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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 1/2018 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών 

 
 Σήμερα στις 25 του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00’ το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο», ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 539/19-01-18  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  ( 22 ) 

1. Καρατέγος Μιχάλης   14. Αργυρίου Ιωάννης 

2. Τσεργάς Κων/νος  15. Τσέτσιλας Δημήτριος  

3. Τσιαπλές Θωμάς   16. Μανώλης Γεώργιος 

4. Μπουζέκης Ευθύμιος  17. Κυρίτσης Γεώργιος 

5. Νταφούλης Κων/νος  18. Τσούγιας Χρήστος                               

6. Σαϊτης Αστέριος  19. Καραναστάσης Αθανάσιος  

7. Πανάγου Ελευθερία   20. Νικολάου Γεώργιος  

8. Ζησάκη Ξανθή  21. Μαϊμάρης Δημήτριος
 

9. Τσάτσαρης Χρήστος  22. Ντόντος Γεώργιος 

10. Τσιόπα-Λύτρα Γεωργία    23. -- 

11. Διψάνας Αχιλλεύς  24. -- 

12. Ζάχος Βασίλειος  25. 
--
 

13. Βλάγκας Ιωάννης  26. -- 

   
 Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 5 ) 

1. Μπίκας Χρήστος  4. Έξαρχος Γεώργιος 

2. Γκατζόγιας Παναγιώτης  5. Τζέκας Θωμάς  

3. Κακαγιάννης Χρήστος  Αν και νόμιμα κληθέντες 

 
 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., Γαγάρας Νικ., Καραπάνου-Μαγαλιού Άννα, 
Σεβδαλής Ελ.] καθώς και οι  εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων [Λαγούρος Ι., Βλαχοστέργιος 
Γεώργιος, Μήτσιου Ι.]. 
  Ο  Πρόεδρος   του δημοτικού συμβουλίου κ. Καρατέγος Μιχάλης  ύστερα από την 
διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση του 
Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θέματος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα 
της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.  
 
ΘΕΜΑ (15ο ). «Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, για 
την εκτέλεση του έργου: ‘ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΣ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ’» 
Αριθμός   Απόφασης ( 15) 
 
 Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος κ. Τσεργάς Κων. 
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 Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, μας έστειλε την παρακάτω εισήγηση: 
………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………… 

 
                ΠΡΟΣ : 
       ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΜΠΩΝ 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 
ΘΕΜΑ : ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΣ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ». 
 
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες 
ενέργειες για την εγγραφή και την διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές εγκυκλίους οδηγιών και καθορισμού των ορίων 
πληρωμών του (όπως αυτά ορίζονται κατά έτος) για την εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΑ 
ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΣ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ». 
Καθώς τα ανωτέρω αφορούν πέντε (5) συνολικά Δήμους, η Περιφέρεια Θεσσαλίας μας προώθησε σχέδιο 
της εξαμερούς προγραμματικής σύμβασης που πρέπει να συναφθεί και υπογραφεί προκειμένου να 
υλοποιηθούν τα προβλεπόμενα του σχετικού προγραμματισμού της. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω σας παρακαλούμε όπως :  

 Εγκρίνετε την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας και των 
Δήμων Τεμπών, Φαρσάλων, Τυρνάβου, Αγιάς και Κιλελέρ,  για την υλοποίηση του παραπάνω 
έργου το οποίο θα χρηματοδοτηθεί  από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας 
Θεσσαλίας ΣΑΕΠ 017 και ειδικότερα τον Κ.Α 2013ΕΠ01700011. 

 Εξουσιοδοτήσετε τον Δήμαρχο Τεμπών κ. Κολλάτο Κωνσταντίνο να υπογράψει την εν λόγω 
εξαμερή προγραμματική σύμβαση. 

 Ορίσετε εκπρόσωπο του Δήμου Τεμπών (με τον αναπληρωτή του) στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης. 

 
Επισυνάπτεται το τελικό σχέδιο της Προγραμματικής σύμβασης.  
 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 
ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΙΤΣΙΟΥΒΑ 

Αρχιτέκτων μηχανικός 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με  το σχέδιο της Προγραμματικής σύμβασης, που 
σας δόθηκε,  ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ:  

 την Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας και των 
Δήμων Τεμπών, Φαρσάλων, Τυρνάβου, Αγιάς και Κιλελέρ,  για την υλοποίηση του 
παραπάνω έργου το οποίο θα χρηματοδοτηθεί  από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων Περιφέρειας Θεσσαλίας ΣΑΕΠ 017 και ειδικότερα τον Κ.Α 
2013ΕΠ01700011. 

 την Εξουσιοδότηση του Δήμαρχο Τεμπών κ. Κολλάτο Κωνσταντίνο, να υπογράψει την 
εν λόγω εξαμερή προγραμματική σύμβαση. 

 Τον ορισμό της κας. ΤΣΙΤΣΙΟΥΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ως  εκπρόσωπο του Δήμου Τεμπών  (με 
αναπληρώτρια την  κα. ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ) στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης 
 
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, την εισήγηση του Δημάρχου, το σχέδιο της Προγραμματικής  και  μετά από 
διαλογική συζήτηση. 
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Αποφασίζει  Ομόφωνα  
 

 την Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας και των 
Δήμων Τεμπών, Φαρσάλων, Τυρνάβου, Αγιάς και Κιλελέρ,  για την υλοποίηση του 
παραπάνω έργου το οποίο θα χρηματοδοτηθεί  από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων Περιφέρειας Θεσσαλίας ΣΑΕΠ 017 και ειδικότερα τον Κ.Α 
2013ΕΠ01700011, σύμφωνα με το σχέδιο της Προγραμματικής σύμβασης όπως 
επισυνάπτεται και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της απόφασης αυτής. 
 

 την Εξουσιοδότηση του Δήμαρχο Τεμπών κ. Κολλάτο Κωνσταντίνο, να υπογράψει την 
εν λόγω εξαμερή προγραμματική σύμβαση. 
 

 Τον ορισμό της κας. ΤΣΙΤΣΙΟΥΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ως  εκπρόσωπο του Δήμου Τεμπών  (με 
αναπληρώτρια την  κα. ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ) στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης. 
 

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 15/2018 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

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. 

 
Καρατέγος  Μιχ. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

««ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΣ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ»»  
 
Στη Λάρισα σήμερα την ……. του μηνός ………………………. του έτους 2018 οι παρακάτω φορείς καλούμενοι 
στο εξής “Συμβαλλόμενοι” :  
 

1. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ,  που εδρεύει στη Λάρισα, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον 
Περιφερειάρχη κ. Αγοραστό Κωνσταντίνο,  

2. Ο ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ, που εδρεύει στα Φάρσαλα, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο 
κ. Καραχάλιο Αριστομένη, 

3. Ο ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ που εδρεύει στον Τύρναβο, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο κ. 
Σαρχώση Παναγιώτη, 

4. Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ που εδρεύει στην Αγιά, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο κ. 
Γκουντάρα Αντώνιο, 

5. Ο ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ που εδρεύει στο Μακρυχώρι, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο κ. 
Κολλάτο Κωνσταντίνο, 

6. Ο ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ που εδρεύει στην Νίκαια, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο κ. 
Νασιακόπουλο Αθανάσιο, 

 
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 τα άρθρα 100 αυτού και 278. 

2. Τον Ν.3669/2008 (ΦΕΚ Α/116) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής 
δημοσίων έργων» 

3. Τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α/147) « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/Ε)». 

4. Την από ………….-……….-2018 και με α.α. …………… Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Θεσσαλίας περί σύναψης της παρούσας Προγραμματικής και εξουσιοδότησης του 
Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για την υπογραφή της. 

5. Την από ………….-……….-2018 και με α.α………………. Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Φαρσάλων  περί σύναψης της παρούσας Προγραμματικής και εξουσιοδότησης του Δημάρχου 
Φαρσάλων για την υπογραφή της. 

6. Την από ………….-……….-2018 και με α.α………………. Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Τυρνάβου περί σύναψης της παρούσας Προγραμματικής και εξουσιοδότησης του Δημάρχου 
Τυρνάβου για την υπογραφή της. 

7. Την από ………….-……….-2018 και με α.α………………. Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 
περί σύναψης της παρούσας Προγραμματικής και εξουσιοδότησης του Δημάρχου Αγιάς για την 
υπογραφή της. 

8. Την από ………….-……….-2018 και με α.α………………. Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τεμπών 
περί σύναψης της παρούσας Προγραμματικής και εξουσιοδότησης του Δημάρχου Τεμπών για 
την υπογραφή της. 

9. Την από ………….-……….-2018 και με α.α………………. Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλελέρ 
περί σύναψης της παρούσας Προγραμματικής και εξουσιοδότησης του Δημάρχου Κιλελέρ για 
την υπογραφή της. 

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 
 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
       Σύμφωνα με τα ανωτέρω άρθρα, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες μπορούν να συνάπτουν 
Προγραμματικές Συμβάσεις μεταξύ τους, για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων 
ανάπτυξης μιας περιοχής, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών κάθε είδους. 
        Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση σκοπό έχει την ανάπτυξη κοινών  πρωτοβουλιών για την άμεση 
και αποτελεσματικότερη εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΣ ΠΕ 
ΛΑΡΙΣΑΣ». Μεταξύ των συμβαλλομένων μερών 1.Περιφέρεια Θεσσαλίας (φορέας υλοποίησης και 
χρηματοδότησης της πράξης) 2. Δήμος Φαρσάλων (κύριος του έργου Αθλητικό Κέντρο Φαρσάλων) 3. 
Δήμος Τυρνάβου (κύριος του έργου Αθλητικό Κέντρο Δαμασίου) 4. Δήμος Αγιάς (κύριος του έργου 
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Αθλητικό Κέντρο Ανάβρας) 5. Δήμος Τεμπών (κύριος των έργων Αθλητικό Κέντρο Παραποτάμου, 
Συκουρίου και Μακρυχωρίου) 6.Δήμος Κιλελέρ (κύριος των έργων Αθλητικό Κέντρο Μελισσοχωρίου και 
Γαλήνης) υπογράφεται η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση, με την οποία καθορίζεται πλαίσιο 
συνεργασίας για την βελτίωση των ανοιχτών αθλητικών κέντρων της ΠΕ Λάρισας και συγκεκριμένα : 
 
Αθλητικό κέντρο Φαρσάλων, του Δήμου Φαρσάλων 
Αθλητικό κέντρο Δαμασίου,  του Δήμου Τυρνάβου 
Αθλητικό κέντρο Ανάβρας,  του Δήμου Αγιάς 
Αθλητικό κέντρο Παραποτάμου, του Δήμου Τεμπών 
Αθλητικό κέντρο Συκουρίου, του Δήμου Τεμπών 
Αθλητικό κέντρο Μακρυχωρίου, του Δήμου Τεμπών 
Αθλητικό κέντρο Μελισσοχωρίου, του Δήμου Κιλελέρ 
Αθλητικό κέντρο Γαλήνη, του Δήμου Κιλελέρ 

 
Οι εργασίες που θα εκτελεστούν  είναι: 
            Αφαίρεση και επαναπλήρωση επιφανειακού εδαφικού υποστρώματος, κατασκευή αρδευτικού 
δικτύου, διαμόρφωση εδαφικών κλίσεων με χρήση Laser, εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά, εργασίες 
βελτίωσης της αποστράγγισης των αγωνιστικών χώρων, με την δημιουργία καναλιών αποστράγγισης.  
        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 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση περιέχει: 
α. Το αντικείμενο της σύμβασης 
β. Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων. 
γ. Τους πόρους που θα διατεθούν για τη χρηματοδότησή του έργου. 
δ. Το χρόνο και τον τόπο ισχύος της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης. 
ε. Τη σύσταση και τις αρμοδιότητες της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης . 
στ. Τη διαιτησία, την επίλυση διαφορών και τις ρήτρες. 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

    Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η άσκηση της αρμοδιότητας υλοποίησης 
της πράξης ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΣ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ, από τον φορέα υλοποίησης και 
χρηματοδότησης (Περιφέρεια Θεσσαλίας) για λογαριασμό των κυρίων του έργου (Δήμοι Φαρσάλων, 
Τυρνάβου,  Αγιάς, Τεμπών, Κιλελέρ). 
    Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού της, α) ασκεί όλα τα 
καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη 
νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων και  
β) προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την εγγραφή και την διάθεση πιστώσεων από το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές εγκυκλίους 
οδηγιών και καθορισμού των ορίων πληρωμών του , όπως αυτά ορίζονται κατά έτος. 
     Για την ταχύτερη δυνατή και επιστημονικά αρτιότερη μελέτη και εκπόνηση του έργου, τα ως άνω 
συμβαλλόμενα μέρη εκφράζουν τη βούλησή τους για συνεργασία, με βάση τους όρους της σύμβασης 
αυτής. 

ΑΡΘΡΟ 3 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Α. Ο κύριος  του έργου (συμβαλλόμενοι Δήμοι Φαρσάλων, Τυρνάβου, Αγιάς, Τεμπών, Κιλελέρ) 
αναλαμβάνει: 
1. Να συνδράμει την Περιφέρεια Θεσσαλίας, παρέχοντας συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές για την 
ανάθεση υπηρεσιών ή εργασιών και την προμήθεια υλικών, όπου απαιτείται από τις ανάγκες της 
αποτελεσματικής προστασίας και λειτουργικότητας των αθλητικών κέντρων. 
2.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, εφόσον 
αυτό ζητηθεί. 
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3.Να διασφαλίζει την ελεύθερη πρόσβαση για τον φορέα υλοποίησης στους χώρους υλοποίησης των 
εργασιών καθώς και την χρήση παροχών κοινής ωφελείας. 
4. Να συνεργάζεται με τον φορέα υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του έργου. 
5. Να ορίσει εκπρόσωπό του στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης. 
Β. Ο φορέας υλοποίησης  του έργου ( Περιφέρεια Θεσσαλίας ) αναλαμβάνει: 
1. Να ενεργεί ως δικαιούχος για την υλοποίηση του έργου. 
2. Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα  και ανάλογα προσόντα, 
προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του έργου. 
3. Να συνεργαστεί με τον κύριο του έργου για τη σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Πράξης . 
4. Να καταρτίζει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών. 
5.Να διενεργεί τους διαγωνισμούς, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή των σχετικών 
συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία . 
6. Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των σχετικών 
συμβάσεων. 
7.Να προβεί στην παραλαβή του Έργου στο σύνολό του έως και την οριστική παραλαβή. 
8.Να προβεί στην παράδοση του Έργου στον Κύριο του έργου. 
9.Να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση του έργου και την απρόσκοπτη κατανομή των πιστώσεων. 
10.Να παρακολουθεί τις χρηματοροές  και να πραγματοποιεί τις πληρωμές του έργου. 
11.Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του έργου σε συνεργασία με τον κύριο 
του έργου. 
12. Να ορίσει εκπρόσωπό του στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης. 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Ο συνολικός Προϋπολογισμός του Έργου της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό 
των τετρακοσίων τριάντα χιλιάδων (430.000,00) ευρώ, συμπ/νου του Φ.Π.Α, εργολαβικού οφέλους, 
αναθεωρήσεων και απροβλέπτων. Η ως άνω δαπάνη βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
Περιφέρειας Θεσσαλίας ΣΑΕΠ 017 και ειδικότερα τον Κ.Α 2013ΕΠ01700011. 
Ο φορέας υλοποίησης και χρηματοδότησης (Περιφέρεια Θεσσαλίας) δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές 
δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγκριση από τον 
κύριο του έργου (συμβαλλόμενοι  Δήμοι). 
 

ΑΡΘΡΟ 5 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ –ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η Προγραμματική Σύμβαση ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της από τα συμβαλλόμενα μέρη και 
λήγει, με την ολοκλήρωση του Έργου και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία από το Φορέα 
Υλοποίησης. 
Η διάρκεια υλοποίησης καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι παρ.6 
Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον 
εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της Κοινής 
Επιτροπής Παρακολούθησης .Ενδεχόμενη παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής 
σύμβασης δεν μπορεί να συνεπάγεται επέκταση του φυσικού και του οικονομικού αντικειμένου αυτής. 
 

ΑΡΘΡΟ 6 
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Για την παρακολούθηση της υλοποίησης του αντικειμένου της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης 
συστήνεται επταμελής Επιτροπή με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα τη 
Λάρισα, αποτελούμενη από εκπροσώπους των συμβαλλομένων (με τους νόμιμους αναπληρωτές τους) ως 
ακολούθως: 
α. Έναν (1) εκπρόσωπο του Δήμου Φαρσάλων. 
β. Έναν (1) εκπρόσωπο του Δήμου Τυρνάβου. 
γ. Έναν (1) εκπρόσωπο του Δήμου Αγιάς. 
δ. Έναν (1) εκπρόσωπο του Δήμου Τεμπών . 
ε. Έναν (1) εκπρόσωπο του Δήμου Κιλελέρ 
στ. Δύο (2) εκπροσώπους της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 
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Τα μέλη (και οι αναπληρωτές τους) ορίζονται από τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα των 
συμβαλλομένων μερών. Καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει 
οποτεδήποτε τον εκπρόσωπό του στην Επιτροπή. 
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται εκπρόσωπος της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Η αναγκαία οργανωτική και 
γραμματειακή υποστήριξη για τη λειτουργία της Επιτροπής θα παρέχεται από τις Υπηρεσίες της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας. 
Η Επιτροπή λειτουργεί σύμφωνα με τις σχετικές περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης 
διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. 
2. Αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι: 
α. Η παρακολούθηση της εφαρμογής των αναφερομένων στην παρούσα Προγραμματική Σύμβαση. 
β. Ο συντονισμός μεταξύ των συμβαλλομένων μερών και η εν γένει επίλυση τυχόν προβλημάτων. 
γ. Η έγκριση ειδικότερων ρυθμίσεων για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση της παρούσας 
Προγραμματικής Σύμβασης. 
Η Επιτροπή εισηγείται για τα παραπάνω στα όργανα που είναι αντιστοίχως αρμόδια να προβούν σε 
ενέργειες κατά την κείμενη νομοθεσία. 
 

ΑΡΘΡΟ 7 
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 8 
ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

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 9 
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 10 
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 11 
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 συμβαλλόμενου της παρούσας για τις ανάγκες του Έργου, σε 
συμβαλλόμενο άλλον φορέα της παρούσης, μετά από ειδικότερη εξειδίκευση και απόφαση.  
Β)η παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων Φορέα της παρούσας για τις 
ανάγκες του Έργου, σε συμβαλλόμενο άλλον φορέα της παρούσης, μετά από ειδικότερη εξειδίκευση και 
απόφαση. 
 

ΑΡΘΡΟ 12 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

12.1 Υποκατάσταση.  
Απαγορεύεται ρητώς υποκατάσταση φορέα από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν χωρήσει 
υποκατάσταση, τότε ο Φορέας ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι των συμβαλλομένων στην 
παρούσα προγραμματική, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα αυτού. 
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12.2 Πνευματικά δικαιώματα.  
Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από τον Φορέα Υλοποίησης (και 
τους προστηθέντες και αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των 
συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης  για την υλοποίηση του Έργου ανήκουν στην 
ιδιοκτησία του κυρίου του έργου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα 
είναι 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 καταβολή αμοιβής. 
 
12.3 Εμπιστευτικότητα. 
Καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής, ο Φορέας Υλοποίησης (και οι 
προστεθέντες 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 13 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνο 
εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. Ενδεχόμενη παράταση της χρονικής διάρκειας  
της προγραμματικής σύμβασης δεν μπορεί να συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή του οικονομικού 
αντικειμένου αυτής. 
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 επτά (7)  πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος 
από ένα. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

   Για τον Δήμο Φαρσάλων 
       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ 

                            Για την Περιφέρεια Θεσσαλίας 
                                   Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
 
                              ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 

      
         Για το Δήμο Τυρνάβου                                                       Για το Δήμο Αγιάς 
               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
   
     ΣΑΡΧΩΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                                                 ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
 
         Για το Δήμο Τεμπών                                                                     Για το Δήμο Κιλελέρ 
               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
   
    ΚΟΛΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                                                             ΝΑΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
 
 

 

ΑΔΑ: ΩΑΡΓΩΗ7-ΕΣΡ



 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 
 
 

1. Τίτλος Πράξης: 
               ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΣ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 
 
2. Τεχνική περιγραφή της πράξης: 
 
2.1   ΕΚΣΚΑΦΕΣ 
 Αποξήλωση του υφιστάμενου χλοοτάπητα μετά του εδαφικού υποστρώματος σε συνολικό 
βάθος 10εκ. Όλα τα προϊόντα εκσκαφής θα απομακρυνθούν με φορτηγά αυτοκίνητα σε μέρος που θα 
καθορίσει η Επιβλέπουσα Υπηρεσία.  
 
2.2    ΕΔΑΦΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ 
Φυσικοχημικές ιδιότητες 
 
Α. Από άποψη μηχανικής σύστασης το εδαφικό υπόστρωμα πρέπει να ανήκει στην κατηγορία των 
ελαφρών εδαφών (αμμώδες) με ποσοστό άμμου μεγαλύτερο του 60%. 
 
Β. Το pH πρέπει να είναι γύρω στο ουδέτερο σημείο 
 
Γ. Ελεύθερο CaCO3 καλό είναι να μην υπάρχει αλλά αν υπάρχει να είναι σε χαμηλό ποσοστό (<10%) 
 
Δ. Η ειδική ηλεκτρική αγωγιμότητα (EC σε 25

ο
C) μετρούμενη σε MILLIMHOS/CM θα πρέπει να είναι 

μικρότερη από 3. 
 
Ε. Το ποσοστό του ανταλλάξιμου νατρίου (βαθμός αλκαλίωσης, ESP) πρέπει να είναι μικρότερο από 10%. 
 
Προέλευση εδαφικού υποστρώματος 
Το εδαφικό υπόστρωμα θα πρέπει να προέρχεται από καλλιεργούμενο αγρό, να είναι καλής γονιμότητας, 
απαλλαγμένο κατά το δυνατό από σπόρους ζιζανίων και ιδιαίτερα από ριζώματα ζιζανίων. Επίσης δεν θα 
πρέπει να υπάρχουν χαλίκια ή λίθοι ή υπολείμματα καλλιέργειας άλλων φυτών. Η λήψη γίνεται μόνο από 
το επιφανειακό στρώμα βάθους μέχρι 0,70μ.  
Αν το έδαφος έχει μηχανική σύσταση διαφορετική από την απαιτούμενη θα γίνει βελτίωση με προσθήκη 
άμμου ποταμού.  
 
Διάστρωση – συμπύκνωση του εδαφικού υποστρώματος 
Το εδαφικό μίγμα θα μεταφερθεί από τον χώρο ανάμιξης στην κονίστρα και θα διαστρωθεί πάνω από το 
υπάρχον υπόστρωμα. Με τον όρο «συμπύκνωση» εννοούμε την συμπίεση που θα δεχθεί το εδαφικό 
μίγμα από την χρήση των μηχανημάτων κατεργασίας του, τις αρδεύσεις και τα μηχανήματα συντήρησης 
του χλοοτάπητα, έτσι ώστε η τελική επιφάνεια να έχει τις επιθυμητές στάθμες (σκεποειδής μορφή ως 
προς τον κεντρικό άξονα με κλίση 0,3 – 0,8%). 
Προετοιμασία εδαφικού υποστρώματος για σπορά χλοοτάπητα 
Πριν την επίστρωση του χλοοτάπητα θα γίνει πλήρη ισοπέδωση – κυλίνδρισμα της επιφάνειας ώστε να 
εξαλειφθεί κάθε ανωμαλία. 
 
2.3   ΑΜΜΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ 
 Αμέσως μετά τις εκσκαφές θα ακολουθήσει πλήρωση της κονίστρας με άμμο ποταμού 
κατάλληλης κοκκομετρίας για την ανάπτυξη αγωνιστικών χλοοταπήτων σε ελάχιστο ύψος 3εκ. Θα 
ακολουθήσει η διάστρωση της άμμου και η διαμόρφωση των κλίσεων με προωθητήρα (grader) ο οποίος 
θα καθοδηγείται μέσω συστήματος laser ή άλλης παρόμοιας αυτοματοποιημένης τεχνικής για την 
εξασφάλιση της ακρίβειας της επιφανειακής κλίσης της κονίστρας. Η τελική διαμόρφωση της επιφάνειας 
θα πραγματοποιηθεί αφού έχουν εγκατασταθεί όλες οι υποδομές (αποστραγγιστικό δίκτυο, αρδευτικό 
δίκτυο) και αμέσως πριν από την σπορά του χλοοτάπητα στα γήπεδα που προβλέπεται. 
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2.4   ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 
 Θα κατασκευαστεί εκ νέου το δευτερεύον και τριτεύον σύστημα άρδευσης με σωλήνες από 
πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) διατομής Φ90 και Φ75 αντίστοιχα. Θα τοποθετηθούν 
ηλεκτροβάνες και γραναζωτοί εκτοξευτήρες με τρόπο τέτοιο που να επιτυγχάνεται η πλήρης 
αλληλοεπικάλυψη όλης της επιφάνειας του αγωνιστικού χώρου. Οι ηλεκτροβάνες θα τοποθετηθούν μέσα 
σε φρεάτια ηλεκτροβανών στην μία άκρη του γηπέδου και θα επικοινωνούν με το υπάρχον 
προγραμματιστή με καινούργιο καλώδιο επικοινωνίας τύπου JIVV – U (πρώην ΝΥΥ) αμέσου ταφής 
κατάλληλης διατομής. Το σύστημα άρδευσης θα τροφοδοτείται από δύο (2) δεξαμενές, πλαστικές, 
κυλινδρικές, συνολικής χωρητικότητας 20m

3
, μέσω αντλιοστασίου. Τέλος προβλέπεται η εγκατάσταση 

αντλιοστασίου 2.900 στροφών, παροχής 10μ3/ώρα τροφοδοσίας του αρδευτικού δικτύου. Το 
συγκρότημα θα περιλαμβάνει και πίνακα αντλιοστασίου σύμφωνα με το οικείο άρθρο του τιμολογίου της 
μελέτης.  
 
2.5  ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 
 Θα γίνει κατασκευή δικτύου αποστράγγισης με εγκατάσταση καναλιών αποστράγγισης  με  
μέθοδο τέτοια ώστε να δίνεται με ακρίβεια η κατάλληλη κλίση που είναι απαραίτητη για την 
αποστράγγιση του γηπέδου. 
Η κατασκευή θα γίνει ως εξής: 
 Διάνοιξη χάνδακα μεταβλητού βάθους (με κλίση τουλάχιστον 2mm/m), πλάτους 80mm και 
μήκους ίσου με το μήκος του γηπέδου, με μηχάνημα κοπής, που θα εξασφαλίζει κάθετη τομή και 
σταθερότητα παρειών σκάμματος χωρίς μικροκατεδαφίσεις. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ακρίβεια του 
βάθους σε όλο το μήκος του χάνδακα καθώς και η άμεση απομάκρυνση εκτός του σκάμματος των 
προϊόντων εκσκαφής με ταινιόδρομο, ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης καθαρότητα. 
 Η αναπλήρωση της τάφρου θα είναι άμεση και στον ίδιο χρόνο με την τοποθέτηση του αγωγού 
με γαρμπίλι κοκκομετρίας 3-7mm. 
 Θα ακολουθήσει δοκιμή και ο έλεγχος του αποστραγγιστικού συστήματος με δημιουργία 
συνθηκών ποτίσματος συνολικά 60mm νερού (με το αρδευτικό σύστημα του γηπέδου και πρόσθετα από 
βυτία ή μέσω φυσικής βροχής με παραπλήσιο ύψος) σε δύο με τρείς ώρες και διαπίστωση της άμεσης 
αποστράγγισης του νερού.  
 
2.6   ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ 
 Θα ακολουθήσει εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά ποικιλίας ή μίγματος ποικιλιών 
κατάλληλων για αγωνιστική χρήση. 
Πιο συγκεκριμένα: 
Το είδος του τάπητα θα πρέπει να είναι ψυχρόφιλο, λεπτόφυλλο, υψηλού βαθμού καθαρότητας >98%, να 
έχει ελάχιστες υδατικές ανάγκες, μεγάλη αντοχή σε καταπόνηση, γρήγορη ανάκαμψη  μετά από φθορά, 
ιδιαίτερη αντοχή σε εχθρούς και ασθένειες. 
Για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει έμπειρο εργατοτεχνικό 
προσωπικό καθώς και τον παρακάτω εξειδικευμένο μηχανολογικό εξοπλισμό για κατασκευή γηπέδου. 
Ενδεικτικά αναφέρεται διαμορφωτήρας (grader) που φέρει laser για την διαμόρφωση των εδαφικών 
κλίσεων με υψηλή ακρίβεια πριν την εργασία τοποθέτησης του νέου χλοοτάπητα, γεωργικό ελκυστήρα 
τουλάχιστον 120Hp, φορτηγό ανατρεπόμενο τουλάχιστον 6tn, χωματουργικά μηχανήματα  τύπου 
Dumper (μέγιστου βάρους λειτουργίας 5tn) ή παρόμοια, κατάλληλα για εργασίες εντός γηπέδου που 
πρέπει να αποφευχθεί η συμπίεση του εδαφικού υποστρώματος και οι ζημιές σε υπόγειες υποδομές. 
Παρελκόμενο μηχάνημα αποστράγγισης για την κατασκευή του αποστραγγιστικού δικτύου σύμφωνα με 
την τεχνική περιγραφή και το οικείο άρθρο του τιμολογίου, σκαπτικό παρελκόμενο μηχάνημα με 
λειτουργία αντίστροφη από την φορά της κίνησης του ελκυστήρα τύπου Rottadairon ή αντίστοιχο για την 
εργασία ψιλοχωματισμού και αναμόχλευσης του εδάφους και σκαπτικό παρελκόμενο για την 
ομοιόμορφη αφαίρεση στρώσεων εδαφικού υποστρώματος ή ομοιόμορφης αποξήλωσης του υπάρχοντος 
χλοοτάπητα τύπου Τop Μaker ή Korofield ή παρόμοιο. 
 
3. Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης:  
Αθλητικό κέντρο Φαρσάλων, του Δήμου Φαρσάλων 
Αθλητικό κέντρο Δαμασίου,  του Δήμου Τυρνάβου 
Αθλητικό κέντρο Ανάβρας,  του Δήμου Αγιάς 
Αθλητικό κέντρο Παραποτάμου, του Δήμου Τεμπών 
Αθλητικό κέντρο Συκουρίου, του Δήμου Τεμπών 
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Αθλητικό κέντρο Μακρυχωρίου, του Δήμου Τεμπών 
Αθλητικό κέντρο Μελισσοχωρίου, του Δήμου Κιλελέρ 
Αθλητικό κέντρο Γαλήνη, του Δήμου Κιλελέρ 
 
 
4. Προϋπολογισμός:430.000,00 € 
 

Προϋπολογισμός Δήμου Τεμπών 158.000,00 € 

Προϋπολογισμός Δήμου Φαρσάλων 70.000,00 € 

Προϋπολογισμός Δήμου Κιλελέρ 88.000,00 € 

Προϋπολογισμός Δήμου Τυρνάβου 70.000,00 € 

Προϋπολογισμός Δήμου Αγιάς 44.000,00 € 

Συνολικός προϋπολογισμός Πράξης 430.000,00€ 

 

5.Διάρκεια υλοποίησης έργου 
 

 Διάρκεια σε μήνες 

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ 
ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΣ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 

12 

Σύνολο Πράξης 12 

 
 
6. Συνολική διάρκεια εκτέλεσης προγραμματικής σύμβασης : 35 Μήνες 
 

Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης Προγραμματικής 
Σύμβασης * 

Διάρκεια σε μήνες 

Έγκριση τευχών δημοπράτησης 1 

Δημοσίευση διαγωνισμού (παρ. 1α, αρ. 121 / Ν 4412/2016) 1 

Διαγωνισμός – Κατακύρωση – Προσυμβατικός έλεγχος – 
Πρόσκληση – Υπογραφή σύμβασης (αρ. 97 / Ν 4412/2016) 

4 

Διάρκεια υλοποίησης – ενέργειες παράδοσης (αρ. 12 
Διακήρυξης έργου) 

12 

Υποχρεωτική συντήρηση (αρ. 171 / Ν 4412/2016) 15 

Κλείσιμο έργου (Λογιστικά, ΙΚΑ, Τελικός λογαριασμός, 
παράδοση έργου) 

2 

Σύνολο Πράξης  35 
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