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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της 4
ης

/ 15-4-2014 

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Θέμα 7
ο
:  Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του 

Φορέα Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας-Μαυροβουνίου- 

Κεφαλόβρυσου-Βελεστίνου (Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε.) για την εκπόνηση 

της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη εκπόνησης διαχειριστικού σχεδίου 

Οικοανάπτυξης Κάρλας - Μαυροβουνίου - Κεφαλόβρυσου -

Βελεστίνου».  

 

 

Στην Αγιά, σήμερα 15 Απριλίου 2014, ημέρα Μεγάλη Τρίτη και ώρα 19:00 

(7:00μμ.), στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια 

τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό 

πρωτοκόλλου 4719/11-4-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κου Ιωάννη 

Αργυρούλη, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 

του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του 

Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους – 

Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, κατά περίπτωση, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη 

απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 
1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος  

2. Αργύρης Νικόλαος 3. Βαλάρης Γεώργιος 

4. Γιάνναρος Γεώργιος 5. Γιαννουλέα Χριστίνα 

6. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 7. Καλαγιάς Γρηγόριος
1
 

8. Καψάλης Βασίλειος
2
 9. Λέτσιος Βασίλειος 

10. Μαρούδας Ρίζος
3
 11. Μαυρογιάννης Αντώνιος 

12. Μπάτσικας Βασίλειος 13. Μπελιάς Αντώνιος 

14. Πατσάς Κυριάκος
4
 15. Σιμούλης Θωμάς 

16. Σουλιώτης Θεόδωρος   17. Στάθης Νικόλαος 

18. Τριανταφύλλου Αθανάσιος  

 

                                                 
1
 Αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1

ου
 θέματος της ημερήσιας διάταξης.  

2
 Αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 7

ου
 θέματος της ημερήσιας διάταξης.  

3
 Αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 7

ου
 θέματος της ημερήσιας διάταξης.  

4
 Αποχώρησε πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης.  
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Απόντες 

19. Βατζιάς Αντίγονος 20. Βόγιας Δημήτριος 

21. Κουτσαντάς Βασίλειος 22. Ξαφάρας Χρήστος 

23. Σμυρλής Βασίλειος 24. Συρακούλης Γεώργιος 

25. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική 26. Τσιτσές Δημήτριος 

27. Τσαγκάλης Αντώνιος  

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

 

Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και 

Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, 

παρόντες ήταν οι: Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου), Ζιούλη Αναστασία 

(Αετολόφου), Κούκας Γεώργιος (Αγιάς), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), 

Μπελιάς Αθανάσιος (Μελιβοίας), Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας) και Ράντζος 

Νικόλαος (Μαρμαρίνης). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας 

Αντώνης και οι υπηρεσιακοί παράγοντες κ. Σπανός Ιωάννης και Παπακώστας 

Δημήτριος. Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας 

Ιωάννης. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Ακολούθως το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα, μετά από πρόταση του 

επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ
ου

 Πατσά Κυριάκου, να αναβληθεί η συζήτηση 

του 5
ου

 θέματος της ημερήσιας διάταξης και στη συνέχεια προχώρησε στη συζήτηση 

των θεμάτων της συνεδρίασης. 

 

Θέμα 7
ο
:  Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του 

Φορέα Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας-Μαυροβουνίου- 

Κεφαλόβρυσου-Βελεστίνου (Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε.) για την εκπόνηση 

της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη εκπόνησης διαχειριστικού σχεδίου 

Οικοανάπτυξης Κάρλας - Μαυροβουνίου - Κεφαλόβρυσου -

Βελεστίνου».  

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο δημοτικός σύμβουλος, κ. Θεόδωρος Σουλιώτης, που έθεσε 

υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου, τα εξής: 

 

«Ο Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας-Μαυροβουνίου- 

Κεφαλόβρυσου-Βελεστίνου (Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε.) με το υπαριθμ. 696/27-03-2014 

έγγραφό της προβαίνει στην ενημέρωση προς το Δήμο Αγιάς ότι έχει εγκριθεί η 

χρηματοδότησή του στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) 2007-2013. στον Άξονα προτεραιότητας 9.1 «Προστασία 

Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας». Στα πλαίσια του εγκεκριμένου Τεχνικού 

Δελτίου - υποέργο 4 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΡΛΑΣ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ-

ΚΕΦΑΑΟΒΡΥΣΟΥ-ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ», οφείλει να εκπονήσει Μελέτη με τίτλο «Μελέτη 

εκπόνησης διαχειριστικού σχεδίου Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλα Μαυροβούνι 

Κεφαλόβρυσο Βελεστίνου» συνολικού προϋπολογισμού εννιακόσιων πενήντα ένα 

ευρώ και είκοσι ένα λεπτών (121.951,21€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. 
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Το σχέδιο διαχείρισης είναι το βασικό εργαλείο του Φορέα Διαχείρισης τόσο σε επίπεδο 

σχεδιασμού, υλοποίησης και εφαρμογής μέτρων και παρεμβάσεων όσο και σε επίπεδο 

αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας της εφαρμοζόμενης διαχείρισης που προβλέπεται 

από τη σχετική περιβαλλοντική νομοθεσία. Η διαχείριση είναι μία δυναμική διαδικασία 

και κατά συνέπεια το σχέδιο διαχείρισης δεν μπορεί να είναι ένα έγγραφο, το οποίο 

συντάσσεται εφάπαξ και ακολουθείται, γεγονός που αποτυπώνεται και στη σχετική 

νομοθεσία. 

 

Για την εκπόνηση της εν λόγο μελέτης απαιτείται η εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 

3316/2005 περί μελετών όπου ο Φορέας που θα αναλάβει τις διαδικασίες 

δημοπράτησης, υλοποίησης και παραλαβής της μελέτης θα πρέπει να διαθέτει 

Διαχειριστική Επάρκεια τύπου Α. 

 

Επειδή ο Φορέας Διαχείρισης Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε διαθέτει Διαχειριστική Επάρκεια 

τύπου Β ενώ ο Δήμος Αγιάς διαθέτει Διαχειριστική Επάρκεια τύπου Α και λαμβάνοντας 

υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν.3463-06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων» που αναφέρεται στο θεσμικό πλαίσιο των προγραμματικών 

συμβάσεων, μεταξύ των φορέων που μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές 

συμβάσεις για την μελέτη και την εκτέλεση έργων και προγραμμάτων μιας περιοχής 

και για την παροχή υπηρεσιών κάθε είδους  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007 περί «Διαχείριση, έλεγχο και 

εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-

2013» 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3840/2010 περί «Απλούστευση, απλοποίηση και 

ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του ΕΣΠΑ 2007-2013 και 

άλλες διατάξεις 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτη» 

5. Το με αριθμ. 2640/28-6-2012 έγγραφο επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας 

Διαχειριστικής Αρχής  Περιφέρειας Θεσσαλίας με το οποίο επιβεβαιώνεται η 

διαχειριστική επάρκεια τύπου Α του Δήμου Αγιάς 

εισηγούμαι να εγκρίνετε με απόφασή σας: 

1. Τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς και με τον «Φορέα 

Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας-Μαυροβουνίου- Κεφαλόβρυσου-

Βελεστίνου (Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε.)» για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη 

εκπόνησης διαχειριστικού σχεδίου Οικοανάπτυξης Κάρλα Μαυροβούνι 

Κεφαλόβρυσο Βελεστίνου».  

2. Τον ορισμό εκπροσώπου για την παρακολούθηση της Προγραμματικής σύμβασης με 

τον αναπληρωτή του, που θα είναι και πρόεδρος της επιτροπής. 

3. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης. 

4. Το σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της 

παρούσας απόφασης».  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη: 

- την εισήγηση του δημοτικού συμβούλου κου Σουλιώτη Θεόδωρου,  

- τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/2010, 

- το σχέδιο προγραμματικής σύμβασης, 

και μετά από συζήτηση 

 

Αποφασίζει  ομόφωνα  
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Α. Εγκρίνει τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς και με 

τον «Φορέα Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας-Μαυροβουνίου- 

Κεφαλόβρυσου-Βελεστίνου (Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε.)» για την εκπόνηση της μελέτης με 

τίτλο: «Μελέτη εκπόνησης διαχειριστικού σχεδίου Οικοανάπτυξης Κάρλα 

Μαυροβούνι Κεφαλόβρυσο Βελεστίνου». Η προγραμματική σύμβαση αρχίζει με την 

ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την ολοκλήρωση της μελέτης και την 

παράδοσή της από τον Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου. 

 

Β. Εγκρίνει το παρακάτω Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης που αποτελεί 

αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης:  

  

ΣΣΧΧΕΕΔΔΙΙΟΟ  

ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΑΑΣΣΗΗ  

του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007 

 

ΜΜεεττααξξύύ    

  

««ΔΔήήμμοουυ  ΑΑγγιιάάςς»»  

κκααιι    

««ΦΦοορρέέαα  ΔΔιιααχχεείίρριισσηηςς  ΠΠεερριιοοχχήήςς  ΟΟιικκοοααννάάππττυυξξηηςς  

ΚΚάάρρλλααςς  ––  ΜΜααυυρροοββοουυννίίοουυ  ––  ΚΚεεφφααλλόόββρρυυσσοουυ  ––

ΒΒεελλεεσσττίίννοουυ  ((ΠΠ..ΟΟ..ΚΚαα..ΜΜαα..ΚΚεε..ΒΒεε))»»    

γγιιαα  ττοο  ΥΥπποοέέρργγοο::    

««ΜΜεελλέέττηη  εεκκππόόννηησσηηςς  δδιιααχχεειιρριισσττιικκοούύ  σσχχεεδδίίοουυ  

ΠΠεερριιοοχχήήςς  ΟΟιικκοοααννάάππττυυξξηηςς  ΚΚάάρρλλααςς  ––  ΜΜααυυρροοββοουυννίίοουυ  

––  ΚΚεεφφααλλόόββρρυυσσοουυ  --  ΒΒεελλεεσσττίίννοουυ»»  

 

 

 

[ΑΓΙΑ …/…/2014]
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ  

«Μελέτη εκπόνησης διαχειριστικού σχεδίου Περιοχής Οικοανάπτυξης 

Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου - Βελεστίνου» 

Στην Αγιά, σήμερα την ………… 2014, ημέρα …………….. και ώρα ……, οι 

παρακάτω συμβαλλόμενοι : 

1. Ο Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας - Μαυροβουνίου 

Κεφαλόβρυσου - Βελεστίνου, εν συντομογραφία Φ.Δ.Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε., 

που εδρεύει στο Στεφανοβίκειο του Δήμου Ρήγα Φεραίου Μαγνησίας, όπως 

εκπροσωπείται νόμιμα από την Πρόεδρο του Δ.Σ. του Φορέα, Δρ. κ. Ιφιγένεια 

Κάγκαλου, και ο οποίος  θα αποκαλείται στα επόμενα χάριν συντομίας, ως 

«Κύριος του Έργου»  

2. Ο Δήμος Αγιάς, που εδρεύει στην Αγιά Λαρίσης (Ταχ. Δ/νση: Καλυψώς 

Αλεξούλη 27 – Τ.Κ.: 400 03), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο 

Αγιάς κ. Αντώνιο Ν. Γκουντάρα, και ο οποίος θα αποκαλείται στα επόμενα  

χάριν συντομίας «Φορέας Υλοποίησης» 

 

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις 

παρακάτω διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά : 

1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267 Α/3-12-

2007) και ειδικότερα το άρθρο 22, παρ. 3  αυτού,  

2. Το Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και 

ειδικότερα το άρθρο 225 αυτού, 

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

Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το 

άρθρο 100 αυτού, 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3840/2010 «Απλούστευση, απλοποίηση 

και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του ΕΣΠΑ 2007-

2013 και άλλες διατάξεις», 

5. Την με αριθμό 510-12 7/13.03.2014 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Φ.Δ.Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε. περί  έγκρισης σύναψης προγραμματικής 

σύμβασης,  

6. Την με αριθμό …………… Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Αγιάς περί  Έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης, 
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7. Το με αριθ. πρωτ  2640/28-06-2012 έγγραφο Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής 

Επάρκειας από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Θεσσαλίας, 

με το οποίο επιβεβαιώνεται η διαχειριστική επάρκεια του Φορέα Υλοποίησης, 

συμφώνησαν και δέχθηκαν αμοιβαία τα ακόλουθα:  

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Ο Κύριος του Έργου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος  

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007 - 2013» προγραμματίζει την 

υλοποίηση του Υποέργου: «Μελέτη εκπόνησης διαχειριστικού σχεδίου Περιοχής 

Οικοανάπτυξης Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου - Βελεστίνου», η 

οποία θα αναφέρεται στα επόμενα, χάριν συντομίας «το Έργο». 

Σύντομη Περιγραφή 

Αντικείμενο του υποέργου είναι η εκπόνηση του σχεδίου διαχείρισης και του  

κανονισμού διοίκησης και λειτουργίας της προστατευόμενης περιοχής «Λίμνη 

Κάρλα: Κάρλα – Μαυροβούνι – Κεφαλόβρυσο - Βελεστίνο - Νεοχώρι» [Τόπος 

Κοινοτικής Σημασίας (SCI) με κωδικό GR1420004]. 

Τα Διαχειριστικά Σχέδια προβλέπονται από το άρθρο 16 του Ν. 2742/99 για 

τις περιοχές που χαρακτηρίζονται προστατευόμενες, βάσει των άρθρων 18 και 19 του 

Ν. 1650/86, τα οποία εγκρίνονται ανά πενταετία.   

Με το Διαχειριστικό Σχέδιο προσδιορίζονται, στο πλαίσιο των γενικότερων 

όρων και προϋποθέσεων που τίθενται στο προς θεσμοθέτηση Σχέδιο Προεδρικού 

Διατάγματος χαρακτηρισμού της περιοχής, οι κατευθύνσεις και οι προτεραιότητες για 

την εφαρμογή των έργων, δράσεων και μέτρων που απαιτούνται για την 

αποτελεσματική προστασία και διαχείριση των κατά περίπτωση προστατευόμενων 

αντικειμένων. Το Διαχειριστικό Σχέδιο συνοδεύεται από προγράμματα δράσης στα 

οποία εξειδικεύονται τα αναγκαία μέτρα, δράσεις, έργα και προγράμματα, οι φάσεις, 

το κόστος, οι πηγές και οι φορείς χρηματοδότησής τους, καθώς και το 

χρονοδιάγραμμα εκτέλεσής τους και οι φορείς εφαρμογής τους και τέλος το σχέδιο 

Κ.Υ.Α. που θα το θεσμοθετεί μετά από  εισήγηση του Υπουργού ΠΕΚΑ. 

Ο Κανονισμός Διοίκησης και Λειτουργίας αποτελεί το κανονιστικό πλαίσιο  

λειτουργίας της προστατευόμενης περιοχής, στο οποίο εξειδικεύονται οι γενικοί όροι 

και περιορισμοί άσκησης δραστηριοτήτων και εκτέλεσης έργων και καθορίζονται τα 

αναγκαία μέτρα οργάνωσης και λειτουργίας, δηλαδή οι κανόνες που διέπουν τη 

λειτουργία της προστατευόμενης περιοχής σε καθημερινή βάση και οι απαραίτητες 
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διαδικασίες για τον προγραμματισμό των δράσεων του αρμόδιου για τη διαχείριση 

φορέα. 

 

Στόχοι και Έκταση του Έργου 

Η κατάρτιση και η ευθύνη της εφαρμογής του διαχειριστικού σχεδίου 

υπάγεται  στην αρμοδιότητα του Φορέα Διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ.2 

του Ν. 2742/99. Το Σχέδιο Διαχείρισης αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για το Φορέα 

Διαχείρισης, μέσω του οποίου: εμπλουτίζεται η επιστημονική γνώση για την 

προστατευόμενη περιοχή, προσδιορίζονται συγκεκριμένοι στόχοι διαχείρισης, 

τίθενται προτεραιότητες και περιγράφονται τα αναγκαία έργα / ενέργειες για την 

επίτευξη των στόχων. Επιπρόσθετη ουσιαστική λειτουργία του Σχεδίου Διαχείρισης 

αποτελεί η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της προηγούμενης προγραμματικής 

περιόδου, καθώς και η παροχή απαραίτητων πληροφοριών για τον αποτελεσματικό 

προσδιορισμό των ενεργειών της διοίκησης. Τέλος, η ύπαρξη ενός εγκεκριμένου 

Σχεδίου Διαχείρισης στην περιοχή είναι σημαντικός παράγοντας για την επικοινωνία 

μεταξύ των διάφορων φορέων ή ομάδων χρηστών αυτής.  

 

ΑΡΘΡΟ 1  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η 

μεταβίβαση  της αρμοδιότητας υλοποίησης του Υποέργου: «Μελέτη εκπόνησης 

διαχειριστικού σχεδίου Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας – Μαυροβουνίου - 

Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου», («το Έργο») από τον Κύριο του Έργου στο Φορέα 

Υλοποίησης.  

Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της 

παρούσας  σύμβασης, ο Κύριος του Έργου αναθέτει στο Φορέα Υλοποίησης να 

λειτουργήσει ως δικαιούχος του Έργου έναντι της Δ.Α. ΕΠΠΕΡΑΑ του Ε.Π. 

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007 - 2013» και να εκτελέσει τις 

παρακάτω ενέργειες:  

1) Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων. 

2) Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη 

νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων. 

3) Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων. 

4) Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου. 
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5) Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του (στις περιπτώσεις τεχνικών έργων έως 

και την οριστική παραλαβή).  

6) Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου με πλήρη 

τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση. 

Ο Φορέας Υλοποίησης, στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων τεχνικών έργων,  

μελετών και υπηρεσιών, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί 

όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως 

αυτά προβλέπονται στην σχετική κείμενη νομοθεσία. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα: 

2.1. Ο Κύριος του Έργου 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. 

 Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες 

που έχει στη διάθεσή του. 

 Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 

Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.  

 Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του που γνωρίζουν σε βάθος τις 

δομές και τις λειτουργικές διαδικασίες και να διαθέσει στον Φορέα 

Υλοποίησης προσωπικό για την υλοποίηση του Έργου, κατά τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας. 

 Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση 

σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την 

υλοποίηση του Έργου. 

 Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής 

χρηματοδότησης του Έργου. 

 Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου, μετά την ολοκλήρωσή του, είτε 

αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία του ή αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο 

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

την προβολή του Έργου.  

 

 

2.2. Ο Φορέας Υλοποίησης 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 Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη 

του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου, τις οποίες ο  Κύριος 

του Έργου, αποστέλλει στην Δ.Α. ΕΠΠΕΡΑΑ του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & 

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007 - 2013» 

 Να καταρτίσει 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 παρακολουθεί τις χρηματορροές του Έργου και να εκτελεί τις αντίστοιχες 

πληρωμές. 

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

συνεργασία με τον Κύριο του Έργου. 

 

Για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης, ο 

Φορέας  Υλοποίησης - διαχειριστικά επαρκής 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. 
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ΑΡΘΡΟ 3 

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της 

προγραμματικής  σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν είκοσι ένα χιλιάδων 

εννιακοσίων πενήντα ένα ευρώ και είκοσι ένα λεπτών (121.951,22 €) μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. 

Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί με τη σύμφωνη γνώμη της Κοινής  

Επιτροπής Παρακολούθησης σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας Δ.Α 

ΕΠΠΕΡΑΑ του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2007 - 

2013». 

Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι 

τρίτων, που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση 

από τον Κύριο του Έργου.  

 

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 από το Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου.  

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 συστήνεται 

όργανο με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα την Αγιά.  

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από :   

-έναν (1) εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της 

Επιτροπής με τον αναπληρωτή του 

-Δύο (2) εκπρόσωπους του Φορέα Υλοποίησης με τους αναπληρωτές τους.  

Το αργότερο εντός 15 ημερών από την υπογραφή της Προγραμματικής οι 

συμβαλλόμενοι φορείς ορίζουν τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.  
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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 

προγραμματικής σύμβασης, 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 

αίτηση 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 τακτικά κάθε έξι μήνες και 

έκτακτα όταν το ζητήσει εγγράφως ένα από τα μέλη της. 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 της, αφού 

υπογραφούν.  

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα 

όλα  τα μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε 
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κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους 

φορείς.  

Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της 

Κοινής Επιτροπής, θα καθορισθούν 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 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  

Σύμφωνα με το άρθρο 22, παράγραφος 3, εδ. α΄ του Ν. 3614/2007, ο Φορέας 

Υλοποίησης ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής 

σύμβασης έναντι του Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του 

και έναντι των τρίτων ευθύνεται εις ολόκληρον με τον Κύριο του Έργου.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 8  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ  

Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του 

Έργου έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της 

μεταβίβασης της αρμοδιότητας υλοποίησης.   

 

 

ΑΡΘΡΟ 9  

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.  
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ΑΡΘΡΟ 10  

ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύμβασης 

είναι δυνατή η απασχόληση προσωπικού του Κυρίου του Έργου στον Φορέα 

Υλοποίησης αποκλειστικά για τις ανάγκες του συγκεκριμένου Έργου. Το προσωπικό 

αυτό ορίζεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Κυρίου του Έργου, σύμφωνα 

με τις ισχύουσες διατάξεις.   

 

ΑΡΘΡΟ 11  

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 έναντι του Κυρίου του 

Έργου, 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 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 το χρόνο παράδοσης του Έργου 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. 

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 Κυρίου του Έργου, 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 12  

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 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 τρία 

πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα και το τρίτο θα υποβληθεί στην 

ΔΑ ΕΠΠΕΡΑΑ του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007 - 

2013». 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για τον Φ.Δ.Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε. 

 

 

Για τον Δήμο Αγιάς 

 

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Ιφιγένεια Κάγκαλου Αντώνης Ν. Γκουντάρας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

 

1. Τίτλος Πράξης 

«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΡΛΑΣ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ-ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ-

ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ» 

1.1 Τίτλος Υποέργου 1 

«Μελέτη εκπόνησης διαχειριστικού σχεδίου Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας - 

Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου - Βελεστίνου» 

1.2. Φορέας πρότασης (κύριος του έργου) 

Φ.Δ.Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε  

1.3. Δικαιούχος  

Φ.Δ.Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε  

1.4. Φορέας λειτουργίας 

Φ.Δ.Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε  

1.5. Φυσικό αντικείμενο της Πράξης  

Σύντομη Περιγραφή 

Αντικείμενο του υποέργου είναι η εκπόνηση του σχεδίου διαχείρισης και του 

κανονισμού διοίκησης και λειτουργίας της προστατευόμενης περιοχής «Λίμνη 

Κάρλα: Κάρλα- Μαυροβούνι - Κεφαλόβρυσο - Βελεστίνο - Νεοχώρι» [Τόπος 

Κοινοτικής Σημασίας (SCI) με κωδικό GR1420004]. 
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1.6. Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης 

29:ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ή 

ΝΟΜΟΣ / ΟΤΑ)  

1.1 

2010002 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

1.2 

3012200 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

30:ΚΩΔ. 

(NUTS/LAU) 

GR 

14 

GR 

143 

31:ΠΟΣΟΣΤΟ 100 50 

2.1 

2010002 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 

2.2 

3012200 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΚΩΔ. 

(NUTS/LAU) 

14 142 ΠΟΣΟΣΤΟ 100 50 

32:ΕΔΑΦΙΚΟΣ 

ΤΥΠΟΣ 

 33:ΚΩΔ.  34:ΠΟΣΟΣΤΟ 100 

 

1.7. Προϋπολογισμός 

 

 

 

 

1.8. Διάρκεια υλοποίησης  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προϋπολογισμός Υποέργου 1 € 150.000,00 

Συνολικός προϋπολογισμός Πράξης € 150.000,00 

 Διάρκεια σε μήνες 

Υποέργο 1 6 

Σύνολο Πράξης 6 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 :ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ   

Έγγραφο / απόφαση 

Φορέας έγκρισης ή 

αδειοδότησης 

Αριθμός πρωτ./ 

ημερομηνία 

Απόφαση Δ.Σ. Δήμου Αγιάς Δήμος Αγιάς 

…../2014 Απόφαση 

του Δημοτικού 

Συμβουλίου  

Απόφαση Δ.Σ. 

Φ.Δ.Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε.  
Φ.Δ.Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε. 

510-12 7/13.03.2014 

Απόφαση του 

Διοικητικού 

Συμβουλίου 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 

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

Ενέργεια 
Υπεύθυνος φορέας 

Κύριος του έργου Φορέας υλοποίησης 

Προκήρυξη του Έργου  Χ 

Διενέργεια Διαγωνισμού  Χ 

Έλεγχος Υλοποίησης Χ Χ 

Αναφορές προς ΔΑ ΕΠΠΕΡΑΑ Χ  

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Χ  
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Γ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Γκουντάρα Αντώνιο για την υπογραφή της 

προγραμματικής σύμβασης. 

 

Δ. Ορίζει ως εκπρόσωπο του Δήμου Αγιάς στην Επιτροπή Παρακολούθησης της 

Σύμβασης τον δημοτικό σύμβουλο κ. Σουλιώτη Θεόδωρο, με αναπληρωτή του την 

δημοτική σύμβουλο κα Γιαννουλέα Χριστίνα. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 96/2014. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Αργυρούλης Ιωάννης 
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