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          Στη Λαμία, σήμερα 12 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., το 
Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η οποία 
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Στερεάς Ελλάδας (Αινιάνων 6-8 Λαμία), κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.286541/995/6-
12-2018 Πρόσκλησης του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας κ. Γεώργιου Ψυχογιού, στην 12η Συνεδρίαση (Τακτική) του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και απεστάλη ηλεκτρονικά στον Περιφερειάρχη κ. 
Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη, στους κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες, καθώς και σε καθένα από 
τους Περιφερειακούς Συμβούλους για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, επί των 
ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:    
    

Θέμα 11ο 

Η.Δ. 
α) Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με το 
το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας (ΜΓΦΙ), Ίδρυμα κοινωφελές - Νομικό Πρόσωπο 
Ιδιωτικού Δικαίου, για την υλοποίηση του προγράμματος με τίτλο “ Δράσεις 
περιβαλλοντικής ενημέρωσης και εκπαίδευσης στη Στερεά Ελλάδα» 
β) ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της  Προγραμματικής 
Σύμβασης.  

Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος  Π. Μπακογιάννης 
Πριν από την συζήτηση των θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης, ο Πρόεδρος του 
Περιφερειακού Συμβουλίου, κ. Γεώργιος Ψυχογιός, κάλεσε τον κ. Δημήτριο Κυρίτση, 
Περιφερειακό Σύμβουλο με τον συνδυασμό της Πλειοψηφίας « Αλλάζουμε στην Καρδιά 
της Ελλάδας», να αναπληρώσει τη Γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου   κ. 
Αφροδίτη Μηλίδου,  η οποία απουσιάζει από την τρέχουσα συνεδρίαση, λόγω 
κωλύματος, και ν’ ασκήσει τα καθήκοντα αυτής κατά την τρέχουσα συνεδρίαση, βάσει της 
παρ. 2 του άρθρου 7 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού 
Συμβουλίου (υπ’ αριθμ. 16853/6-4-2011 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µε θέµα «Πρότυπος 
Κανονισµός Λειτουργίας του Περιφερειακού Συµβουλίου» ΦΕΚ Β'/ 661/20-04-2011 και 
Α∆Α: 4ΑΓΝΚ-Ζ), το οποίο  αναφέρει αυτολεξεί: «Τον γραμματέα όταν απουσιάζει ή 
κωλύεται αναπληρώνει ένας από τους παρόντες συμβούλους που καλείται από τον 
πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου». Ο κ. Δημήτριος Κυρίτσης αποδέχτηκε την 
πρόσκληση του Προέδρου και άσκησε χρέη Γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου 
για την τρέχουσα 12η Τακτική Συνεδρίαση. 
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Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού 

Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός, διαπίστωσε ότι από τα 51 μέλη του Περιφερειακού 
Συμβουλίου είναι:  

 
Παρόντες 
 Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης 
 Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός 
 Ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Θωμάς Γρεβενίτης 
 Οι Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας κ.κ. :Ευθύμιος Καραΐσκος,  Ευάγγελος 

Κατσαγούνος, Φανή Παπαθωμά, Φάνης Σπανός & Αριστείδης Τασιός. 
 Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ως ακολούθως : 
 
 

Περιφερειακή Παράταξη Πλειοψηφίας Περιφερειακές Παρατάξεις Μειοψηφίας 

Α/Α 
«Αλλάζουμε  

στην Καρδιά της Ελλάδας» Παρών/ούσα Απών/ούσα Α/Α «Η Στερεά σε Νέα Τροχιά -
Βαγγέλης Αποστόλου» Παρών/ούσα Απών/ούσα 

1 Αναστασίου Γεώργιος  √ 1 Παρασκευάς Δρόσος √  
2 Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος √  2 Αλαμπάνου Δέσποινα √  
3 Αραβαντινού Πέγκυ √  3 Σύρου Ελένη √  
4 Αργύρης Δημήτριος  √  4 Γρεβενίτης Θωμάς √  
5 Αργυρίου Δημήτριος  √  5 Κουλούρης Γεώργιος √  
6 Βαρδακώστας Κων/νος   √ 6 Μελισσάρης Ιωάννης  √  
7 Βουρδάνος Δημήτριος  √  7 Παπαδιώτης Αθανάσιος √  
8 Χατζηνικολής Ζαχαρίας  √ 8 Στουπής Νικόλαος  √  
9 Καλαντζή Αικατερίνη √  9 Τιμπλαλέξης Δημήτριος  √  
10 Κάππος Ευστάθιος  √  10 Τσολάκη Σοφία  √ 
11 Καραγιάννης Κων/νος  √   «Θανάσης Γιαννόπουλος - Συμφωνία για τη Στερεά» 
12 Καρακάντζας Αθανάσιος  √  11 Γεωργούλης Αδαμάντιος  √  
13 Κατσαρός Χαράλαμπος  √ 12 Παπαευσταθίου Παναγιώτης  √ 
14 Κελαϊδίτης Γεώργιος  √  13 Γιαννόπουλος Αθανάσιος  √  
15 Κοντζιάς Ιωάννης  √  14 Ευαγγελίου Παναγιώτης  √  
16 Κούκουζας Ευάγγελος  √ «Ελληνική Αυγή για τη Στερεά Ελλάδα» 
17 Κυρίτσης Δημήτριος  √  15 Γκλέτσος Απόστολος  √  
18 Μηλίδου-Θαλασσινού Αφροδίτη  √ 16 Πάνος Θεόδωρος  √  
19 Μπακομήτρος Κων/νος   √ «Λαική Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας» 
20 Μπουρμάς Ηλίας  √  17 Γκικόπουλος Γεώργιος √  
21 Παπαναστασίου Ασημίνα √  18 Ντούρου Ιωάννα-Σοφία √  
22 Παπαχριστοδούλου Σπυρίδων   √ «Ενεργοί Πολίτες Στερεάς» 
23 Περγαντάς Ιωάννης  √  19 Χαϊνάς Κων/νος  √  
24 Περλεπές Ιωάννης   √  «Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα» 
25 Σανίδας Ηλίας  √  20   - - 
26 Σανιδάς Χαράλαμπος  √  
27 Ταγκαλέγκας Ιωάννης  √  
28 Τσιτσάνης Λάμπρος  √  
29 Φακίτσας Βασίλειος  √  
30 Χειμάρας Θεμιστοκλής  √  
31 Ψυχογιός Γεώργιος √   

Σύνολο Συμβούλων Πλειοψηφίας 22 9 Σύνολο Συμβούλων Μειοψηφίας 17 2 
 
       Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας - καθώς από το σύνολο των πενήντα 
ένα (51) Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες τριάντα εννέα (39) και με  δεδομένο 
ότι λόγω παραίτησης του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Ιωάννη Γιανναράκη και μη 
ορκωμοσίας του επόμενου κατά σειρά εκλεγέντος περιφερειακού συμβούλου της  η θέση 
παραμένει κενή,  ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Χρέη υπηρεσιακού Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Μαρούλα Ξηρού. Στη συνεδρίαση παρίστατο και ο 
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αναπληρωτής υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Φώτης Παπαευσταθίου, υπάλληλος της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
 
   Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός,  λόγω απουσίας 
του εισηγητή του 11ΟΥ θέματος ημερήσιας διάταξης  Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού και 
Παιδείας κ. Κωνσταντίνο Βαρδακώστα,  έδωσε το λόγο στον  Περιφερειάρχη Στερεάς 
Ελλάδας κ. Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την  με 
αριθμ πρωτ. οικ. 354/28078/30-11-2018 εισήγησή του, και ανέφερε τα ακόλουθα:  
 

Λαμβάνοντας υπόψη : 

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010)  
και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

2.Την αριθμ 3202018 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου, 7ης Τροποποίησης Τεχνικού 
Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2018 που αφορά στο πρόγραμμα 
που χρηματοδοτείται από παρακράτηση 20% των πιστώσεων των Περιφερειακών 
Ενοτήτων και αφορούν επενδυτικές δαπάνες ΚΑΠ (Περιφερειακοί ΚΑΠ- ΤΡΟΠ 03) στο 
οποίο εγγράφηκε το έργο “ Δράσεις περιβαλλοντικής ενημέρωσης και εκπαίδευσης στη 
Στερεά Ελλάδα 

3. Το γεγονός ότι: 
 Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, ιδρύθηκε το 1964, με σκοπό την 

προώθηση της επιστημονικής έρευνας και της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, στον 
ελληνικό φυσικό χώρο και αποτελεί σύμφωνα με τον οργανισμό του (ΦΕΚ 1220 Β, 
19.9.2002) ίδρυμα κοινωφελές ιδιωτικού δικαίου, αφιερωμένο στη μελέτη, συντήρηση 
και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. 

 Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας  σύμφωνα με τον οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας 
των υπηρεσιών της  και το πρόγραμμα Καλλικράτης (παραγρ Η 3 του Αρθρ. 186. Ν. 
3852/10.) είναι αρμόδια για “εκπόνηση και εκτέλεση προγραμμάτων, τα οποία 
αφορούν θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ........... 

 Η ταχύτερη δυνατή και επιστημονικά αρτιότερη εκπόνηση του προγράμματος μπορεί 
να υλοποιηθεί μόνο με την συνεργασία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του 
Μουσείου Γουλανδρή  

 Σκοπός του προγράμματος είναι η προαγωγή της ευαισθητοποίησης και της μάθησης 
των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας στην Περιφέρεια για την ελληνική φύση, τη 
μοναδικότητα και τη σπουδαιότητά της 

4. Το συνολικό ποσό που θα απαιτηθεί για την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης  
ανέρχεται στο ποσό των 20.000  ευρώ χωρίς ΦΠΑ,  πλέον ΦΠΑ 24% 4.800 ευρώ   και 
συνολικά  είκοσι τέσσερεις χιλιάδες οκτακόσια  ευρώ (24.800  €). 

5. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας έτους 2018 που αφορά το πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από 
παρακράτηση 20% των πιστώσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ: 
 
 Ι. Την Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με το  το Μουσείο Γουλανδρή 
Φυσικής Ιστορίας (ΜΓΦΙ), Ίδρυμα κοινωφελές - Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, για 
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την υλοποίηση του προγράμματος με τίτλο ‘’“ Δράσεις περιβαλλοντικής ενημέρωσης και 
εκπαίδευσης στη Στερεά Ελλάδα», συνολικού ποσού 24.800 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ. 
ΙΙ. Να οριστούν δύο  τακτικά και δύο αναπληρωματικά μέλος στην κοινή τριμελή Επιτροπή 
Παρακολούθησης του Προγράμματος.  

ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΑΑΣΣΗΗ  

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν 3852/2010 

 

 

Μεταξύ 

της 

 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

 

και του  

 

Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας (ΜΓΦΙ), 

Ίδρυμα κοινωφελές - Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου,  

  

  

γγιιαα  ττηηνν  υυλλοοπποοίίηησσηη  ττοουυ  ΈΈρργγοουυ   

  

  

  

«Δράσεις περιβαλλοντικής ενημέρωσης και εκπαίδευσης στη Στερεά Ελλάδα» 

 

 

 

 

 

 

 

Λαμία,                         2018  
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Στη Λαμία σήμερα  ……………………  οι  παρακάτω συμβαλλόμενοι: 

1. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, που εδρεύει στη Λαμία, Λ. Καλυβίων 2, Τ.Κ.: 35 
132,(ΑΦΜ 997947718, Δ.Ο.Υ. Λαμίας) η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον 
Περιφερειάρχη κ. Κωνσταντίνο Μπακογιάννη και θα αποκαλείται στο εξής χάριν 
συντομίας ως «Κύριος του Έργου». 

2. Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας (ΜΓΦΙ), Ίδρυμα κοινωφελές - Νομικό 
Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, με έδρα την Κηφισιά, Λεβίδου 13, Τ.Κ.: 145 62, νόμιμα 
εκπροσωπούμενο από την κα Φαλή Βογιατζάκη, σύμφωνα με το καταστατικό του, ως 
Αντιπρόεδρο, και θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «Φορέας 
Υλοποίησης». 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 
100 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Το Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 241 
Α/2010) όπως ισχύει. 

3. Την αριθμ …………. απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου …… Τροποποίησης Τεχνικού 
Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2018 που αφορά στο πρόγραμμα που 
χρηματοδοτείται από παρακράτηση 20% των πιστώσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων και 
αφορούν επενδυτικές δαπάνες ΚΑΠ (Περιφερειακοί ΚΑΠ - ΤΡΟΠ 03). 

4. Την υπ’ αριθμ.                (ΑΔΑ:        ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Στερεάς Ελλάδας, περί έγκρισης της Προγραμματικής Σύμβασης υλοποίησης του 
έργου «Δράσεις περιβαλλοντικής ενημέρωσης και εκπαίδευσης στη Στερεά Ελλάδα». 

5. Την υπ’ αριθμ.                 (ΑΔΑ:                 ) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας περί Ελέγχου Νομιμότητας της υπ’ αριθ.      /2018 απόφασης 
του Περιφερειακού Συμβουλίου. 

6. Το από 3 Σεπτεμβρίου 2002 Προεδρικό Διάταγμα περί «Έγκρισης τροποποίησης και 
κωδικοποίησης των διατάξεων του οργανισμού του ιδρύματος Μουσείον Γουλανδρή 
Φυσικής Ιστορίας» (ΦΕΚ 1220Β/2002). 

7. Την υπ’ αριθμ.               /            απόφαση του Δ.Σ του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής 
Ιστορίας περί έγκρισης υλοποίησης του έργου «Δράσεις περιβαλλοντικής ενημέρωσης και 
εκπαίδευσης στη Στερεά Ελλάδα» 

8. Την υπ’ αριθμ.     /      (ΑΔΑ:       .) απόφαση έγκρισης δαπάνης και διάθεσης 
πίστωσης της Οικονομικής Επιτροπής.  

9. Την υπ’ αριθμ.  /            απόφαση για δέσμευση πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικού - 
Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΑΔΑ:        & ΑΔΑΜ:             ). 

 
Συμφώνησαν 

Να συνάψουν Προγραμματική Σύμβαση, οι όροι της οποίας έχουν ως εξής: 

ΑΡΘΡΟ 1 
Περιεχόμενα της σύμβασης: 

 Σκοπός και αντικείμενο της σύμβασης 
 Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής του έργου 
 Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση του έργου 
 Φορέας εκτέλεσης και φορέας διαχείρισης του έργου 
 Χρονική διάρκεια της σύμβασης - Χρονοδιάγραμμα του έργου 
 Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων  
 Τρόπος πληρωμής 
 Σύσταση και ρόλος της Κοινής Επιτροπής 
 Επιστημονικοί Υπεύθυνοι του έργου 
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 Πνευματικά Δικαιώματα 
 Τροποποιήσεις της Προγραμματικής Σύμβασης 
 Αντισυμβατική συμπεριφορά - Συνέπειες - Ρήτρες 
 Επίλυση διαφωνιών 
 Τελικές διατάξεις 

 
ΑΡΘΡΟ 2: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Σκοπός της παρούσας σύμβασης είναι η υλοποίηση προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
με τίτλο «Δράσεις περιβαλλοντικής ενημέρωσης και εκπαίδευσης στη Στερεά Ελλάδα» το οποίο 
απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας,  με στόχο την προαγωγή της ευαισθητοποίησης και της μάθησης των μελών της 
εκπαιδευτικής κοινότητας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την ελληνική φύση, τη 
μοναδικότητα και τη σπουδαιότητά της, αλλά και για το έργο και τις συλλογές του Μουσείου.  Η 
θεματική του προγράμματος δομείται σε δύο ενότητες οι οποίες θα αφορούν: α) την 
αναπαραγωγή υφιστάμενης εκπαιδευτικής βαλίτσας και β) τη διοργάνωση σεμιναρίων 
ενημέρωσης και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα θα 
εφαρμοσθεί και στις 5  Περιφερειακές ΕνότηΤες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  και θα 
υλοποιηθεί σε συνεργασία με τις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 
 
Το αντικείμενο περιλαμβάνει: 

Α) Αναπαραγωγή υφιστάμενης εκπαιδευτικής βαλίτσας 
Η εκπαιδευτική βαλίτσα θα αναπαραχθεί σε τέσσερα (4) ανάτυπα, καθένα από τα οποία θα 
περιέχει: 
Εκπαιδευτικό Φάκελο, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, ο οποίος περιέχει: 

 Ενημερωτικό κείμενο για τον εκπαιδευτικό. 
 Επιλεγμένες δραστηριότητες για τους μαθητές. 

Υποστηρικτικό υλικό, το οποίο περιλαμβάνει: 
 Εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Προστατευόμενες περιοχές», το οποίο 

δημιουργήθηκε το 2008 από το ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ 
«Προγράμματα προστασίας περιβάλλοντος και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης». 

 Έντυπες εκδόσεις του Μουσείου Γουλανδρή για παρουσίαση στην τάξη: 
Οδηγός του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας 
Οδηγός του Κέντρου ΓΑΙΑ 
ΕΚΒΥ. Ένας κρίκος στη σχέση του ανθρώπου με τη φύση 
Ελληνικά αγριολούλουδα 
Παιώνιες στην Ελλάδα 
Κοχύλια από τις ελληνικές θάλασσας 

 Αφίσες του Μουσείου Γουλανδρή για ανάρτηση στην τάξη. 
 Οπτικοακουστικό υλικό: 

Ταινία για τα 50 χρόνια λειτουργίας του Μουσείου Γουλανδρή 
Παρουσίαση του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας 
Παρουσίαση για την ελληνική φύση 

 Επιλεγμένα δείγματα από τις Συλλογές του Μουσείου (π.χ. φυτά από τη Βοτανική 
Συλλογή, ορυκτά και απολιθώματα από την Ορυκτολογική & Παλαιοντολογική 
Συλλογή, κοχύλια από την Υδροβιολογική Συλλογή). 

 

Β) Διοργάνωση σεμιναρίων ενημέρωσης/επιμόρφωσης 

Διοργάνωση πέντε (5) μονοήμερων σεμιναρίων ενημέρωσης και επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς 
της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ένα σε κάθε Περιφερειακή 
Ενότητα) με στόχο την παρουσίαση της εκπαιδευτικής βαλίτσας και του τρόπου αξιοποίησής της.  
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Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, ιδρύθηκε το 1964, με σκοπό την προώθηση της 
επιστημονικής έρευνας και της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, στον ελληνικό φυσικό χώρο και 
αποτελεί σύμφωνα με τον οργανισμό του (ΦΕΚ 1220 Β, 19.9.2002) ίδρυμα κοινωφελές ιδιωτικού 
δικαίου, αφιερωμένο στη μελέτη, συντήρηση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Μέσα 
από το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), το οποίο αποτελεί παράρτημά του, με 
έδρα τη Θεσσαλονίκη, προωθεί την αειφορική διαχείριση των ανανεώσιμων φυσικών πόρων στην 
Ελλάδα και σε άλλες περιοχές της Μεσογειακής Λεκάνης και της Ευρωπαϊκής Ηπείρου. Στους 
ειδικούς σκοπούς του -μεταξύ άλλων- περιλαμβάνονται: η ευαισθητοποίηση του κοινού για τις 
φυσικές, τις οικονομικές και τις πολιτιστικές αξίες της φύσης και της βιοποικιλότητας, η 
προώθηση της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης στην αειφορική ανάπτυξη και 
διαχείριση των ανανεώσιμων φυσικών πόρων.  

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας  σύμφωνα με τον οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας των 
υπηρεσιών της  και το πρόγραμμα Καλλικράτης (παραγρ. Η 3 του Άρθρ. 186. Ν. 3852/10.) είναι 
αρμόδια για «εκπόνηση και εκτέλεση προγραμμάτων, τα οποία αφορούν θέματα περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης ...........». 
Για την ταχύτερη δυνατή και επιστημονικά αρτιότερη εκπόνηση του έργου η Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας και το Μουσείο Γουλανδρή εκφράζουν τη βούλησή τους για συνεργασία, με βάση τους 
όρους αυτής της προγραμματικής. 
 
ΑΡΘΡΟ 3: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Το έργο θα εφαρμοστεί και στις πέντε Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  
 
ΑΡΘΡΟ 4: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Το Πρόγραμμα / Έργο έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
έτους 2018 που χρηματοδοτείται από παρακράτηση 20% των πιστώσεων των Περιφερειακών 
Ενοτήτων, με προϋπολογισμό 24.800 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το έργο θα 
χρηματοδοτηθεί από τον ΚΑΕ 02.01.071.9899.01 (Λοιπές Δαπάνες 20% Έργα Περιφέρειας). 
Ανάλυση του προϋπολογισμού στο Παράρτημα της παρούσας. 
 
ΑΡΘΡΟ 5. ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Φορέας εκτέλεσης της έρευνας θα είναι το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας με 
επιστημονικά και ερευνητικά υπεύθυνη την κα Μαρία Κατσακιώρη, Περιβαλλοντολόγο, 
Υπεύθυνη Τομέα Ενημέρωσης, Εκπαίδευσης και Έργων Ερμηνείας Περιβάλλοντος του ΕΚΒΥ 
και με αναπληρώτριά της την κα Κατερίνα Μπόλη, Μέλος του Τομέα Ενημέρωσης, Εκπαίδευσης 
και Έργων Ερμηνείας Περιβάλλοντος του ΕΚΒΥ. 
Φορέας διαχείρισης, εκμετάλλευσης και κυριότητας του προγράμματος θα είναι η Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας. 
Όλα τα αποτελέσματα των εργασιών που θα εκτελεστούν στο πλαίσιο της έρευνας από το ΜΓΦI, 
θα παραδοθούν στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (Κ.Ε.Π.) κατά τους όρους της παρούσας. 
Το ΜΓΦI μεταβιβάζει από το περιουσιακό δικαίωμα επί του προγράμματος όλες τις εξουσίες που 
είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση του σκοπού αυτής της σύμβασης και των σκοπών της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με το Άρθρο 11 (Πνευματικά Δικαιώματα) της 
παρούσας. 
 
ΑΡΘΡΟ 6: ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ 
Η σύμβαση ισχύει από της υπογραφής της και η ισχύς της λήγει με την ολοκλήρωση της 
οριστικής παραλαβής του έργου και την πληρωμή του ΜΓΦΙ. Ημερομηνία έναρξης του έργου 
ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης. Η ολοκλήρωση των φάσεων καθώς 
και η οριστική παραλαβή του έργου, διενεργούνται από την αρμόδια υπηρεσία μετά από τη 
σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.  
Με την ολοκλήρωση κάθε φάσης μπορούν να δοθούν από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης 
κατευθύνσεις για την επόμενη φάση. 
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Η έναρξη της χρονικής περιόδου εκπόνησης κάθε φάσης του έργου γίνεται μετά την παραλαβή 
της προηγούμενης φάσης με τα αντίστοιχα Παραδοτέα της. 
Η έρευνα θα εκπονηθεί σε δύο (2) Φάσεις, με τα αντίστοιχα Παραδοτέα. Οι Φάσεις είναι: 

Α’ Φάση: Διάρκεια 2  μήνες από την έναρξη της Σύμβασης. Θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες 
εργασίες: 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΛΙΤΣΑ 

Εκπαιδευτικό Φάκελο, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, ο οποίος περιέχει: 
 Ενημερωτικό κείμενο για τον εκπαιδευτικό. 
 Επιλεγμένες δραστηριότητες για τους μαθητές. 

Υποστηρικτικό υλικό, το οποίο περιλαμβάνει: 
 Εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Προστατευόμενες περιοχές», το οποίο 

δημιουργήθηκε το 2008 από το ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ 
«Προγράμματα προστασίας περιβάλλοντος και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης». 

 Έντυπες εκδόσεις του Μουσείου Γουλανδρή για παρουσίαση στην τάξη: 
Οδηγός του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας 
Οδηγός του Κέντρου ΓΑΙΑ 
ΕΚΒΥ. Ένας κρίκος στη σχέση του ανθρώπου με τη φύση 
Ελληνικά αγριολούλουδα 
Παιώνιες στην Ελλάδα 
Κοχύλια από τις ελληνικές θάλασσας 

 Αφίσες του Μουσείου Γουλανδρή για ανάρτηση στην τάξη. 
 Οπτικοακουστικό υλικό: 

Ταινία για τα 50 χρόνια λειτουργίας του Μουσείου Γουλανδρή 
Παρουσίαση του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας 
Παρουσίαση για την ελληνική φύση 

 Επιλεγμένα δείγματα από τις Συλλογές του Μουσείου (π.χ. φυτά από τη Βοτανική 
Συλλογή, ορυκτά και απολιθώματα από την Ορυκτολογική & Παλαιοντολογική 
Συλλογή, κοχύλια από την Υδροβιολογική Συλλογή).. 

Θα παραχθεί σε πέντε (5) ανάτυπα και θα χρησιμοποιηθεί από το ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ για την 
εφαρμογή της εκπαίδευσης/επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιάς εκπαίδευσης  
 
Παραδοτέο: Η εκπαιδευτική βαλίτσα σε τέσσερα (4) ανάτυπα. 

Β’ Φάση: Διάρκεια 3 μήνες από την παραλαβή της Α’ Φάσης. Θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες 
εργασίες: 
Διοργάνωση πέντε (5) μονοήμερων σεμιναρίων ενημέρωσης και επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς 
της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ένα σε κάθε Περιφερειακή 
Ενότητα) με στόχο την παρουσίαση της εκπαιδευτικής βαλίτσας και του τρόπου αξιοποίησής της. 
Τα σεμινάρια θα διοργανωθούν σε συνεργασία με τις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης και εκτιμάται ότι θα συμμετάσχουν περί τους 400 εκπαιδευτικούς συνολικά 

Παραδοτέο: Έκθεση  συνοδευόμενη από σχετικό  υλικό τεκμηρίωσης. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται εντός της καταληκτικής προθεσμίας που ορίζεται παραπάνω, συνολικά 
και ανά φάσεις, να έχει περαιώσει και παραδώσει στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας το σύνολο 
του παραπάνω έργου του. 

 
ΑΡΘΡΟ 7: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 
Α. Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας αναλαμβάνει  

 Την εκπόνηση του ανωτέρω έργου. 
 Να συμμετέχει στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 9. 

 
Β. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναλαμβάνει: 
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 Τη διευκόλυνση των αναγκαίων επαφών και συνεννοήσεων με άλλους δημόσιους 
φορείς για τους σκοπούς εκτέλεσης του έργου καθώς και την παροχή προς το 
ΜΓΦΙ των στοιχείων που διαθέτει και θα ζητηθούν για την εκπόνησή του. 

 Τη χρηματοδότηση του έργου. 
 Να συμμετέχει στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 9. 

 
ΑΡΘΡΟ 8: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
1. Η αμοιβή του ΜΓΦΙ για την παρούσα σύμβαση ορίζεται στο ποσό των 20.000,00 € 

(είκοσι χιλιάδων ευρώ) πλέον ΦΠΑ 24% (σύνολο 24.800,00€). Στο ποσό 
περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες εργασίες ερευνών προκειμένου να εκτελεσθεί 
η παρούσα Σύμβαση, χωρίς οιαδήποτε αύξηση και για οποιοδήποτε λόγο του 
ανωτέρω ποσού εκ μέρους του Μουσείου. Το ποσό της πληρωμής θα δοθεί ως 
ακολούθως: 
 Πέρας Α΄ Φάσης: 60% 
 Πέρας Β’ Φάσης: 40% 

2. Αν η σύμβαση καταγγελθεί αναιτίως από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας κατά τη 
διάρκεια εκπόνησης μιας Φάσης του έργου, η αρμόδια υπηρεσία θα αποτιμήσει την 
αμοιβή που αντιστοιχεί στο τμήμα της Φάσης που έχει ήδη εκπονηθεί. 

3. Η πληρωμή του ΜΓΦΙ θα γίνεται μετά από την προσκόμιση στην Υπηρεσία 
πιστοποιητικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας καθώς και βεβαίωσης 
της Επιτροπής Παρακολούθησης σχετικά με την πληρότητα και αρτιότητα του 
παραδοτέου. 
Η καταγγελία γίνεται εγγράφως. 
Η σύμβαση μπορεί να λυθεί αζημίως για τα συμβαλλόμενα μέρη σε περίπτωση ανώτερης βίας 
που διαρκεί πέραν των έξι (6) μηνών. 

 
ΑΡΘΡΟ 9: ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας συνίσταται Κοινή Επιτροπή 
αποτελούμενη από τρία (3) μέλη, ως εξής: 
 κ.      , Περιφερειακό Σύμβουλο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με αναπληρώτ      ,     , ο 

οποίοςα ορίζεται πρόεδρος της Επιτροπής. 
 κ.,                         της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με αναπληρ                   
 κ. ……, εκπρόσωπο του ΜΓΦ Ι με  αναπληρωτή …………….. 

9.1 Αντικείμενο και αρμοδιότητες της Κοινής Επιτροπής 
Η παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου, της απορρόφησης των πιστώσεων, η 

εποπτεία των όρων της παρούσης και η εισήγηση στα συμβαλλόμενα μέρη για κάθε ζήτημα που 
τυχόν δεν ρυθμίζεται με την σύμβαση αυτή. Ειδικότερα: 
9.1.1 Παρακολουθεί την πορεία του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 

προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα με τους όρους αυτής. 
9.1.2 Εισηγείται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας μετά το τέλος κάθε φάσης, την έναρξη της 

επόμενης, διατηρώντας το δικαίωμα πρότασης λύσης της σύμβασης, εφόσον αυτό κριθεί 
αναγκαίο. 

9.1.3 Εισηγείται στους συμβαλλόμενους για κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο για την 
απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης μετά από 
εισήγηση της ΟΔΕ. 

9.1.4 Υποβάλλει στη Διεύθυνση Οικονομικού - Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, τα 
πρακτικά της και τις πιστοποιήσεις του έργου. 

9.1.5 Εισηγείται στον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας (ή σε όποιον έχει εκχωρηθεί η 
αρμοδιότητα), την παράταση υλοποίησης του αντικειμένου με αιτιολογημένη και γραπτή 
απόφαση, της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης και σύμφωνα με τους 
όρους αυτής. 
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9.1.6 Η επιτροπή συγκαλείται το αργότερο σε 20 μέρες από την υπογραφή της παρούσας με 
ευθύνη του προέδρου της και με γραπτή πρόσκληση, η οποία θα πρέπει να επιδοθεί τρεις 
τουλάχιστον μέρες πριν την ημερομηνία συνεδρίασης. 

9.1.7 Η επιτροπή συνέρχεται έκτακτα όταν το ζητήσουν τουλάχιστον ένα από τα μέλη της. 
9.1.8 Η επιτροπή συνεδριάζει στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας ………... Χρέη 

γραμματείας εκτελεί το ………………………….. 
9.1.9 Η επιτροπή συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη και αποφασίζει για κάθε 

θέμα με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των παρευρισκόμενων. 
 
ΑΡΘΡΟ 10: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Επιστημονική υπεύθυνη για το Μ.Γ.Φ.Ι. ορίζεται η κ. Μαρία Κατσακιώρη, Περιβαλλοντολόγος. 
Το ΜΓΦΙ έχει το δικαίωμα μεταβολών της σύνθεσης της επιστημονικής ομάδας για σπουδαίο 
λόγο, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης των όποιων μεταβολών, από την Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας. 
 
ΑΡΘΡΟ 11: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
Τα αποτελέσματα που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από το ΜΓΦΙ με δαπάνες του έργου, θα 
αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που μπορεί να τα 
διαχειρίζεται και να τα εκμεταλλεύεται (όχι εμπορικά), εκτός και αν ήδη προϋπάρχουν σχετικά 
πνευματικά δικαιώματα (ως παράδειγμα το περιεχόμενο της εκπαιδευτικής βαλίτσας, ήτοι η 
ταινία για τον εορτασμό των 50 ετών του ΜΓΦΙ, προϋπάρχοντα έντυπα και εκπαιδευτικά υλικά 
του ΜΓΦΙ κ.ά.). Το ΜΓΦΙ διατηρεί το δικαίωμα χρήσης των αποτελεσμάτων και παραδοτέων για 
συμμετοχή σε συνέδρια, για παρουσιάσεις σε συναντήσεις, για περιβαλλοντική ενημέρωση και 
εκπαίδευση, για ανάρτηση στο διαδίκτυο με ελεύθερη πρόσβαση για τους φορείς και τους 
πολίτες. 
 
ΑΡΘΡΟ 12: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Όλοι οι όροι της σύμβασης είναι ουσιώδεις. Για τυχόν απαιτούμενη τροποποίησή τους, απαιτείται 
η συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών και η υπογραφή σχετικού τροποποιητικού εγγράφου, 
μετά από σχετική εισήγηση της Κοινής Επιτροπής προσηκόντως αιτιολογημένη για την ανάγκη 
τροποποίησης. 
 
ΑΡΘΡΟ 13. ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ - ΡΗΤΡΕΣ 
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, που θεωρούνται όλοι 
σημαντικοί, από οποιονδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στον έτερο το δικαίωμα να 
αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο και σε περίπτωση 
αδυναμίας ή αμέλειας της αποκατάστασης, έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία. 
 
ΑΡΘΡΟ 14. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΩΝΙΩΝ 
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών σε σχέση με την εκτέλεση ή την ερμηνεία των 
όρων της παρούσας θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της Λαμίας. 
Τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια φιλικής διευθέτησης των 
αναφυόμενων διαφορών πριν από την προσφυγή τους στα Δικαστήρια. Προς τούτο, κάθε μέρος 
θα δύναται να παραπέμπει το ζήτημα που ανέκυψε ενώπιον της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης. Η Επιτροπή αφού ακούσει τις απόψεις αμφοτέρων των συμβαλλομένων 
μερών, παρέχοντάς τους εύλογο χρόνο, θα εκδίδει σχετική απόφαση. 
Σε περίπτωση που οποιοδήποτε μέρος δεν συμφωνεί με την απόφαση της Επιτροπής, θα δύναται 
να προσφύγει στα αρμόδια Δικαστήρια της Λαμίας. Επίσης, κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα 
δύναται να προσφύγει στα αρμόδια Δικαστήρια εάν η Επιτροπή δεν εκδώσει σχετική απόφασή 
της εντός (60) ημερών, από την ημερομηνία κατά την οποία το ζήτημα που ανέκυψε 
παραπέμφθηκε ενώπιον αυτής προς επίλυση. 
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ΑΡΘΡΟ 15: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Αυτά συμφωνήθηκαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν, τα συμβαλλόμενα μέρη και προς 
απόδειξη αυτών συντάχθηκε το παρόν το οποίο υπογράφτηκε σε 4 πρωτότυπα όπως ακολουθεί, 
από τα οποία ο κάθε συμβαλλόμενος θα λάβει δύο (2). 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 

 

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ 

ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

 

 

 

ΦΑΛΗ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Ανάλυση προϋπολογισμού έργου 

 

Κατηγορία δαπάνης Κόστος (ευρώ) 

Αμοιβές προσωπικού/ειδικών συνεργατών 11.500 

Παραγωγή υλικού και προμήθεια αναλωσίμων 4.500 

Μετακινήσεις 4.000 

Σύνολο 20.000 

ΦΠΑ (24%) 4.800 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 24.800 

 
 
 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, μετά από διαλογική συζήτηση και 
ανταλλαγή απόψεων δια της ψήφου των μελών του, 

 
Αποφασίζει 

 
Κατά πλειοψηφία, 1. εγκρίνει το  Σχέδιο  Προγραμματικής Σύμβασης με το  
Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας (ΜΓΦΙ), Ίδρυμα κοινωφελές - Νομικό 
Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, για την υλοποίηση του προγράμματος με τίτλο 
 « Δράσεις περιβαλλοντικής ενημέρωσης και εκπαίδευσης στη Στερεά Ελλάδα», 
συνολικού ποσού 24.800 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και 2. ορίζει  δύο  
τακτικά και δύο αναπληρωματικά μέλη στην κοινή τριμελή Επιτροπή 
Παρακολούθησης του Προγράμματος, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο 
Προγραμματικής Σύμβαση το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα και μέρος της 
παρούσας απόφασης , ως ακολούθως: 
 Την Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Ασημίνα Παπαναστασίου, η οποία ορίζεται 

πρόεδρος της Επιτροπής, με αναπληρώτριά της την  Περιφερειακή Σύμβουλο κ. 
Δέσποινα Αλαμπάνου. 

 Τον  κ. Κωνσταντίνο Βαρδακώστα Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού και Παιδείας,  
με αναπληρώτριά του  την Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Ελένη Σύρου 

Κατά ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση 
Στερεάς Ελλάδας». 

 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:   

 
                    Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
 
           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ              

 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ 
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ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΑΑΣΣΗΗ  

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν 3852/2010 

 

 

Μεταξύ 

της 

 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

 
και του  

 

Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας (ΜΓΦΙ), 

Ίδρυμα κοινωφελές - Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου,  

  

  

γγιιαα  ττηηνν  υυλλοοπποοίίηησσηη  ττοουυ  ΈΈρργγοουυ   

  

  

  

«Δράσεις περιβαλλοντικής ενημέρωσης και εκπαίδευσης στη Στερεά Ελλάδα» 

 

 

 

 

 

 

 

Λαμία,                         2018  
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Στη Λαμία σήμερα  ……………………  οι  παρακάτω συμβαλλόμενοι: 

1. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, που εδρεύει στη Λαμία, Λ. Καλυβίων 2, Τ.Κ.: 35 
132,(ΑΦΜ 997947718, Δ.Ο.Υ. Λαμίας) η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον 
Περιφερειάρχη κ. Κωνσταντίνο Μπακογιάννη και θα αποκαλείται στο εξής χάριν 
συντομίας ως «Κύριος του Έργου». 

2. Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας (ΜΓΦΙ), Ίδρυμα κοινωφελές - Νομικό 
Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, με έδρα την Κηφισιά, Λεβίδου 13, Τ.Κ.: 145 62, νόμιμα 
εκπροσωπούμενο από την κα Φαλή Βογιατζάκη, σύμφωνα με το καταστατικό του, ως 
Αντιπρόεδρο, και θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «Φορέας 
Υλοποίησης». 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 
100 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Το Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 241 
Α/2010) όπως ισχύει. 

3. Την αριθμ …………. απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου …… Τροποποίησης Τεχνικού 
Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2018 που αφορά στο πρόγραμμα που 
χρηματοδοτείται από παρακράτηση 20% των πιστώσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων και 
αφορούν επενδυτικές δαπάνες ΚΑΠ (Περιφερειακοί ΚΑΠ - ΤΡΟΠ 03). 

4. Την υπ’ αριθμ.                (ΑΔΑ:        ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Στερεάς Ελλάδας, περί έγκρισης της Προγραμματικής Σύμβασης υλοποίησης του 
έργου «Δράσεις περιβαλλοντικής ενημέρωσης και εκπαίδευσης στη Στερεά Ελλάδα». 

5. Την υπ’ αριθμ.                 (ΑΔΑ:                 ) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας περί Ελέγχου Νομιμότητας της υπ’ αριθ.      /2018 απόφασης 
του Περιφερειακού Συμβουλίου. 

6. Το από 3 Σεπτεμβρίου 2002 Προεδρικό Διάταγμα περί «Έγκρισης τροποποίησης και 
κωδικοποίησης των διατάξεων του οργανισμού του ιδρύματος Μουσείον Γουλανδρή 
Φυσικής Ιστορίας» (ΦΕΚ 1220Β/2002). 

7. Την υπ’ αριθμ.               /            απόφαση του Δ.Σ του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής 
Ιστορίας περί έγκρισης υλοποίησης του έργου «Δράσεις περιβαλλοντικής ενημέρωσης και 
εκπαίδευσης στη Στερεά Ελλάδα» 

8. Την υπ’ αριθμ.     /      (ΑΔΑ:       .) απόφαση έγκρισης δαπάνης και διάθεσης 
πίστωσης της Οικονομικής Επιτροπής.  

9. Την υπ’ αριθμ.  /            απόφαση για δέσμευση πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικού - 
Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΑΔΑ:        & ΑΔΑΜ:             ). 

 
Συμφώνησαν 

Να συνάψουν Προγραμματική Σύμβαση, οι όροι της οποίας έχουν ως εξής: 

ΑΡΘΡΟ 1 
Περιεχόμενα της σύμβασης: 

 Σκοπός και αντικείμενο της σύμβασης 
 Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής του έργου 
 Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση του έργου 
 Φορέας εκτέλεσης και φορέας διαχείρισης του έργου 
 Χρονική διάρκεια της σύμβασης - Χρονοδιάγραμμα του έργου 
 Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων  
 Τρόπος πληρωμής 
 Σύσταση και ρόλος της Κοινής Επιτροπής 
 Επιστημονικοί Υπεύθυνοι του έργου 
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 Πνευματικά Δικαιώματα 
 Τροποποιήσεις της Προγραμματικής Σύμβασης 
 Αντισυμβατική συμπεριφορά - Συνέπειες - Ρήτρες 
 Επίλυση διαφωνιών 
 Τελικές διατάξεις 

 
ΑΡΘΡΟ 2: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Σκοπός της παρούσας σύμβασης είναι η υλοποίηση προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
με τίτλο «Δράσεις περιβαλλοντικής ενημέρωσης και εκπαίδευσης στη Στερεά Ελλάδα» το οποίο 
απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας,  με στόχο την προαγωγή της ευαισθητοποίησης και της μάθησης των μελών της 
εκπαιδευτικής κοινότητας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την ελληνική φύση, τη 
μοναδικότητα και τη σπουδαιότητά της, αλλά και για το έργο και τις συλλογές του Μουσείου.  Η 
θεματική του προγράμματος δομείται σε δύο ενότητες οι οποίες θα αφορούν: α) την 
αναπαραγωγή υφιστάμενης εκπαιδευτικής βαλίτσας και β) τη διοργάνωση σεμιναρίων 
ενημέρωσης και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα θα 
εφαρμοσθεί και στις 5  Περιφερειακές ΕνότηΤες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  και θα 
υλοποιηθεί σε συνεργασία με τις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 
 
Το αντικείμενο περιλαμβάνει: 

Α) Αναπαραγωγή υφιστάμενης εκπαιδευτικής βαλίτσας 
Η εκπαιδευτική βαλίτσα θα αναπαραχθεί σε τέσσερα (4) ανάτυπα, καθένα από τα οποία θα 
περιέχει: 
Εκπαιδευτικό Φάκελο, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, ο οποίος περιέχει: 

 Ενημερωτικό κείμενο για τον εκπαιδευτικό. 
 Επιλεγμένες δραστηριότητες για τους μαθητές. 

Υποστηρικτικό υλικό, το οποίο περιλαμβάνει: 
 Εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Προστατευόμενες περιοχές», το οποίο 

δημιουργήθηκε το 2008 από το ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ 
«Προγράμματα προστασίας περιβάλλοντος και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης». 

 Έντυπες εκδόσεις του Μουσείου Γουλανδρή για παρουσίαση στην τάξη: 
Οδηγός του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας 
Οδηγός του Κέντρου ΓΑΙΑ 
ΕΚΒΥ. Ένας κρίκος στη σχέση του ανθρώπου με τη φύση 
Ελληνικά αγριολούλουδα 
Παιώνιες στην Ελλάδα 
Κοχύλια από τις ελληνικές θάλασσας 

 Αφίσες του Μουσείου Γουλανδρή για ανάρτηση στην τάξη. 
 Οπτικοακουστικό υλικό: 

Ταινία για τα 50 χρόνια λειτουργίας του Μουσείου Γουλανδρή 
Παρουσίαση του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας 
Παρουσίαση για την ελληνική φύση 

 Επιλεγμένα δείγματα από τις Συλλογές του Μουσείου (π.χ. φυτά από τη Βοτανική 
Συλλογή, ορυκτά και απολιθώματα από την Ορυκτολογική & Παλαιοντολογική 
Συλλογή, κοχύλια από την Υδροβιολογική Συλλογή). 

 

Β) Διοργάνωση σεμιναρίων ενημέρωσης/επιμόρφωσης 

Διοργάνωση πέντε (5) μονοήμερων σεμιναρίων ενημέρωσης και επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς 
της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ένα σε κάθε Περιφερειακή 
Ενότητα) με στόχο την παρουσίαση της εκπαιδευτικής βαλίτσας και του τρόπου αξιοποίησής της.  
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Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, ιδρύθηκε το 1964, με σκοπό την προώθηση της 
επιστημονικής έρευνας και της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, στον ελληνικό φυσικό χώρο και 
αποτελεί σύμφωνα με τον οργανισμό του (ΦΕΚ 1220 Β, 19.9.2002) ίδρυμα κοινωφελές ιδιωτικού 
δικαίου, αφιερωμένο στη μελέτη, συντήρηση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Μέσα 
από το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), το οποίο αποτελεί παράρτημά του, με 
έδρα τη Θεσσαλονίκη, προωθεί την αειφορική διαχείριση των ανανεώσιμων φυσικών πόρων στην 
Ελλάδα και σε άλλες περιοχές της Μεσογειακής Λεκάνης και της Ευρωπαϊκής Ηπείρου. Στους 
ειδικούς σκοπούς του -μεταξύ άλλων- περιλαμβάνονται: η ευαισθητοποίηση του κοινού για τις 
φυσικές, τις οικονομικές και τις πολιτιστικές αξίες της φύσης και της βιοποικιλότητας, η 
προώθηση της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης στην αειφορική ανάπτυξη και 
διαχείριση των ανανεώσιμων φυσικών πόρων.  

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας  σύμφωνα με τον οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας των 
υπηρεσιών της  και το πρόγραμμα Καλλικράτης (παραγρ. Η 3 του Άρθρ. 186. Ν. 3852/10.) είναι 
αρμόδια για «εκπόνηση και εκτέλεση προγραμμάτων, τα οποία αφορούν θέματα περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης ...........». 
Για την ταχύτερη δυνατή και επιστημονικά αρτιότερη εκπόνηση του έργου η Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας και το Μουσείο Γουλανδρή εκφράζουν τη βούλησή τους για συνεργασία, με βάση τους 
όρους αυτής της προγραμματικής. 
 
ΑΡΘΡΟ 3: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Το έργο θα εφαρμοστεί και στις πέντε Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  
 
ΑΡΘΡΟ 4: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Το Πρόγραμμα / Έργο έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
έτους 2018 που χρηματοδοτείται από παρακράτηση 20% των πιστώσεων των Περιφερειακών 
Ενοτήτων, με προϋπολογισμό 24.800 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το έργο θα 
χρηματοδοτηθεί από τον ΚΑΕ 02.01.071.9899.01 (Λοιπές Δαπάνες 20% Έργα Περιφέρειας). 
Ανάλυση του προϋπολογισμού στο Παράρτημα της παρούσας. 
 
ΑΡΘΡΟ 5. ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Φορέας εκτέλεσης της έρευνας θα είναι το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας με 
επιστημονικά και ερευνητικά υπεύθυνη την κα Μαρία Κατσακιώρη, Περιβαλλοντολόγο, 
Υπεύθυνη Τομέα Ενημέρωσης, Εκπαίδευσης και Έργων Ερμηνείας Περιβάλλοντος του ΕΚΒΥ 
και με αναπληρώτριά της την κα Κατερίνα Μπόλη, Μέλος του Τομέα Ενημέρωσης, Εκπαίδευσης 
και Έργων Ερμηνείας Περιβάλλοντος του ΕΚΒΥ. 
Φορέας διαχείρισης, εκμετάλλευσης και κυριότητας του προγράμματος θα είναι η Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας. 
Όλα τα αποτελέσματα των εργασιών που θα εκτελεστούν στο πλαίσιο της έρευνας από το ΜΓΦI, 
θα παραδοθούν στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (Κ.Ε.Π.) κατά τους όρους της παρούσας. 
Το ΜΓΦI μεταβιβάζει από το περιουσιακό δικαίωμα επί του προγράμματος όλες τις εξουσίες που 
είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση του σκοπού αυτής της σύμβασης και των σκοπών της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με το Άρθρο 11 (Πνευματικά Δικαιώματα) της 
παρούσας. 
 
ΑΡΘΡΟ 6: ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ 
Η σύμβαση ισχύει από της υπογραφής της και η ισχύς της λήγει με την ολοκλήρωση της 
οριστικής παραλαβής του έργου και την πληρωμή του ΜΓΦΙ. Ημερομηνία έναρξης του έργου 
ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης. Η ολοκλήρωση των φάσεων καθώς 
και η οριστική παραλαβή του έργου, διενεργούνται από την αρμόδια υπηρεσία μετά από τη 
σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.  
Με την ολοκλήρωση κάθε φάσης μπορούν να δοθούν από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης 
κατευθύνσεις για την επόμενη φάση. 
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Η έναρξη της χρονικής περιόδου εκπόνησης κάθε φάσης του έργου γίνεται μετά την παραλαβή 
της προηγούμενης φάσης με τα αντίστοιχα Παραδοτέα της. 
Η έρευνα θα εκπονηθεί σε δύο (2) Φάσεις, με τα αντίστοιχα Παραδοτέα. Οι Φάσεις είναι: 

Α’ Φάση: Διάρκεια 2  μήνες από την έναρξη της Σύμβασης. Θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες 
εργασίες: 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΛΙΤΣΑ 

Εκπαιδευτικό Φάκελο, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, ο οποίος περιέχει: 
 Ενημερωτικό κείμενο για τον εκπαιδευτικό. 
 Επιλεγμένες δραστηριότητες για τους μαθητές. 

Υποστηρικτικό υλικό, το οποίο περιλαμβάνει: 
 Εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Προστατευόμενες περιοχές», το οποίο 

δημιουργήθηκε το 2008 από το ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ 
«Προγράμματα προστασίας περιβάλλοντος και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης». 

 Έντυπες εκδόσεις του Μουσείου Γουλανδρή για παρουσίαση στην τάξη: 
Οδηγός του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας 
Οδηγός του Κέντρου ΓΑΙΑ 
ΕΚΒΥ. Ένας κρίκος στη σχέση του ανθρώπου με τη φύση 
Ελληνικά αγριολούλουδα 
Παιώνιες στην Ελλάδα 
Κοχύλια από τις ελληνικές θάλασσας 

 Αφίσες του Μουσείου Γουλανδρή για ανάρτηση στην τάξη. 
 Οπτικοακουστικό υλικό: 

Ταινία για τα 50 χρόνια λειτουργίας του Μουσείου Γουλανδρή 
Παρουσίαση του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας 
Παρουσίαση για την ελληνική φύση 

 Επιλεγμένα δείγματα από τις Συλλογές του Μουσείου (π.χ. φυτά από τη Βοτανική 
Συλλογή, ορυκτά και απολιθώματα από την Ορυκτολογική & Παλαιοντολογική 
Συλλογή, κοχύλια από την Υδροβιολογική Συλλογή).. 

Θα παραχθεί σε πέντε (5) ανάτυπα και θα χρησιμοποιηθεί από το ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ για την 
εφαρμογή της εκπαίδευσης/επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιάς εκπαίδευσης  
 
Παραδοτέο: Η εκπαιδευτική βαλίτσα σε τέσσερα (4) ανάτυπα. 

Β’ Φάση: Διάρκεια 3 μήνες από την παραλαβή της Α’ Φάσης. Θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες 
εργασίες: 
Διοργάνωση πέντε (5) μονοήμερων σεμιναρίων ενημέρωσης και επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς 
της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ένα σε κάθε Περιφερειακή 
Ενότητα) με στόχο την παρουσίαση της εκπαιδευτικής βαλίτσας και του τρόπου αξιοποίησής της. 
Τα σεμινάρια θα διοργανωθούν σε συνεργασία με τις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης και εκτιμάται ότι θα συμμετάσχουν περί τους 400 εκπαιδευτικούς συνολικά 

Παραδοτέο: Έκθεση  συνοδευόμενη από σχετικό  υλικό τεκμηρίωσης. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται εντός της καταληκτικής προθεσμίας που ορίζεται παραπάνω, συνολικά 
και ανά φάσεις, να έχει περαιώσει και παραδώσει στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας το σύνολο 
του παραπάνω έργου του. 

 
ΑΡΘΡΟ 7: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 
Α. Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας αναλαμβάνει  

 Την εκπόνηση του ανωτέρω έργου. 
 Να συμμετέχει στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 9. 

 
Β. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναλαμβάνει: 
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 Τη διευκόλυνση των αναγκαίων επαφών και συνεννοήσεων με άλλους δημόσιους 
φορείς για τους σκοπούς εκτέλεσης του έργου καθώς και την παροχή προς το 
ΜΓΦΙ των στοιχείων που διαθέτει και θα ζητηθούν για την εκπόνησή του. 

 Τη χρηματοδότηση του έργου. 
 Να συμμετέχει στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 9. 

 
ΑΡΘΡΟ 8: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

1. Η αμοιβή του ΜΓΦΙ για την παρούσα σύμβαση ορίζεται στο ποσό των 20.000,00 
€ (είκοσι χιλιάδων ευρώ) πλέον ΦΠΑ 24% (σύνολο 24.800,00€). Στο ποσό 
περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες εργασίες ερευνών προκειμένου να 
εκτελεσθεί η παρούσα Σύμβαση, χωρίς οιαδήποτε αύξηση και για οποιοδήποτε 
λόγο του ανωτέρω ποσού εκ μέρους του Μουσείου. Το ποσό της πληρωμής θα 
δοθεί ως ακολούθως: 

 Πέρας Α΄ Φάσης: 60% 
 Πέρας Β’ Φάσης: 40% 

2. Αν η σύμβαση καταγγελθεί αναιτίως από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας κατά τη 
διάρκεια εκπόνησης μιας Φάσης του έργου, η αρμόδια υπηρεσία θα αποτιμήσει την 
αμοιβή που αντιστοιχεί στο τμήμα της Φάσης που έχει ήδη εκπονηθεί. 

3. Η πληρωμή του ΜΓΦΙ θα γίνεται μετά από την προσκόμιση στην Υπηρεσία 
πιστοποιητικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας καθώς και βεβαίωσης 
της Επιτροπής Παρακολούθησης σχετικά με την πληρότητα και αρτιότητα του 
παραδοτέου. 
Η καταγγελία γίνεται εγγράφως. 
Η σύμβαση μπορεί να λυθεί αζημίως για τα συμβαλλόμενα μέρη σε περίπτωση ανώτερης βίας 
που διαρκεί πέραν των έξι (6) μηνών. 

 
ΑΡΘΡΟ 9: ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας συνίσταται Κοινή Επιτροπή 
αποτελούμενη από τρία (3) μέλη, ως εξής: 
 κ.      , Περιφερειακό Σύμβουλο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με αναπληρώτ      ,     , ο 

οποίοςα ορίζεται πρόεδρος της Επιτροπής. 
 κ.,                         της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με αναπληρ                   
 κ. ……, εκπρόσωπο του ΜΓΦ Ι με  αναπληρωτή …………….. 

9.2 Αντικείμενο και αρμοδιότητες της Κοινής Επιτροπής 
Η παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου, της απορρόφησης των πιστώσεων, η 

εποπτεία των όρων της παρούσης και η εισήγηση στα συμβαλλόμενα μέρη για κάθε ζήτημα που 
τυχόν δεν ρυθμίζεται με την σύμβαση αυτή. Ειδικότερα: 
9.2.1 Παρακολουθεί την πορεία του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 

προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα με τους όρους αυτής. 
9.2.2 Εισηγείται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας μετά το τέλος κάθε φάσης, την έναρξη της 

επόμενης, διατηρώντας το δικαίωμα πρότασης λύσης της σύμβασης, εφόσον αυτό κριθεί 
αναγκαίο. 

9.2.3 Εισηγείται στους συμβαλλόμενους για κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο για την 
απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης μετά από 
εισήγηση της ΟΔΕ. 

9.2.4 Υποβάλλει στη Διεύθυνση Οικονομικού - Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, τα 
πρακτικά της και τις πιστοποιήσεις του έργου. 

9.2.5 Εισηγείται στον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας (ή σε όποιον έχει εκχωρηθεί η 
αρμοδιότητα), την παράταση υλοποίησης του αντικειμένου με αιτιολογημένη και γραπτή 
απόφαση, της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης και σύμφωνα με τους 
όρους αυτής. 
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9.2.6 Η επιτροπή συγκαλείται το αργότερο σε 20 μέρες από την υπογραφή της παρούσας με 
ευθύνη του προέδρου της και με γραπτή πρόσκληση, η οποία θα πρέπει να επιδοθεί τρεις 
τουλάχιστον μέρες πριν την ημερομηνία συνεδρίασης. 

9.2.7 Η επιτροπή συνέρχεται έκτακτα όταν το ζητήσουν τουλάχιστον ένα από τα μέλη της. 
9.2.8 Η επιτροπή συνεδριάζει στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας ………... Χρέη 

γραμματείας εκτελεί το ………………………….. 
9.2.9 Η επιτροπή συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη και αποφασίζει για κάθε 

θέμα με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των παρευρισκόμενων. 
 
ΑΡΘΡΟ 10: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Επιστημονική υπεύθυνη για το Μ.Γ.Φ.Ι. ορίζεται η κ. Μαρία Κατσακιώρη, Περιβαλλοντολόγος. 
Το ΜΓΦΙ έχει το δικαίωμα μεταβολών της σύνθεσης της επιστημονικής ομάδας για σπουδαίο 
λόγο, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης των όποιων μεταβολών, από την Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας. 
 
ΑΡΘΡΟ 11: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
Τα αποτελέσματα που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από το ΜΓΦΙ με δαπάνες του έργου, θα 
αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που μπορεί να τα 
διαχειρίζεται και να τα εκμεταλλεύεται (όχι εμπορικά), εκτός και αν ήδη προϋπάρχουν σχετικά 
πνευματικά δικαιώματα (ως παράδειγμα το περιεχόμενο της εκπαιδευτικής βαλίτσας, ήτοι η 
ταινία για τον εορτασμό των 50 ετών του ΜΓΦΙ, προϋπάρχοντα έντυπα και εκπαιδευτικά υλικά 
του ΜΓΦΙ κ.ά.). Το ΜΓΦΙ διατηρεί το δικαίωμα χρήσης των αποτελεσμάτων και παραδοτέων για 
συμμετοχή σε συνέδρια, για παρουσιάσεις σε συναντήσεις, για περιβαλλοντική ενημέρωση και 
εκπαίδευση, για ανάρτηση στο διαδίκτυο με ελεύθερη πρόσβαση για τους φορείς και τους 
πολίτες. 
 
ΑΡΘΡΟ 12: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Όλοι οι όροι της σύμβασης είναι ουσιώδεις. Για τυχόν απαιτούμενη τροποποίησή τους, απαιτείται 
η συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών και η υπογραφή σχετικού τροποποιητικού εγγράφου, 
μετά από σχετική εισήγηση της Κοινής Επιτροπής προσηκόντως αιτιολογημένη για την ανάγκη 
τροποποίησης. 
 
ΑΡΘΡΟ 13. ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ - ΡΗΤΡΕΣ 
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, που θεωρούνται όλοι 
σημαντικοί, από οποιονδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στον έτερο το δικαίωμα να 
αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο και σε περίπτωση 
αδυναμίας ή αμέλειας της αποκατάστασης, έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία. 
 
ΑΡΘΡΟ 14. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΩΝΙΩΝ 
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών σε σχέση με την εκτέλεση ή την ερμηνεία των 
όρων της παρούσας θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της Λαμίας. 
Τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια φιλικής διευθέτησης των 
αναφυόμενων διαφορών πριν από την προσφυγή τους στα Δικαστήρια. Προς τούτο, κάθε μέρος 
θα δύναται να παραπέμπει το ζήτημα που ανέκυψε ενώπιον της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης. Η Επιτροπή αφού ακούσει τις απόψεις αμφοτέρων των συμβαλλομένων 
μερών, παρέχοντάς τους εύλογο χρόνο, θα εκδίδει σχετική απόφαση. 
Σε περίπτωση που οποιοδήποτε μέρος δεν συμφωνεί με την απόφαση της Επιτροπής, θα δύναται 
να προσφύγει στα αρμόδια Δικαστήρια της Λαμίας. Επίσης, κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα 
δύναται να προσφύγει στα αρμόδια Δικαστήρια εάν η Επιτροπή δεν εκδώσει σχετική απόφασή 
της εντός (60) ημερών, από την ημερομηνία κατά την οποία το ζήτημα που ανέκυψε 
παραπέμφθηκε ενώπιον αυτής προς επίλυση. 
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ΑΡΘΡΟ 15: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Αυτά συμφωνήθηκαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν, τα συμβαλλόμενα μέρη και προς 
απόδειξη αυτών συντάχθηκε το παρόν το οποίο υπογράφτηκε σε 4 πρωτότυπα όπως ακολουθεί, 
από τα οποία ο κάθε συμβαλλόμενος θα λάβει δύο (2). 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 

 

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ 

ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

 

 

 

ΦΑΛΗ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Ανάλυση προϋπολογισμού έργου 

 

Κατηγορία δαπάνης Κόστος (ευρώ) 

Αμοιβές προσωπικού/ειδικών συνεργατών 11.500 

Παραγωγή υλικού και προμήθεια αναλωσίμων 4.500 

Μετακινήσεις 4.000 

Σύνολο 20.000 

ΦΠΑ (24%) 4.800 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 24.800 
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