
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Μακρυχώρι 16-11-2016 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                      Αριθ. πρωτ.          11966 

Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ                
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 24/2016 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών 

 
Σήμερα στις 11 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00’ 

το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο», ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 11596/07-11-16  πρόσκληση του 
Προέδρου του Δ. Σ.  που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας 
και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 95 του Ν. 3463/2006) για την 
συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Σ/λων ήταν: 

 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  ( 21 ) 

1. Τσέτσιλας Δημήτριος  14. Μπίκας Χρήστος 

2. Τσάτσαρης Χρήστος  15. Τζέκας Θωμάς 

3. Τσούγιας Χρήστος  16. Μανώλης Γεώργιος 

4. Μπουζέκης Ευθύμιος  17. Κυρίτσης Γεώργιος 

5. Έξαρχος Γεώργιος  18. Βλάγκας Ιωάννης 

6. Τσιαπλές Θωμάς  19. Καραναστάσης Αθανάσιος  

7. Τσεργάς Κων/νος  20. Νικολάου Γεώργιος  

8. Τσιόπα-Λύτρα Γεωργία  21. Ντόντος Γεώργιος 

9. Καρατέγος Μιχάλης  22. -- 

10. Ζάχος Βασίλειος  23. -- 

11. Σαϊτης Αστέριος  24. -- 

12. Διψάνας Αχιλλεύς  25.  

13. Μαϊμάρης Δημήτριος  26. -- 

 
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 6 ) 

1. Ζησάκη Ξανθή  5. Γκατζόγιας Παναγιώτης 

2. Κακαγιάννης Χρήστος  6. Νταφούλης Κων/νος 

3. Αργυρίου Ιωάννης  Αν και νόμιμα κληθέντες 

4. Πανάγου Ελευθερία   

 

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Κολλάτος Κων/νος. 
    Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

Προσκλήθηκαν και παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών  Κοινοτήτων 
[Κολότυχος Γεώργιος, Μιχαλάκης Σ., Ζαφείρης Ζ., Λαϊνας Αθ., Σεβδαλής Ελ.] καθώς και οι  
εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων [Καραμανές Νικ., Σουκοβέλου Π]. 

   Ο  Πρόεδρος   του δημοτικού συμβουλίου κ. Τσέτσιλας  ύστερα από την διαπίστωση 
ύπαρξης απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας 
διάταξης για συζήτηση.  
 
ΘΕΜΑ (4ο) «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης  με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, για 
την εκτέλεση του έργου: ‘Προσθήκη αιθουσών διδασκαλίας, για την κάλυψη των αναγκών 
του Δημοτικού σχολείου Μακρυχωρίου’»  
Αριθμός   Απόφασης ( 184) 
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Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος κ. Κολλάτος Κων. 
 
 Στις 31 Οκτωβρίου 2016 και με αριθ. πρωτ. 4361, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του 
Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020, ανήρτησε την  
Πρόσκληση με κωδικό 024 για τη υποβολή προτάσεων έργων στον Άξονα Προτεραιότητας 2.β 
«Υποδομές στήριξης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από 
το ΕΤΠΑ. 
 
Αναλυτικά η πρόσκληση : 

 Πρόσκληση 024 (αρ. πρωτ. 4361/31-10-2016 με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» : 

 
Η Πρόσκληση απευθύνεται στους Δήμους της Περιφέρειας Θεσσαλίας και αφορά στην κάλυψη 
αναγκών κτιριακών υποδομών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης και συγκεκριμένα αυτών που 
αφορούν σε κτιριακή υποδομή για:  
Α) σχολικές μονάδες που λειτουργούν σε διπλοβάρδια. 
Β) μισθωμένα κτίρια (συμπεριλαμβανομένης της παραχώρησης κτιρίου έτερης χρήσης και μη 
κατάλληλου). 
Γ) προσθήκη που αφορά αποκλειστικά σε αίθουσες διδασκαλίας. 
Οι  κτιριακές απαιτήσεις θα προκύπτουν από εγκεκριμένο κτιριολογικό πρόγραμμα από το 
Υπουργείο Παιδείας.  
 
Θεματικός Στόχος:  Επένδυση στην εκπαίδευση και κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και 
στη δια βίου μάθηση.   Κωδ.10 
Επενδυτική Προτεραιότητα: Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική 
κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη δια βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών 
κατάρτισης και εκπαίδευσης.   Κωδ. 10 α 
Ειδικός Στόχος: Αύξηση της ελκυστικότητας και της προσβασιμότητας του μαθητικού και 
φοιτητικού πληθυσμού στις σχολικές και πανεπιστημιακές μονάδες.  Κωδ. 2β5.1 
 
Στην παραπάνω πρόσκληση προτιθέμεθα να υποβάλουμε πρόταση χρηματοδότησης του έργου 
«Προσθήκη αιθουσών διδασκαλίας για την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Σχολείου 
Μακρυχωρίου»  προϋπολογισμού 2.120.000,00 € και συγκεκριμένα : 
 

ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ/ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕΝΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

1 2 3 4 

051: Εκπαιδευτική 
Υποδομή για σχολική 
εκπαίδευση (Δημοτικό και 
Γενική Δευτεροβάθμια) 

10α.2β.5.1.2: Αναβάθμιση 
των υποδομών α/θμιας 
και β/θμιας εκπαίδευσης 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

3.750.000 

 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

Α/Α ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ 

1 01/11/2016 31/11/2016 

 
Όμως για την υποβολή πρότασης για ένταξη και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων 
του ΕΣΠΑ είναι απαραίτητη η τεκμηρίωση της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας του 
δικαιούχου.  
Ο Δήμος μας, ως Κύριος του Έργου, δεν έχει εμπειρία στην κατασκευή σχολικών κτιρίων και δεν 
καλύπτει τις απαιτήσεις για την εκτίμηση της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας ως 
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δικαιούχου του προς υλοποίηση Έργου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις της 
προγραμματικής περιόδου 2014-2020.  
Ο δε Φορέας Υλοποίησης, Περιφέρεια Θεσσαλίας, διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις 
(τεχνικές και οικονομικές υπηρεσίες, αποφαινόμενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κλπ) για την 
υλοποίηση του εν λόγω έργου και μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή σχολικών κτιρίων καθώς 
έχει πραγματοποιήσει όλα τα υφιστάμενα σχολικά κτίρια της περιφερειακής ενότητας Λάρισας 
 
Σύμφωνα με το αρ 100 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 9 του άρθρου 8 
του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α') και ισχύει σήμερα είναι δυνατή η μεταβίβαση 
της αρμοδιότητας υλοποίησης των έργων από τον Δήμο στην Περιφέρεια η οποία διαθέτει και 
δύναται να τεκμηριώσει την διοικητική και επιχειρησιακή του ικανότητας ως δικαιούχου της 
πράξης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΣΠΑ 2014-20 και το σχετικό πλαίσιο υλοποίησης των 
πράξεων. 
Το Ν.4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 
για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ2675 Α/23-12-2014). 
Την ΥΑ 81986/ΕΥΘΥ 712 /31-7-2015 Εθνικοί κανόνες εκλεξιμότητας δαπανών για τα 
προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020. Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από τις Αρχές διαχείρισης και Ενδιάμεσους 
φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων. (ΦΕΚ 1822 Β/24 
-8-2015.) 
Το Εγχειρίδιο του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ 2014 –2020 και ειδικότερα το 
παράρτημα Ι «Οδηγός διαχειριστικής ικανότητας δικαιούχων» του οδηγού αξιολόγησης. 
Σύμφωνα με την παρ 1 του άρθρου 100 του ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 9 
του άρθρου 8 του Ν.4071/2012, ορίζεται μεταξύ των άλλων ότι: "Για τη μελέτη και εκτέλεση 
έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών κάθε 
είδους, οι δήμοι, οι περιφέρειες, οι σύνδεσμοι δήμων, οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων, η 
Κεντρική 'Ένωση Δήμων Ελλάδας και η 'Ένωση Περιφερειών, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου 
δικαίου, τα οποία συνιστούν ή στα οποία συμμετέχουν οι προαναφερόμενοι φορείς, καθώς και 
Ν.Π.Ι.Δ. στα οποία συμμετέχουν ή συνιστούν η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Ένωση 
Περιφερειών, οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, οι επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τα δημοτικά και περιφερειακά ιδρύματα, καθώς και 
κοινωφελή ιδρύματα και κληροδοτήματα και τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στα 
οποία περιλαμβάνονται και τα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, μπορούν να συνάπτουν 
προγραμματικές συμβάσεις με το Δημόσιο, μεταξύ τους ή και με φορείς του δημόσιου τομέα 
της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν.1256/1982, μεμονωμένα ή από κοινού. Οι ανωτέρω συμβάσεις 
υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με τη 
σχετική νομοθεσία». 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει με σχετική απόφασή του, να προβεί στην έγκριση του 
σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης και την υπογραφή αυτής για την υποβολή πρότασης και 
υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Προσθήκη αιθουσών διδασκαλίας για την κάλυψη των 
αναγκών του Δημοτικού Σχολείου Μακρυχωρίου»  προϋπολογισμού 2.120.000,00 €. 
 
 Κατόπιν των ανωτέρω ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  την Έγκριση σύναψης Προγραμματικής 
σύμβασης με την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  για την υλοποίηση του παραπάνω έργου  για το 
οποίο θα υποβληθεί αίτηση χρηματοδότησης στα πλαίσια της Πρόσκλησης 024  (αρ. πρωτ. 
4361/31-10-2016) με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β’/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  της Ε.Υ.Δ. ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020.  
Επισυνάπτεται σχέδιο Προγραμματικής σύμβασης σύμφωνο με το υπόδειγμα του οδηγού 
αξιολόγησης της σχετικής πρόσκλησης.  
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 Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά. 
 Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του 
Ν.3463/2006, τις ανωτέρω διατάξεις, την εισήγηση του θέματος και  μετά από διαλογική 
συζήτηση.   

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α  
 

 Ε γ κ ρ ί ν ε ι  την Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης, για την υλοποίησης της Πράξης 
με τίτλο: «Προσθήκη αιθουσών διδασκαλίας για την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού 
Σχολείου Μακρυχωρίου», δαπάνης προϋπολογισμού 2.120.000,00€, μεταξύ του Δήμου Τεμπών 
(Κύριος του Έργου) και της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Φορέας Υλοποίησης), σύμφωνα με το 
επισυναπτόμενο σχέδιο, ως αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 
  
 Εξουσιοδοτεί  το  Δήμαρχο Τεμπών, για  τις περαιτέρω ενέργειες και την υπογραφή της 
σχετικής σύμβασης. 
 

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 184/2016 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
 Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
 Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου ως παρακάτω: 
 
 Ο Πρόεδρος          Τα Μέλη 
              (υπογραφή)                    (υπογραφές) 

Πιστό αντίγραφο 
O Πρόεδρος Δ.Σ. 

 
Τσέτσιλας Δημ. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ1 

«ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ» 

 
Στην Λάρισα  σήμερα την …………… 2016, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων : 

1. του Δήμου Τεμπών, που εδρεύει στο Μακρυχώρι, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο 
κο Κωνσταντίνο Κολλάτο 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 Θεσσαλίας 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 Διοίκησης – 
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  ………/2016 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Τεμπών για την έγκριση του σχεδίου της 
Προγραμματικής Σύμβασης και την υπογραφή της  

5. Την ……………. Απόφαση 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 Περιφέρειας Θεσσαλίας 
προγραμματίζει την υλοποίηση της πράξης «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ 
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ», η οποία θα αναφέρεται στο εξής χάριν 
συντομίας «το Έργο». 
Η προτεινόμενη πράξη αφορά την αναβάθμιση του υπάρχοντος Δημοτικού Σχολείου Μακρυχωρίου 
καθώς με τις συνενώσεις των σχολείων στο πλαίσιο του «Καλλικράτη», οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις δεν 
επαρκούν για τη στέγαση των μαθητών του σχολείου. Στο υπάρχον σχολικό συγκρότημα, υφίστανται ήδη 
δύο κτίρια (κτίριο προ του 1955 και κτίριο με οικοδομική άδεια 412/1983) τα οποία δεν καλύπτουν 
επαρκώς τις ανάγκες του Καλλικρατικού Δημοτικού Σχολείου Μακρυχωρίου. Ας σημειωθεί ότι στον 
αύλειο χώρο του σχολείου και λόγω της ανεπάρκειας των υφιστάμενων αιθουσών λειτουργούν εξωτερικά 
WC, κυλικείο, αλλά και πρόχειρης κατασκευής αίθουσες (κοντέινερ), οι οποίες χρησιμοποιούνται ως 
ολοήμερο σχολείο και είναι οι πλέον ακατάλληλες. 
Δεδομένου ότι: 

 ο Κύριος του Έργου δεν έχει εμπειρία στην κατασκευή σχολικών κτιρίων και δεν καλύπτει 
πλήρως τις απαιτήσεις –λόγω υποστελέχωσης και φόρτου εργασίας- 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 και μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή σχολικών κτιρίων καθώς έχει πραγματοποιήσει όλα 
τα υφιστάμενα σχολικά κτίρια της περιφερειακής ενότητας Λάρισας 

τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 3852/2010, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία 
προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της.   
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ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η άσκηση της αρμοδιότητας υλοποίησης 
της Πράξης «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ» («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 αρμοδιότητας να 
λειτουργήσει ως δικαιούχος του Έργου έναντι της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας και να εκτελέσει τις 
παρακάτω ενέργειες (ενδεικτικά)

2
:  

1. Ωρίμανση του Έργου (έλεγχος πληρότητας, θεώρηση και σύνταξη μελετών ) 
2. Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης. 
3. Σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Πράξης για την ένταξη 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, οι οποίες συνυπογράφονται από τον Κύριο 

του Έργου. 
7. Σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων υποέργων. 
8. Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου. 
9. Παρακολούθηση χρηματοροών και εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του 

Έργου. 
10. Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του 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 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων. Διευκρινίζεται 
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 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. 

 Ωρίμανση έργου (λήψη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων). 

 Να θέσει στη διάθεση του Φορέα Υλοποίησης 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 Δελτίου 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 Έργου
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, 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. 

                                                 
2  Όσες από τις ενέργειες κρίνονται απαραίτητες με βάση το στάδιο ωρίμανσης του έργου 
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 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 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 αποστέλλει στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

 Να συνεργαστεί με τον Κύριο του Έργου για τη σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και την 
υποβολή του στην  Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας 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 Κύριο του Έργου) 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 πραγματοποιεί τις πληρωμές του έργου. 

 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 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 τους. 
 

ΑΡΘΡΟ 3 
ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο 
ποσό των 2.120.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., εργολαβικού οφέλους, αναθεωρήσεων 
και απροβλέπτων. 
Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί σύμφωνα με υποδείξεις της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας 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 
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. 
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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 τη Λάρισα. 
 
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από:  

 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 την ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας, με τον αναπληρωτή του.  
 
Το αργότερο εντός 15 ημερών από την έκδοση της απόφασης ένταξης της πράξης στο Ε.Π. Θεσσαλίας, οι 
συμβαλλόμενοι φορείς και η ΕΥΔΕΠ 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.  
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 
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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. 

 
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 της Λάρισας.  

 
ΑΡΘΡΟ 10 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
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 
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. 

 
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 

ΑΔΑ: ΩΒΕΛΩΗ7-3ΥΚ



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 ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για το Δήμο Τεμπών                  Για την Περιφέρεια Θεσσαλίας 
     Ο Δήμαρχος                  Ο Περιφερειάρχης  
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΑΤΟΣ                                    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

1. Τίτλος Πράξης 
1.1 τίτλος υποέργου 1: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ  
                                     ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ 
1.ν τίτλος υποέργου ν: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ  
                                     ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ 
2. Φορέας πρότασης (κύριος του έργου): ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 
3. Δικαιούχος (Φορέας υλοποίησης): ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
4. Φορέας λειτουργίας: ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 
5. Φυσικό αντικείμενο της Πράξης : Η Αναβάθμιση του υπάρχοντος Δημοτικού Σχολείου Μακρυχωρίου 
καθώς με τις συνενώσεις των σχολείων στο πλαίσιο του «Καλλικράτη», οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις δεν 
επαρκούν για τη στέγαση των μαθητών του σχολείου. Στο υπάρχον σχολικό συγκρότημα, υφίστανται ήδη 
δύο κτίρια (κτίριο 1 προ του 1955 και κτίριο 2 με οικοδομική άδεια 412/1983) τα οποία δεν καλύπτουν 
επαρκώς τις ανάγκες του Καλλικρατικού Δημοτικού Σχολείου Μακρυχωρίου.  
Κρίθηκε αναγκαία η προσθήκη κτιρίου για τον εκσυγχρονισμό και την σωστή λειτουργία του σχολείου. 
Με το προτεινόμενο έργο  πρόκειται να γίνει προσθήκη διώροφου νέου κτιρίου με υπόγειο (κτίριο 3), 
αλλαγή χρήσης των χώρων των υφιστάμενων κτιρίων 1 και 2, καθώς επίσης κατεδάφιση 2 σχολικών 
αιθουσών (κοντέινερ) και κυλικείου. 
Το νέο κτίριο 3 έρχεται να καλύψει τις υπάρχουσες ανάγκες σε αίθουσες διδασκαλίας και βοηθητικούς 
χώρους (γραφεία, ιατρείο, αποθήκες κλπ). Πρόκειται να κτισθεί στην νοτιανατολική πλευρά του 
οικοπέδου αξιοποιώντας την υπάρχουσα υψομετρική διαφορά του εδάφους ούτως ώστε αφενός μεν να 
προκύψει υπόγειος χώρος, αφετέρου δε το ισόγειο να έχει άμεση πρόσβαση στον υπάρχοντα αύλειο 
χώρο.  
Η θέση του κτιρίου στο συγκεκριμένο σημείο βοηθά στην ενοποίηση των τριών κτιρίων και υποστηρίζεται 
με την κατασκευή περγκόλων και χώρου καθιστικού. Διαφορετικά χρωματικά υλικά δαπέδου βοηθούν 
στην οριοθέτηση της κίνησης από το ένα κτίριο στο άλλο και παράλληλα τα ενοποιούν. Την ανάπλαση 
του αύλειου χώρου ολοκληρώνει η δημιουργία γηπέδου καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης, οι ράμπες 
πρόσβασης των Α.Με.Α και το οργανωμένο πράσινο.  
Όσον αφορά την αισθητική ένταξη του κτιρίου στο χώρο, οι όγκοι και οι γραμμές του είναι καθαρές και 
εναρμονίζονται με τα υπάρχοντα κτίρια. 
Στο κτίριο 3, στο επίπεδο του υπογείου κατασκευάζονται αποθηκευτικοί χώροι και χώροι για τις 
εγκαταστάσεις ηλεκτρομηχανολογικών. Στο επίπεδο του ισογείου κατασκευάζονται αίθουσες 
διδασκαλίας, χώροι διοίκησης και χώροι υγιεινής. Στο επίπεδο του ορόφου κατασκευάζονται αίθουσες 
διδασκαλίας, αίθουσα υπολογιστών και χώροι υγιεινής. 
Στο κτίριο 1 δημιουργείται ένα κυλικείο με άμεση επαφή με το εστιατόριο, χώροι βιβλιοθήκης, χώρος 
εργαστηρίου φυσικοχημείας και χώροι υγιεινής. 
Στο κτίριο 2 δημιουργείται χώρος ιατρείου, αναμορφώνονται οι χώροι υγιεινής και παραμένουν οι 
αίθουσες διδασκαλίας. 
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6. Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης: ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ 

 
7. Προϋπολογισμός:2.120.000,00 € 

Προϋπολογισμός υποέργου 1 2.120.000,00€ 

  

Προϋπολογισμός υποέργου ν 2.120.000,00€ 

Συνολικός προϋπολογισμός Πράξης 2.120.000,00€ 

 
8.Διάρκεια υλοποίησης  

 Διάρκεια σε μήνες  

υποέργο 1  

  

υποέργο ν  

Σύνολο Πράξης 24 
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