πλαίσιο του Ε.Π. 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» από τις 
πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ 275/1, με Κωδικό Πράξης 
ΣΑ 2019ΣΕ27510063. 

4. Υποχρέωση του χρησαμένου είναι (1) η επιστροφή της ηλεκτροφόρας περίφραξης στον 
χρήστη, σε πλήρη λειτουργία και κατάλληλη προς χρήση, μέχρι την παράδοσή της, (2) η 
εγκατάσταση της ηλεκτροφόρας περίφραξης εντός της περιοχής ευθύνης του Φορέα 
Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, Κοιλάδας Σπερχειού και Μαλιακού Κόλπου (και 
συγκεκριμένα στις ορεινές περιοχές της Οίτης και του Καλλίδρομου) για την προφύλαξη 
του μελισσιού τουλάχιστον κατά την εαρινή περίοδο κάθε έτους, (3) η τοποθέτηση 
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ενημερωτικής πινακίδας ή αυτοκόλλητου με αναφορά στη συγχρηματοδότηση της 
Πράξης, καθώς και (4) η επίδειξη της θέσης εγκατάστασης της σε περίπτωση ελέγχων από 
το εκάστοτε αρμόδιο όργανο. 

5. Ο χρησάμενος προέβη σε έλεγχο των πραγμάτων που αποτελούν κατά τα ανωτέρω 
αντικείμενο της παρούσης και τα βρήκε της απολύτου αρεσκείας του και απολύτως 
λειτουργικά και κατάλληλα για το σκοπό που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν κατά τα 
ανωτέρω. 

6. Το παρόν συμφωνητικό έχει τη μορφή της συμβάσεως χρησιδανείου και επομένως δεν 
οφείλεται κανένα τίμημα με οποιαδήποτε μορφή από το χρησάμενο προς το χρήστη. 

7. Η διάρκεια της παρούσης σύμβασης χρησιδανείου συμφωνείται μέχρι την λήξη της 
Πράξης στις 31/12/2023 αρχόμενη από την υπογραφή του παρόντος Ιδιωτικού 
Συμφωνητικού. Ένα δίμηνο πριν από την παρέλευση του ως άνω χρονικού διαστήματος ο 
χρησάμενος δύναται να ζητήσει εγγράφως από τον χρήστη την παράταση του χρονικού 
διαστήματος χρήσης της ηλεκτροφόρας περίφραξης για ένα επιπλέον έτος (ενέργεια η 
οποία δύναται να επαναλαμβάνεται από τον χρησάμενο στο μέλλον, μετά την πρώτη 
παράταση, πάντοτε όμως ύστερα από πλήρως αιτιολογημένη έγγραφη αίτηση του προς 
τον χρήστη, και τη σχετική έγκριση του τελευταίου), ή οφείλει να επιστρέψει τα ανωτέρω 
υλικά που αποτελούν αντικείμενο της παρούσης προς το χρήστη στην κατάσταση που τα 
παρέλαβε, άρτια και λειτουργικά, εξαιρουμένων των φθορών ένεκα της συμφωνημένης 
χρήσης των ανωτέρω πραγμάτων. 

8. Σε περίπτωση φθοράς στοιχείου/ων της ηλεκτροφόρας περίφραξης ο χρήστης διατηρεί σε 
κάθε περίπτωση το δικαίωμα του ελέγχου εάν η συγκεκριμένη ανωτέρα φθορά οφείλεται 
στη συμφωνημένη χρήση του πράγματος σύμφωνα με το άρθρο 814 ΑΚ ή εάν υπερβαίνει 
την συμφωνημένη χρήση, ή οφείλεται σε υπαιτιότητα του χρησάμενου. Στις τελευταίες 
περιπτώσεις, ήτοι εάν πρόκειται για υπέρβαση της συμφωνημένης χρήσης ή υπαιτιότητα 
του χρησάμενου, ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα του να αναζητήσει οποιαδήποτε 
αποζημίωση κριθεί σκόπιμη. 

9. Κατά τα λοιπά και ως προς την καταγγελία της παρούσης συμβάσεως, καθώς και ως προς 
την ευθύνη του χρήστη και του χρησαμένου και γενικώς για κάθε ζήτημα μη ρυθμιζόμενο 
ειδικώς από την παρούσα σύμβαση εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 810 επ. ΑΚ 
όπως κάθε φορά ισχύουν.  

10. Οποιαδήποτε παράβαση των πιο πάνω όρων καθώς και των όρων των διατάξεων των 
άρθρων 810 επ. ΑΚ αποτελεί λόγο καταγγελίας της μισθώσεως, ενώ οποιαδήποτε 
τροποποίηση όρου της παρούσης συμβάσεως πρέπει να συμφωνείται μόνον εγγράφως. 

11. Σε περίπτωση αντιδικίας αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Λαμίας 
12. Προς πίστωση των ανωτέρω όρων συντάχθηκε το παρόν, το οποίο αφού αναγνώστηκε και 

βεβαιώθηκε, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Ο ΧΡΗΣΤΗΣ Ο ΧΡΗΣΑΜΕΝΟΣ 

Για τον  
Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, 
Κοιλάδας Σπερχειού και Μαλιακού Κόλπου 

 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

Σπυρίδων Η. Ρίζος 

 

 


