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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                        Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 21.03.2022 

Αριθμ. πρωτ.:  2554 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

53/2022 
από το πρακτικό της 6ης / 18.03.2022 δια τηλεδιάσκεψης τακτικής 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 

 

Θέμα 11ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, μεταξύ του 

Δήμου Αγιάς και του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) και 

υποβολής πρότασης, στο πλαίσιο του «Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-

2020», στην Πρόσκληση με Κωδικό 114 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 5060) και τίτλο: «Δράσεις προστασίας και 

ανάδειξης περιοχών NATURA», με σκοπό τη Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης Κοιλάδας Τεμπών. 

 

 

Σήμερα Παρασκευή 18.03.2022, ώρα 06:00 μ.μ., συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, 

με τηλεδιάσκεψη (χρήση εφαρμογής zoom), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 2284/14.03.2022 

(ημερομηνία γνωστοποίησης 14.03.2022) 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 (Αντιπρόεδρος) 

3. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 4. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος  

5. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος 6. Τσιαγκάλης Νικόλαος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 

7. Τσιώνης Αστέριος, μέλος  

 

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/ΓΠ.οικ. 14709/11.03.2022 (ΦΕΚ 1099/11.03.2022 τεύχος Β').  
 

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 11ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, μεταξύ του 

Δήμου Αγιάς και του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) και 

υποβολής πρότασης, στο πλαίσιο του «Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-

2020», στην Πρόσκληση με Κωδικό 114 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 5060) και τίτλο: «Δράσεις προστασίας και 

ανάδειξης περιοχών NATURA», με σκοπό τη Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης Κοιλάδας Τεμπών. 

 

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

 

Ο Δήμος Αγιάς σε συνεργασία με τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής 

(Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.), στο πλαίσιο του Ε.Π.: «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-

2020» (Κωδικός Πρόσκλησης: 114, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 5060, Τίτλος: «Δράσεις προστασίας και ανάδειξης 

περιοχών NATURA», Άξονας Προτεραιότητας 3: «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια 

οικονομία φιλική στο περιβάλλον»), προγραμματίζουν την υποβολή πρότασης με σκοπό την εξασφάλιση της 

χρηματοδότησης της πράξης: «Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης Κοιλάδας Τεμπών». 

 

Το Κτίριο που προορίζεται να «φιλοξενήσει» το Κέντρο Πληροφόρησης Κοιλάδας Τεμπών είναι το 

αποκατεστημένο παλαιό εγκαταλελειμμένο λατομείο στη θέση «Αλεπότρυπα» της Κοινότητας Ομολίου. Με 

βάση την υπ’ αριθ. 131/2006 οικοδομική άδεια, υλοποιήθηκε το έργο της πλήρους αποκατάστασης και 

ανάδειξης του παλαιού λατομείου για την επαναλειτουργία του με νέο ρόλο και νέα χρήση, ώστε να 

αποδοθεί στο κοινωνικό σύνολο ένα σύγχρονο, χρηστικό και λειτουργικό κτιριακό συγκρότημα, σε 

συνέργεια με το υπαίθριο αμφιθέατρο που κατασκευάστηκε στον περιβάλλοντα χώρο. 

 

Ο «Καλλικρατικός» Δήμος Αγιάς, ήτοι ο Κύριος του Έργου και Φορέας Υλοποίησης των υποέργων, ο 

οποίος σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 αποτελεί τον καθολικό διάδοχο του «Καποδιστριακού» Δήμου 

Ευρυμενών, έχει στην κατοχή του τους χώρους που θα διατεθούν για τη στέγαση του Κέντρου 

Πληροφόρησης Κοιλάδας Τεμπών, βάσει της υπ’ αριθ. 8750/2-12-2005 Σύμβασης Χρησιδανείου, με την 

οποία ο Αναγκαστικός Συνεταιρισμός Διαχείρισης του Συνιδιόκτητου εξ αδιαιρέτου Δάσους Ομολίου 

παραχώρησε τη χρήση (κατοχή) της έκτασης που καταλάμβανε το παλαιό λατομείο, συνολικού εμβαδού 

26 στρ, στον τότε Δήμο Ευρυμενών, για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ετών, με σκοπό την υλοποίηση του 

έργου: «Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου στο εγκαταλελειμμένο παλαιό λατομείο Ομολίου». 

 

Το υφιστάμενο κτίριο υποστήριξης πολιτιστικών εκδηλώσεων αναπτύσσεται σε 3 επίπεδα (υπόγειο, ισόγειο 

και 1ος όροφος). Το υπόγειο είναι συνολικού εμβαδού 196,49 τ.μ. Από τους χώρους του υπογείου, για τις 

ανάγκες του Κέντρου Πληροφόρησης θα χρησιμοποιηθούν μόνο οι υπάρχοντες χώροι υγιεινής και οι 

διάδρομοι (χωλ) πρόσβασης σε αυτούς (WC ανδρών – γυναικών και WC ΑΜΕΑ) στη νοτιοανατολική 

πλευρά του υπογείου, που γειτνιάζει με το κλιμακοστάσιο που οδηγεί στο ισόγειο και τον 1ο όροφο δηλ. 

στους κυρίως χώρους που προορίζονται για τη φιλοξενία του Κέντρου Πληροφόρησης. Το ισόγειο του 

κτιρίου, συνολικού εμβαδού 190,34 τ.μ. και ο πρώτος όροφος του κτιρίου συνολικού εμβαδού 200,64 τ.μ., 

είναι οι χώροι που θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία του Κέντρου Πληροφόρησης της Κοιλάδας 

Τεμπών. 

 

Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη για τη χρηματοδότηση, καθώς και την απρόσκοπτη και αποτελεσματική εκτέλεση της 

πράξης: «Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης Κοιλάδας Τεμπών», που περιλαμβάνει τα εξής υποέργα:  

α) ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Διαμόρφωση χώρων για τη στέγαση του Κέντρου Πληροφόρησης Κοιλάδας 

Τεμπών» και  

β) ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Δημιουργία εκθεσιακού χώρου Κέντρου Πληροφόρησης Κοιλάδας Τεμπών», 

συνολικού προϋπολογισμού 250.000,00€ με το ΦΠΑ (καθαρή αξία: 201.612,90€ και ΦΠΑ: 

48.387,10€ ). 

 

Αντικείμενο του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 είναι η διαμόρφωση των απαραίτητων χώρων για τη στέγαση του 

Κέντρου Πληροφόρησης Κοιλάδας Τεμπών, στον πολιτιστικό κτιριακό πολυχώρο που πλαισιώνει το 

υπαίθριο Θέατρο Τεμπών, με την υλοποίηση μιας σειράς παρεμβάσεων αναβάθμισης-βελτίωσης των 

εσωτερικών χώρων του υφιστάμενου κτιρίου, εγκατάστασης του απαραίτητου ηλεκτρομηχανολογικού 

εξοπλισμού για την άρτια και απρόσκοπτη λειτουργία του εκθεσιακού χώρου και εκτέλεσης των αναγκαίων 
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οικοδομικών εργασιών. Για το Υποέργο 1 το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς συνέταξε την 

υπ’ αριθ. 13/2022 μελέτη, συνολικού προϋπολογισμού 80.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).  

 

Αντικείμενο του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 είναι η δημιουργία ενός εκθεσιακού χώρου που με σύγχρονο ψηφιακό, 

διαδραστικό, πολυμεσικό και ψυχαγωγικό τρόπο, θα προσφέρει ενημέρωση πολιτών/φορέων/σχολείων με 

αντικείμενο την περιβαλλοντική αξία της περιοχής, θα παρέχει εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση για το 

περιβάλλον και τις προστατευόμενες περιοχές στο ευρύ κοινό και συνεπώς θα αποτελέσει πόλο 

προσέλκυσης επισκεπτών και θα συμβάλλει σημαντικά στην τουριστική ανάπτυξη της ευρύτερης  περιοχής. 

Στο ισόγειο προβλέπεται και η διαμόρφωση αίθουσας προβολών με απώτερο στόχο τον εμπλουτισμό και 

την αναβάθμιση της περιβαλλοντικής ενημέρωσης για τις προστατευόμενες περιοχές. Για το Υποέργο 2 το 

Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς συνέταξε την υπ’ αριθ. 14/2022 μελέτη, συνολικού 

προϋπολογισμού 170.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

 

Το θεσμικό πλαίσιο για τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης (ΠΣ) για την περίπτωση αυτή 

(Υποκατάσταση Δικαιούχου), αποτελεί το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010, όπου ορίζονται οι γενικότεροι όροι 

και οι προϋποθέσεις για τη σύναψη ΠΣ. Στην προκειμένη περίπτωση, ο (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) προτείνει τη 

σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Αγιάς, ο οποίος θα αναλάβει το σύνολο των 

υποχρεώσεων που απορρέουν, ως Φορέας Υλοποίησης της πράξης: «Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης 

Κοιλάδας Τεμπών». 

 

Ειδικότερα στην παρ 1.α του άρθρου 100 προβλέπεται: «Για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και 

προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών και την υλοποίηση 

προμηθειών κάθε είδους, οι δήμοι, οι περιφέρειες, οι σύνδεσμοι δήμων, τα δίκτυα δήμων και περιφερειών του 

άρθρου 101, ………….. μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το Δημόσιο ή με την 

Εγνατία Οδό Α.Ε. ή ………….. Στις προγραμματικές συμβάσεις στις οποίες μετέχει το Δημόσιο, μπορεί να 

εκπροσωπείται και από τον Συντονιστή της αποκεντρωμένης διοίκησης, στην οποία εκτελείται η 

προγραμματική σύμβαση. Οι ανωτέρω συμβάσεις υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου. Οι προγραμματικές συμβάσεις, στις οποίες ένας εκ των συμβαλλομένων είναι Ο.Τ.Α. α' 

ή β' βαθμού, δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 225».  

 

Σύμφωνα δε με την παρ. 2.α του άρθρου 100: «Στις προγραμματικές συμβάσεις ορίζονται απαραίτητα το 

αντικείμενο, ο σκοπός και η διάρκεια της σύμβασης, το περιεχόμενο των μελετών, των έργων, των 

προγραμμάτων, των προμηθειών ή των υπηρεσιών, ο προϋπολογισμός, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των 

συμβαλλομένων, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης, το απαιτούμενο προσωπικό για την κάθε 

επιμέρους εργασία, οι πόροι από τους οποίους θα καλυφθούν οι αναλαμβανόμενες οικονομικές υποχρεώσεις, 

ο τρόπος κάλυψης των αναγκαίων για την εκπλήρωση της προγραμματικής σύμβασης λειτουργικών εξόδων, 

καθώς και η διαδικασία καταβολής τους. Ως «λειτουργικά έξοδα» λογίζονται, ιδίως, οι πάσης φύσεως αμοιβές 

προσωπικού και οι δαπάνες χρήσης ακινήτων, μηχανημάτων και μέσων. Για την εκπλήρωση του σκοπού της 

προγραμματικής σύμβασης, ο κάθε συμβαλλόμενος αναλαμβάνει συγκεκριμένο αντικείμενο με συγκεκριμένες 

υποχρεώσεις. Στις προγραμματικές συμβάσεις ορίζονται απαραίτητα το όργανο παρακολούθησης της 

εφαρμογής της σύμβασης, οι αρμοδιότητές του, καθώς και οι ρήτρες σε βάρος του συμβαλλομένου που 

παραβαίνει τους όρους αυτής». 

 

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.), είναι αρμόδιος 

φορέας για την εφαρμογή της πολιτικής που χαράσσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη 

διαχείριση και διατήρηση των προστατευόμενων περιοχών στην Ελλάδα, βάσει του άρθρου 27 του N. 

4685/20 περί  Ίδρυσης, Σκοπού και Εποπτείας του ΟΦΥΠΕΚΑ.  

 

Περαιτέρω, στις διατάξεις του άρθρου 37 του N. 4685/20 γίνεται ρητή αναφορά στη δυνατότητα που έχει ο 

ΟΦΥΠΕΚΑ να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις με τους ΟΤΑ α' και β' βαθμού και τους 

Αναπτυξιακούς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τις ΜΔΠΠ της χωρικής αρμοδιότητάς τους, με 

αντικείμενο τη συνεργασία για θέματα ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης του πληθυσμού για 

τις προστατευόμενες περιοχές, καθώς και την από κοινού προώθηση της αξιοποίησης χρηματοδοτικών 

εργαλείων. 
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Σύμφωνα δε με την υπ’ αριθ. 114 Πρόσκληση (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 5060) του «Περιφερειακού 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020» με τίτλο: «Δράσεις προστασίας και ανάδειξης 

περιοχών NATURA», ο Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. εμπίπτει στις οριζόμενες κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων για την 

υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του 

Άξονα Προτεραιότητας 3: «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο 

περιβάλλον» του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς 

έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τον Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. ή τους λοιπούς αναφερόμενους φορείς. 

 

Στο πλαίσιο αυτό, με την προτεινόμενη Προγραμματική Σύμβαση του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, 

αναλαμβάνεται από το ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ για λογαριασμό του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., η άσκηση της αρμοδιότητας του 

Δικαιούχου για την υποβολή της πρότασης και την υλοποίηση της πράξης: «Δημιουργία Κέντρου 

Πληροφόρησης Κοιλάδας Τεμπών». 

 

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε με απόφασή σας: 

 

Α. Να εγκρίνετε την υποβολή πρότασης στο Ε.Π.: «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Θεσσαλίας 2014-2020», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με Κωδικό 114 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 5060) και τίτλο: 

«Δράσεις προστασίας και ανάδειξης περιοχών NATURA», του Άξονα Προτεραιότητας 3: «Προστασία του 

Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον», για τη χρηματοδότηση της πράξης: 

«Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης Κοιλάδας Τεμπών», συνολικού προϋπολογισμού 250.000,00 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), που περιλαμβάνει τα εξής υποέργα:  

1. ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Διαμόρφωση χώρων για τη στέγαση του Κέντρου Πληροφόρησης Κοιλάδας 

Τεμπών», συνολικού προϋπολογισμού 80.000,00€ με το ΦΠΑ,  

2. ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Δημιουργία εκθεσιακού χώρου Κέντρου Πληροφόρησης Κοιλάδας Τεμπών», 

συνολικού προϋπολογισμού 170.000,00€ με το ΦΠΑ.  

 

Β. Να εγκρίνετε την υπ’ αριθμ. 13/2022 μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου: «Διαμόρφωση 

χώρων για τη στέγαση του Κέντρου Πληροφόρησης Κοιλάδας Τεμπών», συνολικού προϋπολογισμού 

80.000,00€ με το ΦΠΑ, που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Αγιάς, καθώς και την εκτέλεσή του με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016, με τους όρους που θα καθορίσει με απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή του 

Δ. Αγιάς και βάσει της σχετικής μελέτης. 

 

Γ. Να εγκρίνετε την υπ’ αριθ. 14/2022 μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης για την παροχή των υπηρεσιών 

με τίτλο: «Δημιουργία εκθεσιακού χώρου Κέντρου Πληροφόρησης Κοιλάδας Τεμπών», συνολικού 

προϋπολογισμού 170.000,00€ με το ΦΠΑ, που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς, καθώς και τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

επιλογή του αναδόχου, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, με τους όρους που θα 

καθορίσει με απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή του Δ. Αγιάς και βάσει της σχετικής μελέτης. 

 

Δ. Να εγκρίνετε τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ του 

Δήμου Αγιάς και του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) για 

την υλοποίηση της πράξης: «Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης Κοιλάδας Τεμπών», σύμφωνα με το 

Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης που επισυνάπτεται στην παρούσα. 

 

Ε. Να ορίσετε τους δύο (2) εκπροσώπους του Δήμου Αγιάς (Κύριος του Έργου και Φορέας Υλοποίησης), 

με τους αναπληρωτές τους, για την παρακολούθηση της Προγραμματικής Σύμβασης. 

 

ΣΤ. Να εξουσιοδοτήσετε τον Δήμαρχο Αγιάς κ. Αντώνη Ν. Γκουντάρα, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, 

για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και  των απαιτούμενων δικαιολογητικών και 

εγγράφων για την ολοκληρωμένη σύνταξη του φακέλου υποβολής της πρότασης και για όλες τις 

απαιτούμενες ενέργειες για τη χρηματοδότηση και την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης. 

 

Z. Να βεβαιώσετε ότι ο Δήμος Αγιάς θα αναλάβει, ως αρμόδιος φορέας, τη λειτουργία και συντήρηση του 

έργου: «Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης Κοιλάδας Τεμπών». 
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

- την εισήγηση του Προέδρου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 209, παρ. 4 του ν. 3463/06 (Α΄114): «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας», 

- τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ.1 περίπτωση ζ΄ , περίπτωση η΄ και περίπτωση θ’ και 100 του ν. 

3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- την υπ’ αριθ. 114 Πρόσκληση (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 5060) του «Περιφερειακού Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020» με τίτλο: «Δράσεις προστασίας και ανάδειξης περιοχών 

NATURA», του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.), 

- την υπ’ αριθ. 13/2022 μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου: «Διαμόρφωση χώρων για τη 

στέγαση του Κέντρου Πληροφόρησης Κοιλάδας Τεμπών», συνολικού προϋπολογισμού 80.000,00€ 

με το ΦΠΑ, που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς, 

- την υπ’ αριθ. 14/2022 μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης για την παροχή των υπηρεσιών με τίτλο: 

«Δημιουργία εκθεσιακού χώρου Κέντρου Πληροφόρησης Κοιλάδας Τεμπών», συνολικού 

προϋπολογισμού 170.000,00€ με το ΦΠΑ, που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς, 

-  την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
1. Εγκρίνουμε την υποβολή πρότασης στο Ε.Π.: «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 

2014-2020», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με Κωδικό 114 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 5060) και τίτλο: 

«Δράσεις προστασίας και ανάδειξης περιοχών NATURA», του Άξονα Προτεραιότητας 3: «Προστασία του 

Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον», για τη χρηματοδότηση της 

πράξης: «Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης Κοιλάδας Τεμπών», συνολικού προϋπολογισμού 

250.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), που περιλαμβάνει τα εξής υποέργα:  

- ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Διαμόρφωση χώρων για τη στέγαση του Κέντρου Πληροφόρησης Κοιλάδας 

Τεμπών», συνολικού προϋπολογισμού 80.000,00€ με το ΦΠΑ,  

- ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Δημιουργία εκθεσιακού χώρου Κέντρου Πληροφόρησης Κοιλάδας Τεμπών», 

συνολικού προϋπολογισμού 170.000,00€ με το ΦΠΑ.  

 

 

2. Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 13/2022 μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου: «Διαμόρφωση 

χώρων για τη στέγαση του Κέντρου Πληροφόρησης Κοιλάδας Τεμπών», συνολικού προϋπολογισμού 

80.000,00€ με το ΦΠΑ, που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Αγιάς, καθώς και την εκτέλεσή του με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, που θα διεξαχθεί σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, με τους όρους που θα καθορίσει με απόφασή της η Οικονομική 

Επιτροπή του Δ. Αγιάς και βάσει της σχετικής μελέτης. 

 

 

3. Εγκρίνουμε την υπ’ αριθ. 14/2022 μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης για την παροχή των υπηρεσιών 

με τίτλο: «Δημιουργία εκθεσιακού χώρου Κέντρου Πληροφόρησης Κοιλάδας Τεμπών», συνολικού 

προϋπολογισμού 170.000,00€ με το ΦΠΑ, που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς, καθώς και τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

επιλογή του αναδόχου, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, με τους όρους που 

θα καθορίσει με απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή του Δ. Αγιάς και βάσει της σχετικής μελέτης. 

 

 

4. Εγκρίνουμε τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ του 

Δήμου Αγιάς και του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) 

για την υλοποίηση της πράξης: «Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης Κοιλάδας Τεμπών», σύμφωνα 

με το Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης που επισυνάπτεται στην παρούσα. 

 

ΑΔΑ: 9Λ9ΨΩ6Ι-3ΛΣ



Σελίδα 6 από 6 

5. Ορίζουμε τους δύο (2) εκπροσώπους του Δήμου Αγιάς με τους αναπληρωτές τους, στην  Κοινή 

Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, ως εξής: 

- τον Τσιώνη Αστέριο, Αντιδήμαρχο, με αναπληρωτή του τον Σμυρλή Βασίλειο, Δημοτικό 

Σύμβουλο,  

- τον Ντάγκα Νικόλαο, Αντιδήμαρχο, με αναπληρωτή του τον Κρανιώτη Ευάγγελο, Αντιδήμαρχο. 

 

 

6. Εξουσιοδοτούμε τον Δήμαρχο Αγιάς κ. Αντώνη Ν. Γκουντάρα, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, για 

την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και  των απαιτούμενων δικαιολογητικών και 

εγγράφων για την ολοκληρωμένη σύνταξη του φακέλου υποβολής της πρότασης και για όλες τις 

απαιτούμενες ενέργειες για τη χρηματοδότηση και την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης. 

 

 

7. Βεβαιώνουμε ότι ο Δήμος Αγιάς θα αναλάβει, ως αρμόδιος φορέας, τη λειτουργία και συντήρηση του 

έργου: «Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης Κοιλάδας Τεμπών». 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 53/2022. 

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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Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης του αρ. 100 του Ν. 3852/2010 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 1 

Οδηγός: Ο.Ι.1_1 
Έκδοση: 1η   
Ημ. Έκδοσης: 30.10.2015  

 

 
 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 

 

 

Μεταξύ  

 

«Δήμου Αγιάς» 

και  

«Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)» 

 

για την υλοποίηση της Πράξης: 

 

«Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης Κοιλάδας Τεμπών»  

 

 

 

 

Αγιά, …/…/2022  
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Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης του αρ. 100 του Ν. 3852/2010 
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Οδηγός: Ο.Ι.1_1 
Έκδοση: 1η   
Ημ. Έκδοσης: 30.10.2015  

 

 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ1 

ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΤΕΜΠΩΝ» 

Στην Αγιά σήμερα την … του μηνός ……………... του έτους 2022, ημέρα ………… μεταξύ των 

παρακάτω συμβαλλομένων : 

1. του ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ, που εδρεύει στην Αγιά Λάρισας (Ταχ. Δ/νση: Σοφ. Ευστρατιάδη 7Α, 

ΤΚ: 400 03), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Αγιάς  κ. Αντώνη Ν. 

Γκουντάρα,  

 

2. του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) , 

που εδρεύει στην Αθήνα (Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Μεσογείων 207, ΤΚ: 115 25), όπως 

εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. ΚΩΝ/ΝΟ Α. ΤΡΙΑΝΤΗ  

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω 

διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :  

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) και ειδικότερα το άρθρο 100  

αυτού, 

2.  Τις διατάξεις του N. 4685/20 (ΦΕΚ 92 Α/7-5-2020): «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις»  και ειδικότερα 

τα άρθρα 37 και 40 αυτού, 

3. Την Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενεργείας 

με αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/72683/2709/21 (ΦΕΚ 4768 Β/16-10-2021): Έγκριση του 

Οργανισμού του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) με την επωνυμία 

«Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)», 

4. Τις σχετικές διατάξεις (Υπουργικές Αποφάσεις, Κανονισμοί, κ.α.) που καθορίζουν τα της 

διαδικασίας εκτίμησης της διοικητικής, χρηματοοικονομικής και επιχειρησιακής 

ικανότητας του δικαιούχου, 

5. Την  υπ’ αριθ.  ….  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Αγιάς περί σύναψης της 

παρούσας Προγραμματικής και εξουσιοδότησης του Δημάρχου Αγιάς για την υπογραφή 

της, 

6. Την υπ’ αριθ. 2927/13.8.2021 (ΦΕΚ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ./119/13.8.2021) απόφαση της Προέδρου 

του Δ.Σ. του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α: «Τροποποίηση και κωδικοποίηση του «Κανονισμός 

                                                           
1  Το υπόδειγμα χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις που ένας φορέας «κύριος έργου» αναθέτει σε άλλο 

φορέα (φορέα υλοποίησης – δικαιούχο) την υλοποίηση αντ’ αυτού συγχρηματοδοτούμενης πράξης. 
Kατά περίπτωση δύναται, κατά την κρίση των συμβαλλομένων, να τεθούν επί πλέον ειδικοί όροι ή 
πρόσθετα άρθρα 

 

https://goo.gl/maps/bdL8ThiBGem4yFgt8
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Έκδοση: 1η   
Ημ. Έκδοσης: 30.10.2015  

 

 
 

Εσωτερικής Λειτουργίας του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής 

Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)» και ειδικότερα το άρθρο 8 παρ. 3(γ) αυτής.  

 

συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ  

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) , στο 

πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Θεσσαλίας 2014-2020» (Κωδικός Πρόσκλησης: 114, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 5060, Τίτλος: «Δράσεις 

προστασίας και ανάδειξης περιοχών NATURA», Άξονας Προτεραιότητας 3: «Προστασία του 

Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον»), προγραμματίζει την 

υλοποίηση των υποέργων: α) ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Διαμόρφωση χώρων για τη στέγαση του 

Κέντρου Πληροφόρησης Κοιλάδας Τεμπών»  και β) ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Δημιουργία 

εκθεσιακού χώρου Κέντρου Πληροφόρησης Κοιλάδας Τεμπών» της πράξης «Δημιουργία 

Κέντρου Πληροφόρησης Κοιλάδας Τεμπών», η οποία αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας 

«το Έργο». 

Αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης είναι η Διαμόρφωση και λειτουργία Κέντρου 

Πληροφόρησης Κοιλάδας Τεμπών. Το έργο αφορά στη δημιουργία ενός εκθεσιακού χώρου που 

με σύγχρονο ψηφιακό, διαδραστικό, πολυμεσικό και ψυχαγωγικό τρόπο, θα προσφέρει 

ενημέρωση πολιτών/φορέων/σχολείων με αντικείμενο την περιβαλλοντική αξία της περιοχής, θα 

παρέχει εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον και τις προστατευόμενες περιοχές 

στο ευρύ κοινό και συνεπώς θα αποτελέσει πόλο προσέλκυσης επισκεπτών και θα συμβάλλει 

σημαντικά στην τουριστική ανάπτυξη της ευρύτερης  περιοχής. Στο ισόγειο προβλέπεται και η 

διαμόρφωση αίθουσας προβολών με απώτερο στόχο τον εμπλουτισμό και την αναβάθμιση της 

περιβαλλοντικής ενημέρωσης για τις προστατευόμενες περιοχές.  

Η Δημιουργία ενός σύγχρονου Κέντρου Πληροφόρησης δύναται να συμβάλλει στην 

περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του κοινού, στην προσέλκυση επισκεπτών-πολιτών, οι οποίοι 

γνωρίζοντας τα περιβαλλοντικά προβλήματα, αλλά και τις δυνατότητες ανάδειξης/ανάληψης 

δράσεων και πρωτοβουλιών, διαμορφώνουν οράματα και έχουν την επιθυμία για ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

και ΔΡΑΣΗ. Έτσι, κατά την εφαρμογή των πολιτικών διαχείρισης, πληθαίνουν οι ενεργοί 

πολίτες/υποστηρικτές, οι οποίοι μπορούν με αίσθημα αυξημένης ευθύνης να βοηθήσουν τόσο 

στη φυσική όσο και στην κοινωνικό – οικονομική επιβίωση των προστατευόμενων περιοχών και 

την ανάπτυξή τους, με την παράλληλη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ατόμου και της 

κοινωνίας. Με τον τρόπο αυτό οι προστατευόμενες περιοχές μπορούν να αναδειχθούν σε πρότυπα 

βιώσιμης ανάπτυξης και η διαχείρισή τους να είναι αποτελεσματική, με κυρίαρχο τον ρόλο των 

συμμετοχικών διαδικασιών, δεδομένου ότι  αποτελούν χώρους όπου αναπτύσσονται ποικίλες 

οικονομικές δραστηριότητες, αγροτικές, βιοτεχνικές, τουριστικές κ.α., ενώ μέσα από τους 

κανόνες και το πλαίσιο προστασίας που τίθεται, επιδιώκεται η ισορροπία με την προστασία των 

ειδών και των οικοτόπων.  
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Τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 3852/2010, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης  

(Υποκατάστασης του Δικαιούχου), με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους 

ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της, δεδομένου ότι: 

• Ο Δήμος Αγιάς, ήτοι ο Κύριος του Έργου και Φορέας Υλοποίησης των υποέργων, 

διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές και οικονομικές υπηρεσίες, αποφαινόμενα 

όργανα, αναγκαία στελέχωση κλπ) για την υλοποίηση του εν λόγω έργου .  

• Ο «Καλλικρατικός» Δήμος Αγιάς, ο οποίος σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 αποτελεί τον 

καθολικό διάδοχο του «Καποδιστριακού» Δήμου Ευρυμενών, έχει στην κατοχή του τους 

χώρους που θα διατεθούν για τη στέγαση του Κέντρου Πληροφόρησης Κοιλάδας Τεμπών, 

βάσει της υπ’ αριθ. 8750/2-12-2005 Σύμβασης Χρησιδανείου, με την οποία ο 

Αναγκαστικός Συνεταιρισμός Διαχείρισης του Συνιδιόκτητου εξ αδιαιρέτου Δάσους 

Ομολίου παραχώρησε τη χρήση (κατοχή) της έκτασης που καταλάμβανε το παλαιό 

λατομείο, συνολικού εμβαδού 26 στρ, στον τότε Δήμο Ευρυμενών, για χρονικό διάστημα 

τριάντα (30) ετών, με σκοπό την υλοποίηση του έργου: «Ανάπλαση περιβάλλοντος 

χώρου στο εγκαταλελειμμένο παλαιό λατομείο Ομολίου».  

Ειδικότερα, το Κέντρο Πληροφόρησης της Κοιλάδας Τεμπών θα φιλοξενηθεί στο ισόγειο 

(συνολικού εμβαδού 190,34 τ.μ.) και στον 1ο όροφο (συνολικού εμβαδού 200,64 

τ.μ.), του κτιρίου υποστήριξης πολιτιστικών εκδηλώσεων (διώροφο κτίριο με υπόγειο) 

του αποκατεστημένου παλαιού εγκαταλελειμμένου λατομείου Ομολίου, σύμφωνα με την 

υπ’ αριθ. 131/2006 οικοδομική άδεια, με την οποία υλοποιήθηκε το έργο της πλήρους 

αποκατάστασης και ανάδειξης του παλαιού λατομείου για την επαναλειτουργία του με 

νέο ρόλο και νέα χρήση. Από τους χώρους του υπογείου, συνολικού εμβαδού 196,49 

τ.μ., για τις ανάγκες του Κέντρου Πληροφόρησης θα χρησιμοποιηθούν μόνο οι 

υπάρχοντες χώροι υγιεινής και οι διάδρομοι (χωλ) πρόσβασης σε αυτούς (WC ανδρών – 

γυναικών και WC ΑΜΕΑ) στη νοτιοανατολική πλευρά του υπογείου, που γειτνιάζει με το 

κλιμακοστάσιο που οδηγεί στο ισόγειο και τον όροφο δηλ. στους κυρίως χώρους που 

προορίζονται για τη φιλοξενία του Κέντρου Πληροφόρησης.   

• Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)  

Δικαιούχος της Πρόσκλησης, είναι αρμόδιος φορέας για την εφαρμογή της πολιτικής που 

χαράσσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη διαχείριση και διατήρηση 

των προστατευόμενων περιοχών στην Ελλάδα, βάσει του άρθρου 27 του N. 4685/20 

περί  Ίδρυσης, Σκοπού και Εποπτείας του ΟΦΥΠΕΚΑ.  Σύμφωνα δε με την υπ’ αριθ. 114 

Πρόσκληση (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 5060) του «Περιφερειακού Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020» με τίτλο: «Δράσεις προστασίας και 

ανάδειξης περιοχών NATURA», ο Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. εμπίπτει στις οριζόμενες κατηγορίες 

δυνητικών Δικαιούχων για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να 

ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 3: 
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«Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον»  

του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Στην Πρόσκληση διευκρινίζεται ότι ως δυνητικοί 

δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τον 

Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. ή τους λοιπούς αναφερόμενους φορείς.  

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η ανάπτυξη κοινών 

πρωτοβουλιών για τη χρηματοδότηση, καθώς και την απρόσκοπτη και αποτελεσματική  εκτέλεση 

των υποέργων: α) ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Διαμόρφωση χώρων για τη στέγαση του Κέντρου 

Πληροφόρησης Κοιλάδας Τεμπών» και β) ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Δημιουργία εκθεσιακού χώρου 

Κέντρου Πληροφόρησης Κοιλάδας Τεμπών» της πράξης «Δημιουργία Κέντρου 

Πληροφόρησης Κοιλάδας Τεμπών»,  συνολικού προϋπολογισμού 250.000,00€ με το ΦΠΑ 

(καθαρή αξία: 201.612,90€ και ΦΠΑ: 48.387,10€ ).  

 

Ειδικότερα, αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η άσκηση της 

αρμοδιότητας υποβολής της πρότασης και υλοποίησης της Πράξης: «Δημιουργία Κέντρου 

Πληροφόρησης Κοιλάδας Τεμπών»  («το Έργο») από το ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ, για λογαριασμό του 

Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης, ο ΔΗΜΟΣ 

ΑΓΙΑΣ αναλαμβάνει την άσκηση για λογαριασμό του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., της αρμοδιότητας να 

λειτουργήσει ως δικαιούχος του Έργου, έναντι της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π.: 

«Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» και να εκτελέσει τις παρακάτω 

ενέργειες  (ενδεικτικά):  

1. Ωρίμανση του Έργου (έλεγχος πληρότητας, θεώρηση ή σύνταξη μελετών και λήψη των 

απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων).  

2. Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης. 

3. Σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Πράξης για την ένταξή της στο ΕΠ. 

4. Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων.  

5. Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου , σύμφωνα με τη νομοθεσία 

Δημοσίων Συμβάσεων. 

6. Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με αναδόχους. 

7. Σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων υποέργων.  

8. Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.  

9. Παρακολούθηση χρηματοροών, εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του 

Έργου. 
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10. Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του (στις περιπτώσεις τεχνικών έργων έως και την 

οριστική παραλαβή).  

11. Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία, με πλήρη τεχνική και οικονομική 

τεκμηρίωση. 

 

Ο Δήμος Αγιάς, στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων τεχνικών έργων και μελετών, δια των 

αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής 

και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων.  

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:  
 

2.1. Ο Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., αναλαμβάνει: 

 

• Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την 

υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των 

απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών για τη Δημιουργία του Κέντρου Πληροφόρησης 

(συγγραφή κειμένων, ανάπτυξη  ψηφιακών – διαδραστικών και πολυμεσικών 

εφαρμογών) . 

• Να βεβαιώσει την επιστημονική ορθότητα των κειμένων και του εν γένει υλικού που θα 

χρησιμοποιηθεί 

• Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη 

διάθεσή του και να συνεργάζεται μαζί του για την κατάρτιση του Τεχνικού Δελτίου 

Πράξης. 

• Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης 

σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.  

• Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με 

οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.  

• Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού  και την 

προβολή του Έργου.  

• Να συνεργάζεται με το Φορέα Λειτουργίας (ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ) στον προγραμματισμό 

εκδηλώσεων - ξεναγήσεων – επισκέψεων, μετά την ολοκλήρωση του έργου και την 

παράδοσή του προς χρήση.  
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• Ο ΟΦΥΠΕΚΑ θα χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις του Κέντρου Πληροφόρησης, για 

οποιαδήποτε εκδήλωση-δραστηριότητα κρίνει σκόπιμη, για την εκπλήρωση των στόχων 

ανάδειξης και προβολής των προστατευόμενων περιοχών. 

 

2.2. Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ αναλαμβάνει: 

• Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο 

συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 

σύμβασης. 

• Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα 

προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου.  

• Να κοινοποιεί στον Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου του Έργου, τις οποίες αποστέλλει στην αρμόδια Ειδική 

Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π.: «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 

2014-2020». 

• Να συνεργαστεί με τον Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. για τη σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και 

την υποβολή του στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π.: «Περιφερειακό 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» και να προβαίνει στις απαιτούμενες 

τροποποιήσεις του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και στη σύνταξη των Τεχνικών Δελτίων 

Υποέργων.  

• Να τηρεί ως Δικαιούχος τους όρους χρηματοδότησης της απόφασης ένταξης πράξης, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 4314/2014 και την Υπουργική Απόφαση 

Συστήματος Διαχείρισης 2014 - 2020.  

• Να καταρτίζει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών.  

• 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 ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των 

σχετικών συμβάσεων. 

• Να εξασφαλίσει (σε συνεργασία με τον Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) τη χρηματοδότηση του Έργου 

μεριμνώντας για την εγγραφή του σε συλλογική απόφαση χρηματοδότησης και για την 

απρόσκοπτη κατανομή των πιστώσεων. 

• Να παρακολουθεί τις χρηματοροές του Έργου.  

• Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για την πραγματοποίηση των πληρωμών του 

έργου.  

• Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε συνεργασία 

με τον Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. 
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• Να διασφαλίσει τη λειτουργία και τη συντήρηση του Έργου, μετά την ολοκλήρωσή του.  

 

Για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης, ο Φορέας Υλοποίησης 

- διοικητικά και επιχειρησιακά ικανός δικαιούχος έχει καταγράψει όλες τις υφιστάμενες μελέτες 

και αδειοδοτήσεις, οι οποίες περιλαμβάνονται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος ΙΙ, το οποίο 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Οι εκκρεμείς ενέργειες για την ωρίμανση του Έργου 

αναφέρονται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος ΙΙ, όπου τα συμβαλλόμενα μέρη ορίζουν ποιος 

εκ των δύο θα είναι υπεύθυνος για την πραγματοποίηση ή ολοκλήρωσή τους. 

Ο Φορέας Υλοποίησης στα πλαίσια της οικονομικής διαχείρισης του έργου, μεριμνά για την 

εξόφληση των παραστατικών. 

 

ΆΡΘΡΟ 3 

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης 

ανέρχεται στο ποσό των 250.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί σύμφωνα με υποδείξεις της Κοινής Επιτροπής 

Παρακολούθησης με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π.: 

«Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020», εφόσον τροποποιηθούν όπως 

προβλέπεται τα χρηματοδοτικά στοιχεία της πράξης.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την 

ολοκλήρωση του Έργου και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία. 

H διάρκεια υλοποίησης του Έργου καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και οποιεσδήποτε 

τροποποιήσεις της που υπερβαίνουν τους 6 μήνες, γίνονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Κοινής 

Επιτροπής Παρακολούθησης.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

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 Αγιά (Ταχ. Δ/νση: Σοφ. Ευστρατιάδη 

7Α).  

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από :  

• δύο (2) εκπροσώπους του ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ, με τους αναπληρωτές τους, ο ένας εκ των 

οποίων ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής,  

• έναν (1) εκπρόσωπο του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., με τον αναπληρωτή του. 
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Το αργότερο εντός 15 ημερών από την έκδοση της απόφασης ένταξης της πράξης στο 

«Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 -2020», οι συμβαλλόμενοι φορείς 

ορίζουν τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.  

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση 

όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης 

και ειδικότερα η τήρηση των όρων της, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν 

υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου 

μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη υπόδειξη τροποποίησης 

της απόφασης ένταξης πράξης, η πέραν του εξαμήνου παράταση του χρονοδιαγράμματος και η 

επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την 

ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.  

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση 

αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως 

εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και 

τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως, έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί 

μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση.  

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που 

έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη 

της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από 

αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών 

επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα 

ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι 

δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.  

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 τη συγκεκριμένη πράξη. 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.  

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

καθορίζονται με αποφάσεις της.  

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι 

ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από 
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τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να 

αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης 

για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

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 σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια με 

έδρα τη Λάρισα. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

11.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του από 

τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν χωρήσει υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης 

ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του 

Φορέα Υλοποίησης. 

11.2  Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα 

συνταχθούν από το Φορέα Υλοποίησης (και τους προστηθέντες και αντισυμβαλλομένους του)  

στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας 

Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου θα είναι στη διάθεση του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., 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 σε αυτόν 

κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της 

Σύμβασης.  

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

λύση αυτής, ο Φορέας Υλοποίησης (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να 

μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και 

διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. οποιαδήποτε 

έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση του Έργου και 

την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 
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ΑΡΘΡΟ 10 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον 

εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.  

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

ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς κα ι 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 τρία πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε 

συμβαλλόμενος από ένα και το τρίτο θα υποβληθεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π.: 

«Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020». 

 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για την Δήμο Αγιάς 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΑΝΤΩΝΗΣ Ν.  ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ  

Για τον Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

 

 

ΚΩΝ/ΝΟΣ Α. ΤΡΙΑΝΤΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

1. Τίτλος Πράξης: «Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης Κοιλάδας Τεμπών» 

1.1 Τίτλος Υποέργου 1: «Διαμόρφωση χώρων για τη στέγαση του Κέντρου 

Πληροφόρησης Κοιλάδας Τεμπών» 

1.2 Τίτλος Υποέργου 2: «Δημιουργία εκθεσιακού χώρου Κέντρου Πληροφόρησης 

Κοιλάδας Τεμπών» 

2. Φορέας πρότασης (Κύριος του Έργου): ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ  

3. Δικαιούχος (Φορέας υλοποίησης): ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

4. Φορέας λειτουργίας: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

5. Φυσικό αντικείμενο της Πράξης  

Αντικείμενο του Έργου είναι η Δημιουργία ενός σύγχρονου Κέντρου Πληροφόρησης της Κοιλάδας 

Τεμπών, δηλαδή ενός εκθεσιακού χώρου που με σύγχρονο ψηφιακό, διαδραστικό, πολυμεσικό και 

ψυχαγωγικό τρόπο, θα προσφέρει ενημέρωση πολιτών/φορέων/σχολείων με αντικείμενο την 

περιβαλλοντική αξία της περιοχής, θα παρέχει εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον και τις 

προστατευόμενες περιοχές στο ευρύ κοινό και συνεπώς θα αποτελέσει πόλο προσέλκυσης επισκεπτών και 

θα συμβάλλει σημαντικά στην τουριστική ανάπτυξη της ευρύτερης  περιοχής. 

Αντικείμενο του Υποέργου 1 είναι η διαμόρφωση των απαραίτητων χώρων για τη στέγαση του 

Κέντρου Πληροφόρησης Κοιλάδας Τεμπών, στον πολιτιστικό κτιριακό πολυχώρο που πλαισιώνει το 

υπαίθριο Θέατρο Τεμπών, που βρίσκεται στην Κοινότητα Ομολίου του Δήμου Αγιάς, με την υλοποίηση 

μιας σειράς παρεμβάσεων αναβάθμισης-βελτίωσης των εσωτερικών χώρων του υφιστάμενου κτιρίου, 

εγκατάστασης του απαραίτητου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για την άρτια και απρόσκοπτη 

λειτουργία του εκθεσιακού χώρου και εκτέλεσης των αναγκαίων οικοδομικών εργασιών.  

Αντικείμενο του Υποέργου 2 είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του εκθεσιακού υλικού για τη 

λειτουργία του Κέντρου Πληροφόρησης ως ενός σύγχρονου εκθεσιακού χώρου με εύληπτη πληροφορία, 

εντυπωσιακές εικόνες, στατικά εκθέματα και πολυμεσικές εφαρμογές, λαμβάνοντας υπόψη τα σημερινά 

δεδομένα και τις απαιτήσεις της εποχής, αποσκοπώντας στην αυξημένη επισκεψιμότητα του χώρου καθ΄ 

όλη την διάρκεια του χρόνου. 

6. Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης 

Το Κτίριο που προορίζεται να «φιλοξενήσει» το Κέντρο Πληροφόρησης Κοιλάδας Τεμπών είναι το 

αποκατεστημένο παλαιό εγκαταλελειμμένο λατομείο, που βρίσκεται στη θέση «Αλεπότρυπα» της 

Κοινότητας Ομολίου της Δημοτικής Ενότητας Ευρυμενών του Δήμου Αγιάς. 

7. Προϋπολογισμός 

Προϋπολογισμός υποέργου 1 80.000,00€ 

Προϋπολογισμός υποέργου 2 170.000,00€ 
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Συνολικός προϋπολογισμός Πράξης 250.000,00€ 

8.Διάρκεια υλοποίησης  

 Διάρκεια σε μήνες 

Υποέργο 1 5 

Υποέργο 2 7 

Σύνολο Πράξης 12 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ2 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 :ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ3 

Έγγραφο / απόφαση 

Φορέας έγκρισης ή 

αδειοδότησης 

Αριθμός πρωτ./ 

ημερομηνία 

Σύμβαση Χρησιδανείου 

Αναγκαστικός 

Συνεταιρισμός 

Διαχείρισης του 

Συνιδιόκτητου εξ 

αδιαιρέτου Δάσους 

Ομολίου 

8750/2-12-

2005 

   

   

   

   

   

   

   

                                                           
2 Το περιεχόμενο των πινάκων είναι ενδεικτικό. 
3Στον 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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 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 

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

Ενέργεια 

Υπεύθυνος φορέας 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. 

Σύνταξη οριστικών μελετών για τα 

Υποέργα 1 και 2 
Χ  

Σύναξη τευχών Δημοπράτησης για τα 

Υποέργα 1 και 2 
Χ  

Έκδοση απαλλακτικού εγγράφου από την 

υποχρέωση έκδοσης περιβαλλοντικών 

όρων  για το ΥΠΟΕΡΓΟ 1 

Χ  

Έγκριση μελετών για τα Υποέργα 1 και 2 Χ  

Σύνταξη Τεχνικού Δελτίου Πράξης/ 

Υποβολή πρότασης 
Χ  
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