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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14/19-09-2016 
 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ:  Σύναψη 

Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας 

και της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλιώτιδος και 

Φαναριοφερσάλων για την υλοποίηση  της 

πράξης:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  ΚΑΙ 

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ  ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙ∆ΟΣ ΚΑΙ  

ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ» 

 

Την ∆ευτέρα  19-09-2016 και ώρα 7:00 µ.µ. στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (στην 

αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συµβουλίου) συνήλθε το Περιφερειακό 

Συµβούλιο µετά την έγγραφη πρόσκληση µε αριθµό πρωτ. 974/13-09-2016 του 

Προέδρου του Περιφερειακού Συµβουλίου, παρόντων του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. 

Αγοραστού Κωνσταντίνου, των Αντιπεριφερειαρχών Π.Ε. Λάρισας κ. Παπαδηµόπουλου 

∆ηµήτριου Π.Ε. Καρδίτσας κ. Τσιάκου Βασιλείου, Π.Ε. Tρικάλων κ. Μιχαλάκη Χρήστου, 

Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων κας Κολυνδρίνη ∆ωροθέας και των Θεµατικών 

Αντιπεριφερειαρχών κ. Αναγνωστόπουλο Βασίλειο, κ. Καλοµπάτσιο Χρήστο, κ. Κίτσιο 

Γεώργιο, κ. Νούσιο Κωνσταντίνο, κ. Παιδή Αθανάσιο και κ. Χατζόπουλο Βασίλειο.  

Προεδρεύων ο κ. Παπαχαραλάµπους Γρηγόριος. 

Αντιπρόεδρος η κα. Τσαλίκη Νερατζούλα,  

Γραµµατέας ο κ. Πουτσιάκας Νικόλαος  

Ειδικοί Γραµµατείς οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας η κα. Ρέκου Ζωή και η κα. 

Τσιαντούλη Ευγενία. 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι παρακάτω Περιφερειακοί Σύµβουλοι: 
      
1 Αναγνωστόπουλος 

Βασίλειος 
Παρών 28 Μπίλλης Απόστολος Παρών 

2 Αναγνωστόπουλος 
∆ηµήτριος 

Παρών 29 Μπούτας Ευάγγελος Απών 

3 Αναστασόπουλος 
Στυλιανός 

Παρών 30 Μπουτίνας Ιωάννης Παρών 

4 Γακόπουλος Χρήστος Παρών 31 Νοτόπουλος Ευάγγελος Παρών 

 
 

                      ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
Λάρισα 21-09-2016 

  
Αριθµ. Πρωτ: 1010  
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5 ∆εσπόπουλος Κων/νος Παρών 32 Νούσιος Κων/νος Παρών 
6 ∆ιώτη Ηρώ Απούσα 33 Ντούρος Ευστάθιος Παρών 
7 Ηλιόπουλος 

Παναγιώτης 
Απών 34 Παιδής Αθανάσιος Παρών 

8 Ιακωβάκης Ευθύµιος Απών 35 Παπαχαραλάµπους Γρηγόριος Παρών 
9 Ιγγλέσης Γρηγόριος Παρών 36 Πινακάς Βασίλειος Παρών 
10 Καλοµπάτσιος Χρήστος Παρών 37 Πλωµαρίτης Νικόλαος Απών 
11 Καλούτσας Αρτέµιος Παρών 38 Πουτσιάκας Νικόλαος Παρών 
12 Καλτσογιάννης 

Γεώργιος 
Παρών 39 Ρεντζιάς Ευθύµιος Απών 

13 Καραµπάτσας Κων/νος Παρών 40 Σάκκας Γεώργιος Παρών 
14 Κίτσιος Γεώργιος Παρών 41 Σταµπουλής Γεώργιος Απών 
15 Κόκκαλη-Κουβέλη 

Γεωργία 
Παρούσα 42 Τσαλίκη Νερατζούλα Παρούσα 

16 Κολίτσας Απόστολος Παρών 43 Τσίγκας Γεώργιος Παρών 
17 Κοπάνας Αργύριος Παρών 44 Τσιλιµίγκας Νικόλαος Παρών 
18 Λαδόπουλος Γεώργιος Παρών 45 Τσόγια Σταυρούλα Απούσα 
19 Λιακούλη Ευαγγελία Παρούσα 46 Τύµπας Κων/νος Παρών 
20 Λιούπας Νικόλαος Παρών 47 Χαλάτσης Αστέριος Παρών 
21 Λιούπης Αθανάσιος Παρών 48 Χαλέβας Κων/νος Απών 
22 Λούµας Γεώργιος Απών 49 Χατζόπουλος Βασίλειος Παρών 
23 Λουφόπουλος 

∆ηµήτριος-Χρήστος 
Παρών 50 Χρυσοβελώνη Μαρίνα Απούσα 

24 Μαµάρα Μαρία Παρούσα 51 Ψαχούλας Ορέστης Παρών 
25 Μάττας Γεώργιος Παρών    
26 Μπάρδας 

Κωνσταντίνος 
Παρών    

27 Μπέµπης Απόστολος Παρών  
 

  

Ενώ βρισκόταν σε νόµιµη απαρτία ζητήθηκε από τον Πρόεδρο και έγινε οµόφωνα  

αποδεκτή από το Σώµα του Περιφερειακού Συµβουλίου Θεσσαλίας η ένταξη στην τακτική 

ηµερήσια  διάταξη  του   εκτός ηµερησίας διατάξεως θέµατος :                

Σύναψη  Προγραµµατικής  Σύµβασης  µεταξύ  της  Περιφέρειας  

Θεσσαλίας  και της  Ιεράς  Μητρόπολης  Θεσσαλιώτιδος  και  

Φαναριοφερσάλων  για την  υλοποίηση  της  πράξης :«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΚΕΝΤΡΟΥ  ΠΡΟΝΟΙΑΣ  ΚΑΙ  ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ  ΙΕΡΑΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ  

ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙ∆ΟΣ ΚΑΙ  ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ» 

Το λόγο πήρε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος και 

εισηγήθηκε τα εξής: 

 

Στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-

2020, η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων προγραµµατίζει την 

υλοποίηση της πράξης  

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ 

ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙ∆ΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ»,  
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ενδεικτικού προϋπολογισµού µελέτης 4.000.000,00 € µε ΦΠΑ 24% 

  

Ο Ιερά Μητρόπολη δεν διαθέτει επαρκή διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα για 

την υλοποίηση του Έργου.   

 

Προς τούτο προτείνεται η σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ Ιεράς 

Μητρόπολης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων και της Περιφέρειας Θεσσαλίας, 

σύµφωνα µε το άρθρο 100 του Ν.3852/2010, ώστε το έργο να υλοποιηθεί από την 

Περιφέρεια Θεσσαλίας η οποία διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές και 

οικονοµικές υπηρεσίες, αποφαινόµενα όργανα, στελέχωση κλπ). 

 

Με βάση τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη 

1. το άρθρο 100 του Ν.3852/2010 

2. τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή 

αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020» 

(ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014)  

3. την µε αρ. πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/Β΄/24.08.2015) 

Υπουργική Απόφαση µε  θέµα «Εθνικοί κανόνες επιλεξιµότητας για τα 

προγράµµατα ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νοµιµότητας  δηµοσίων συµβάσεων 

συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές ∆ιαχείρισης και 

Ενδιάµεσους Φορείς – ∆ιαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσµάτων 

αξιολόγησης πράξεων», τον Οδηγό για την εκτίµηση της διαχειριστικής 

ικανότητας δυνητικών δικαιούχων ΕΣΠΑ 2014-2020. 

 

    Εισηγούµαστε 

 

1. Την έγκριση σύναψης προγραµµατικής σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 100 

του Ν.3852/2010, µεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας και Ιεράς Μητρόπολης 

Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων για την υλοποίηση της πράξης 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ΙΕΡΑΣ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙ∆ΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ» ενδεικτικού 

προϋπολογισµού µελέτης 4.000.000,00 € µε ΦΠΑ 24% 

2. Την εξουσιοδότηση στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Αγοραστό για την 

υπογραφή της προγραµµατικής σύµβασης 
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3. Τον ορισµό ενός εκπροσώπου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στην «Κοινή 

Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραµµατικής Σύµβασης», µε τον 

αναπληρωτή του. 

 

 

Το Περιφερειακό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση 

Λαµβάνει υπόψη τις προτάσεις και  

 

Αποφασίζει 

 

1. Να εγκρίνει τη σύναψη προγραµµατικής σύµβασης, µεταξύ της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας και Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων για 

την υλοποίηση της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ 

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙ∆ΟΣ ΚΑΙ 

ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ» ενδεικτικού προϋπολογισµού µελέτης 4.000.000,00 € 

µε ΦΠΑ 24% 

2. Να εξουσιοδοτήσει τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Αγοραστό για την 

υπογραφή της προγραµµατικής σύµβασης 

3. Ορίζει τον  κ. Μάττα Γεώργιο ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας Θεσσαλίας 

στην «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραµµατικής Σύµβασης», µε 

τον κ. Αναγνωστόπουλο  ∆ηµήτριο αναπληρωτή του. 

 

 

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την απόφαση. 

Υπέρ ψήφισαν  τριάντα οκτώ ( 38 ) µέλη. 

Κατά  ψήφισαν οι κ.κ. Αναστασόπουλος Στυλιανός και  Ντούρος Ευστάθιος. 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε α.α. 150. 

 

 

 
Ο Πρόεδρος 

Του Περιφερειακού Συµβουλίου 
 
 

  Γρηγόρης Παπαχαραλάµπους 
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• ΣΧΕ∆ΙΟ 

Προγραµµατική Σύµβαση του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 µε την οποία αναλαµβάνεται η 
άσκηση της αρµοδιότητας δικαιούχου για λογαριασµό αδύναµου κυρίου έργου (π.χ. 
Περιφέρεια για ∆ήµο) 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 

 

 

Μεταξύ  

 

«ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙ∆ΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ» 

 

και  

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» 

 

για την Πράξη1 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ΙΕΡΑΣ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙ∆ΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ 

 

 

[ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ, Οκτώβριος 2016]

                                                 
1  Ως πράξη νοείται το έργο ή οµάδα έργων, που εντάσσεται ή προτείνεται να ενταχθεί σε Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα. Στο πλαίσιο της παρούσας σύµβασης, η πράξη δύναται να περιλαµβάνει ένα ή περισσότερα υποέργα 
(τεχνικά έργα ή/και µελέτες ή/και προµήθειες ή/και υπηρεσίες κ.α.), τα οποία θα πρέπει να αποτελούν στο 
σύνολό τους το αντικείµενο της παρούσας. ∆εν είναι δυνατή η σύναψη χωριστής προγραµµατικής σύµβασης για 
τη µεταβίβαση αρµοδιοτήτων υλοποίησης υποέργου. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ2 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ΙΕΡΑΣ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙ∆ΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ» 

Στην Καρδίτσα, σήµερα την …. Οκτωβρίου 2016, µεταξύ των παρακάτω συµβαλλοµένων : 

1. της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων, που εδρεύει στην Καρδίτσα, 

όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τον Σεβασµιότατο Μητροπολίτη κ. Νικόλαο - Τιµόθεο Άνθη και 

ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντοµίας ως «Κύριος του Έργου» 

2. της Περιφέρειας Θεσσαλίας, που εδρεύει στην Λάρισα, όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τον 

Περιφερειάρχη κ. Κωνσταντίνο Αγοραστό και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα 

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. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 

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

2. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών 

παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) 

3. Τον Οδηγό για την εκτίµηση της διαχειριστικής ικανότητας δυνητικών δικαιούχων ΕΣΠΑ 2014-

2020 του Υπουργείου Οικονοµίας Ανάπτυξης & Τουρισµού 

4. Την µε αριθµό 1532 Πράξη θέµα 15 της 06.09.2016 απόφασης του Μητροπολιτικού 

Συµβουλίου της Ι.Μ. Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων για τη σύναψη προγραµµατικής 

σύµβασης µε την Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας.  

5. Την Απόφαση 150/2016 (Αριθµ. Πρωτ. ……………) του Περιφερειακού Συµβουλίου Θεσσαλίας 

για την έγκριση του σχεδίου της Προγραµµατικής Σύµβασης και την υπογραφή της  

 

συµφωνούνται και γίνονται αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ  

Ο Κύριος του Έργου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020 

προγραµµατίζει την υλοποίηση της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ 

ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙ∆ΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ», η οποία θα αναφέρεται στο εξής 

χάριν συντοµίας «το Έργο». 

                                                 
2  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 
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 (Αναφέρονται περιληπτικά στοιχεία που αφορούν στο Έργο, όπως ο σκοπός και το περιεχόµενό 

του, η αναγκαιότητα υλοποίησής του, ο χαρακτήρας του κ.λ.π. ) 

Αντικείµενο του έργου είναι η κατασκευή ενός Κέντρου Πρόνοιας και Φιλανθρωπίας µη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα στην Καρδίτσα του Ν. Καρδίτσας. Το έργο περιλαµβάνει την αποπεράτωση υπάρχοντος 

κτιρίου και την κατασκευή των προτεινόµενων προσθηκών, καθώς  επίσης και την προµήθεια του 

εξοπλισµού που απαιτείται για την εύρυθµη λειτουργία του Κέντρου. 

Στόχος της Μονάδας θα είναι η φροντίδα και εξυπηρέτηση ευπαθών κοινωνικών οµάδων πολιτών χωρίς 

επιχειρηµατικό κέρδος. Μέσα στις προσφερόµενες υπηρεσίες θα είναι: 

• Η λειτουργία κοινωνικού εστιατορίου (για χορήγηση συσσιτίου) 

• Η λειτουργία κοινωνικού παντοπωλείου 

• Η ψυχολογική, κοινωνική και ψυχαγωγική υποστήριξη των οµάδων  

• Η δωρεάν διάθεση προϊόντων, ιµατίων και άλλων χρήσιµων αντικειµένων 

• Η οργάνωση κοινωνικών φροντιστηρίων και τέλος 

• Η λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας 

Η κατασκευή της συγκεκριµένης µονάδας έρχεται να καλύψει ένα κενό στη φροντίδα και στις υπηρεσίες 

των ευπαθών κοινωνικών οµάδων (Τρίτη ηλικία, µονογονεϊκές οικογένειες, κακοποιηµένα παιδιά και 

γυναίκες, πτωχούς, άπορους και άστεγους πολίτες κ.τ.λ.), που βρίσκονται στην περιοχή, µια ανάγκη η 

οποία χρονίζει όσο η οικονοµική κρίση συνεχίζεται και µαζί της και η ανάγκη ενίσχυσης του κοινωνικού 

κράτους και της στήριξης των ασθενέστερων ατόµων.     

 

∆εδοµένου ότι: 

• ο Κύριος του Έργου δεν καλύπτει τις απαιτήσεις για την εκτίµηση της διοικητικής και 

επιχειρησιακής ικανότητας ως δικαιούχου του προς υλοποίηση Έργου, σύµφωνα µε τις 

προβλεπόµενες ρυθµίσεις της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020,  

• ο δε Φορέας Υλοποίησης διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές και οικονοµικές 

υπηρεσίες, αποφαινόµενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κλπ) για την υλοποίηση του εν 

λόγω έργου,  

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.   

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείµενο της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης αποτελεί η άσκηση της αρµοδιότητας 

υλοποίησης της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ΙΕΡΑΣ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙ∆ΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ» («το Έργο») για λογαριασµό του 

Κυρίου του Έργου από το Φορέα Υλοποίησης.  

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

ο Φορέας Υλοποίησης αναλαµβάνει την άσκηση για λογαριασµό του Κυρίου του Έργου της 
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αρµοδιότητας να λειτουργήσει ως δικαιούχος του Έργου έναντι της ∆ιαχειριστικής Αρχής του 

Ε.Π. Θεσσαλίας  και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες (ενδεικτικά)3:  

1. Συνδροµή στην 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 ∆ελτίου Πράξης για την ένταξη της στο ΕΠ 

4. Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων. 

5. ∆ιενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύµφωνα µε τη νοµοθεσία 

∆ηµοσίων Συµβάσεων. 

6. Υπογραφή των σχετικών συµβάσεων µε αναδόχους, οι οποίες συνυπογράφονται από 

τον Κύριο του Έργου, εφόσον οι υπηρεσίες τιµολογούνται σε αυτόν. 

7. Σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων υποέργων. 

8. ∆ιαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου. 

9. Παρακολούθηση χρηµατοροών και υποστήριξη του κυρίου του έργου στην εκτέλεση 

πληρωµών σε βάρος του προϋπολογισµού του Έργου. 

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

οριστική παραλαβή) .  

11. 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 και µελετών, δια 

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

Αρχής και της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη νοµοθεσία περί 

∆ηµοσίων Έργων. ∆ιευκρινίζεται ρητά στην περίπτωση αυτή ότι οι ανάδοχοι των τεχνικών 

έργων εκτελούν το έργο για λογαριασµό του Κυρίου του Έργου και ότι ο Φορέας Υλοποίησης 

ασκεί για λογαριασµό του Κυρίου του Έργου την αρµοδιότητα του δικαιούχου και της 

Αναθέτουσας αρχής. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 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. 

                                                 
3  Όσες από τις ενέργειες κρίνονται απαραίτητες µε βάση το στάδιο ωρίµανσης του έργου 
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• Να θέσει στη διάθεση του Φορέα Υλοποίησης τυχόν διαθέσιµο προσωπικό του, το 

οποίο δύναται να υποστηρίξει την επίβλεψη του Έργου. 

• 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 ∆ελτίου 

Πράξης. 

• 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 Έργου4, 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 την πραγµατοποίηση των πληρωµών του 

έργου, µε την υποστήριξη του Φορέα Υλοποίησης5 

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

αναλαµβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία του είτε αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο φορέα. 

• 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 ∆ικαιούχος 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 αποστέλλει στην αρµόδια 

Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας  

• Να συνεργαστεί µε τον Κύριο του Έργου για τη σύνταξη του Τεχνικού ∆ελτίου Πράξης 

και την υποβολή του Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας και 

να προβαίνει στις απαιτούµενες τροποποιήσεις του Τεχνικού ∆ελτίου Πράξης και στη 

σύνταξη των Τεχνικών ∆ελτίων Υποέργων.  

• Να τηρεί ως ∆ικαιούχος τους όρους χρηµατοδότησης της απόφασης ένταξης πράξης 

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

Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης 2014 - 2020.  

                                                 
4  Για την περίπτωση που υπάρχει πρακτικά τέτοια δυνατότητα από τον Κύριο του Έργου. 
5     πλην της εξαίρεσης για την οποία τα τιµολόγια απευθύνονται στο Φορέα Υλοποίησης 
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• 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 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 υποστηρίζει τον Κύριο του Έργου στην πραγµατοποίηση των πληρωµών του 

έργου6. 

• 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 - διοικητικά και επιχειρησιακά ικανός δικαιούχος έχει καταγράψει, κατά το δυνατόν, 

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 

ολοκλήρωση τους7. 

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

εξόφληση των παραστατικών, τα οποία έχουν εκδοθεί µε στοιχεία οφειλέτη αυτά του Κυρίου 

του Έργου8. 

Ειδικότερα, καθορίζεται ως αρµόδιος οικονοµικός υπόλογος το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης 

Θεσσαλίας 

 

ΆΡΘΡΟ 3 

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισµός για την εκτέλεση του Έργου της προγραµµατικής σύµβασης 

ανέρχεται στο ενδεικτικό ποσό των 4.000.000,00 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., 

εργολαβικού οφέλους, αναθεωρήσεων και απροβλέπτων (ανάλογα αν πρόκειται για έργο, 

µελέτη, προµήθεια, υπηρεσία). 

                                                 
6  Τα τιµολόγια θα πρέπει να απευθύνονται στον Κύριο του Έργου, πλην της εξαιρετικής περίπτωσης, 

που δεν απαιτείται µεταβίβαση παγίων και είναι επιλέξιµος ο ΦΠΑ του Έργου. 
7  Η παράγραφος αυτή και το Παράρτηµα ΙΙ τίθενται σε όσες περιπτώσεις εκ του αντικειµένου της 

προγραµµατικής σύµβασης κρίνεται αναγκαίο. 

 
8
  Η πρόβλεψη αυτή µπορεί να παραλειφθεί στην περίπτωση που η διαδικασία παράδοσης του έργου 

από τον Φορέα Υλοποίησης στον Κύριου του Έργου δεν περιλαµβάνει και µεταφορά παγίων (π.χ. 
οδικά έργα). 
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Το ποσό αυτό µπορεί να αναπροσαρµοσθεί σύµφωνα µε υποδείξεις της Κοινής Επιτροπής 

Παρακολούθησης µε τη σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π. 

Θεσσαλίας,, εφόσον τροποποιηθούν όπως προβλέπεται τα χρηµατοδοτικά στοιχεία της πράξης. 

Ο Φορέας Υλοποίησης δεν µπορεί να αναλάβει συµβατικές δεσµεύσεις έναντι τρίτων, που 

υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούµενη έγκριση από τον Κύριο του Έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

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 ενδεικτική 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 Καρδίτσα. 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από9 :  

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

µε τον αναπληρωτή του 

• έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης µε τον αναπληρωτή του και  

• ένα (1) µέλος υποδεικνυόµενο από τον φορέα χρηµατοδότησης της Πράξης (∆/νση 

Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιφέρειας Θεσσαλίας), µε τον αναπληρωτή του.  

Το αργότερο εντός 15 ηµερών από την έκδοση της απόφασης ένταξης της πράξης στο 

Θεσσαλίας 2014-2020, οι συµβαλλόµενοι φορείς και ο φορέας χρηµατοδότησης (∆/νση 

Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιφέρειας Θεσσαλίας) 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.  

                                                 
11   ∆ιαµορφώνεται κατά την κρίση των συµβαλλοµένων µερών 
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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 

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 

έναντι του Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του. Έναντι των τρίτων 

ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται εις ολόκληρο από κοινού µε τον Κύριο του Έργου. 
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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 ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

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 ∆ικαστήρια 

της Καρδίτσας 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΧΡΗΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 10 

Προκειµένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύµβασης και στο πλαίσιο 

των συµφωνηµένων δικαιωµάτων και υποχρεώσεων των συµβαλλοµένων είναι δυνατή: 

Α) η απασχόληση προσωπικού του Κυρίου του Έργου στο 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.  

Β) η παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων και µέσων του Κυρίου 

Έργου στο Φορέα Υλοποίησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ 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 

                                                 
10  Για την περίπτωση που είναι εφικτή η µεταφορά.  
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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. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

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 Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. 

Θεσσαλίας. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για την Ιερά Μητρόπολη 
Θεσσαλιώτιδος και 
Φαναριοφερσάλων 

Ο Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης 

 

 

Νικόλαος - Τιµόθεος Άνθης 

 
Για την Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Ο Περιφερειάρχης 

 

Κωνσταντίνος Αγοραστός 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

1. Τίτλος Πράξης:  

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ 

ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙ∆ΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ» 

1.1 τίτλος υποέργου 1: «ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ» 

1.2 τίτλος υποέργου 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» 

1.3 τίτλος υποέργου 3: «ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ» 

1.4 τίτλος υποέργου 4: «ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ» 

2. Φορέας πρότασης (κύριος του έργου) 
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙ∆ΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ 
3. ∆ικαιούχος (Φορέας υλοποίησης) 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
4. Φορέας λειτουργίας 
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙ∆ΟΣ ΚΑΙΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ 
 
5. Φυσικό αντικείµενο της Πράξης 11 
Το έργο  αφορά στην αποπεράτωση υπάρχοντος κτιρίου, στην ανέγερση των προτεινόµενων 

προσθηκών και στην προµήθεια του απαραίτητου εξοπλισµού για την πλήρη λειτουργία του Κέντρου 

Πρόνοιας και Φιλανθρωπίας Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων στην Καρδίτσα. Το 

οικόπεδο, εντός του οποίου πρόκειται να κατασκευαστεί το κτίριο, είναι επιφάνειας 2370,20 τ.µ. και 

βρίσκεται στο Ο.Τ. 19α του σχεδίου Πόλης Καρδίτσας, επί των οδών Πίνδου και Μπιζανίου. Σηµειώνεται 

ότι το σύνολο του οικοπέδου, πλην του χώρου που καταλαµβάνει το υπάρχον κτίριο µετά των προς 

ανέγερση προσθηκών, είναι χαρακτηρισµένο από την αναθεώρηση του σχεδίου Πόλης Καρδίτσας ως 

Κ.Χ.Π.   

Το κτίριο αποτελείται από το ισόγειο, το µεσοπάτωµα και τέσσερις άνω του ισογείου ορόφους. 

Το ισόγειο έχει εµβαδόν 420,98 τ.µ. και αποτελείται από εντευκτήριο, κουζίνα, τραπεζαρία συσσιτίου, 

γραφείο, αποθήκη, W.C., αποδυτήρια και δύο κλιµακοστάσια µε τους αντίστοιχους ανελκυστήρες. 

Το µεσοπάτωµα άνω του ισογείου έχει εµβαδόν 29,41 τ.µ. και αποτελείται από W.C. και το 

κλιµακοστάσιο µε τον ανελκυστήρα. 

Ο Α’ όροφος έχει εµβαδόν 430,01 τ.µ. και αποτελείται από αίθουσα ψυχολογικής, κοινωνικής και 

ψυχαγωγικής υποστήριξης ευπαθών κοινωνικών οµάδων, φουαγιέ, χώρο µεταφραστών, καµαρίνια, W.C., 

αποδυτήρια και το χώρο που καταλαµβάνουν τα δύο κλιµακοστάσια µε τους ανελκυστήρες. 

Ο Β’ όροφος έχει εµβαδόν 430,01 τ.µ. και αποτελείται από τράπεζες ιµατίων, αίθουσα διάθεσης 

αντικειµένων και προϊόντων, γραφεία, αποθήκη, W.C. και από δύο ως ανωτέρω κλιµακοστάσια µε τους 

αντίστοιχους ανελκυστήρες. 

Ο Γ’ όροφος έχει εµβαδόν 430,01 τ.µ. και αποτελείται από αίθουσες κοινωνικών φροντιστηρίων µε τους 

αντίστοιχους χώρους αναµονής, γραφεία, αποθήκη, W.C., και το χώρο των δύο κλιµακοστασίων. 

Ο ∆’ όροφος έχει εµβαδόν 420,98 τ.µ. και αποτελείται από ξενώνες φιλοξενίας µε εσωτερικά W.C., 

καθιστικό, γραφείο, παρεκκλήσι, κουζίνα, αποθήκες και τα κλιµακοστάσια. 

Το υπάρχον κτίριο (που είναι ήδη συνδεδεµένο µε τα δίκτυα ∆ΕΗ, ΟΤΕ και ∆ΕΥΑΚ) και οι προς ανέγερση 

προσθήκες, έχουν φέρουσα κατασκευή από οπλισµένο σκυρόδεµα, οι τοίχοι πλήρωσης αποτελούνται 

                                                 
11Συντάσσεται αντλώντας στοιχεία από την τεχνική έκθεση και τεχνική περιγραφή της µελέτης. 
Περιλαµβάνει οπωσδήποτε τους βασικούς δείκτες εκροών 
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από ελαφρές κατασκευές (3∆, τσιµεντοσανίδες και γυψοσανίδες) και η στέγη προβλέπεται ξύλινη µε 

επικάλυψη από κεραµίδια ρωµαϊκού τύπου. Αναλυτικότερα σύµφωνα µε την µελέτη προβλέπονται η 

κατασκευή  όλων των οικοδοµικών και ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών και της στέγης όπως 

κατασκευές από σκυρόδεµα, τοιχοποιίες, υλικά επίστρωσης δαπέδων, υαλοστάσια, υαλοπίνακες,  θύρες 

εσωτερικές και εξωτερικές, επενδύσεις µε πλακίδια στους χώρους υγιεινής, εξοπλισµός χώρων υγιεινής, 

χρωµατισµοί εσωτερικά και εξωτερικά του κτιρίου, κατασκευή στέγης,  πάσης φύσεως µονώσεις, 

αρµοκάλυπτρα, ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες για την πλήρη κατασκευή και λειτουργία του κτιρίου.  

Η κατασκευή του κτιρίου, όπως και όλες οι οικοδοµικές και ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες και ο 

εξοπλισµός θα είναι πλήρεις και τεχνικά άρτιες. Κατά την κατασκευή είναι δυνατές περιορισµένες 

τροποποιήσεις, όπως επιτρέπονται από τις κείµενες διατάξεις, χωρίς να αλλάζουν το «βασικό σχέδιο». 

Το έργο περιλαµβάνει τέσσερα (4) υποέργα 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 

ΥΠΟΕΡΓΟ 4: ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

  

6. Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης 

Το «Κέντρο Πρόνοιας και Φιλανθρωπίας της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων» 

πρόκειται να ανεγερθεί σε οικόπεδο επιφάνειας 2370,20 τ.µ. στο Ο.Τ. 19α του σχεδίου Πόλης 

Καρδίτσας, επί των οδών Πίνδου και Μπιζανίου, σε κεντρικό σηµείο της Πόλης, πλησίον της ∆ηµοτικής 

Πινακοθήκης, του Αρχαιολογικού Μουσείου και του Ιερού Ναού της Ευαγγελιστρίας. 

Το οικόπεδο, πλην του χώρου που καταλαµβάνει το υπάρχον κτίριο και οι προς ανέγερση προσθήκες 

είναι χαρακτηρισµένο από την αναθεώρηση του σχεδίου Πόλης Καρδίτσας ως Κ.Χ.Π.. Το περίγραµµα 

δόµησης εγκρίθηκε µε την 4668/15-11-2005 απόφαση του Νοµάρχη Καρδίτσας, που δηµοσιεύτηκε στο 

1313/∆/2-12-2005 ΦΕΚ σε συνδυασµό µε το µέγιστο ύψος 18.00 µ. που ισχύει για την περιοχή. 

6. Προϋπολογισµός: (ενδεικτικός) 

 

Προϋπολογισµός υποέργου 1  
«ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ» 

3.000.000,00 € 

Προϋπολογισµός υποέργου 2  
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» 900.000,00 € 

Προϋπολογισµός υποέργου 3 
«ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ» 10.000,00 € 

Προϋπολογισµός υποέργου 4 
«ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ» 90.000,00 € 

Συνολικός προϋπολογισµός Πράξης 4.000.000,00 € 

 

8.∆ιάρκεια υλοποίησης (ενδεικτική) 

 ∆ιάρκεια σε µήνες 

Υποέργο 1  
«ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ» 

24 

Προϋπολογισµός υποέργου 2  
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» 

6 
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Προϋπολογισµός υποέργου 3 
«ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ» 1 

Προϋπολογισµός υποέργου 4 
«ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ» 1 

Σύνολο Πράξης 32 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ12 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 :ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ13 

Έγγραφο / απόφαση 

Φορέας έγκρισης ή 

αδειοδότησης 

Αριθµός πρωτ./ 

ηµεροµηνία 

Έγκριση περιγράµµατος δόµησης – 

τροποποίηση ρυµοτοµικού στο ΟΤ 19Α 

4668/15-11-2005 

απόφαση Νοµάρχη 

Καρδίτσας 

1313/∆/2-12-2005 ΦΕΚ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                 
12 Το περιεχόµενο των πινάκων είναι ενδεικτικό. 
13Στον 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, Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.) 

Ενέργεια 
Υπεύθυνος φορέας 

κύριος του έργου φορέας υλοποίησης 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Χ  

ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ  Χ 

Α∆ΕΙΑ ∆ΟΜΗΣΗΣ Χ  

ΛΟΙΠΕΣ ΤΥΧΟΝ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ Χ Χ 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΕΡΙΒΑΛ. Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ  Χ 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΣΥ ∆ΗΜΟΠΡ. Χ X 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ∆ΗΜΟΠΡ.  Χ 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ∆ΗΜΟΠΡ.  Χ 

   

   

   

   

•  
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