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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                        Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 23.11.2021 

Αριθμ. πρωτ.:  13164 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

Email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

240/2021 
από το πρακτικό της 27ης / 22.11.2021 δια τηλεδιάσκεψης τακτικής 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 

Θέμα 2ο : Προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Θεσσαλίας για την υλοποίηση της πράξης: 

«ΦΥΣΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΠΑΚΤΙΚΩΝ ΠΤΗΝΩΝ». 

 

 

Σήμερα Δευτέρα 22.11.2021, ώρα 01:30 μ.μ., συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, με 

τηλεδιάσκεψη (χρήση εφαρμογής zoom), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 13077/18.11.2021 

(ημερομηνία γνωστοποίησης 18.11.2021) πρόσκληση του Προέδρου της. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

επτά ( 7 ) μελών ήταν:  

Παρόντες 

1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος 2. Αγγελάκας Ιωάννης, μέλος 

3. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος 4. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος 

5. Τσιαγκάλης Νικόλαος, (Αντιδήμαρχος) 6. Τσιώνης Αστέριος, μέλος 

Απόντες 

7. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος)  που δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) ο διοικητικός υπάλληλος 

Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη με τη χρήση 

τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’), η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του 

Ν.4682/20, και σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 69136/04.11.2021 (ΦΕΚ 5138/05.11.2021 τεύχος Β') 

και την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/187 /οικ.20236/25.10.2021.  
 

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
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Θέμα 2ο : Προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Θεσσαλίας για την υλοποίηση της πράξης: 

«ΦΥΣΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΠΑΚΤΙΚΩΝ ΠΤΗΝΩΝ». 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: 

 

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος των προκαλούμενων ζημιών σε καλλιεργούμενες εκτάσεις από την 

εμφάνιση αρουραίων, προτάθηκε η υλοποίηση του Έργου με τίτλο «ΦΥΣΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΡΠΑΚΤΙΚΩΝ ΠΤΗΝΩΝ».  

 

Πιο συγκεκριμένα το  αντικείμενο του Έργου είναι η ενίσχυση των φυσικών οικοσυστημικών υπηρεσιών 

του αγροτικού θεσσαλικού οικοσυστήματος, μέσω της διαχείρισης πληθυσμών ανώτερων αρπάγων και 

κυρίως αρπακτικών πτηνών, με στόχο τον περιορισμό των επιβλαβών για τη γεωργία τρωκτικών στην 

περιοχή ευθύνης των Δήμων Λαρισαίων, Αγιάς, Ελασσόνας, Τυρνάβου, Κιλελέρ, Ρήγα Φεραίου, 

Φαρσάλων, Τεμπών και Δήμου Σοφάδων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.  

 

Για την υλοποίηση του έργου θα υπογραφεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αγιάς  και της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας καθώς και των άλλων Δήμων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Ο συνολικός 

προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται έως του ποσού των τριακοσίων πενήντα εννιά χιλιάδων και 

εξακοσίων τριάντα εννιά ευρώ (€ 359.639,00). Το Έργο είναι πλήρως χρηματοδοτούμενο από πόρους τόσο 

του Κύριου του Έργου όσο και των Συνεργαζόμενων Φορέων του έργου. 

 

Το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης έχει χρονικό διάστημα εκτέλεσής από την ημερομηνία υπογραφής 

της Προγραμματικής Σύμβασης και λήγει μετά από 58 μήνες, με την ολοκλήρωση του Έργου και την 

παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία προς τον Κύριο του Έργου / Φορέα Υλοποίησης του Έργου, και στους 

συνεργαζόμενους φορείς κατά το μέρος που αφορά την επικράτειά τους. 

 

Η συνολική δαπάνη, στο μέρος που αναλογεί το Δήμο Αγιάς, ανέρχεται στο ποσό των 5.752,78€ 

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) και θα επιμεριστεί για κάθε έτος ως εξής: 

Δήμος Αγιάς 1,438.19 € 1,208.08 € 1,438.19 € 1,438.19 € 230.11 € 5,752.78 € 

 

Η υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης θα παρακολουθείτε από κοινή επιτροπή τόσο του Κύριου του 

Έργου όσο και των Συνεργαζόμενων Φορέων του έργου.  

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και σύμφωνα με: 

1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 40 

του Ν. 4735/20 (ΦΕΚ 197/12.10.2020 τεύχος Α'), 

2. τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν.3852/2010 όπως ισχύει, 

3. το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης, 

καλείται η οικονομική Επιτροπή να: 

1. Εγκρίνει την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Αγιάς με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, 

καθώς και των Δήμων Λαρισαίων, Ελασσόνας, Τυρνάβου, Κιλελέρ, Ρήγα Φεραίου, Φαρσάλων, 

Τεμπών και Δήμου Σοφάδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την υλοποίηση του έργου «ΦΥΣΙΚΟΣ 

ΕΛΕΓΧΟΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΣΩ 

ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΠΑΚΤΙΚΩΝ ΠΤΗΝΩΝ» προϋπολογισμού, για το τμήμα που αναλογεί στο 

Δήμο Αγιάς, 5.752,78€ πέντε χιλιάδες εφτακόσια πενήντα δυο ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτά 

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%). 

2. Εγκρίνει το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης όπως επισυνάπτεται. 

3. Ορίσει ως μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, τον 

Αντιδήμαρχο Σμυρλή Βασίλειο με αναπληρωτή τον Αντιδήμαρχο Κρανιώτη Ευάγγελο. 

4. Εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο Αγιάς για την υπογραφή της σύμβασης καθώς και για κάθε άλλο με την 

προγραμματική σύμβαση έγγραφο. 
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

- την εισήγηση του Προέδρου, 

- τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ.1 και 100 του Ν.3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης, 

-  την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
1. Εγκρίνουμε τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Αγιάς με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, 

καθώς και των Δήμων Λαρισαίων, Ελασσόνας, Τυρνάβου, Κιλελέρ, Ρήγα Φεραίου, Φαρσάλων, Τεμπών 

και Δήμου Σοφάδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την υλοποίηση του έργου «ΦΥΣΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

– ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΠΑΚΤΙΚΩΝ ΠΤΗΝΩΝ» προϋπολογισμού, για το τμήμα που αναλογεί στο Δήμο 

Αγιάς, 5.752,78€ πέντε χιλιάδες εφτακόσια πενήντα δυο ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτά 

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με το Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης που 

επισυνάπτεται στην παρούσα. 

 

2. Ορίζουμε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, τον 

Αντιδήμαρχο Σμυρλή Βασίλειο με αναπληρωτή τον Αντιδήμαρχο Κρανιώτη Ευάγγελο. 

 

3. Εξουσιοδοτούμε το Δήμαρχο Αγιάς για την υπογραφή της σύμβασης καθώς και για κάθε άλλο με την 

προγραμματική σύμβαση έγγραφο. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 240/2021. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

Σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 

 

 

 

 

 

 

Μεταξύ των Φορέων 

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» 

και 

«ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ» 

«ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ» 

«ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ» 

«ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» 

«ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ» 

«ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ» 

«ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ» 

«ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ» 

«ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

για το Έργο 

«ΦΥΣΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 

ΓΕΩΡΓΙΑ 

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΠΑΚΤΙΚΩΝ ΠΤΗΝΩΝ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  2021 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 

«ΦΥΣΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΠΑΚΤΙΚΩΝ ΠΤΗΝΩΝ» 

 

Σήμερα την ΧΧ/ΧΧ/ΧΧΧΧ, ημέρα …………………, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων : 
1. Αφενός του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β’ βαθμού με την επωνυμία Περιφέρεια Θεσσαλίας, που 

εδρεύει στην οδό Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου (Πλατεία Ρήγα Φεραίου), ΤΚ 41110 στην Λάρισα 
(ΑΦΜ 997844846, Δ.Ο.Υ. Λάρισας), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. 
Κωνσταντίνο Αγοραστό, και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «Κύριος του Έργου / 
Φορέας Υλοποίησης του Έργου»  

2. Αφετέρου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης  Α’ βαθμού με την επωνυμία:  
▪ Δήμος Λαρισαίων (ΑΦΜ 997844860, Δ.Ο.Υ. Λάρισας), όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο 

Λαρισαίων κ. Απόστολο Καλογιάννη βάσει του άρθρου 58 του ν. 3852/2010, και εδρεύει στην οδό Ίωνος 
Δραγούμη 1, Τ.Κ. 41222, Λάρισα, Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, 

▪ Δήμος Αγιάς (ΑΦΜ 099711740, Δ.Ο.Υ. Λάρισας), όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο 
Αγιάς κ. Αντώνιο Γκουντάρα βάσει του άρθρου 58 του ν. 3852/2010, και εδρεύει στην οδό Καλυψώς 
Αλεξούλη 27, Τ.Κ. 40003, Αγιά, Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, 

▪ Δήμος Τεμπών (ΑΦΜ 998019463, Δ.Ο.Υ. Λάρισας), όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο 

Τεμπών κ. Γεώργιο Μανώλη βάσει του άρθρου 58 του ν. 3852/2010, και εδρεύει στο Μακρυχώρι 

Λάρισας, Τ.Κ. 40006, Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, 
▪ Δήμος Ελασσόνας (ΑΦΜ 999254983, Δ.Ο.Υ. Λάρισας), όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον 

Δήμαρχο Ελασσόνας κ. Νικόλαο Γάτσα βάσει του άρθρου 58 του ν. 3852/2010, και εδρεύει στην οδό 6ης 
Οκτωβρίου 57, Τ.Κ. 40200, Ελασσόνα, Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, 

▪ Δήμος Τυρνάβου (ΑΦΜ 998576300, Δ.Ο.Υ. Λάρισας), όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο 
Τυρνάβου κ. Ιωάννη Κόκουρα βάσει του άρθρου 58 του ν. 3852/2010, και εδρεύει στην οδό Σταύρου 
Καράσσου 1, Τ.Κ. 40100, Τύρναβος, Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, 

▪ Δήμος Κιλελέρ (ΑΦΜ 998223751, Δ.Ο.Υ. Λάρισας), όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο 
Κιλελέρ κ. Αθανάσιο Νασιακόπουλο βάσει του άρθρου 58 του ν. 3852/2010, και εδρεύει στην οδό Ηρώων 
Πολυτεχνείου 13 & Αγ. Χαραλάμπους, Τ.Κ. 41005, Κιλελέρ, Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, 

▪ Δήμος Ρήγα Φεραίου (ΑΦΜ 997708302, Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας Βόλου), όπως νομίμως εκπροσωπείται 
από τον Δήμαρχο Ρήγα Φεραίου κ. Δημήτριο Νασίκα βάσει του άρθρου 58 του ν. 3852/2010, και εδρεύει 
στον Πεζόδρομο Ρήγα Φεραίου 66, Τ.Κ. 37500, Βελεστίνο, Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας, 

▪ Δήμος Φαρσάλων (ΑΦΜ 998416991, Δ.Ο.Υ. Λάρισας), όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο 
Φαρσάλων κ. Ιορδάνη Εσκίογλου βάσει του άρθρου 58 του ν. 3852/2010, και εδρεύει στην οδό 
Πατρόκλου 3, Τ.Κ. 40300, Φάρσαλα, Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, 

▪ Δήμος Σοφάδων (ΑΦΜ 099217841, Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας), όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον 
Δήμαρχο Σοφάδων κ. Αθανάσιο Σκάρλο βάσει του άρθρου 58 του ν. 3852/2010, και εδρεύει στην οδό 
Κιερίου 49, Τ.Κ. 43300, Σοφάδες, Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, 
 

οι οποίοι από κοινού θα αποκαλούνται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας «Συνεργαζόμενοι Φορείς». 
 

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως 
αυτές ισχύουν κάθε φορά: 

1. Το άρθρο 100 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 74 του ν. 4483/2017, την 
παρ. 1 του άρθρου 179 του ν. 4555/2018 και το άρθρο 96 του ν. 4604/2019 

2. Το άρθρο 101 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 79 του ν. 4483/2017 

3. Το άρθρο 95 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4674/2020 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 225 περί Προγραμματικών Συμβάσεων του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006)), όπως ισχύει 

5. Τα άρθρα 3 και 4 του ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53Α’) «Στρατηγική Αναπτυξιακή Προοπτική των Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» 

6. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147 Α/08-08-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

7. Το άρθρο 44 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ  147 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 3 του ν. 4674/2020 
8. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 80 Α), όπως ισχύει. 
9. Την αριθμ. ……………………. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας για την έγκριση 

σύναψης της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης (ΑΔΑ:               ), 
10. Την αριθμ. ……………………. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαρισαίων για την έγκριση 

σύναψης της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης (ΑΔΑ:               ), 
11. Την αριθμ. ……………………. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς για την έγκριση σύναψης 

της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης (ΑΔΑ:               ), 
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12. Την αριθμ. ……………………. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τεμπών για την έγκριση 
σύναψης της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης (ΑΔΑ:               ), 

13. Την αριθμ. ……………………. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ελασσόνας για την έγκριση 
σύναψης της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης (ΑΔΑ:               ), 

14. Την αριθμ. ……………………. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τυρνάβου για την έγκριση 
σύναψης της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης (ΑΔΑ:               ), 

15. Την αριθμ. ……………………. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κιλελέρ για την έγκριση σύναψης 
της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης (ΑΔΑ:               ), 

16. Την αριθμ. ……………………. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρήγα Φεραίου για την έγκριση 
σύναψης της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης (ΑΔΑ:               ), 

17. Την αριθμ. ……………………. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φαρσάλων για την έγκριση 
σύναψης της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης (ΑΔΑ:               ), 

18. Την αριθμ. ……………………. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σοφάδων για την έγκριση 
σύναψης της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης (ΑΔΑ:               ), 

 
συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά  τα ακόλουθα: 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ  
Ο Κύριος του Έργου / Φορέας Υλοποίησης του Έργου προγραμματίζει την υλοποίηση του Έργου « ΦΥΣΙΚΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΡΠΑΚΤΙΚΩΝ ΠΤΗΝΩΝ» (εφεξής «Έργο»). 
Αντικείμενο του Έργου αποτελεί ο φυσικός τρόπος αντιμετώπισης των επιβλαβών τρωκτικών στις γεωργικές 
εκτάσεις της περιοχής ευθύνης των 9 Δήμων που συνυπογράφουν την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση. 
Τα τελευταία χρόνια καταγράφονται ετησίως, σημαντικές καταστροφές στην αγροτική παραγωγή εξ αιτίας 
των πληθυσμιακών διακυμάνσεων και εξάρσεων επιβλαβών τρωκτικών, με σημαντικές επιπτώσεις στην 
οικονομία λόγω καταστροφών των καλλιεργειών, στην υγεία λόγω ζωονόσων που φέρουν τα τρωκτικά και 
μπορούν να μεταδοθούν στον άνθρωπο, και στο  περιβάλλον λόγω των χημικών εισροών για την 
καταπολέμηση του φαινομένου.  
Με την συγκεκριμένη σύμβαση οι αντισυμβαλλόμενοι αποβλέπουν στην από κοινού (συνεργατική) εκτέλεση 
των υπηρεσιών που κάθε φορέας είναι αρμόδιος, σύμφωνα με τον νόμο και τις καταστατικές του διατάξεις, 
να παρέχει, στο μέτρο που του αναλογεί, για τη διασφάλιση της επίτευξης του ως άνω κοινού σκοπού 
δημοσίου συμφέροντος. Πρόκειται για μια σύμβαση που συνάπτεται αποκλειστικά μεταξύ Αρχών, οι  οποίες 
έχουν ως κοινό στόχο την ανάπτυξη της κοινής, κατά το μέρος που αλληλοκαλύπτεται, ευθύνης τους. 
Το Έργο θα εστιάζει: 
▪ στην ενίσχυση φυσικών λύσεων και διεργασιών του αγροτικού  οικοσυστήματος με στόχο τον φυσικό 

έλεγχο και περιορισμό των πληθυσμών επιβλαβών τρωκτικών  
▪ στην ενίσχυση των οικοσυστημικών υπηρεσιών ανώτερων θηρευτών που ενυπάρχουν στο αγροτικό 

οικοσύστημα, με στόχο την θηρευτική τους επίδραση στους πληθυσμούς των επιβλαβών τρωκτικών. 
▪ στη διαχείριση του τοπίου με στόχο την μακροπρόθεσμη και μόνιμη επίδραση των υλοποιηθεισών  

δράσεων, ως προς την ενίσχυση των οικοσυστημικών υπηρεσιών ανώτερων αρπάγων και την θηρευτική 
τους επίδραση στους πληθυσμούς των επιβλαβών τρωκτικών. 

Δεδομένων ότι: 
▪ το Έργο εκτείνεται στα θεματικά πεδία της Καινοτομίας, Βιώσιμης Ανάπτυξης, Αγροτικής Οικονομίας, επί 

των οποίων οι ΟΤΑ Α’ Βαθμού διαθέτουν εκτεταμένες αρμοδιότητες, 
▪ οι Συνεργαζόμενοι Φορείς διαθέτουν την αναγκαία στελέχωση για την ουσιαστ ική συνεισφορά στην 

υλοποίηση, καθώς και στη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων του Έργου,  
▪ ο ολιστικός χαρακτήρας του Έργου σηματοδοτεί την αναγκαιότητα συνεργειών μεταξύ των θεσμικά 

εμπλεκομένων Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης,  
τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 3852/2010, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία 
προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της.   
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

1. Σκοπός και αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης 

2. Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής  

3. Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση 

4. Χρονική διάρκεια σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα 

5. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων  

6. Σύσταση και ρόλος της Επιτροπής Παρακολούθησης 

7. Ευθύνη Φορέα Υλοποίησης 

8. Υπεύθυνοι Υλοποίησης 

9. Μεταφορά – Απασχόληση Προσωπικού 

10. Πνευματικά Δικαιώματα 

11. Λοιποί όροι σύμβασης 

12. Τροποποιήσεις της Προγραμματικής Σύμβασης 

13. Αντισυμβατική συμπεριφορά - Συνέπειες - Ρήτρες 

14. Επίλυση διαφωνιών 

15. Τελικές διατάξεις 
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ΑΡΘΡΟ 1 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

1.1 Σκοπός 

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας ως Κύριος του έργου / Φορέας Υλοποίησης του Έργου, και οι Δήμοι ως 

Συνεργαζόμενοι Φορείς προγραμματίζουν την υλοποίηση του Έργου με τίτλο «ΦΥΣΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΡΠΑΚΤΙΚΩΝ ΠΤΗΝΩΝ». Αντικείμενο του Έργου είναι η ενίσχυση των φυσικών οικοσυστημικών 

υπηρεσιών του αγροτικού θεσσαλικού οικοσυστήματος, μέσω της διαχείρισης πληθυσμών ανώτερων 

αρπάγων και κυρίως αρπακτικών πτηνών, με στόχο τον περιορισμό των επιβλαβών για τη γεωργία 

τρωκτικών στην περιοχή ευθύνης των 9 Δήμων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. 

Οι Περιφέρειες έχουν στρατηγικό και συντονιστικό ρόλο στο σχεδιασμό, στη χρηματοδότηση και στην 

υλοποίηση παρεμβάσεων και παροχής έργου προς τον αγροτικό πληθυσμό και τις διαχειριστικές δράσεις 

σχετικά με την γεωργία: 

▪ Αφενός με κατάλληλη θεσμική αρμοδιότητα και οργανωτική εξειδίκευση σε επίπεδο Γενικής 

Διεύθυνσης και σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων,  

▪ Αφετέρου μέσω αξιοποίησης των Ε.Π. του ΕΣΠΑ αλλά και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων, 

Και οι Δήμοι, οι οποίοι υλοποιούν πολλαπλά Προγράμματα στήριξης. 

Σε αυτό το πλαίσιο, και με αφορμή τις καταστροφές αγροτικής παραγωγής που εμφανίζονται ετησίως σε 

χιλιάδες στρέμματα στις γεωργικές εκτάσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η Περιφέρεια οφείλει να 

διατηρήσει, να ενισχύσει και να αναβαθμίσει τον κρίσιμο Διοικητικό και Συντονιστικό ρόλο που διαθέτει. 

Οι Περιφέρειες και οι Δήμοι καλούνται να διαχειριστούν και να αντιμετωπίσουν κρίσιμες 

καταστάσεις σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, καθώς και σε περιόδους οικονομικής κρίσης. 

Το Έργο εμπεριέχει: 

▪ Δημιουργία μόνιμου δικτύου υποστήριξης πληθυσμού ανώτερων αρπάγων στο θεσσαλικό αγροτικό 

οικοσύστημα καθώς και  

▪ Δράσεις και μέτρα παρακολούθησης, καταγραφής, βελτίωσης και συντήρησης αυτού του δικτύου, 

και συνιστά μία ολοκληρωμένη παρέμβαση που διατρέχει το σύνολο της αλυσίδας αξίας της γεωργικής 

διαχείρισης, οικοσυστημικών υπηρεσιών ανώτερων θηρευτών, φυσικές λύσεις και ενίσχυση 

βιοποικιλότητας, ενίσχυση λύσεων για τον περιορισμό των επιβλαβών τρωκτικών τα οποία αποτελούν ένα 

πρόβλημα αγροτικής οικονομίας, υγειονομικό, και περιβαλλοντικό, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. 

 

1.2 Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης  

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η υλοποίηση του Έργου «ΦΥΣΙΚΟΣ 

ΕΛΕΓΧΟΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΠΑΚΤΙΚΩΝ ΠΤΗΝΩΝ».  

Ο Κύριος του Έργου / Φορέας Υλοποίησης του Έργου συνάπτει την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση 

με τους Συνεργαζόμενους Φορείς προσβλέποντας στην άριστη συνεργασία με σκοπό τον προσδιορισμό των 

αναγκών, και της διαλειτουργικότητας του Έργου. 

 

1.3 Περιεχόμενο του Έργου 

Το Έργο θα διακρίνεται σε Υποέργα και Διακριτά Πακέτα εργασίας, τα οποία θα εξειδικευτούν και θα 

οριστικοποιηθούν στο Τεχνικό Δελτίο Έργου που θα υποβληθεί στο πλαίσιο της σχετικής Πρόσκλησης που 

θα δημοσιευτεί: 

Υποέργο 1: Δημιουργία Τεχνικής & Υλικής Υποδομής  

Συγκεκριμένα στα πλαίσια του Υποέργου 1 θα αναπτυχθεί το κατάλληλο υλικο-τεχνικό δίκτυο και η 

απαραίτητη τεχνική υποδομή, η οποία χρειάζεται για να υποστηρίξει μακροπρόθεσμα την φυσική λύση 

ελέγχου και περιορισμού των επιβλαβών τρωκτικών από ανώτερους άρπαγες, στο αγροτικό οικοσύστημα 

της Θεσσαλίας. 

Το συγκεκριμένο Υποέργο, θα πρέπει να είναι καινοτόμο, να συνάδει με τις πιο πρόσφατες 

επιστημονικές και τεχνικές εξελίξεις που συνδυάζουν τόσο την διαχείριση των αγροτικών οικοσυστημάτων 

όσο και την ενίσχυση των φυσικών διεργασιών, και την προσέλκυση, διατήρηση, σταθεροποίηση αλλά και 

αύξηση, του πληθυσμού ανώτερων αρπάγων, βάσει των πραγματικών αναγκών. 

ΑΔΑ: 6Τ4ΣΩ6Ι-ΕΜ6



Σελίδα 9 από 20 

Υποέργο 2: Χωροθέτηση και Εγκατάσταση Τεχνικής & Υλικής Υποδομής  

Βάσει εκτίμησης αναγκών σχετικά με τις εκτάσεις γεωργικών καλλιεργειών που πλήττονται ετησίως από 

τρωκτικά στην περιοχή ευθύνης των 9 Δήμων, οι οποίοι συνυπογράφουν την παρούσα προγραμματική 

σύμβαση, θα τεκμηριωθεί από τον Φορέα Υλοποίησης η χωροθέτηση και θα υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια 

του έργου και η αντίστοιχη εγκατάσταση του δικτύου τεχνικής και υλικής υποδομής. 

Υποέργο 3: Παρακολούθηση και καταγραφή αποτελεσμάτων  

Το Υποέργο 3, αφορά την δημιουργία μεθοδολογίας για τον μηχανισμό παρακολούθησης του δικτύου, 

αλλά και την υλοποίηση της παρακολούθησης και καταγραφής των αποτελεσμάτων στο εγκατεστημένο 

δίκτυο τεχνικο-υλικής υποδομής που έλαβε χώρα κατά το Υποέργο 2. Ο φορέας υλοποίησης οφείλει να 

δημιουργήσει και ετήσια παραδοτέα τα οποία να εμπεριέχουν λεπτομερή ανάλυση δεδομένων τόσο για κάθε 

έναν από τους Συνεργαζόμενους Φορείς όσο και συνολικά για την περιοχή υλοποίησης του Έργου και στον 

Κύριο του Έργου. 

Υποέργο 4: Δικτύωση και Ενημέρωση Συνεργαζόμενων Φορέων  

Το Υποέργο 4, αφορά στην διαρκή δικτύωση, ενεργό εμπλοκή, ενημέρωση και εκπαίδευση των 

Συνεργαζόμενων Φορέων από το Φορέα Υλοποίησης για την εξέλιξη του Έργου και την διαμόρφωση των 

συνεργατικών δράσεων που οφείλουν να λάβουν χώρα, μεταξύ του Κυρίου του Έργου, των 

Συνεργαζόμενων Φορέων και του Φορέα Υλοποίησης, για τη δημιουργία της μακροπρόθεσμης δομής για 

την βιωσιμότητα και συνέχιση του έργου και μετά τη λήξη του. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

Ως γεωγραφική περιοχή εφαρμογής της παρούσας σύμβασης και η περιοχή στην οποία θα εκτελεσθεί το 

Έργο ορίζεται η γεωργική έκταση της περιοχής ευθύνης των 9 Δήμων οι οποίοι υπογράφουν την παρούσα 

Προγραμματική Σύμβαση, η έδρα του Κυρίου του Έργου και οι έδρες των Συνεργαζόμενων Φορέων. 

 

ΆΡΘΡΟ 3 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

 

Ο προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Υποέργου 1 της Προγραμματικής Σύμβασης ανέρχεται στο 

ποσό των εκατόν ένα χιλιάδες και τετρακόσια εξήντα ευρώ (€ 101.460,00) συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. 

Ο προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Υποέργου 2 της Προγραμματικής Σύμβασης ανέρχεται στο 

ποσό των τριάντα επτά χιλιάδες και οκτακόσια εξήντα έξι ευρώ (€ 37.866,00) συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.  

Ο προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Υποέργου 3 της Προγραμματικής Σύμβασης ανέρχεται στο 

ποσό των διακοσίων ένα χιλιάδων και τριακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ (€ 201.328,00) συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α.  

Ο προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Υποέργου 4 της Προγραμματικής Σύμβασης ανέρχεται στο 

ποσό των δεκατριών χιλιάδων και εννιακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ (€ 13.985,00) συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. 

Overheads πέντε χιλιάδες ευρώ (€ 5.000,00). 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται έως του ποσού των τριακοσίων πενήντα εννιά 

χιλιάδων και εξακοσίων τριάντα εννιά ευρώ (€ 359.639,00). 

Το Έργο είναι πλήρως χρηματοδοτούμενο από πόρους τόσο του Κύριου του Έργου όσο και των 

Συνεργαζόμενων Φορέων του έργου. Ως δυνητική έναρξη του έργου θεωρείται ο Οκτώβριος 2021. 

Ειδικότερα, η κατανομή προϋπολογισμού ανά έτος υλοποίησης, τόσο ανά τον Κύριο του Έργου όσο και για 

τους Συνεργαζόμενους Φορείς αναλύεται στον κάτωθι πίνακα, με απόλυτες τιμές σε ευρώ (€) αλλά και σε 

ποσοστό (%) βάσει του συνολικού προϋπολογισμού του κάθε φορέα και πως αυτό κατανέμεται ανά έτος.  
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Φορέας Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

 1ο έτος 
(2021)  
25% 

2ο έτος 
(2022)   
21% 

3ο έτος 
(2023) 
25% 

4ο έτος 
(2024)     
25% 

5ο έτος 
(2025)   

4% 
ΣΥΝΟΛΟ 

Δήμος 
Φαρσάλων 

12,840.74 
€ 

10,786.22 € 12,840.74 € 12,840.74 € 2,054.51 € 
51,362.98 

€ 

Δήμος 
Λάρισας 

13,902.55 
€ 

11,678.14 € 13,902.55 € 13,902.55 € 2,224.40 € 
55,610.20 

€ 

Δήμος 
Κιλελέρ 

9,587.96 
€ 

8,053.89 € 9,587.96 € 9,587.96 € 1,534.07 € 
38,351.86 

€ 

Δήμος Ρήγα 
Φεραίου 

9,587.96 
€ 

8,053.89 € 9,587.96 € 9,587.96 € 1,534.07 € 
38,351.86 

€ 

Δήμος 
Σοφάδων 

7,670.37 
€ 

6,443.11 € 7,670.37 € 7,670.37 € 1,227.25 € 
30,681.49 

€ 

Δήμος 
Τεμπών 

5,752.78 
€ 

4,832.33 € 5,752.78 € 5,752.78 € 920.44 € 
23,011.12 

€ 

Δήμος 
Ελασσόνας 

4,793.98 
€ 

4,026.94 € 4,793.98 € 4,793.98 € 767.03 € 
19,175.93 

€ 

Δήμος 
Τυρνάβου 

3,835.18 
€ 

3,221.55 € 3,835.18 € 3,835.18 € 613.62 € 
15,340.74 

€ 

Δήμος Αγιάς 1,438.19 
€ 

1,208.08 € 1,438.19 € 1,438.19 € 230.11 € 
5,752.78 

€ 

Περιφέρεια 
Θεσσαλίας 

20,500.00 
€ 

17,220.00 € 20,500.00 € 20,500.00 € 3,280.00 € 
82,000.00 

€ 

 89,909.75 
€ 

75,524.19 € 89,909.75 € 89,909.75 € 14,385.56 € 
359.639,00 

€ 

 

Ο κάθε Συμβαλλόμενος Φορέας στην παρούσα Προγραμματική Σύμβαση οφείλει να εγγράψει τα ποσά 

που του αναλογούν στον προϋπολογισμό κάθε έτους με παράλληλη ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης. Ο 

κάθε Συμβαλλόμενος Φορέας πληρώνει τις δικές του υποχρεώσεις.  

Με την παράδοση του Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης (εντός του πρώτου τριμήνου από την έναρξη του 

έργου) από τον ανάδοχο του έργου, και στη συνέχεια ανά εξάμηνο υλοποίησης του έργου, ο ανάδοχος 

καταθέτει στην Επιτροπή Παρακολούθησης απολογιστική Έκθεση Φυσικού Αντικειμένου και Οικονομικού 

Αντικειμένου, όλων των υλοποιηθεισών δράσεων του εξαμήνου, συνολικά και ανά φορέα. Αφού καταθέσει 

και ελεγχθούν όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά παραστατικά μαζί με την κάθε έκθεση/παραδοτέο και σε 

συνδυασμό με τα προβλεπόμενα στο Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης, ακολουθείται η κάτωθι ροή 

χρηματοδότησης. Καθώς το έργο είναι εμπροσθοβαρές και έχει ανάγκες απόκτησης εξοπλισμού και 

ενοικίασης υποδομών, η ροή της χρηματοδότησης θα ακολουθήσει τα εξής βήματα: 

- Με την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης, και μετά την επιλογή ανάδοχου υλοποίησης 

του έργου, εντός του πρώτου τριμήνου (2021) ο ανάδοχος παραδίδει αναλυτικό Στρατηγικό 

Σχέδιο Δράσης για το σύνολο του έργου για την περιοχή ευθύνης του κάθε συνεργαζόμενου 

φορέα. Ακολουθεί έλεγχος Σχεδίου Δράσης, παραστατικών, και χρηματοδότηση 25% του 

συνολικού προϋπολογισμού του έργου. 

- Λήξη 1ου εξαμήνου του έργου (2022) (9 μήνες συνολική διάρκεια έργου): Έλεγχος 

Απολογιστικής Έκθεσης, παραστατικών, και χρηματοδότηση του 11% του συνολικού 

προϋπολογισμού του έργου. 

- Λήξη 2ου εξαμήνου του έργου (2022) (15 μήνες συνολική διάρκεια έργου): Έλεγχος 

Απολογιστικής Έκθεσης, παραστατικών, και χρηματοδότηση του 10% του συνολικού 

προϋπολογισμού του έργου.  

- Λήξη 3ου εξαμήνου του έργου (2023) (21 μήνες συνολική διάρκεια έργου): Έλεγχος 

Απολογιστικής Έκθεσης, παραστατικών, και χρηματοδότηση του 15% του συνολικού 

προϋπολογισμού του έργου.  
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- Λήξη 4ου εξαμήνου του έργου (2023) (27 μήνες συνολική διάρκεια έργου): Έλεγχος 

Απολογιστικής Έκθεσης, παραστατικών, και χρηματοδότηση του 10% του συνολικού 

προϋπολογισμού του έργου.  

- Λήξη 5ου εξαμήνου του έργου (2024) (33 μήνες συνολική διάρκεια έργου): Έλεγχος 

Απολογιστικής Έκθεσης, παραστατικών, και χρηματοδότηση του 15% του συνολικού 

προϋπολογισμού του έργου. 

- Λήξη 6ου εξαμήνου του έργου (2024) (39 μήνες συνολική διάρκεια έργου): Έλεγχος 

Απολογιστικής Έκθεσης, παραστατικών, και χρηματοδότηση του 10% του συνολικού 

προϋπολογισμού του έργου. 

- Λήξη έργου (2025) (40 μήνες συνολική διάρκεια έργου): Λήξη του έργου με την ολοκλήρωση 

των 40 μηνών συνολικής διάρκειας έργου, έλεγχος τελικής Απολογιστικής Έκθεσης, 

παραστατικών, και αποπληρωμή του 4% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου. 

Η ανωτέρω ποσόστωση τρόπου πληρωμής κατά την εξέλιξη του έργου ανά εξάμηνο υλοποίησης και ανά 

φορέα υλοποίησης, απεικονίζεται και στον κάτωθι πίνακα με απόλυτες τιμές σε ευρώ (€) αλλά και σε 

ποσοστό (%) βάσει του συνολικού προϋπολογισμού του κάθε φορέα. Οποιαδήποτε διαφοροποίηση στους 

χρόνους που αναφέρονται στον πίνακα λόγω πιθανής καθυστερημένης έναρξης του έργου, θα 

αναδιαμορφωθεί αντίστοιχα στο τεχνικό δελτίο και το Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης που θα καταθέσει ο 

τελικός ανάδοχος του Έργου. 

 
Φορέας Τρόπος πληρωμής έργου: Χρονοδιάγραμμα πληρωμών ανά εξάμηνο υλοποίησης  

 Στρατηγικό Σχέδιο 
Δράσης  
(25%) 

(Εντός 1ου τριμήνου 
- 2021) 

Λήξη 1ου εξαμήνου 
(11%) 

(Διάρκεια έργου 9 
μήνες - 2022) 

Λήξη 2ου εξαμήνου 
(10%) 

(Διάρκεια έργου 15 
μήνες - 2022) 

Λήξη 3ου εξαμήνου 
(15%) 

(Διάρκεια έργου 21 
μήνες - 2023) 

Δήμος Φαρσάλων 12.840,74 € 5,649.92 € 5,136.29 € 7,704.44 € 

Δήμος Λάρισας 13.902,55 € 6,117.12 € 5,561.02 € 8,341.53 € 

Δήμος Κιλελέρ 9.587,96 € 4,218.70 € 3,835.18 € 5,752.78 € 

Δήμος Ρήγα Φεραίου 9.587,96 € 4,218.70 € 3,835.18 € 5,752.78 € 

Δήμος Σοφάδων 7.670,37 € 3,374.96 € 3,068.14 € 4,602.22 € 

Δήμος Τεμπών 5.752,78 € 2,531.22 € 2,301.11 € 3,451.66 € 

Δήμος Ελασσόνας 4.793,98 € 2,109.35 € 1,917.59 € 2,876.39 € 

Δήμος Τυρνάβου 3.835,18 € 1,687.48 € 1,534.07 € 2,301.11 € 

Δήμος Αγιάς 1.438,19 € 632.80 € 575.27 € 862.91 € 

Περιφέρεια 
Θεσσαλίας 

20.500,00 € 9,020.00 € 8,200.00 € 12,300.00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 89,909.75  € 39,560.29  € 35,963.9  € 53,945.85  € 

 

 
Φορέας Συνολικά καταβληθέντα – πληρωθέντα κατά τη 

διάρκεια 40 μηνών έργου 

Δήμος Φαρσάλων 51,362.98 € 

Δήμος Λάρισας 55,610.20 € 

Δήμος Κιλελέρ 38,351.86 € 

Δήμος Ρήγα Φεραίου 38,351.86 € 

Δήμος Σοφάδων 30,681.49 € 

Δήμος Τεμπών 23,011.12 € 

Δήμος Ελασσόνας 19,175.93 € 

Δήμος Τυρνάβου 15,340.74 € 

Δήμος Αγιάς 5,752.78 € 

Περιφέρεια Θεσσαλίας 82,000.00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 359.639,00 € 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4 
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ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Η  διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και 

λήγει μετά από 58 μήνες, με την ολοκλήρωση του Έργου και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία προς 

τον Κύριο του Έργου / Φορέα Υλοποίησης του Έργου, και στους συνεργαζόμενους φορείς κατά το μέρος 

που αφορά την επικράτειά τους. 

Η διάρκεια υλοποίησης του Έργου καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και αντιστοιχεί σε 40 μήνες. Το 

σύνολο της διάρκειας Προγραμματικής Σύμβασης ανέρχεται στους 58 καθώς προβλέπονται και 18 μήνες 

επιπλέον για την καθυστέρηση έναρξης του έργου από τη στιγμή υπογραφής της Προγραμματικής 

Σύμβασης όπως επίσης και για πιθανές διαδικαστικές/διαχειριστικές καθυστερήσεις με τη λήξη του Έργου. 

Το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση του Έργου δεν περιλαμβάνει και το χρόνο που θα απαιτηθεί 

για την παραλαβή των παραδοτέων από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. Οποιεσδήποτε 

τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος θα γίνονται μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής 

Παρακολούθησης.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

 

Οι συμβαλλόμενοι φορείς προτίθενται να συμπράξουν  με κοινό σκοπό κατ’ εφαρμογή του άρθρο 100 

του ν. 3852/2010 ως ισχύει και αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα: 

Ο Κύριος του Έργου / Φορέας Υλοποίησης του Έργου αναλαμβάνει: 

▪ Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό του αναδόχου που θα απασχοληθεί για την 

υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης στη συγκέντρωση των 

απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών. 

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

συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του. 

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

διαδικασίες και να διαθέσει προσωπικό για την υλοποίηση του Έργου. 

▪ Να παρέχει έγκαιρα την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που 

επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου. 

▪ Να προβαίνει όπου απαιτείται στις απαιτούμενες ενέργειες και στην έκδοση των σχετικών αποφάσεων 

για τη διασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης του Έργου και την ολοκλήρωση των πληρωμών του 

Έργου. 

▪ Να παρέχει υποστήριξη για την εξασφάλιση των κάθε είδους αναγκαίων αδειοδοτήσεων για την 

υλοποίηση του Έργου. 

▪ Σε περίπτωση που απαιτείται η συνδρομή και άλλων κρατικών φορέων για την υλοποίηση των 

αντικειμένων της σύμβασης να προωθεί τις ενέργειες των συμβαλλομένων μερών προς τους φορείς 

αυτούς. 

▪ Να εξασφαλίσει συνολικά τον τρόπο  χρηματοδότηση του Έργου σε συνεργασία με τους 

συνεργαζόμενους φορείς σε ότι αφορά το δικό του οικονομικό αντικείμενο ευθύνης. 

▪ Να παρακολουθεί τις χρηματοροές του Έργου. 

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

Συνεργαζόμενους Φορείς. 

▪ Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του. 

▪ Τον ορισμό των εκπροσώπων του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης σύμφωνα με το Άρθρο 6 της 

παρούσης. 

Οι Συνεργαζόμενοι Φορείς αναλαμβάνουν: 

▪ Να διευκολύνουν με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση 

του αντικειμένου της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων 

στοιχείων και πληροφοριών. 

▪ Να θέσουν στη διάθεση του Κυρίου του Έργου τυχόν διαθέσιμο προσωπικό τους, το οποίο δύναται να 

υποστηρίξει τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση του Έργου, παρέχοντας σχετική 

τεχνογνωσία, αποκλειστικά εντός εργασίμων ημερών και ωρών. 
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▪ Να παρέχουν στον Κύριο του Έργου τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχουν στη διάθεσή του 

και να συνεργάζονται μαζί του. 

▪ Να ορίσουν εκπροσώπους τους σε Επιτροπές Παρακολούθησης Παραλαβής Έργων που θα συστήσει ο 

Κύριος του Έργου στο πλαίσιο υλοποίησης των επιμέρους παρεμβάσεων του Έργου, εφόσον κριθεί 

αναγκαίο από την εξέλιξη του Έργου. 

▪ Να διασφαλίσουν τη διαθεσιμότητα στελεχών τους, που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές και τις 

λειτουργικές διαδικασίες που εμπλέκονται στο Έργο. 

▪ Να παρέχουν έγκαιρα στον Κύριο του Έργου την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή 

διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου. 

▪ Να συνεργάζονται με τον Κύριο του Έργου για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου. 

▪ Να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση του Έργου σε ότι αφορά το δικό του οικονομικό αντικείμενο 

ευθύνης. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

 

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2α 

του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, συστήνεται όργανο παρακολούθησης με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης», με έδρα την Περιφέρεια Θεσσαλίας. 

Η «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης» αποτελείται από:  

• Έναν (1) εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου, ο οποίος ορίζεται και Πρόεδρος της Επιτροπής, με τον 

αναπληρωτή του  

• Έναν (1) εκπρόσωπο από κάθε Συνεργαζόμενο Φορέα με τον αναπληρωτή του 

Το αργότερο εντός 15 ημερών από την υπογραφή της παρούσας οι συμβαλλόμενοι φορείς ορίζουν τα 

μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. 

Αντικείμενο της «Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης» είναι να: 

α) παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης σύμφωνα με τους όρους αυτής 

και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος  

β) εισηγείται στους συμβαλλόμενους για κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο για τη βέλτιστη υλοποίηση της 

Προγραμματικής Σύμβασης  

γ) εισηγείται αιτιολογημένα στους συμβαλλόμενους για την ανάγκη τροποποίησης των όρων της 

προγραμματικής σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης και της τροποποίησης αυτής. 

Η Επιτροπή συγκαλείται μετά από την υπογραφή της παρούσας με ευθύνη του Προέδρου της και με 

γραπτή πρόσκληση, η οποία θα πρέπει να επιδοθεί τόσο στα τακτικά όσο και στα αναπληρωματικά μέλη της 

τρεις τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης. Η «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης» 

συνέρχεται και συνεδριάζει μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τα μέλη της, προκειμένου να αντιμετωπίσει 

προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκειά της, σε σχέση με το συγκεκριμένο Έργο. Κάθε μέλος της 

«Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης» μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά 

στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του 

αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της «Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης» κοινοποιούνται σε 

όλα τα μέλη αφού υπογραφούν. 

Η «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης» συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι 

αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και 

δεσμεύουν όλους τους Συμβαλλόμενους Φορείς. Η Επιτροπή συνεδριάζει στα γραφεία της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας, όπως ορίζεται ειδικότερα στην πρόκληση του Προέδρου της. Η Επιτροπή μπορεί να 

συνεδριάσει και ηλεκτρονικά, τηρούμενων όλων των σχετικών προϋποθέσεων έγκαιρης ενημέρωσης των 

μελών της. Η Επιτροπή αποφασίζει νομίμως για κάθε θέμα με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των 

παρόντων μελών της και σε κάθε περίπτωση για κάθε θέμα αυτής εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του 

Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999). 

Η «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης» συνέρχεται κάθε φορά για την παραλαβή του κάθε παραδοτέου, 

και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής, το οποίο και θα αποτελεί τεκμήριο μαζί με το σχετικό 

παραστατικό εκ μέρους του αναδόχου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν από τον κύριο του έργου και 
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τους συμβαλλόμενους φορείς οι σχετικές πληρωμές προς τον ανάδοχο ή  όποτε προκύψει ανάγκη ή το 

ζητήσει ένα (1) τουλάχιστον από τα συμβαλλόμενα μέρη. 

Η «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης» συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται σ' 

αυτήν όλα τα μέλη της και αποφασίζει για κάθε θέμα με πλειοψηφία του συνόλου των παρευρισκόμενων, 

εκτός αν για συγκεκριμένες αποφάσεις προβλέπεται διαφορετικά στη σύμβαση αυτή. Κάθε τακτικό μέλος 

μπορεί να αντιπροσωπευθεί από ένα αναπληρωματικό. Μπορεί επίσης, με έγγραφη εξουσιοδότηση, ένα 

μέλος της «Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης» να εκπροσωπεί ένα μόνο από τα απόντα μέλη της. 

Οι αποφάσεις της «Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης» είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά 

πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.  

Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, θα 

προσδιοριστούν με αποφάσεις της. 

Τα συμβαλλόμενα μέρη διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής των εκπροσώπων τους στην Επιτροπή. Στην 

περίπτωση αυτή οφείλουν έγκαιρα να γνωστοποιήσουν την αλλαγή στα λοιπά συμβαλλόμενα μέρη. 

Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος της Περιφέρειας Θεσσαλίας με τον αναπληρωτή του, που θα 

οριστεί στην ίδια απόφαση με τον ορισμό των εκπροσώπων. 

Η ανωτέρω Επιτροπή σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά οποιοδήποτε άλλο συλλογικό όργανο των 

φορέων υλοποίησης, το οποίο κατά την κείμενη νομοθεσία τυχόν είναι απαραίτητο να γνωμοδοτήσει. 

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

καθορίζονται με αποφάσεις της. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

 

ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

Ο Κύριος του Έργου / Φορέας Υλοποίησης του Έργου σύμφωνα µε τον Ν.4412/2016, άρθρο 44 

παράγραφος 3, και υπό τον όρο της απρόσκοπτης χρηματοδότησης του έργου, ευθύνεται καθ’ όλη τη 

διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης για την καλή εκτέλεση των υποχρεώσεων που έχει 

αναλάβει.  

Αν καθυστερήσει ή ματαιωθεί η εκτέλεση προγραμματισμένου έργου, εξαιτίας γεγονότων που άπτονται 

των αρμοδιοτήτων άλλων φορέων, π.χ. καθυστερήσεις σε περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, απαλλοτριώσεις, 

άδειες επέμβασης από δασαρχείο και λοιπές αδειοδοτήσεις, ο Κύριος του Έργου / Φορέας Υλοποίησης του 

Έργου απαλλάσσεται από την ευθύνη.  

Ο Κύριος του Έργου / Φορέας Υλοποίησης του Έργου οφείλει να ενημερώνει τους αρμόδιους κατά 

περίπτωση Φορείς του Δημοσίου για προβλήματα καθυστερήσεων ή τον κίνδυνο ματαίωσης του έργου και 

να ζητεί την παρέμβαση τους προς άρση των εμποδίων. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

 

ΥΠΕΘΥΝΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

Για τις ανάγκες συντονισμού της υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης ορίζονται ως Υπεύθυνοι 

Υλοποίησης οι παρακάτω: 

• Υπεύθυνος για τον Κύριο του Έργου / Φορέα Υλοποίησης του Έργου ορίζεται ο κ. Δημήτριος 

Σταυρίδης, Προϊστάμενος του Τμήματος Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου, 

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, ο οποίος θα έχει την ευθύνη για την 

καθοδήγηση των στελεχών από πλευράς του Κυρίου του Έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης και στο 

πλαίσιο των συμφωνημένων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων είναι δυνατή: 

Α) η απασχόληση προσωπικού των συμβαλλομένων μερών αποκλειστικά για τις ανάγκες του 

συγκεκριμένου Έργου. Το προσωπικό αυτό ορίζεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Κυρίου του 

ΑΔΑ: 6Τ4ΣΩ6Ι-ΕΜ6



Σελίδα 15 από 20 

Έργου. Εφόσον αυτό αφορά και τους συνεργαζόμενους φορείς, κατόπιν και της έκφρασης σύμφωνης 

γνώμης τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  

Β) η παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και μέσων των συμβαλλομένων 

μερών. Εφόσον αυτό αφορά και τους συνεργαζόμενους φορείς, κατόπιν και της έκφρασης σύμφωνης 

γνώμης τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

 

Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν στο πλαίσιο εκτέλεσης της 

παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογραφούν, θα ανήκουν στην 

ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, και των συνεργαζομένων φορέων κατά το μέρος που τους αντιστοιχεί ο 

οποίος έχει το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων 

εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον Κύριο του Έργου κατά το 

χρόνο παράδοσής του ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά 

πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου χωρίς την καταβολή 

αμοιβής. 

Όλα τα δεδομένα που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Προγραμματικής 

Σύμβασης πληρούν την απαίτηση για την εφαρμογή του νόμου 4305/2014 σχετικά με την «Ανοικτή διάθεση 

και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, την τροποποίηση των 

διατάξεων του πρώτου κεφαλαίου του ν.3448/2006, προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της 

οδηγίας 2013/37 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την περαιτέρω ενίσχυση της 

διαφάνειας στο δημόσιο τομέα». 

Ο νόμος αυτός κατοχυρώνει την αρχή της εξ ορισμού ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης των 

εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα (open by default), υλοποιώντας παράλληλα 

την προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις προβλέψεις της οδηγίας 2013/37 EE. 

Ο Κύριος του Έργου / Φορέας Υλοποίησης του Έργου και οι συνεργαζόμενοι φορείς του  έργου 

διατηρεί το δικαίωμα κατά το δοκούν να αξιοποιήσει τα στατιστικά στοιχεία και δεδομένα που απορρέουν 

στο πλαίσιο υλοποίησης της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, προκειμένου να συμβάλει στη διάχυση 

των αποτελεσμάτων για αναπτυξιακούς σκοπούς. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στους συμβαλλόμενους Φορείς η υποκατάστασή τους από τρίτο 

για την υλοποίηση του Έργου. Εάν συμβαλλόμενο μέρος προχωρήσει σε υποκατάσταση από τρίτο, τότε 

ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι των λοιπών συμβαλλομένων μερών, ενώ συγχρόνως λύεται η 

παρούσα από υπαιτιότητα του συμβαλλόμενου μέρους. 

Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (μελέτες, στοιχεία, κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν στο πλαίσιο 

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

υλοποίησης του Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα 

επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη 

διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον Κύριο του Έργου κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο 

λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον 

Κύριο του Έργου χωρίς την καταβολή αμοιβής. 

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

οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσουν σε τρίτους, 

συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη 

έγγραφη συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε 

γνώση τους κατά την υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΔΑ: 6Τ4ΣΩ6Ι-ΕΜ6



Σελίδα 16 από 20 

 

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης γίνεται μόνο 

εγγράφως, κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας η οποία υπογράφεται από τους 

εκπροσώπους όλων των συμβαλλόμενων μερών. 

Όλοι οι όροι της σύμβασης είναι ουσιώδεις. Καμία τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης δεν 

αναγνωρίζεται χωρίς απόφαση των εκπροσώπων των φορέων που υπογράφουν τη σύμβαση και υπογραφή 

σχετικού τροποποιητικού εγγράφου – πρακτικού πάντα κατόπιν προηγουμένης σύμφωνης γνώμης - 

εισήγησης που υπογράφεται από τα μέλη της «Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης».  

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση μπορεί να αναμορφωθεί και αναπροσαρμοστεί στο πλαίσιο των 

αναγκών της υλοποίησης του Έργου, μετά από εισήγηση της «Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης» και με 

τη σύμφωνη γνώμη των συμβαλλόμενων μερών. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

 

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ – ΡΗΤΡΕΣ 

 

Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, οι 

οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή καθυστέρησης εκτέλεσης ή υπαναχώρησης, καθώς και παράβασης των 

διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης, από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχεται στο 

άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ζημία του. 

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, οι οποίοι 

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

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

αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του. 

Η Σύμβαση μπορεί να λυθεί αζημίως για τα συμβαλλόμενα μέρη σε περίπτωση ανώτερης βίας 

(ενδεικτικά και μη περιοριστικά αναφέρονται συνθήκες σεισμού, πλημμύρας, φωτιάς, βανδαλισμού, 

πολέμου κ.α.) που διαρκεί πέραν των έξι (6) μηνών, υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα βία 

αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς και με επίσημα έγγραφα.  

Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης ή παραλαβής του Έργου με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα ενός εκ των 

συμβαλλόμενων, ο υπαίτιος είναι υπεύθυνος για κάθε θετική η αποθετική ζημία που προκλήθηκε από αυτό. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΩΝΙΩΝ 

 

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

παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης» της παρούσας 

Προγραμματικής Σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της Π.Ε. Λάρισας. 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η 

ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την Προγραμματική Σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη 

μέτρων που προβλέπει η Σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως 

παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση 

δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την Προγραμματική Σύμβαση. 

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

οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε δέκα (10) πρωτότυπα      
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για τον Κύριο του Έργου Για το Δήμο Λάρισας 

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Περιφερειάρχης Θεσσαλίας 

 

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 

Δήμαρχος Λάρισας 

 

 

 

Για το Δήμο Αγιάς Για το Δήμο Τεμπών  

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ 

Δήμαρχος Αγιάς 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 

Δήμαρχος Τεμπών 

 

 

 

Για το Δήμο Ελασσόνας Για το Δήμο Τυρνάβου 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΤΣΑΣ 

Δήμαρχος Ελασσόνας 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΟΥΡΑΣ 

Δήμαρχος Τυρνάβου 

 

 

 

Για το Δήμο Κιλελέρ Για το Δήμο Ρήγα Φεραίου 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

Δήμαρχος Κιλελέρ 

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΑΣΙΚΑΣ 

Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου 

 

 

 

Για το Δήμο Φαρσάλων Για το Δήμο Σοφάδων 

ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΕΣΚΙΟΓΛΟΥ 

Δήμαρχος Φαρσάλων 

 

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΑΡΛΟΣ 

Δήμαρχος Σοφάδων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
1. Τίτλος ΕΡΓΟΥ 

«ΦΥΣΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΠΑΚΤΙΚΩΝ ΠΤΗΝΩΝ» 
 

2. Κύριος του Έργου / Φορέας Υλοποίησης του Έργου 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  
 

3. Φυσικό αντικείμενο του Έργου 
Το Έργο αφορά τη διαχείριση πληθυσμού ανώτερων αρπάγων (π.χ. αρπακτικών πτηνών) τα οποία τρέφονται με 
μικρά θηλαστικά, σε τμήμα του Θεσσαλικού αγροτικού οικοσυστήματος, με σκοπό την αύξηση του πληθυσμού των 
ειδών αυτών για την σταδιακή ρύθμιση των επιβλαβών τρωκτικών στην αγροτική ύπαιθρο. Η ρύθμιση των επιβλαβών 
τρωκτικών μέσω της φυσικής θήρευσης αποτελεί έναν φυσικό μηχανισμό περιορισμού στην γεωργική διαχείριση. Για 
την υποστήριξη και τη διαχείριση του πληθυσμού των ανώτερων αρπάγων στις αγροτικές περιοχές, η βασική 
φιλοσοφία του έργου συνίσταται στο να εγκατασταθούν τεχνητοί κλωβοί φωλεοποίησης συνήθως φτιαγμένοι από ξύλο 
(nest boxes) βάσει συγκεκριμένης μεθοδολογίας (προδιαγραφές κατασκευής, ορθή χωρική τοποθέτηση, κλπ.). Με τον 
τρόπο αυτό, εξασφαλίζονται θέσεις φωλεοποίησης και η σταθεροποίηση του πληθυσμού των αρπάγων, και με 
σωστή/επιστημονική χωροθέτηση στο αγροτικό τοπίο των τεχνητών θέσεων, δύναται να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα 
φυσικής καταπολέμησης των μικρών θηλαστικών μέσω της θήρευσης τους. 
 
 
4. Στοιχεία χωροθέτησης του Έργου 

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας καταλαμβάνει το ανατολικό τμήμα του ηπειρωτικού κορμού της Ηπειρωτικής Ελλάδας και 
έχει έκταση 14.037km², που αντιστοιχεί στο 10,7% της συνολικής έκτασης της χώρας. Βόρεια συνορεύει με τις 
Περιφέρειες Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, δυτικά με την Περιφέρεια Ηπείρου, νότια με την Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας, ενώ ανατολικά βρέχεται από το Αιγαίο Πέλαγος. H πρωτεύουσα της Περιφέρειας είναι η πόλη της Λάρισας.  
 
Η Θεσσαλία παρουσιάζει απλή γεωμορφολογική εικόνα, με τα ορεινά τμήματα περιμετρικά και τα πεδινά στις 
κεντρικές περιοχές. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας οριοθετείται από μια σειρά ορέων, τα οποία αποτελούν τα φυσικά όριά 
της με τις υπόλοιπες όμορες Περιφέρειες αλλά και τη θάλασσα. Χαρακτηρίζεται από δύο συνεχείς γεωγραφικά ορεινές 
περιοχές, το τμήμα της οροσειράς της Πίνδου και το σύνολο των γειτονικών βουνών του Ολύμπου. Το 37% (36,98%) 
του εδάφους της είναι πεδινό, το 17% ημιορεινό, ενώ το 46% είναι ορεινό. Συνεπώς, η συνολική έκταση των 
πεδινών εκτάσεων της περιφέρειας Θεσσαλίας εκ των οποίων η συντριπτική πλειοψηφία είναι αγροτικές 
εκμεταλλεύσεις, ανέρχεται στο 36,98% x 14.037,00km² = 5.192km².  
 
Το σύνολο των 9 Δήμων που συνυπογράφουν την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση απεικονίζεται στον κάτωθι 
Χάρτη. 
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Εννέα Δήμοι της Θεσσαλίας με την διοικητική τους υποδιαίρεση στις Δημοτικές Ενότητες από τις οποίες απαρτίζονται 

 

Από το σύνολο της χωρικής έκτασης των 9 Δήμων, ετησίως πλήττονται από καταστροφές αγροτικών 

καλλιεργειών κατά μέσο όρο 100.000 στρέμματα σε κάθε Δήμο, ένα πρόβλημα υγειονομικό, οικονομικό και 

περιβαλλοντικό. Στην χωρική έκταση αυτών των πληττόμενων στρεμμάτων θα υλοποιηθεί το Έργο. 

 

 

 
5. Προϋπολογισμός 

Προϋπολογισμός υποέργου 1 101.460,00 € 

Προϋπολογισμός υποέργου 2 37.866,00 € 

Προϋπολογισμός υποέργου 3 201.328,00 € 

Προϋπολογισμός υποέργου 4 13.985,00 € 

Overheads 5.000,00 € 

Συνολικός προϋπολογισμός Έργου 359.639,00 € 

 

 

1. Μέγιστη Διάρκεια υλοποίησης  

 

 Διάρκεια σε μήνες 

Υποέργο 1 4 

Υποέργο  2 6 

Υποέργο  3 25 

Υποέργο 4 5 

Σύνολο Έργου 40 

  

 

Διάρκεια υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης: 58 ΜΗΝΕΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ1 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 :ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΑΣΗΣ2 

Έγγραφο / απόφαση 
Φορέας έγκρισης ή 

αδειοδότησης 
Αριθμός πρωτ./ 

ημερομηνία 

 
  

   

   

   

   

   

   

   

   

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 

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

Ενέργεια 
Υπεύθυνος φορέας 

κύριος του έργου φορέας υλοποίησης 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
1Το περιεχόμενο των πινάκων είναι ενδεικτικό. 
2Στον Πίνακα καταγράφονται όλα τα έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν στο Έργο και έχουν εκδοθεί, πχ τίτλοι ιδιοκτησίες 

εγκριτικές αποφάσεις μελετών, περιβαλλοντικοί όροι, γνωμοδοτήσεις κλπ. Σε περίπτωση υποέργων πέραν του ενός οι Πίνακες 1 & 
2 συμπληρώνονται για κάθε υποέργο. 
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