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1.- Χο γλσζηφλ ε «Παλειιήληα Δθζεζε Λακίαο», λνκηθφ πξφζσπν Γεκνζίνπ  Γη-

θαίνπ, κε έδξα ηε Λακία, ζπζηήζεθε  κε ην Ν.214 ηεο 18/20.11.1975  «Πεξί ηδξχζεσο  

Ννκηθνχ  Πξνζψπνπ  Γεκνζίνπ   Γηθαίνπ,  ππφ   ηελ  επσλπκία   "Παλειιήληνο Δθζεζηο 

Λακίαο" (Α' 259), σο απηφο ηξνπνπνηήζεθε  κε ην άξζξν 105 ηνπ  4314/2014  (ΦΔΚ Α` 

265 / 23. 12. 2014). 

1.1.- ηε ζπλέρεηα εθδφζεθε ν Ν. 4605/2019 (ΦΔΚ Α΄ 52/01.04.2019), κε βάζε ηνλ 

νπνίν ζπζηήζεθε  αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Φνξέαο Γηνίθεζεο, Γηαρείξηζεο θαη 

Αμηνπνίεζεο Αθηλήησλ θαη Δγθαηαζηάζεσλ Παλειιήληαο Έθζεζεο Λακίαο Αλαπηπμηαθή 

Αλψλπκε Δηαηξεία Ο.Σ.Α.» θαη ην δηαθξηηηθφ ηίηιν «Φνξέαο Π.Δ.Λ. Αλαπηπμηαθή Α.Δ. 

Ο.Σ.Α.». 

1.1.1.- ε εθηέιεζε ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ,  κε ηελ  ππ.αξηζ.23.385/19-01-2022 πξάμε 

ηεο ζπκβνιαηνγξάθνπ Λακίαο Θενδψξαο Πνιηηνπνχινπ, πνπ θαηαρσξήζεθε ζην Γ.Δ.ΜΗ. 

ηελ 22/01/2022 [αξηζκφο θαηαρψξεζεο 162429754000], ζπζηάζεθε ν «Φνξέαο Π.Δ.Λ. 

Αλαπηπμηαθή Α.Δ. Ο.Σ.Α.» θαη δηαθξηηηθφ ηίηιν «LAMIA CENTER S.A.» πνπ ιεηηνπξγεί 

ράξηλ ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο, 

δηέπεηαη δε απφ ηηο δηαηάμεηο  ηνπ λ.4605/2019 (Α΄ 52) θαη κε ζθνπνχο, θαηά ην άξζξν 59 : 

α) ηελ δηνξγάλσζε εηήζηαο Παλειιήληαο Έθζεζεο, ζηε Λακία, κε ζηφρν ηελ αλάδεημε ηεο 

έθζεζεο ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν κε θχξηα έκθαζε ηνλ ηνκέα ηεο αγξνηηθήο αλά-
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πηπμεο θαη ηεο πξνψζεζεο ησλ εζληθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, β) ηελ αλάπηπμε δξάζεσλ 

κε θνξείο θαη νξγαλψζεηο κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο ηνπηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο νηθνλν-

κηθήο αλάπηπμεο, γ) ηελ αμηνπνίεζε ησλ θηηξίσλ κε ζηφρν λα απνηειέζεη ν λένο θνξέαο 

πφιν έιμεο δξάζεσλ έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο - ζπλεδξίσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηα παλεπη-

ζηεκηαθά ηδξχκαηα θαη ηνπο επαγγεικαηηθνχο θνξείο ηεο πεξηνρήο, δ) ηελ ππνζηήξημε ησλ 

ηνπηθψλ επελδπηηθψλ ζπλεξγαζηψλ, ε) ηελ πξνψζεζε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο σο επελ-

δπηηθνχ πξννξηζκνχ, κέζσ αλάπηπμεο ζεζκηθψλ ζπλεξγαζηψλ κε δηεζλείο θνξείο, ζη) ηελ 

παξνρή ελεκέξσζεο γηα ηελ εμσζηξεθή επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ε παξνρή πιεξνθφξε-

ζεο, ζπκβνπιεπηηθήο βνήζεηαο θαη θάζε άιιεο ππνζηεξηθηηθήο ππεξεζίαο πξνο ηηο ηνπη-

θέο επηρεηξήζεηο κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε επηρεηξεκαηηθψλ επαθψλ θαη ηε ζηήξημε ησλ 

ειιεληθψλ ηνπηθψλ εμαγσγψλ θαη ηεο ειιεληθήο ηνπηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηηο δηεζλείο 

αγνξέο. Καηά ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 59, ε αλψλπκε εηαηξεία «Φνξέαο Π.Δ.Λ. Αλαπηπμηα-

θή Α.Δ. Ο.Σ.Α.» εθαξκφδεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016. εκεηψλεηαη φηη ν Γήκνο Λα-

κηέσλ ζπκκεηέρεη θαηά πνζνζηφ 60% ζην κεηνρηθφ θεθαιαίν ηνπ θνξέα, ε Πεξηθέξεηα 

ηεξεάο Διιάδαο θαηά πνζνζηφ 60% θαη ην ΔΒΔ θαηά πνζνζηφ 20%.  

1.1.2.- Δίραλ πξνεγεζεί : (α) ε ππ.αξηζ. 166/2021 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκ-

βνπιίνπ Γήκνπ Λακηέσλ [ΑΓΑ: ΧΑΞΧΧΛΚ-ΤΡ], ε νπνία θξίζεθε λφκηκε κε ηελ ππ’ αξηζ. 

276057/30-12-2021 απφθαζε ηνπ πληνληζηή ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιί-

αο-ηεξεάο Διιάδαο [ΑΓΑ: Φ1ΣΦΟΡ1 0-ΡΜ1], (β) ε ππ.αξηζ.153/2021 απφθαζε ηνπ Πε-

ξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο [ΑΓΑ: 60Α7ΛΗ-2ΧΡ], ε ν-

πνία θξίζεθε λφκηκε κε ηελ ππ.αξηζ.276071/30-12-2021 απφθαζε ηνπ πληνληζηή ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο- ηεξεάο Διιάδαο (ΑΓΑ: ΦΙ9ΦΟΡ10-ΓΓ) θαη (γ) 

ελ ππ. αξηζ.08/2021 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Φζηψηηδαο. 

2.- Ο «Φνξέαο Π.Δ.Λ. ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ Α.Δ. Ο.Σ.Α», πνπ ζπζηήζεθε λφκηκα, δπ-

λάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.4605/2019 θαη ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ, δηαζέηεη ηελ 

ρξήζε γηα ηξηάληα (30) έηε, έθηαζε αξρηθήο ηδηνθηεζίαο 167.457,00 η.κ θαη πεξηηνηρηδφκε-

λεο ηδηνθηεζίαο 118.010,061 η.κ., κεηά ησλ πθηζηακέλσλ θηηζκάησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ 

(Ο.Σ. 627), ην νπνίν εκθαίλεηαη ζην ζπλεκκέλν απφ Απξηιίνπ 2005 ηνπνγξαθηθφ δηά-

γξακκα ηνπ Ν.4605/2019 (Α΄ 52) θαη ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ.460840127001 δήισζε 

θηεκαηνινγίνπ θαη ν Γήκνο Λακηέσλ δηαζέηεη ζηελ θπξηφηεηα ηνπ, ηα Ο.Σ. 1170 (Υψξνο 

πθηζηάκελσλ Αζιεηηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ Υαιθηνπνχιεηνπ Γπκλαζηεξίνπ, Κιεηζηνχ Κν-

ιπκβεηεξίνπ θαη αλνηθηψλ γεπέδσλ), Ο.Σ. 1149 (Υψξνο ηάζκεπζεο), θαζψο θαη ην θνη-

λφρξεζην δίθηπν δξφκσλ πνπ ελζσκαηψλεηαη ζηελ πεξηνρή. 
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3.- Δμάιινπ, κε ηελ ππ.αξηζ.22.193/06-08-2020 πξάμε ηεο ζπκβνιαηνγξάθνπ Λα-

κίαο Θενδψξαο Πνιηηνπνχινπ πνπ θαηαρσξήζεθε ζην Γ.Δ.ΜΗ. ηελ 12/08/2020 [αξηζκφο 

θαηαρψξεζεο 155922854000], ζπζηάζεθε Αλαπηπμηαθφο Οξγαληζκφο- Αλψλπκε Δηαηξεία 

κε ηελ επσλπκία «Ακθηθηπνλίεο - Αλαπηπμηαθφο Οξγαληζκφο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Α-

λψλπκε Δηαηξεία» θαη ην δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΑΜΦΙΚΣΤΟΝΙΔ Α.Δ.»], ζηνλ νπνίν ζπκκεηέ-

ρνπλ πέληε (5) δήκνη νη εμήο : ν Γήκνο Λακηέσλ, κε πνζνζηφ 80% θαη νη Γήκνη Ακθίθιεη-

αο-Διάηεηαο, Γνκνθνχ, Μαθξαθψκεο θαη ηπιίδαο κε πνζνζηφ 5% έθαζηνο. Ο Αλαπηπμη-

αθφο Οξγαληζκφο ζπζηήζεθε κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.4674/2020 σο 

αλψλπκε εηαηξεία εηδηθνχ ζθνπνχ, ε νπνία ιεηηνπξγεί ππέξ ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο 

θαη κε βάζε ην άξζξν 4 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο, ζηνπο ζθνπνχο ηνπ αλάγεηαη : 1. Η επηζηε-

κνληθή, ηερληθή θαη δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ησλ κειψλ ηεο, θαζψο θαη άιισλ Οξγαληζκψλ 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη θνξέσλ απηψλ, θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα, ζπλεηαηξηζκψλ 

θαη ελψζεσλ απηψλ, επηζηεκνληθψλ θνξέσλ, επηκειεηεξίσλ, θνξέσλ ζπιινγηθψλ θνηλσ-

ληθψλ ή νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ, θαζψο θαη ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. 2. Η πα-

ξνρή ηερληθψλ θαη ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο θαη αμηνπνίεζεο αθίλεηεο πε-

ξηνπζίαο θαζψο θαη ε άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ άξζξσλ 182 θαη 183 ηνπ λ. 

4555/2018 (Α' 133). 3. Η αλάιεςε εθηέιεζεο, επνπηείαο θη επίβιεςεο δεκνζίσλ κειεηψλ 

θαη έξγσλ γηα ινγαξηαζκφ ησλ κειψλ ηεο θαη άιισλ ΟΣΑ πνπ δελ δηαζέηνπλ ηερληθή ε-

πάξθεηα ή ηερληθφ πξνζσπηθφ θαζψο θαη ε ππνζηήξημε ηερληθψλ ππεξεζηψλ θαη ππεξε-

ζηψλ δφκεζεο ησλ κειψλ ηεο θαη άιισλ ΟΣΑ θαηά ηα νξηζζέληα ζηα Άξζξα 3 θαη 4 ηνπ 

Ν.4674/2020. 4.Η ζπκκεηνρή ηεο Δηαηξείαο ζην ζρεδηαζκφ, εθαξκνγή θαη πινπνίεζε Ο-

ινθιεξσκέλσλ Υσξηθψλ Δπελδχζεσλ (ΟΥΔ) ρσξηθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη άιισλ ζρεηηθψλ 

πνιηηηθψλ ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ, επξσπατθφ ή ζε επξχηεξν γεσγξαθηθφ ρψξν. 

5. Η πξνψζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο, νηθνλνκηθήο θαη γεληθφηεξα βηψζηκεο αλάπηπμεο, 

θαζψο θαη ε αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη αλαβάζκηζεο 

ηεο πνηφηεηαο δσήο απηψλ. 6. Η κειέηε, θαηαγξαθή, έξεπλα θαη αμηνιφγεζε πθηζηάκελσλ 

δνκψλ, αλαγθψλ θαη πξνβιεκάησλ ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη αλαπηπμηαθή 

δξαζηεξηφηεηα ζηελ πεξηνρή δξαζηεξηνπνίεζεο, ν ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή απνηειε-

ζκαηηθψλ κεζφδσλ θαη δξάζεσλ γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο θαη ηνλ 

εκπινπηηζκφ ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο, ηελ αλάδεημε ηνπ ηζηνξηθνχ πινχηνπ, ηεο πνιηηη-

ζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηεο πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο ησλ κειψλ ηεο, ηελ ηφλσζε ηεο νηθν-

λνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη απαζρφιεζεο, ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ θαη ηε βειηίσζε 

ησλ ππνδνκψλ θαζψο θαη ε αλάπηπμε λέσλ κνξθψλ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ. 7. Η ζηήξη-

με θαη αλάπηπμε ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ε ελίζρπζε επελδχζεσλ θαη ε 
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ζηήξημε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ε αλάπηπμε δξάζεσλ αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ θαη κηθξνκε-

ζαίσλ επηρεηξήζεσλ θαη ζπλαθφινπζα ε ζηήξημε θαη αμηνπνίεζε ησλ ηνπηθά παξαγφκελσλ 

πξντφλησλ θαη ε ελίζρπζε ηεο πξνζπάζεηαο κεηαπνίεζήο ηνπο ζε επψλπκα πνηνηηθά πξν-

τφληα, θαζψο θαη ε ζχλδεζε ηνπηθνχ παξαγφκελνπ πξντφληνο θαη ηνπξηζηηθήο ππεξεζίαο. 

8. Η δηεξεχλεζε, κειέηε θαη ζπληνληζκφο δηαδηθαζηψλ θαη κεραληζκψλ γηα ηελ παξαγσγή, 

κεηαθνξά θαη παξνρή ηερλνγλσζίαο, ππεξεζηψλ θαη ππνζηήξημεο ζε θνξείο θαη επηρεηξή-

ζεηο ηεο απηνδηνίθεζεο, ηνπ δεκνζίνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζε αλαπηπμηαθά ζέκαηα 

ρξεκαηνδφηεζεο έξγσλ ππνδνκήο, αζηηθήο αλάπιαζεο, θνηλσληθψλ δξάζεσλ θαη αμην-

πνίεζεο ηεο δεκνηηθήο πεξηνπζίαο θαζψο θαη γηα ηελ αμηνπνίεζε θαη πινπνίεζε εζληθψλ, 

επξσπατθψλ θαη δηεζλψλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ ζε ηνπηθνχο, πεξηθεξεηα-

θνχο, εζληθνχο θη επξσπατθνχο ζθνπνχο. 9. Ο ζρεδηαζκφο, εθαξκνγή, πινπνίεζε, αμην-

ιφγεζε θαη παξαθνινχζεζε εζληθψλ, επξσπατθψλ ή δηεζλψλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ πξν-

γξακκάησλ ζπλαθψλ πξνο ηνπο ζθνπνχο ηνπ θαηαζηαηηθνχ. 10. Η δεκηνπξγία πξνυπν-

ζέζεσλ γηα ηελ ζχκκεηξε αλάπηπμε ησλ κειψλ ηεο απφ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηη-

ζηηθή άπνςε, κε βάζε ηηο ηνπηθέο δπλάκεηο θαη πφξνπο ηδησηηθνχο θαη δεκφζηνπο, θαζψο 

θαη κε πφξνπο θαη κέζα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. 11. Ο 

ζρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε δξάζεσλ θαη πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο πνιηηηθήο, πνπ απν-

ζθνπνχλ ζηελ ππνζηήξημε θαη θνηλσληθή θξνληίδα ηεο βξεθηθήο, παηδηθήο θαη ηξίηεο ειηθί-

αο, ν ζρεδηαζκφο θαη εθαξκνγή πνιηηηθψλ ελ γέλεη θαη δξάζεσλ, πνπ αθνξνχλ ζηελ ππν-

ζηήξημε αλέξγσλ ή αηφκσλ πξνεξρφκελσλ απφ επάισηεο θνηλσληθά νκάδεο θαη ν ζρεδηα-

ζκφο, εηζήγεζε θαη κέξηκλα γηα ηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ θαη δξάζεσλ πνπ ζηνρεχνπλ 

ζηελ ππνζηήξημε θαη θξνληίδα ηεο πγείαο ησλ πνιηηψλ θαη ηελ πξναγσγή ηεο ςπρηθήο 

πγείαο. 12. Η αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ θαη ε δεκηνπξγία ππνδνκψλ γηα ηε ζηήξημε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ε κειέηε ηεο αγνξάο γηα ινγαξηαζκφ επηρεηξήζεσλ θαη θνξέσλ 

ηεο πεξηνρήο. 13. Η αλάπηπμε επηζηεκνληθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζπλεξγαζηψλ κε εθπαη-

δεπηηθά θαη εξεπλεηηθά ηδξχκαηα, ε ρξήζε εθαξκνγψλ θαηλνηνκίαο θαη λέσλ Σερλνινγηψλ 

Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ θαζψο θαη ε αλάπηπμε δξάζεσλ έξεπλαο θαη αλάπηπμεο. 

14. Η ζπκκεηνρή ζε πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο, φπσο θαη ν νξηζκφο ηεο σο Δλδηάκεζνπ 

Φνξέα Γηαρείξηζεο γηα ηελ πινπνίεζε επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ θαη ε αλάιεςε θά-

ζε ζπλαθνχο ξφινπ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζί-

αο. 15. Η ζχζηαζε θαη δηαρείξηζε Σακείσλ Υαξηνθπιαθίνπ γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ Μέζσλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Σερληθήο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ησλ επξσπατθψλ ή παγθφ-

ζκησλ ζεζκψλ ή άιισλ αλάινγσλ ή ζπλαθψλ, εθφζνλ δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε πξνο 

νπνηαδήπνηε εθάζηνηε ηζρχνπζα δηάηαμε λφκνπ. 16. Η επηθνηλσλία, ελεκέξσζε θαη πξν-
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βνιή πιεξνθνξηψλ, δξάζεσλ θαη ελεξγεηψλ δεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ πιεξνθφ-

ξεζε ηνπ θνηλνχ, θαζψο θαη ε αμηνπνίεζε Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλί-

αο.17. Η δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ πνιηηηζηηθνχ θαη αζιεηηθνχ ραξαθηήξα, θαζψο θαη ε 

δηνξγάλσζε ή ζπλδηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ, ζεκηλαξίσλ θαη άιισλ εθδειψζεσλ. 18. Κάζε 

άιινο ζθνπφο ζπλαθήο ή ζπλερφκελνο ή αλαγθαία ζπκπιεξσκαηηθφο ή ππνβνεζεηηθφο 

ησλ αλσηέξσ, αθφκε θαη κε ξεηψο θαηνλνκαδφκελνο ή εμεηδηθεπφκελνο ζην παξφλ, εθφ-

ζνλ δελ έξρεηαη ζε αληίζεζε πξνο νπνηαδήπνηε εθάζηνηε ηζρχνπζα λφκηκε δηάηαμε. Γηα 

ηελ εθπιήξσζε ησλ παξαπάλσ ζθνπψλ ηεο, ε Δηαηξεία, εθηφο απφ ηελ αμηνπνίεζε ηεο 

πιηθνηερληθήο θαη ζηειερηαθήο ππνδνκήο, ηεο εκπεηξίαο θαη ηεο γλψζεο ησλ ζπκβαιινκέ-

λσλ κειψλ, δχλαηαη λα ζπλεξγάδεηαη κε άιινπο θνξείο ή λα ζπκκεηέρεη ζε άιιεο εηαηξεί-

εο, πνπ επηδηψθνπλ ηνπο ίδηνπο ή παξεκθεξείο κε απηήλ ζθνπνχο. 

 

3.1.- Ο αλσηέξσ Αλαπηπμηαθφο Οξγαληζκφο εθπφλεζε Γεληθφ ρέδην Οξγάλσζεο 

(Master Plan) γηα ηελ αλάγθε αμηνπνίεζεο ηεο «Παλειιήληαο Έθζεζεο Λακίαο» κε βάζε 

ην Γεληθφ ρέδην Οξγάλσζεο (Master Plan), ηηο δπλαηφηεηεο θαη πξννπηηθέο πνπ απηή 

παξέρεη θαη απηφ εγθξίζεθε, κε ηελ ππ’ αξηζκ.57/2021 απφθαζε Γ ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ 

[ΦΜΧΞΧΛΚ-Σ11], ηελ ππ’αξηζκ. 87/2021 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ  ηε-

ξεάο Διιάδαο [Φ2Φ7ΛΗ-Δ33] θαη ηελ ππ’ αξηζκ.4/2021 απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Δπηκειε-

ηεξίνπ Φζηψηηδαο. 

3.1.1.- Σν Master Plan αλαξηήζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ http:// 

pel.lamia.gr θαη ζε δεκφζηα δηαβνχιεπζε πξνθεηκέλνπ φινη νη πνιίηεο, νη ελψζεηο πνιηηψλ 

θαζψο θαη ηνπηθνί, θνηλσληθνί, νηθνλνκηθνί θνξείο, λα ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά ηηο πξνηά-

ζεηο ηνπο. ην δηάζηεκα πνπ κεζνιάβεζε θαηαγξάθηεθε κηα εμαηξεηηθά κεγάιε ζπκκεηνρή 

ζπκπνιηηψλ θαη θνξέσλ. Με ραξά εμάιινπ ππνδερηήθακε ηηο απφςεηο ηνπ εβαζκηψηαηνπ 

Μεηξνπνιίηε καο θθ πκεψλ, αιιά θαη ηηο πξνηάζεηο πνπ θαηέζεζαλ θνξείο ηεο πφιεο 

φπσο ην ΣΔΔ θαη ην ΔΒΔ. Οη θαηαζέζεηο απφςεσλ γηα ην ζχλνιν ηεο πξφηαζεο αλήιζαλ 

ζε 1050, ελψ νη επηκέξνπο αμηνινγήζεηο ησλ δηαθνξεηηθψλ ηνκέσλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ 

απφ ην Master Plan αλήιζαλ ζε 1845. Απφ ην ζχλνιν ησλ απφςεσλ ε ζπληξηπηηθή πιεη-

νςεθία πνζνζηνχ 90% αμηνιφγεζε ζεηηθά ηελ πξφηαζε καο. Δηδηθφηεξα θαηά ζεκαηηθή 

ελφηεηα, θαηαγξάθεηαη αλαιπηηθά : 

Σομέαρ  Απιθμόρ τήθυν Ποζοζηό Α-

ποδοσήρ 

Mega Events 180 85% 

Δθπαίδεπζε, έξεπλα, θαηλνηνκία, πνιηηηζκφο, 180 92% 
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επηρεηξεκαηηθφηεηα 

Δκπνξηθή έθζεζε 180 77% 

Θεκαηηθφ πάξθν 135 98% 

Κνηλφρξεζηνη ρψξνη θαη ρψξνη πξαζίλνπ 210 91% 

Πνιηηηζκφο, αζιεηηζκφο & αλαςπρή 465 94% 

Σερλνινγηθφ πάξθν 120 80% 

Σνπξηζκφο / Ξελνδνρείν 285 85% 

Υψξνη ζηάζκεπζεο 90 83% 

 

3.2.- Με ην ππ.αξηζ.πξση.673/23-06-2021 αίηεκα καο πξνο ηνλ Αλαπηπμηαθφ Οξ-

γαληζκφ «ΑΜΦΙΚΣΤΟΝΙΔ Α.Δ.», δεηήζακε ηερληθή ππνζηήξημε, νχησο ψζηε ηα απνηειέ-

ζκαηα ηεο δηαβνχιεπζεο λα ηχρνπλ επεμεξγαζίαο απφ κειεηεηέο, πξνθεηκέλνπ λα ζπληα-

ρζεί ηερληθν-νηθνλνκηθή κειέηε βησζηκφηεηαο ηεο ηειηθήο επελδπηηθήο πξφηαζεο πνπ ζα 

πεξηιακβάλεη : α) ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαβνχιεπζεο λα  ελζσκαησζνχλ ζην Master 

Plan πνπ παξνπζηάζηεθε ζην Γ, β) λα γίλεη ε νξηζηηθνπνίεζε ρξήζεσλ θαη ιεηηνπξγηψλ 

ησλ ρψξσλ, γ) λα  πξνζδηνξηζηνχλ νη ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ είλαη επηιέμηκεο γηα δεκφζηα 

ρξεκαηνδφηεζε, δ) λα γίλεη ε ηεθκεξίσζε ηεο ξεαιηζηηθφηεηαο θαη βησζηκφηεηαο ηεο επέλ-

δπζεο θαη  ε επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ ζηελ ηξέρνπζα ρξνληθή 

ζηηγκή. 

3.2.1.- Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ελ ιφγσ αηηήκαηφο καο θαη ιφγσ ησλ ζηελψλ ρξνλη-

θψλ πεξηζσξίσλ θαη αλειαζηηθψλ ρξνλνδηαγξακκάησλ, ν Αλαπηπμηαθφο Οξγαληζκφο 

«ΑΜΦΙΚΣΤΟΝΙΔ Α.Δ.», κε ηελ αξηζ.πξση.429/07-12-2021 απφθαζε ηνπ Γ.. δήηεζε 

απφ ηελ εηαηξεία  «DIΜΑΝD Α.Δ.» θαη ηηο αλέζεζε ππεξεζίεο πκβνχινπ γηα ηελ ππνζηή-

ξημε ηνπ ζηελ εθπφλεζε πξνκειέηεο βησζηκφηεηαο γηα ηελ πνιενδνκηθή νξγάλσζε ηνπ 

ρψξνπ ηεο Παλειιήληαο Έθζεζεο Λακίαο (ΠΔΛ), ζε ζπλέρεηα ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ, 

πνπ εθπνλήζεθε απφ ηνλ Γήκν Λακηέσλ. 

3.3.- Η εηαηξεία «DIΜΑΝD Α.Δ.» κε έθζεζή πνπ παξέδσζε ζηηο 31/03/2022 ζηνλ 

Αλαπηπμηαθφ Οξγαληζκφ «ΑΜΦΙΚΣΤΟΝΙΔ Α.Δ.» κπίνει απολύηυρ βιώζιμο ην ηξαηε-

γηθφ ρέδην, πνπ εθπνλήζεθε απφ ηνλ Γήκν Λακηέσλ, φπσο αλαδηακνξθψζεθε θαη απφ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο δηαβνχιεπζεο. 

3.4.-ηηο 28/02/2022 εθδφζεθε πξφζθιεζε κε βάζε ηελ ππ’ αξηζ. ΤΠΔΝ/ΓΜΔΑ 

ΑΠ/19751/131/28-02-2022 (ΑΓΑ: 665Φ4653Π8-ΡΝ) κε ηίηιν «Παξεκβάζεηο κε ζηφρν 

ηελ βειηίσζε ηνπ Γεκφζηνπ Υψξνπ» πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Α-

λάθακςεο κέζα απφ ην έξγν «(Sub. 1 – 16873) «Παξεκβάζεηο κε ζηφρν ηελ βειηίσζε ηνπ 

αζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ» ηεο δξάζεο «Παξεκβάζεηο ζε αζηηθέο 
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πεξηνρέο θαη ζην θηηξηαθφ απφζεκα» - ID 16873 - , πνπ είλαη εληαγκέλα ζηνλ ππιψλα 1 

ηεο Πξάζηλεο Μεηάβαζεο ζην Δζληθφ ρέδην Αλάθακςεο θαη Αλζεθηηθφηεηαο, Άμνλα 1.2 – 

Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε ηνπ θηηξηαθνχ απνζέκαηνο ηεο ρψξαο θαη ρσξνηαμηθή κεηαξξχζ-

κηζε (εθεμήο νλνκαδφκελν Πξφγξακκα) ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ Αλάθακςεο θαη 

Αλζεθηηθφηεηαο «Διιάδα 2.0» κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο –Next 

Generation EU. 

3.4.1.- Η ζπγθεθξηκέλε πεγή ρξεκαηνδφηεζεο, ζπγθαηαιέγνληαλ κεηαμχ ησλ δπ-

λεηηθψλ ηέηνησλ κε βάζε ην αξρηθφ  Γεληθφ ρέδην Οξγάλσζεο (Master Plan) φπσο απηφ 

εγθξίζεθε, κε ηελ ππ’αξίζκ 57/2021 απφθαζε Γ ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ.   

3.5.- Γηα ππνβνιή πξφηαζεο ζε απηφ, ήδε, ζηηο 21/03/2022, ν Γήκνο Λακηέσλ, ε 

αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Φνξέαο Γηνίθεζεο, Γηαρείξηζεο θαη Αμηνπνίεζεο Αθη-

λήησλ θαη Δγθαηαζηάζεσλ Παλειιήληαο Έθζεζεο Λακίαο Αλαπηπμηαθή Αλψλπκε Δηαηξεία 

Ο.Σ.Α.» θαη ην δηαθξηηηθφ ηίηιν «Φνξέαο Π.Δ.Λ. Αλαπηπμηαθή Α.Δ. Ο.Σ.Α.» θαη ν Αλαπηπμη-

αθφο Οξγαληζκφο Αλψλπκε Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Ακθηθηπνλίεο - Αλαπηπμηαθφο Οξ-

γαληζκφο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Αλψλπκε Δηαηξεία» θαη δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΑΜΦΙΚΣΤΟΝΙ-

Δ Α.Δ.» θαη σο εθ ηξίηνπ ζπκβαιιφκελνη :  ε «Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο» θαη ην Δπη-

κειεηήξην Φζηψηηδαο, πξνρψξεζαλ ζε πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε κε ηελ νπνία : ν Αλα-

πηπμηαθφο Οξγαληζκφο «ΑΜΦΙΚΣΤΟΝΙΔ Α.Δ.», αλαιακβάλεη ηε παξνρή ηερληθήο ππν-

ζηήξημεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία, ςποβολή αίηηζηρ σπημαηοδόηηζηρ θαη ςλοποίηζη 

ηηρ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ππ’ αξηζκ. ΤΠΔΝ/ΓΜΔΑ ΑΠ/19751/131/28-02-2022 (Α-

ΓΑ: 665Φ4653Π8-ΡΝ) Πξφζθιεζεο κε ηίηιν «Παξεκβάζεηο κε ζηφρν ηελ βειηίσζε ηνπ 

Γεκφζηνπ Υψξνπ» ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ Αλάθακςεο θαη Αλζεθηηθφηεηαο «Δι-

ιάδα 2.0» κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο – Next Generation EU γηα ηελ 

αμηνπνίεζε ηεο πεξηνρήο ηεο Παλειιήληαο Έθζεζεο Λακίαο. 

3.5.1.- Η πξνγξακκαηηθή απηή ζχκβαζε ζπλάθζεθε κε βάζε : (α) ηελ ππ’ αξηζ. 

112/2022 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ (ΑΓΑ: ΡΦΔΓΧΛΚ-

ΜΚΑ), (β) ηελ ππ’ αξηζ. 4/2022 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ «Φνξέαο ΠΔΛ 

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ Α.Δ. Ο.Σ.Α», (γ) ηελ ππ’ αξηζ. 27/2022 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκ-

βνπιίνπ ηνπ Αλαπηπμηαθνχ Οξγαληζκνχ «ΑΜΦΙΚΣΤΟΝΙΔ Α.Δ.», (δ)  Σελ ππ’ αξηζ. 

32/2022 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ΑΓΑ: 

9ΞΡΥ7ΛΗ-0ΧΘ)  θαη (ε) ηελ ππ’ αξηζ. 3/2022 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 

Δκπνξηθνχ θαη Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Φζηψηηδαο 
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Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ  : 

 

αο ελεκεξψλνπκε γηα φια ηα αλσηέξσ θαη ζαο παξνπζηάδνπκε ηε πξφηαζε καο 

πξνο ππνβνιή αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο κε ηίηιν «Αξιοποίηζη πεπιοσήρ Πανελλήνιαρ 

Έκθεζηρ Λαμίαρ» ζην πιαίζην ηεο ππ’ αξηζκ.ΤΠΔΝ/ΓΜΔΑ ΑΠ/19751/131/28-02-2022 

(ΑΓΑ: 665Φ4653Π8-ΡΝ) Πξφζθιεζεο κε ηίηιν «Παξεκβάζεηο κε ζηφρν ηελ βειηίσζε 

ηνπ Γεκφζηνπ Υψξνπ» ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ Αλάθακςεο θαη Αλζεθηηθφηεηαο 

«Διιάδα 2.0» πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε –Next Generation EU. 

 

Σν θέμα ηηρ ενημέπυζηρ είλαη θαηεπείγνλ, ιφγσ ηνπ φηη ε  πποθεζμία για ηην 

ςποβολή αίηηζηρ σπημαηοδόηηζηρ, λήγει ηην 08/04/2022. 

 

 

 

 

ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
Γξαθείν Γεκάξρνπ.  

 

                     

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΛΑΜΙΕΩΝ 

 

 

ΕΤΘΤΜΙΟ K. ΚΑΡΑΪΚΟ 
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