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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από τα πρακτικά της με αριθμ. 12/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

του Δήμου Φαρκαδόνας 

 

Αριθμ. Αποφ. 134/2015 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Έγκριση σχεδίου και ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή 

Προγραμματικής Σύμβασης για τη συγκρότηση Ενιαίου Φορέα 

Στήριξης της Τουριστικής Δραστηριότητας σε επίπεδο Περιφερειακής 

Ενότητας Τρικάλων» 

 

Στη Φαρκαδόνα σήμερα, 3/8/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00΄, το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου Φαρκαδόνας συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό 

κατάστημα Φαρκαδόνας ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 9167/24-7-2015 πρόσκληση του 

Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 95 του Δ.Κ.Κ. Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114). 

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών 

παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση είκοσι (20) και ονομαστικά οι: 

Παρόντες 

Δημοτικοί Σύμβουλοι 

Απόντες 

Δημοτικοί Σύμβουλοι 

1. Μπότη – Στεργίου Ελένη 1. Νικολός Κοσμάς 

2. Μπαγιώτης Μιχαήλ 2. Κοσμάς Κωνσταντίνος 

3. Ζαφείρης Ευάγγελος 3. Φιλιππίδης Χρήστος 

4. Παπαγεωργίου Ανδρέας (αποχώρησε κατά τη 

διάρκεια συζήτησης της 125/2015 απόφασης) 
4. Αυγελής Βασίλειος 

5. Θωμάς Κωνσταντίνος 5. Χαλβατζάς Κίμων 

6. Χαλκιάς Δημήτριος 6. Οικονόμου Κωνσταντίνος 

7. Κοκκινίδης Κωνσταντίνος (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 

προσκλήθηκαν νόμιμα) 8. Τσιακάρας Κωνσταντίνος (αποχώρησε κατά τη 

διάρκεια συζήτησης της 121/2015 απόφασης και επέστρεψε 

μετά τη συζήτηση της 137/2015 απόφασης) 
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Παρόντες 

Δημοτικοί Σύμβουλοι 

Απόντες 

Δημοτικοί Σύμβουλοι 

9. Μέμηλας Ιωάννης 7. Ζιώγκου Μαρία 

10. Μακρυνιώτης Γεώργιος (της έχει χορηγηθεί εννιάμηνη άδεια από το 

Δ.Σ.) 11. Αγγέλης Βασίλειος 

12. Αναγνώστου Ιωάννης  

13. Πάσχος Γεώργιος  

14. Καραμάνος Ηλίας  

15. Γάτσιου Παναγιώτα (αποχώρησε κατά τη διάρκεια 

συζήτησης της 125/2015 απόφασης) 
 

16. Γεωργολόπουλος Ιωάννης (αποχώρησε κατά τη 

διάρκεια συζήτησης της 125/2015 απόφασης) 
 

17. Χαντζής Δημήτριος (αποχώρησε κατά τη διάρκεια 

συζήτησης της 125/2015 απόφασης) 
 

18. Μακρής Γεώργιος (αποχώρησε κατά τη διάρκεια 

συζήτησης της 125/2015 απόφασης) 
 

19. Νεοφώτιστος Αθανάσιος (αποχώρησε κατά τη 

διάρκεια συζήτησης της 121/2015 απόφασης και επέστρεψε 
μετά τη συζήτηση της 137/2015 απόφασης) 

 

20. Θωμόπουλος Απόστολος (αποχώρησε κατά τη 

διάρκεια συζήτησης της 121/2015 απόφασης) 
 

 

Παρόντες 

Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων 

Απόντες 

Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων 

1. Γκαγκαμάνου Φωτεινή (Οιχαλία) 1. Χαλβατζά Αθανασία (Φαρκαδόνα) 

2. Θεοδώρου Βασίλειος (Κεραμίδι) 2. Ζιώγκος Ευάγγελος (Γεωργανάδες) 

3. Κουτσοδήμος Βασ. (Αχλαδοχώρι) 3. Κακαδιάρης Αχιλλέας (Γριζάνο) 

4. Αναγνώστου Δημήτριος (Κρήνη) 4. Βούλγαρης Ιωάννης (Ζάρκο) 

5. Καμήτας Κων/νος (Φανερωμένη) 5. Κοσμάς Αθανάσιος (Κλοκοτός) 

 
6. Καϊνανά Ευδοξία (Νομή) 

 7. Φορτοτήρας Κων/νος (Πετρόπορο) 

 8. Εμμανουήλ Κυρίτσης (Πετρωτό) 

 9. Γιαννακός Χρήστος (Πηνειάδα) 

 10. Γκαρνάρας Σωκράτης (Σερβωτά) 

 11. Καταραχιάς Απόστολος (Ταξιάρχες) 

 12. Παλαμιώτης Ιωάννης 

 (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 

προσκλήθηκαν νόμιμα)  

 

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Μεριβάκης Αθανάσιος και ο δημοτικός 

υπάλληλος κ. Βασιλειώρης Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. 

ΑΔΑ: Ω7Ψ8ΩΗΗ-Η3Χ



3 

Ο Πρόεδρος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 11ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. 7951/30-6-2015 

εισήγηση του Δημάρχου, η οποία αναφέρει τα εξής: 

ΘΕΜΑ: Έγκριση σχεδίου και ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή Προγραμματικής 

Σύμβασης για τη συγκρότηση Ενιαίου Φορέα Στήριξης της Τουριστικής 

Δραστηριότητας σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων. 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

Ο Δήμαρχος Φαρκαδόνας αφού έλαβε υπόψη του: 

 

1. Την ανάγκη συγκρότησης ενός Ενιαίου Φορέα Στήριξης της Τουριστικής 

Δραστηριότητας σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων. 

2. Την πρωτοβουλία της Περιφέρειας Θεσσαλίας – Π.Ε. Τρικάλων, του Δήμου Τρικκαίων, 

του Δήμου Καλαμπάκας, του Δήμου Πύλης, του Δήμου Φαρκαδόνας, του Επιμελητηρίου 

Τρικάλων και της Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρίας Επιχειρηματικής και Τουριστικής 

Ανάπτυξης Τρικάλων «Ανάπτυξης Α.Ε.» για την από κοινού συγκρότηση ενός τέτοιου 

φορέα μέσω Προγραμματικής Σύμβασης. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 100 (Νόμος «Καλλικράτη») και του Ν. 3463/2006 

άρθρο 225 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) για τις Προγραμματικές Συμβάσεις. 

4. Το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης που επισυνάπτεται, όπως μας στάλθηκε από 

την Π.Ε. Τρικάλων.  

5. Το γεγονός ότι η Προγραμματική Σύμβαση θα είναι 5ετούς διάρκειας, με τη συνεισφορά 

του Δήμου μας να ανέρχεται στο ποσό των 10.000,00 € ετησίως. 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 

1. Τη συμμετοχή του Δήμου Φαρκαδόνας στον Ενιαίο Φορέα Στήριξης της Τουριστικής 

Δραστηριότητας σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων. 

 

2. Την έγκριση υπογραφής και τον ορισμό εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για την 

υπογραφή της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας – 

Π.Ε. Τρικάλων, του Δήμου Τρικκαίων, του Δήμου Καλαμπάκας, του Δήμου Πύλης, του 

Δήμου Φαρκαδόνας, του Επιμελητηρίου Τρικάλων και της Ανώνυμης Αναπτυξιακής 
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Εταιρίας Επιχειρηματικής και Τουριστικής Ανάπτυξης Τρικάλων «Ανάπτυξης Α.Ε.» για 

τη συγκρότηση του Φορέα, σύμφωνα με το Σχέδιο που ακολουθεί. 

 

3. Το ορισμό ως εκπροσώπου του Δημάρχου Φαρκαδόνας με αναπληρωτή τον Αντιδήμαρχο 

κ. Κοσμά Κωνσταντίνο. 

 

4. Τη διενέργεια των διαδικασιών εγγραφής της απαιτούμενης πίστωσης στον 

Προϋπολογισμό του Δήμου και την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης μετά την 

ολοκλήρωση των διαδικασιών αυτών. 

 

 

Το δημοτικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση 

του Δημάρχου 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Φαρκαδόνας στον Ενιαίο Φορέα Στήριξης της 

Τουριστικής Δραστηριότητας σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων. 

 

2. Εγκρίνει την υπογραφή της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας – Π.Ε. Τρικάλων, του Δήμου Τρικκαίων, του Δήμου Καλαμπάκας, του Δήμου 

Πύλης, του Δήμου Φαρκαδόνας, του Επιμελητηρίου Τρικάλων και της Ανώνυμης 

Αναπτυξιακής Εταιρίας Επιχειρηματικής και Τουριστικής Ανάπτυξης Τρικάλων 

«Ανάπτυξης Α.Ε.» για τη συγκρότηση του Φορέα, σύμφωνα με το Σχέδιο που ακολουθεί. 

 

3. Ορίζει εκπρόσωπο του Δήμου Φαρκαδόνας, στον Ενιαίο Φορέα Στήριξης της 

Τουριστικής Δραστηριότητας σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, το 

Δήμαρχο Φαρκαδόνας κ. Μεριβάκη Αθανάσιο, με αναπληρωτή του τον Αντιδήμαρχο κ. 

Κοσμά Κωνσταντίνο, και τον εξουσιοδοτεί να υπογράψει τη σχετική Προγραμματική 

Σύμβαση. 

 

4. Την εγγραφή της απαιτούμενης πίστωσης στον Προϋπολογισμό του Δήμου, σε προσεχή 

αναμόρφωσή του, προκειμένου να είναι εφικτή η υπογραφή της Προγραμματικής 

Σύμβασης. 
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Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 134/2015. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

 

 

Ο Πρόεδρος  Τα Μέλη 

Καραμάνος Ηλίας  1. Μπότη-Στεργίου Ελένη 

  2. Μπαγιώτης Μιχαήλ 

  3. Ζαφείρης Ευάγγελος 

  4. Παπαγεωργίου Ανδρέας 

  5. Θωμάς Κωνσταντίνος 

  6. Χαλκιάς Δημήτριος 

  7. Κοκκινίδης Κωνσταντίνος 

  8. Τσιακάρας Κωνσταντίνος 

  9. Μέμηλας Ιωάννης 

  10. Μακρυνιώτης Γεώργιος 

  11. Αγγέλης Βασίλειος 

  12. Αναγνώστου Ιωάννης 

  13. Πάσχος Γεώργιος 

  14. Γάτσιου Παναγιώτα 

  15. Γεωργολόπουλος Ιωάννης 

  16. Χαντζής Δημήτριος 

  17. Μακρής Γεώργιος 

  18. Νεοφώτιστος Αθανάσιος 

  19. Θωμόπουλος Απόστολος 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος 

 

 

 

Καραμάνος Ηλίας 
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Σ Χ Ε Δ Ι Ο    Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Κ ΗΣ    Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ 

 

 

Γ ι α    τ η ν    σ υ γ κ ρ ό τ η σ η 

 Ενιαίου Φορέα Στήριξης της Τουριστικής Δραστηριότητας  

σε επίπεδο  Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων  

 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ   ΦΟΡΕΙΣ 

 

1. Η  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ  

2. Ο ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 

3. Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 

4. Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ 

5. Ο ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 

6. ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

7. Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε. (ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ Α.Ε.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τ Ρ  Ι Κ Α Λ Α   ΙΟΥΝΙΟΣ – ΙΟΥΛΙΟΣ 2 0 1 5  

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
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Στα Τρίκαλα σήμερα    /  /2015 στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας, οι 

παρακάτω συμβαλλόμενοι: 

 Η Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων νόμιμα 

εκπροσωπούμενη από τον Χρήστο Μιχαλάκη, Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Τρικάλων 

 Ο Δήμος Τρικκαίων νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Δημήτριο Παπαστεργίου, 

Δήμαρχο Τρικκαίων 

 Ο Δήμος Καλαμπάκας νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Χρήστο Σινάνη, Δήμαρχο 

Καλαμπάκας 

 Ο Δήμος Πύλης νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Κων/νο Μαράβα, Δήμαρχο Πύλης 

 Ο Δήμος Φαρκαδόνας νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Αθανάσιο Μεριβάκη, 

Δήμαρχο Φαρκαδόνας 

 Το Επιμελητήριο Τρικάλων νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον Βασίλειο Γιαγιάκο, 

Πρόεδρο του Επιμελητήρίου 

 Η Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Επιχειρηματικής και Τουριστικής Ανάπτυξης 

Τρικάλων – Ανάπτυξις ΑΕ νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον  

 

 

Συμφωνούν και συναποδέχονται τα εξής: 

 

 

Άρθρο 1 

Νομική βάση και περιεχόμενο της Σύμβασης 

 

Η παρούσα σύμβαση είναι Προγραμματική και έλαβε υπόψη: 

 Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης», άρθρο 100,  

 Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός Κώδικας», άρθρο 225,  

 Την από 13/11/2014 γνωμοδότηση του δικηγόρου Βαρδαλά Ν. Σταύρου, νομικού 

συμβούλου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, για τη 

δυνατότητα σύναψης προγραμματικών συμβάσεων της «Ανάπτυξις ΑΕ» με 

δημόσιους φορείς σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010. 
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 τις εγκεκριμένες κατ’ έτος πιστώσεις σχετικές με την ανάπτυξη της τουριστικής 

δραστηριότητας του ΠΔΕ της Π. Ε. Τρικάλων όπως ψηφίζονται από το Π.Σ. 

Θεσσαλίας.  

 τις εγκεκριμένες κατ’ έτος πιστώσεις σχετικές με την ανάπτυξη της τουριστικής 

δραστηριότητας του ΠΔΕ του Δήμου Τρικκαίων όπως ψηφίζονται από το Δ..Σ. 

Τρικκαίων.  

 τις εγκεκριμένες κατ’ έτος πιστώσεις σχετικές με την ανάπτυξη της τουριστικής 

δραστηριότητας του ΠΔΕ του Δήμου Καλαμπάκας όπως ψηφίζονται από το Δ.Σ. 

Καλαμπάκας.  

 τις εγκεκριμένες κατ’ έτος πιστώσεις σχετικές με την ανάπτυξη της τουριστικής 

δραστηριότητας του ΠΔΕ του Δήμου Πύλης όπως ψηφίζονται από το Δ.Σ. Πύλης.  

 τις εγκεκριμένες κατ’ έτος πιστώσεις σχετικές με την ανάπτυξη της τουριστικής 

δραστηριότητας του ΠΔΕ του Δήμου Φαρκαδόνας όπως ψηφίζονται από το Δ.Σ. 

Φαρκαδόνας.  

 τις εγκεκριμένες κατ’ έτος πιστώσεις σχετικές με την ανάπτυξη της τουριστικής 

δραστηριότητας του προϋπολογισμού του Επιμελητηρίου Τρικάλων.  

 την υπ’ αρ. …… / …- … - …….  Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Θεσσαλίας 

 την υπ’ αρ. …… / …- … - …….  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικάλων 

 την υπ’ αρ. …… / …- … - …….  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας 

 την υπ’ αρ. …… / …- … - …….  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλης 

 την υπ’ αρ. …… / …- … - …….  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρκαδόνας 

 την υπ’ αριθμ. ….. / ……………… Απόφαση του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Τρικάλων  

 την υπ’ αριθμ. ….. / ……………… Απόφαση του Δ.Σ. της Ανώνυμης Αναπτυξιακής 

Εταιρείας Επιχειρηματικής και Τουριστικής Ανάπτυξης Τρικάλων ΑΕ – Ανάπτυξις 

ΑΕ 

 

Στο περιεχόμενο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης περιλαμβάνονται: 

 Προοίμιο της Σύμβασης 

 Αντικείμενο της Σύμβασης 

 Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής του προγράμματος 

 Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 

 Πόροι χρηματοδότησης του προγράμματος 

 Διάρκεια ισχύος της σύμβασης - Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης 
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 Κοινές Επιτροπές (Σύσταση, αρμοδιότητες) 

 Παραλαβή Φυσικού Αντικειμένου 

 Φορέας Διαχείρισης του Έργου 

 Τρόπος Πληρωμής 

 Διαιτησία (επίλυση διαφορών)- Ποινικές Ρήτρες 

 Όροι για την τροποποίηση της σύμβασης 

 Ζητήματα αντισυμβατικής συμπεριφοράς 

 

 

Άρθρο 2 

Προοίμιο της Σύμβασης 

 

Η τουριστική δραστηριότητα, συνιστά ένα σύμπλεγμα δραστηριοτήτων που επηρεάζει 

πολλούς τομείς της οικονομίας μιας περιοχής, καθώς και την προστασία και διατήρηση 

του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος. Βασικό χαρακτηριστικό της είναι ότι 

χαρακτηρίζεται από έντονη δυναμική αλλά με μεγάλες χρονικές και χωρικές 

διακυμάνσεις.  

H ανάπτυξη βιώσιμης τουριστικής δραστηριότητας στο διηνεκές, προϋποθέτει την 

επίτευξη ισορροπίας μεταξύ πολλών ανεξάρτητων παραγόντων όπως, την διατήρηση - 

προστασία των φυσικών και πολιτισμικών πόρων, την με ασφάλεια και βατή 

διασύνδεσή τους, την ορθή εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας και των απαραίτητων 

ιδιωτικών επενδύσεων, την στοχευμένη και πάντα επίκαιρη προβολή – διαφήμιση, την 

συνεχή μελέτη των τάσεων στον τουρισμό εντός αλλά και εκτός Ελλάδας, την συνεχή 

παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, την συνεχή εναρμόνιση με τις νέες τεχνολογίες, 

την τήρηση των επιχειρηματικών κανόνων και των εργασιακών σχέσεων κλπ..  

Είναι προφανές ότι η σύνθετη αυτή διαδικασία πρέπει να βασιστεί σε συντονισμένες 

δράσεις, όπου βασικό ρόλο θα διαδραματίζει η συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων 

φορέων στην ανάπτυξη της περιοχής, οι οποίοι στο πλαίσια του δημοκρατικού 

προγραμματισμού, θα φροντίζουν για την ενίσχυση και συνεχή εξέλιξη της τουριστικής 

δραστηριότητας, ανατροφοδοτώντας έτσι τους υπόλοιπους κλάδους της τοπικής 

οικονομίας, δημιουργώντας ένα  τοπικό πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης. 

Άρθρο 3 

Αντικείμενο της Σύμβασης 
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Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προγραμματική συμφωνία μεταξύ των 

συμβαλλομένων:  

1. για τη συγκρότηση «Ενιαίου Φορέα στήριξης της Τουριστικής Δραστηριότητας 

σε επίπεδο  Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων»,  

2. για τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων του φορέα και της ευθύνης των 

συμβαλλομένων μερών στην υλοποίηση των αποφάσεων του φορέα, 

3. για τον καθορισμό ενός ενιαίου επιχειρησιακού σχεδίου κοινών ενεργειών και 

δράσεων με την συνεργασία όλων των φορέων για την από κοινού προώθηση, 

ανάπτυξη και προβολή του τοπικού τουριστικού προϊόντος, 

4. για την συγκρότηση ενός μόνιμου συμβουλίου τουριστικής ανάπτυξης Π.Ε. 

Τρικάλων, 

5. για την συγκρότηση διαρκούς επιτροπής διαβούλευσης τουρισμού σε επίπεδο 

νομού, 

6. για τον ορισμό της δομής που θα αναλάβει την τεχνική και γραμματειακή 

υποστήριξη του Φορέα,  

7. για τον καθορισμό της κατ’ έτος οικονομικής συνεισφοράς των συμβαλλομένων 

προς την δομή υποστήριξης,  

8. για τον καθορισμό της κατ’ έτος συνεισφοράς των συμβαλλομένων προς την δομή 

υποστήριξης, σε προσωπικό, εξοπλισμό, αναλώσιμα και πάγια. 

 

Επειδή ο τουρισμός αποτελεί μια δυναμική και συνεχώς εξελισσόμενη δραστηριότητα, ο 

παραπάνω Φορέας στήριξης της Τουριστικής Δραστηριότητας σε επίπεδο  Περιφερειακής 

Ενότητας Τρικάλων, μπορεί να απαιτήσει επέκταση του αντικειμένου της παρούσας 

σύμβασης. Τροποποιήσεις, συμπληρώσεις ή επεκτάσεις του αντικειμένου της παρούσας είναι 

δυνατές, μόνο κατόπιν απόφασης του συμβουλίου του Άρθρου 8 της παρούσης, εφόσον δε 

απαιτείται θα λαμβάνονται και οι αντίστοιχες αποφάσεις των οργάνων των συμβαλλόμενων 

φορέων. Ειδικότερα δε όταν αυτές δημιουργούν επιπλέον συμβατικό κόστος, για έναν ή 

περισσότερους των συμβαλλόμενων, για την κάλυψη αυτού θα λαμβάνεται ανάλογη 

απόφαση έγκρισης του από τον ή τους εκάστοτε συμβαλλόμενους. 

 

Άρθρο 4 

Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής του προγράμματος 

 

Το πρόγραμμα αφορά,  το σύνολο της περιοχής της περιφερειακής ενότητας Τρικάλων. 
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Άρθρο 5  

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 

 

Για την εκτέλεση της παρούσας το κάθε συμβαλλόμενο μέρος αναλαμβάνει τις παρακάτω 

υποχρεώσεις: 

 

5.1.  Η Περιφέρεια Θεσσαλίας - Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων (ΠΕΤ): 

 αναλαμβάνει την ευθύνη για την εκταμίευση της χρηματοδότησης σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην παρούσα η οποία καταβάλλεται από το κατ’ έτος ψηφισμένο 

ΠΔΕ ,  

 φέρει την ευθύνη προώθησης και υλοποίησης των δράσεων - έργων  αρμοδιότητάς 

της όπως αποφασίστηκαν από το Μόνιμο Συμβούλιο Τουριστικής Ανάπτυξης 

Π.Ε. Τρικάλων ,  

 φροντίζει για την διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών για την άρτια 

συνεργασία μεταξύ του ενιαίου φορέα και των εμπλεκομένων φορέων και 

υπηρεσιών αρμοδιότητας του με στόχο την ομαλή και άρτια εκτέλεση του έργου 

της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα πάντα με την εθνική νομοθεσία, 

 αναλαμβάνει την υποχρέωση πληρωμής στην  Ανάπτυξις Α.Ε. του ποσού που της 

αναλογεί για την υλοποίηση του έργου όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 6 της 

παρούσας,  

 αναθέτει με παράλληλα καθήκοντα στην Ανάπτυξις Α.Ε. έναν υπάλληλο της ΠΕ 

Τρικάλων, κλάδου Πληροφορικής, όπως αναλυτικά θα περιγράφεται στην 

αντίστοιχη απόφαση ανάθεσης καθηκόντων του Αντιπεριφερειάρχη.  

  

5.2. Ο Δήμος Τρικκαίων 

 αναλαμβάνει την ευθύνη για την εκταμίευση της χρηματοδότησης σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην παρούσα η οποία καταβάλλεται από το κατ’ έτος ψηφισμένο 

ΠΔΕ , 

 φέρει την ευθύνη, προώθησης και υλοποίησης των δράσεων - έργων  

αρμοδιότητάς του, όπως αποφασίστηκαν από το Μόνιμο Συμβούλιο 

Τουριστικής Ανάπτυξης Π.Ε. Τρικάλων,  

ΑΔΑ: Ω7Ψ8ΩΗΗ-Η3Χ



Σ ε λ ί δ α  | 7 

 φροντίζει για την διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών για την άρτια 

συνεργασία μεταξύ του ενιαίου φορέα και των εμπλεκομένων φορέων και 

υπηρεσιών αρμοδιότητας του με στόχο την ομαλή και άρτια εκτέλεση του έργου 

της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα πάντα με την εθνική νομοθεσία, 

 αναλαμβάνει την υποχρέωση πληρωμής στην  Ανάπτυξις Α.Ε.  του ποσού που 

της αναλογεί για την υλοποίηση του έργου όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 6 της 

παρούσας,  

 αναθέτει με παράλληλα καθήκοντα στην Ανάπτυξις Α.Ε. έναν υπάλληλο του 

Δήμου Τρικκαίων, κλάδου ………….., όπως αναλυτικά θα περιγράφεται στην 

αντίστοιχη απόφαση ανάθεσης καθηκόντων του Δημάρχου Τρικκαίων.  

 

5.3 Ο Δήμος Καλαμπάκας 

 αναλαμβάνει την ευθύνη για την εκταμίευση της χρηματοδότησης σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην παρούσα η οποία καταβάλλεται από το κατ’ έτος ψηφισμένο 

ΠΔΕ , 

 φέρει την ευθύνη, προώθησης και υλοποίησης των δράσεων - έργων  

αρμοδιότητάς του, όπως αποφασίστηκαν από το Μόνιμο Συμβούλιο 

Τουριστικής Ανάπτυξης Π.Ε. Τρικάλων,  

 φροντίζει για την διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών για την άρτια 

συνεργασία μεταξύ του ενιαίου φορέα και των εμπλεκομένων φορέων και 

υπηρεσιών αρμοδιότητας του με στόχο την ομαλή και άρτια εκτέλεση του έργου 

της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα πάντα με την εθνική νομοθεσία, 

 αναλαμβάνει την υποχρέωση πληρωμής στην  Ανάπτυξις Α.Ε. του ποσού που της 

αναλογεί για την υλοποίηση του έργου όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 6 της 

παρούσας.  

 

5.4 Ο Δήμος Πύλης  

 αναλαμβάνει την ευθύνη για την εκταμίευση της χρηματοδότησης σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην παρούσα η οποία καταβάλλεται από το κατ’ έτος ψηφισμένο 

ΠΔΕ , 

 φέρει την ευθύνη, προώθησης και υλοποίησης των δράσεων - έργων  

αρμοδιότητάς του, όπως αποφασίστηκαν από το Μόνιμο Συμβούλιο 

Τουριστικής Ανάπτυξης Π.Ε. Τρικάλων,  
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 φροντίζει για την διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών για την άρτια 

συνεργασία μεταξύ του ενιαίου φορέα και των εμπλεκομένων φορέων και 

υπηρεσιών αρμοδιότητας του με στόχο την ομαλή και άρτια εκτέλεση του έργου 

της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα πάντα με την εθνική νομοθεσία, 

 αναλαμβάνει την υποχρέωση πληρωμής στην  Ανάπτυξις Α.Ε. του ποσού που της 

αναλογεί για την υλοποίηση του έργου όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 6 της 

παρούσας.  

 

5.5 Ο Δήμος Φαρκαδόνας 

 αναλαμβάνει την ευθύνη για την εκταμίευση της χρηματοδότησης σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην παρούσα η οποία καταβάλλεται από το κατ’ έτος ψηφισμένο 

ΠΔΕ , 

 φέρει την ευθύνη, προώθησης και υλοποίησης των δράσεων - έργων  αρμοδιότητάς 

του, όπως αποφασίστηκαν από το Μόνιμο Συμβούλιο Τουριστικής Ανάπτυξης 

Π.Ε. Τρικάλων,  

 φροντίζει για την διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών για την άρτια 

συνεργασία μεταξύ του ενιαίου φορέα και των εμπλεκομένων φορέων και 

υπηρεσιών αρμοδιότητας του με στόχο την ομαλή και άρτια εκτέλεση του έργου 

της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα πάντα με την εθνική νομοθεσία, 

 αναλαμβάνει την υποχρέωση πληρωμής στην  Ανάπτυξις Α.Ε. του ποσού που της 

αναλογεί για την υλοποίηση του έργου όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 6 της 

παρούσας.  

 

5.6 Το Επιμελητήριο Τρικάλων 

 αναλαμβάνει την ευθύνη για την εκταμίευση της χρηματοδότησης σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην παρούσα η οποία καταβάλλεται από τον κατ’ έτος ψηφισμένο 

προϋπολογισμό του, 

 φέρει την ευθύνη, προώθησης και υλοποίησης των δράσεων - έργων  

αρμοδιότητάς του, όπως αποφασίστηκαν από το Μόνιμο Συμβούλιο 

Τουριστικής Ανάπτυξης Π.Ε. Τρικάλων,  

 φροντίζει για την διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών για την άρτια 

συνεργασία μεταξύ του ενιαίου φορέα και των εμπλεκομένων φορέων και 

υπηρεσιών αρμοδιότητας του με στόχο την ομαλή και άρτια εκτέλεση του έργου 

της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα πάντα με την εθνική νομοθεσία, 
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 αναλαμβάνει την υποχρέωση πληρωμής στην  Ανάπτυξις Α.Ε. του ποσού που της 

αναλογεί για την υλοποίηση του έργου όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 6 της 

παρούσας, 

 εκφράζει τις απόψεις του συνόλου των ιδιωτών - επιχειρηματιών μελών του, 

που εμπλέκονται με την τουριστική δραστηριότητα άμεσα ή έμμεσα.  

 

5.7 Η Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Επιχειρηματικής και Τουριστικής 

Ανάπτυξης Τρικάλων – Ανάπτυξις Α.Ε. 

 

Ορίζεται ως η δομή υποστήριξης του έργου της παρούσας σύμβασης έχοντας την 

απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρία για την υλοποίηση του αντικειμένου που της 

αναλογεί. Ειδικότερα : 

 συντάσσει σε συνεργασία με όλους τους συμβαλλόμενους ένα επιχειρησιακό σχέδιο 

δράσης για τον τουρισμό σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας σε συνέργεια πάντα με 

το περιφερειακό σχέδιο δράσης και τον εθνικό χωροταξικό σχεδιασμό για τον 

τουρισμό, αναδεικνύοντας τις άμεσες αλλά και τις  μακροπρόθεσμες ενέργειες που 

πρέπει να λάβουν χώρα ώστε να υποστηριχθεί σθεναρά το τουριστικό προϊόν των 

Τρικάλων. 

 Υλοποιεί ένα συνεχές πρόγραμμα συναντήσεων με όλους τους φορείς που 

εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με το τουριστικό προϊόν των Τρικάλων, καταγράφει τις 

προτάσεις τους, τις αξιολογεί, τις κοστολογεί κατ’ αρχήν και τις εισηγείται στο 

Μόνιμο Συμβούλιο Τουριστικής Ανάπτυξης Π.Ε. Τρικάλων,  

 αναλαμβάνει την υλοποίηση και το συντονισμό των αποφάσεων του συμβουλίου, 

 έχει την υποχρέωση της διαρκούς ενημέρωσης των αντισυμβαλλομένων για την 

πορεία υλοποίησης των αποφάσεων, 

 δημιουργεί μια ολοκληρωμένη βάση δεδομένων με:  

- τους φορείς προώθησης – προβολής του τουρισμού και τα ηλεκτρονικά και 

έντυπα περιοδικά που έχουν υψηλή αναγνωσιμότητα στον τομέα 

- τις σημαντικότερες ιστοσελίδες  

- τους πολιτιστικούς – αθλητικούς Συλλόγους που δραστηριοποιούνται στην 

Π.Ε. Τρικάλων 

- τους πολιτιστικούς, επιστημονικούς, εξωραϊστικούς κ.α συλλόγους των 

απόδημων Τρικαλινών , 
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 διενεργεί εξειδικευμένες έρευνες – μελέτες για την οργάνωση, αποτίμηση, 

αξιολόγηση, τεκμηρίωση του τοπικού Τουριστικού προϊόντος, 

 συνεργάζεται με την Επιστημονική κοινότητα (εντός και εκτός Π.Ε. Τρικάλων) 

προκειμένου να υλοποιεί κάθε διετία ένα αναπτυξιακό συνέδριο με αντικείμενο την 

τοπική παραγωγή, το οικοσύστημα, το πολιτιστικό απόθεμα και τις τουριστικές 

προοπτικές της Π.Ε. Τρικάλων,  

 φροντίζει για τον καθορισμό ενός ενιαίου προγράμματος δράσης πολιτιστικών, 

αθλητικών εκδηλώσεων καθώς και του τρόπου προβολής αυτών μέσω όλων των 

διαθέσιμων εργαλείων προβολής (ηλεκτρονικού και έντυπου τύπου, ιστοσελίδων, 

ηλεκτρονικών κοινωνικών δικτύων, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ),   

 φροντίζει για την συνεργασία όλων των φορέων και την κοινή αποστολή 

εκπροσώπων σε τουριστικές εκθέσεις που κρίνονται ως σημαντικές για την 

τουριστική προβολή του νομού , 

 εισηγήται την οργάνωση θεματικών εκδηλώσεων τοπικού και υπερτοπικού 

χαρακτήρα, φροντίζει για τον σχεδιασμό και την σύνταξη πλήρους οικονομοτεχνικής 

μελέτης για αυτές,  

 αναλαμβάνει και εισηγείται μοντέλα συγχρηματοδότησης  θεματικών εκδηλώσεων 

τοπικού και υπερτοπικού χαρακτήρα με συμμετοχή των συμβαλλομένων στα πλαίσια 

του κάθε φορά ψηφισμένου προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, αλλά και ιδιωτών ή 

φορέων ιδιωτικού δικαίου, που εμπλέκονται ή επωφελούνται με οποιονδήποτε  τρόπο 

από τις εν λόγω θεματικές  εκδηλώσεις, με τη μορφή υποχρεωτικής οικονομικής 

συμμετοχής, με τη μορφή χορηγιών ή όπως αποφασίζεται κάθε φορά, 

 προετοιμάζει τις συνεδριάσεις του μόνιμου συμβουλίου τουριστικής ανάπτυξης 

Π.Ε. Τρικάλων, όπως ορίζεται στο  άρθρο 8 της παρούσης, με την αποστολή κάθε 

σχετικού υλικού 15 ημέρες πριν από κάθε συνεδρίαση, 

 παρέχει κάθε αναγκαία γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του μόνιμου 

συμβουλίου τουριστικής ανάπτυξης Π.Ε. Τρικάλων, όπως ορίζεται στο  άρθρο 8 της 

παρούσης, 

 εκταμιεύει από ίδια κεφάλαια το ποσό για την προμήθεια των αναλωσίμων και των 

λοιπών εξόδων για τις ανάγκες του προγράμματος σύμφωνα με τους 

προϋπολογισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 6 της παρούσας Προγραμματικής 

Σύμβασης, 

 διαθέτει τις εγκαταστάσεις της καθώς και την υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή της 

για την εξυπηρέτηση των αναγκών του έργου της παρούσας, 
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 το υλικό το οποίο θα προκύπτει σαν αποτέλεσμα μετά την ολοκλήρωση δράσεων του 

Φορέα θα το διαχειρίζεται η  ίδια, σε συνέργεια πάντα με τους υπόλοιπους 

συμβαλλόμενους.  

 

 

Άρθρο 6 

Χρηματοδότηση του Προγράμματος 

 

Κατόπιν του ανωτέρω σχεδίου δράσης – λειτουργίας και του Συνοπτικού 

Προϋπολογισμού του Έργου όπως αυτός συντάχθηκε και προσαρτάται στην παρούσα 

μετά της αιτιολογικής έκθεσης αυτού, καθορίζεται ως συνολικό κόστος της παρούσας 

σύμβασης για την υλοποίηση του έργου, όπως αυτό αναλύεται στο άρθρο 5, το ποσό των 

540.000,00 ευρώ το οποίο θα βαρύνει τους ιδίους πόρους και πόρους από το  ΠΔΕ των  

συμβαλλομένων για τα επόμενα πέντε έτη αναλυτικά ως κατωτέρω.  

 

6.1. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων 

Συνολικό ποσό 175.000,00 ευρώ από πόρους της ΠΕ Τρικάλων ή κατ΄ έτος 35.000,00 ευρώ 

για την υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος και του έργου της παρούσας.   

6.2.  Ο Δήμος Τρικκαίων 

Συνολικό ποσό 75.000,00 ευρώ από πόρους του Δ. Τρικκαίων ή κατ΄ έτος  15.000,00 ευρώ 

για την υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος και του έργου της παρούσας.   

6.3. Ο Δήμος Καλαμπάκας 

Συνολικό ποσό 75.000,00 ευρώ από πόρους του Δ. Καλαμπάκας ή κατ΄ έτος 15.000,00 

ευρώ για την υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος και του έργου της παρούσας.   

6.4. Ο Δήμος Πύλης 

Συνολικό ποσό 75.000,00 ευρώ από πόρους του Δ. Πύλης ή κατ΄ έτος 15.000,00 ευρώ για 

την υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος και του έργου της παρούσας.     

6.5.  Ο Δήμος Φαρκαδόνας 

Συνολικό ποσό 50.000,00 ευρώ από πόρους του Δ. Φαρκαδόνας ή κατ΄ έτος 10.000,00 

ευρώ για την υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος και του έργου της παρούσας.   

6.6. Το Επιμελητήριο Τρικάλων 

Συνολικό ποσό 75.000,00 ευρώ από πόρους του  Επιμελητηρίου Τρικάλων ή κατ΄ έτος 

15.000,00 ευρώ για την υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος και του έργου της 

παρούσας.   

6.7. Η Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Επιχειρηματικής και Τουριστικής 
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Ανάπτυξης Τρικάλων – Ανάπτυξις Α.Ε. 

εκταμιεύει από ίδια κεφάλαια το ποσό των 15.000,00 ευρώ  ανά έτος ήτοι συνολικά για 

την πενταετία το ποσό των 3,000,00 ευρώ  για τις ανάγκες του προγράμματος και του 

έργου της παρούσας.   

 

Τα παραπάνω ποσά εκταμιεύονται και καταβάλλονται στην Ανάπτυξις Α.Ε. (δομή υποστήριξης 

του έργου) κατά έτος συνολικά ή τμηματικά ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του φυσικού 

αντικειμένου κατόπιν αποφάσεων του Μόνιμου Συμβουλίου Τουριστικής Ανάπτυξης Π.Ε. 

Τρικάλων, του άρθρου 8 της παρούσας προγραμματικής σύμβασης. 

 

 

Άρθρο 7  

Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης - Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης 

 

Η παρούσα σύμβαση είναι 5ετούς διάρκειας τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή της και λήγει 

την ……………. . 

 

Η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να ανανεώνεται, με απόφαση του Μόνιμου Συμβουλίου 

Τουριστικής Ανάπτυξης Π.Ε. Τρικάλων, του άρθρου 8 της παρούσας και αποδοχή από τα 

αρμόδια συλλογικά όργανα των συμβαλλομένων φορέων.  

 

 

Άρθρο 8 

Μόνιμο Συμβούλιο Τουριστικής Ανάπτυξης Π.Ε. Τρικάλων  (Σύσταση, αρμοδιότητες) 

 

Για την υλοποίηση του έργου συστήνεται με την παρούσα σύμβαση Μόνιμο Συμβούλιο 

Τουριστικής Ανάπτυξης Π.Ε. Τρικάλων. 

Με την παρούσα εξουσιοδοτείται ο Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων, να εκδίδει ή να 

τροποποιεί την απόφαση συγκρότησης του Μόνιμου Συμβουλίου Τουριστικής Ανάπτυξης 

Π.Ε. Τρικάλων με τα αναπληρωματικά μέλη, κατόπιν αντίστοιχων εισηγήσεων των 

συμβαλλομένων. 
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Η σύνθεση του Μόνιμου Συμβουλίου Τουριστικής Ανάπτυξης Π.Ε. Τρικάλων ορίζεται 

ως εξής:  

1. ο Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χρήστος Μιχαλάκης ως πρόεδρος, (με 

αναπληρωματικό του περιφερειακό σύμβουλο της Π.Ε. Τρικάλων που ορίζεται 

με την απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη), 

2. ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Τρικάλων Βασίλης Γιαγιάκος ως αντιπρόεδρος, 

(με αναπληρωματικό του),  

3. ο Δήμαρχος Τρικκαίων Δημήτριος Παπαστεργίου (με αναπληρωματικό του) 

4. ο Δήμαρχος Καλαμπάκας Χρήστος Σινάνης (με αναπληρωματικό του) 

5. ο Δήμαρχος Πύλης Κων/νος Μαράβας (με αναπληρωματικό του) 

6. ο Δήμαρχος Φαρκαδόνας Αθανάσιος Μεριβάκης (με αναπληρωματικό του) 

7. ο Προϊστάμενος του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού Μπεμπές Παύλος (με 

αναπληρωματικό του υπάλληλο της  Π.Ε. Τρικάλων που ορίζεται με την 

απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη) 

 

Στις συνεδριάσεις του συμβουλίου συμμετέχουν επίσης χωρίς δικαίωμα ψήφου :  

εκπρόσωπος του συλλόγου ξενοδόχων νομού Τρικάλων, ο Δ/νων σύμβουλος της 

Ανάπτυξις Α.Ε.. 

 

Έργο του Μόνιμου Συμβουλίου Τουριστικής Ανάπτυξης Π.Ε. Τρικάλων είναι η ανάδειξη 

και περαιτέρω συνεχής αξιοποίηση του τουριστικού προϊόντος της Περιφερειακής Ενότητας 

Τρικάλων επ΄ ωφελεία όλων. 

Στις αρμοδιότητές του συμπεριλαμβάνονται,  

 η εποπτεία της εκτέλεσης του έργου, η έγκριση του χρονοδιαγράμματος, η έγκριση 

των εκταμιεύσεων – πληρωμών και των άλλων όρων της παρούσας σύμβασης,  

 η έγκριση ενός δυναμικού  επιχειρησιακού σχεδίου δράσης για τον τουρισμό και η 

εισήγηση για προώθηση όλων των επιμέρους έργων ή ενεργειών, από τον εκάστοτε 

αρμόδιο συμβαλλόμενο, σε αντίστοιχο πρόγραμμα χρηματοδότησης από το ΠΔΕ ή 

συγχρηματοδότησης από κοινοτικούς πόρους, 

 ο σχεδιασμός του τρόπου υλοποίησης όλων των τουριστικών, πολιτιστικών, 

αθλητικών δράσεων – εκδηλώσεων, 

 η σύνταξη και έγκριση τουριστικών εντύπων ή άλλων μέσων προώθησης του 

τουριστικού προϊόντος των Τρικάλων, 
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 η έγκριση και παρακολούθηση της υλοποίησης ενός τοπικού και ενός υπερτοπικού 

προγράμματος προβολής και προώθησης σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. 

 

Το Μόνιμο Συμβούλιο Τουριστικής Ανάπτυξης Π.Ε. Τρικάλων συγκαλείται κάθε φορά 

που κρίνεται απαραίτητο για την ομαλή εκτέλεση του αντικειμένου της Π.Σ. από τον 

Πρόεδρο της. Επίσης, συγκαλείται έκτακτα όταν το ζητήσουν τουλάχιστον δύο μέλη του. 

Έχει απαρτία αν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται στη συνεδρίαση τουλάχιστον πέντε 

από τα επτά μέλη του και αποφασίζει για κάθε θέμα με πλειοψηφία του συνόλου των 

παρόντων μελών της. 

Τα πρακτικά του συμβούλιου τηρούνται σε ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο το οποίο διατηρεί 

η Ανάπτυξις ΑΕ και θα είναι σε δημόσια ανάρτηση μετά από το πέρας τριημέρου κάθε 

συνεδρίας. Επίσης η αλληλογραφία από και προς το συμβούλιο θα τηρείται από την 

Ανάπτυξις ΑΕ (διεύθυνση αλληλογραφίας η διεύθυνση της Ανάπτυξις ΑΕ ) η οποία και 

θα αναλάβει την έγκυρη ενημέρωση όλων των μελών της.  

Αν απαιτείται το μόνιμο συμβούλιο τουριστικής ανάπτυξης Π.Ε. Τρικάλων μπορεί να 

συνεδριάζει και παρουσία φορέων που εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο με την 

ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος, κατόπιν εισήγησης της Ανάπτυξις Α.Ε. όπως 

περιγράφεται στην παρ. 5.7 του άρθρου 5 της παρούσας. 

Με απόφαση του μπορεί να εισηγηθεί παράταση ή τροποποίηση της παρούσας, όπως 

αναφέρεται στο άρθρο 7. 

 

 

Άρθρο 9 

Διαρκής Επιτροπή Διαβούλευσης Τουρισμού (Σύσταση, αρμοδιότητες). 

 

Συστήνεται με την παρούσα, διαρκής επιτροπή διαβούλευσης για θέματα τουριστικής 

ανάπτυξης του νομού με διευρυμένη σύνθεση.  

Στην επιτροπή συμμετέχουν εκπρόσωποι  φορέων, συλλόγων επαγγελματιών, 

πολιτιστικών οργανισμών και συλλόγων, επιστημονικών σωματείων κ.α. που εμπλέκονται 

άμεσα ή έμμεσα με τον τουρισμό. Η ακριβής σύνθεση της διαρκούς επιτροπής 

διαβούλευσης θα καθοριστεί με απόφαση του Μόνιμου συμβουλίου Τουριστικής 

Ανάπτυξης του άρθρου 8. 
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Έργο της διαρκούς επιτροπής διαβούλευσης αποτελεί η κατάθεση προτάσεων, απόψεων και 

σκέψεων σχετικών με την ανάπτυξη και την προώθηση του τουριστικού προϊόντος του 

νομού καθώς και για κάθε θέμα σχετικού με τον τουρισμό.  

Η  Ανάπτυξις Α.Ε. έχει την ευθύνη καταγραφής, συγκέντρωσης και σύνθεσης των 

προτάσεων και απόψεων της ανωτέρω επιτροπής καθώς και της προώθησης αυτών στα 

πλαίσια της παρούσας σύμβασης.           

Η διαρκής επιτροπή διαβούλευσης για τον τουρισμό συγκαλείται και συνεδριάζει 

τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο ή όποτε αυτό κρίνεται χρήσιμο με απόφαση του Μόνιμου 

συμβουλίου Τουριστικής Ανάπτυξης. 

 

 

Άρθρο 10 

Φορέας Διαχείρισης του Έργου 

 

Μετά την ολοκλήρωση του έργου, φορέας υπεύθυνος για τη διαχείριση των 

αποτελεσμάτων και παραδοτέων του ορίζεται η Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία 

Επιχειρηματικής και Τουριστικής Ανάπτυξης Τρικάλων – Ανάπτυξις Α.Ε. , τα δε 

παραδοτέα του έργου δύνανται να χρησιμοποιηθούν κατά περίπτωση ή από κοινού από 

τους συμβαλλόμενους φορείς. 

 

 

Άρθρο 11 

Τρόπος πληρωμής 

 

Με την ολοκλήρωση τμημάτων του φυσικού αντικειμένου του προγράμματος όπως 

αναλυτικά περιγράφεται παραπάνω η Ανάπτυξις Α.Ε. υποβάλλει οικονομικό φάκελο με τις 

πραγματοποιθείσες δαπάνες στο Μόνιμο Συμβούλιο Τουριστικής ανάπτυξης και αφού 

εγκριθούν τις καταθέτει με τα προβλεπόμενα παραστατικά αξίας προς τις αντίστοιχες 

οικονομικές υπηρεσίες των συμβαλλομένων για πληρωμή. 

 

 

Άρθρο 12 

Διαιτησία (Επίλυση διαφορών) – Ποινικές Ρήτρες 
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Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων, που δεν διευθετείται λύεται με διαιτησία 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 867 του Κ. Πολ. Δ. 

Σε περίπτωση που κάποιος των συμβαλλομένων δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της 

παρούσας, ενημερώνεται. Εφόσον δεν υπάρξει σχετική απάντηση του εγκαλουμένου εντός 10 

ημερολογιακών ημερών ή η απάντηση του κριθεί από την αρμόδια  Επιτροπή ως απαράδεκτη, 

επιβάλλεται ρήτρα 100 ευρώ ημερησίως μέχρι της συμμορφώσεως του εγκαλουμένου ή την 

προσφυγή του θέματος στη διαιτησία.  

 

 

Άρθρο 13 

 Όροι για την τροποποίηση της Σύμβασης 

 

Καμία τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης δεν αναγνωρίζεται χωρίς έγγραφο που 

υπογράφεται από εκπροσώπους των συμβαλλομένων μερών, εξουσιοδοτημένους σύμφωνα με 

το νόμο. Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε 

συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντιθέτων προς την προγραμματική σύμβαση 

ή καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε 

συμβαλλόμενο μέρος δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από 

δικαιώματα ή απαλλαγή από υποχρέωση τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα 

μέρη που δεν αναγνωρίζονται από την Προγραμματική αυτή σύμβαση. 

 

 

Άρθρο 14 

Ζητήματα αντισυμβατικής συμπεριφοράς 

 

Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις και η παράβαση τους παρέχει 

δικαίωμα καταγγελίας αυτής. 

Επίσης δικαίωμα καταγγελίας παρέχει η παράβαση διατάξεων του νόμου, της καλής πίστης 

και των συναλλακτικών ηθών.  

 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και 

προς απόδειξη αυτών συντάχθηκε το παρόν το οποίο υπογράφηκε σήμερα στα Τρίκαλα, 
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σε δέκα (10) πρωτότυπα. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος πήρε από ένα και τα υπόλοιπα 

στάλθηκαν στο αρχείο αρμόδιων υπηρεσιών. 

 

Τα συμβαλλόμενα μέρη 

 

Για την  

Περιφέρεια Θεσσαλίας  

Περιφερειακή Ενότητα 

Τρικάλων 

 

 

 

 

Για τον  

Δήμο Τρικκαίων 

 

Για τον  

Δήμο Καλαμπάκας 

 

Για τον  

Δήμο Πύλης 

 

Χρήστος Μιχαλάκης 

Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.  

Τρικάλων 

 

 

Για τον 

Δήμο Φαρκαδόνας 

 

 

Δημήτριος Παπαστεργίου 

Δήμαρχος Τρικκαίων 

 

 

 

Για το  

Επιμελητήριο Τρικάλων 

 

    Χρήστος Σινάνης           Κων/νος Μαράβας 

Δήμαρχος Καλαμπάκας       Δήμαρχος Πύλης 

 

 

Για την  

Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία  

Επιχειρηματικής και Τουριστικής  

Ανάπτυξης Τρικάλων – «Ανάπτυξις Α.Ε.» 

 

 

Αθανάσιος Μεριβάκης               Βασίλειος Γιαγιάκος 

Δήμαρχος Φαρκαδόνας          Πρόεδρος Επιμελητηρίου 
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