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                                                                               ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Του  Πρακτικού  12  / 2018 συνεδρίασης  του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
----------------------------------------- 
Αριθ. Απόφασης  155 / 2018 

--------- --------------------------------- 
    ΠΕΡΙΛΗΨΗ :  Έγκριση  σχεδίου  και σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της   Ανεξάρτητης Αρχής  Δημοσίων Εσόδων,   για την 
υλοποίηση του έργου : «Επισκευή και συντήρηση κτιρίου τμήματος Χ.Υ. Αλεξανδρούπολης»   
προϋπολογισμού 15.000,00 €.  
 
 

    Στην  Κομοτηνή σήμερα  27  Σεπτεμβρίου  2018  ημέρα Πέμπτη  και ώρα 18.30, στην αίθουσα 
συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ » της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, παρουσία του 
Περιφερειάρχη Χρήστου Μέτιου, των Αντιπεριφερειαρχών : Πατακάκη Ανάργυρου Π.Ε. Δράμας, 
Πέτροβιτς Δημητρίου Π.Ε. Έβρου, Ζαγναφέρη Κωνσταντίνου Π.Ε. Ξάνθης και Τσαλικίδη Νικολάου Π.Ε. 
Ροδόπης  και απουσία του Αντιπεριφερειάρχη : Μαρκόπουλου Θεόδωρου Π.Ε. Καβάλας,  που 
κλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 167  παρ. 4 του N. 3852/2010, συνήλθε σε δημόσια τακτική 
συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από την Δ.Δ ΟΙΚ. 
6220/21-09–2018 έγγραφη πρόσκληση του  Αντιπροέδρου του κ. Σταύρου Καβαρατζή , λόγω απουσίας 
της Προέδρου κας Ελένης  Δημούδη- Τζατζαίρη  και  σύμφωνα με το άρθρο 6 του πρότυπου 
κανονισμού λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου (αριθμ. πρωτ:16853/6-4-2011 του 
Υπουργείου Εσωτερικών ), που επιδόθηκε σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 
167 παρ. 2 του Ν. 3852 /2010. 

                     ΠΑΡΟΝΤΕΣ :   
               1.    Καβαρατζής Σταύρος,   Αντιπρόεδρος  του Π.Σ. 
               2.    Μεχμέτ Ούστα Χουσείν,    Γραμματέας του Π.Σ. 
                                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ 
 1. Εξακουστός  Κωνσταντίνος 

2. Μποταΐτης Σωτήριος 
17. 
18.   

 Χειράκη Γεωργία 
 Λιθηρόπουλος Χρήστος 

 3. Βενετίδης Κωνσταντίνος 19. Αραμπατζής  Αθανάσιος 
 4. Τερτσούδης Χρήστος   20. Καραλίδης Φώτιος 
 5. Ιμπράμ Αχμέτ 21. Δαμιανίδης  Παύλος 
 6. Γάκης  Χρήστος     22. Τσαλδαρίδης  Αναστάσιος   
 7. Γεωργιτσόπουλος Χρήστος   

8. Ιωσηφίδης  Αλέξανδρος   
9. Μοσχοφίδου- Βλάχου Ελεονώρα   
10. Χατζηγκενέ  Ιρφάν   
11. Μπούτος  Ιωάννης 
12. Κινατζίδης Κωνσταντίνος 
13. Κατραντζή  Μουσταφά 
14. Μουσταφά Μετίν      
15. Μουλταζά Ταρκάν Μουλταζά   

 16.  Αλατζά-Παπαδοπούλου Κυριακούλα 
   

23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 

Κοτζά Μουμίν Ριτβάν    
Ζιμπίδης   Γεώργιος       
Τουρτούρης  Σπυρίδων 
Λασκαρίδης  Παντελής   
Μαλτέζος Μενέλαος      
Γκανιάτσου-Ελευθεριάδου Στυλιανή 
Κιτσόπουλος  Χρήστος   
Τρέλλης  Χρήστος 
Τραϊφόρος Βασίλειος 
Ναθαναηλίδης Αναστάσιος 
Χατζηθεοδωρίδης Ηρακλής 

                       ΑΠΟΝΤΕΣ:    
                 1.  Δημούδη- Τζατζαίρη Ελένη,   Πρόεδρος του Π.Σ. 
                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ  

                 1.   Αντωνιάδης   Κωνσταντίνος                              9.   Παπαδόπουλος Σωτήριος 
                   2.   Τσιλιγγίρης Σπυρίδων                                       10.  Τσολάκης Σταύρος 

                 3.   Ζάχαρη Ζηνοβία                                                 11.  Γρανάς  Αρχέλαος 
                 4.   Ευφραιμίδης Νικόλαος                                     12.  Γαλάνης Βασίλειος 

                   5.   Αμοιρίδης Μιχαήλ                                              13.  Ορφανίδης  Χαράλαμπος 
            6.   Χουσέ  Μουσταφά  Ισμαήλ                              14.   Γεροστεργίου Αικατερίνη      
            7.   Βουδούρης Ευάγγελος                                       15.   Μουμίν Οντέρ    
            8.   Ιντζέ  Μεμέτ Μπιρόλ  
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     Παραβρέθηκε στη συνεδρίαση η Εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας  
και Θράκης κα Ζωή  Κοσμίδου.      
    Χρέη υπηρεσιακής γραμματέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας  και 
Θράκης κα  Ελένη  Κατσικούδη . 
    Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 51 μελών  ήταν παρόντα τα 35 μέλη, άρχισε η 
συζήτηση των  θεμάτων   της ημερήσιας διάταξης. 

     Αποχώρησαν οριστικά από την συνεδρίαση και πριν τη συζήτηση του πρώτου θέματος της ημερήσιας 
διάταξης οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Μποταΐτης Σωτήριος και 2)  Γάκης  Χρήστος . 
    Αποχώρησαν οριστικά από την συνεδρίαση και πριν τη συζήτηση του πρώτου θέματος της ημερήσιας 
διάταξης οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Μποταΐτης Σωτήριος και 2)  Γάκης  Χρήστος . 
     Aποχώρησαν οριστικά από την συνεδρίαση και  πριν τη συζήτηση του 4ου Θέματος της Ημερήσιας 
Διάταξης οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Μαλτέζος Μενέλαος , 2)  Kαραλίδης Φώτιος  3) 
Ναθαναηλίδης  Αναστάσιος και  4) Κιτσόπουλος  Χρήστος  . 

  Aποχώρησε οριστικά από την συνεδρίαση και  πριν τη συζήτηση του 5ου  θέματος της ημερήσιας 
διάταξης  ο Περιφερειακός  Σύμβουλος  κ. Τρέλλης  Χρήστος .     

  Aποχώρησαν οριστικά από την συνεδρίαση και πριν τη συζήτηση του 6ου θέματος της ημερήσιας 
διάταξης oι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Κατραντζή  Μουσταφά και 2) Ζιμπίδης   Γεώργιος .      
  Εισηγούμενος το όγδοο  θέμα της ημερήσιας διάταξης  ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Εβρου κ. 
Δημήτριος  Πέτροβιτς, έθεσε υπόψη των μελών  του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης,  το αριθμ. Πρωτ : H-7093/ 30-08-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
της Π.Ε  Εβρου, το οποίο αναφέρει τα εξής :  

  Στο άρθρο 100  του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», αναφέρεται ότι «Για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και 
προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών και την υλοποίηση 
προμηθειών κάθε είδους, οι Δήμοι, οι Περιφέρειες, οι σύνδεσμοι Δήμων, τα δίκτυα Δήμων και 
Περιφερειών του άρθρου 101, οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας 
και η Ένωση Περιφερειών, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου τα οποία συνιστούν ή στα οποία 
συμμετέχουν οι προαναφερόμενοι φορείς, καθώς και Ν.Π.Ι.Δ. στα οποία συμμετέχουν ή συνιστούν η 
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών, οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και 
αποχέτευσης, η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.), οι επιχειρήσεις 
Ο.Τ.Α., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τα δημοτικά και περιφερειακά ιδρύματα, καθώς και 
κοινωφελή ιδρύματα και κληροδοτήματα και τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές 
συμβάσεις με το Δημόσιο, μεταξύ τους ή και με φορείς του δημόσιου τομέα της παρ. 6 του άρθρου 1 
του ν. 1256/1982, μεμονωμένα ή από κοινού». Στις προγραμματικές συμβάσεις απαραίτητα ορίζεται 
το αντικείμενο της σύμβασης, ο σκοπός και το περιεχόμενο των μελετών, των έργων, των 
προγραμμάτων ή των υπηρεσιών, ο προϋπολογισμός τους, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των 
συμβαλλομένων μερών, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσής της σύμβασης, οι πόροι από τους οποίους θα 
καλυφθούν οι αναλαμβανόμενες οικονομικές υποχρεώσεις και η διάρκεια της σύμβασης. 
    Σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη, προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο, «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Χ.Υ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ», δύναται να συναφθεί 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ μεταξύ της Περιφέρειας ΑΜΘ και της Α.Α.Δ.Ε., στην οποία η Περιφέρεια 
Α.Μ.Θ θα είναι  ο φορέας  υλοποίησης  και η Α.Α.Δ.Ε. κύριος του έργου και ο φορέας χρηματοδότησης. 
    To Γενικό Χημείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) είναι υπηρεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.), που λειτουργεί σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης, με Περιφερειακή Υπηρεσία την Χημική 
Υπηρεσία Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τμήμα αυτής το Τμήμα Χημικών Υπηρεσιών 
Αλεξ/πολης.  Το  Ειδικό Ταμείο  Ελέγχου Ποιότητας και Παραγωγής Αλκοόλης και Αλκοολούχων 
ποτών, (ΕΤΕΠΠΑΑ),  διαχειρίζεται τις λειτουργικές δαπάνες του Γ.Χ.Κ. 
     Σκοπός της παρούσας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ  είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων 
μερών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση του έργου που αφορά στη μελέτη και εκτέλεση 
εργασιών επισκευής και συντήρησης του κτιρίου του Τμήματος Χημικών Υπηρεσιών Αλεξανδρούπολης  
το οποίο βρίσκεται στο Λιμάνι της Αλεξανδρούπολης δηλ. μέσα στα διοικητικά όρια της Περιφερειακής 
Ενότητας Έβρου. Ειδικότερα προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες:  
1. Κατασκευή μανδυών σκυροδέματος στα υποστυλώματα του στεγάστρου στην είσοδο του 
κτηρίου.   
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2. Αποκατάσταση της διάβρωσης στο κάτω μέρος της σκάλας στην είσοδο του κτηρίου.  
3. Αποκατάσταση των διαβρωμένων επιφανειών σκυροδέματος των τοιχίων υπογείου περιμετρικά 
και εξωτερικά του κτηρίου. 
4. Αποκατάσταση των τελικών επιφανειών, μετά τις εργασίες, ήτοι επιχρίσματα και χρωματισμοί. 
5. Τοποθέτηση σιδηράς πόρτας ασφαλείας βαρέως τύπου στο εσωτερικό του κτηρίου.  
6. Τοποθέτηση συστήματος συναγερμού στο εσωτερικό του κτηρίου. 
       Ήδη, με την υπ’ αριθμ. 30/002/000/2366/2018 (ΑΔΑ: Ω46446ΜΠ3Ζ-ΨΨΥ) απόφαση της Α.Α.Δ.Ε.,  
έγινε ανάληψη υποχρέωσης ποσού 15.000,00€ σε βάρος του Προϋπολογισμού Εξόδων οικ. έτους 2018 
ΚΑΕ 0863 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ», για  την σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης  για την επισκευή και συντήρηση του κτηρίου στο 
οποίο στεγάζεται το Τμήμα Χ.Υ. Αλεξανδρούπολης της Χ.Υ. Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, ενώ με 
την από 06/07/2018 Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α. (Πρακτικό 18, Θέμα 8ο) εγκρίθηκε το 
συνημμένο σχέδιο της  Προγραμματικής Σύμβασης.  
   Για όλα τα προαναφερόμενα  
                                                                       Π ρ ο τ ε ί ν ο υ μ ε 
 
1. Την έγκριση της σύναψης και  του σχεδίου της  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ , κατά το άρθρο 100 
του Ν. 3852/2010   μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ και της Α.Α.Δ.Ε.,   
για την υλοποίηση του έργου  «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Χ.Υ. 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ», η οποία προσδιορίζει τον τρόπο άσκησης της ανατιθέμενης 
δραστηριότητας και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μελών. 
 
 
2. Να οριστούν δύο  εκπρόσωποι  του Φορέα Υλοποίησης (Περιφέρεια Α.Μ.Θ) με τους  αναπληρωτές 
τους για την συγκρότηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 5 της προγραμματικής 
σύμβασης, εκ των οποίων ο ένας να οριστεί ως πρόεδρος με τον αναπληρωτή του.  
 
3. Να εξουσιοδοτηθεί  ο Αντιπεριφερειάρχης της ΠΕ ΕΒΡΟΥ για την υπογραφή της. 
    
 
     Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και 
έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 163  και 100  του N. 3852/2010. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1.  Εγκρίνει  το  σχέδιο  και τη  σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης και της   Ανεξάρτητης Αρχής  Δημοσίων Εσόδων,   για την υλοποίηση του 
έργου : «Επισκευή και συντήρηση κτιρίου τμήματος Χ.Υ. Αλεξανδρούπολης»   προϋπολογισμού 
15.000,00 €. , η οποία έχει ως εξής:  
 

   Στην Αλεξανδρούπολη, σήμερα την ……………(ημερομηνία), μεταξύ των παρακάτω 
συμβαλλομένων : 

1. Της Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, που εδρεύει στην Αθήνα, Καρ. Σερβίας 10, Τ.Κ. 
101 84, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διοικητή κ. Γεώργιο Πιτσιλή, σύμφωνα με 
την υπ’ αρίθμ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου 
«Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της 
παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής 
χάριν συντομίας ως «Κύριος του Έργου»  

2. Της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης / Π.Ε. Έβρου, που εδρεύει στην 
Αλεξανδρούπολη, οδός Καραολή & Δημητρίου 40, Τ.Κ. 68132, Αλεξανδρούπολη, όπως 
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη κ. Μέτιο Χρήστο, και ο οποίος θα 
αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας «Φορέας Υλοποίησης» 

 
Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω 

διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά : 
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1. Τις διατάξεις των άρθρων 100 και 163 παρ. ζ του Ν. 3852/2010. 
2. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (Π.Δ. 

144/2010, ΦΕΚ Τ.Α’ – 237/27.12.2010). 
3. Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Τ. Α΄-85/11.04.2012), 
4. Το Ν. 4270/2014: «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό» (ΦΕΚ 143 Α/28.6.2014). 
5. Το Νόμο 4389/2016 (ΦΕΚ Α 94/27.05.2016) Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της 

συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις. 
6. Την με αριθμό 30/002/000/2366/2018 Απόφαση έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης της 

Ανεξάρτητης Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ύψους 15.000,00€.  
7. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που ισχύουν. 
8. Την υπ. Αριθμ ………………/2018 Απόφαση του Π.Σ. της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & 

Θράκης 
9. Την υπ’ αριθμ ………………..……/2018 Απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, 
 

συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 
  

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
Ο Κύριος του Έργου, στο πλαίσιο προγραμματίζει την υλοποίηση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Χ.Υ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ», η οποία θα αναφέρεται στο 
εξής χάριν συντομίας «το Έργο». Ειδικότερα αντικείμενο της παρούσας είναι : 

 η μελέτη και εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης του κτιρίου του Τμήματος Χημικών 
Υπηρεσιών Αλεξανδρούπολης  το οποίο βρίσκεται στο Λιμάνι της Αλεξανδρούπολης δηλ. μέσα 
στα διοικητικά όρια της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου. Ειδικότερα προβλέπονται οι 
παρακάτω εργασίες:  
 
1. Κατασκευή μανδυών σκυροδέματος στα υποστυλώματα του στεγάστρου στην είσοδο του 

κτηρίου.   
2. Αποκατάσταση της διάβρωσης στο κάτω μέρος της σκάλας στην είσοδο του κτηρίου.  
3. Αποκατάσταση των διαβρωμένων επιφανειών σκυροδέματος των τοιχίων υπογείου 

περιμετρικά και εξωτερικά του κτηρίου. 
4. Αποκατάσταση των τελικών επιφανειών, μετά τις εργασίες, ήτοι επιχρίσματα και 

χρωματισμοί. 
5. Τοποθέτηση σιδηράς πόρτας ασφαλείας βαρέως τύπου στο εσωτερικό του κτηρίου.  
6. Τοποθέτηση συστήματος συναγερμού στο εσωτερικό του κτηρίου. 

 
             Δεδομένου ότι: 

 ο Κύριος του Έργου δεν διαθέτει τεχνική υπηρεσία στην Αλεξανδρούπολη ούτως ώστε 
να καλύψει τις απαιτήσεις διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας για την 
υλοποίηση ενός τεχνικού έργου,  

 ο δε Φορέας Υλοποίησης διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές υπηρεσίες, 
αποφαινόμενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κλπ) για την υλοποίηση του εν λόγω 
έργου,  

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

ΑΡΘΡΟ 1 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η άσκηση της αρμοδιότητας 
υλοποίησης της Πράξης «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Χ.Υ. 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ» («το Έργο») για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου από το Φορέα 
Υλοποίησης.  
Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας 
σύμβασης, ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει την άσκηση για λογαριασμό του Κυρίου του 
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Έργου της αρμοδιότητας να λειτουργήσει ως Φορέας Επίβλεψης και να εκτελέσει τις 
παρακάτω ενέργειες:  

1. Ωρίμανση του Έργου(έλεγχος πληρότητας, θεώρηση ή σύνταξη μελετών και λήψη των 
απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων). 

2. Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης. 

3. Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων. 

4. Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία 
Δημοσίων Συμβάσεων. 

5. Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με αναδόχους, οι οποίες συνυπογράφονται από 
τον Κύριο του Έργου, καθώς οι υπηρεσίες θα τιμολογούνται σε αυτόν. 

6. Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου. 

7. Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του (στις περιπτώσεις τεχνικών έργων έως και την 
οριστική παραλαβή) .  

8. Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου με πλήρη τεχνική και 
οικονομική τεκμηρίωση. 

Ο Φορέας Υλοποίησης, στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων τεχνικών έργων και μελετών, 
δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα της 
Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη 
νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων. Διευκρινίζεται ρητά στην περίπτωση αυτή ότι οι ανάδοχοι 
των τεχνικών έργων εκτελούν το έργο για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου και ότι ο 
Φορέας Υλοποίησης ασκεί για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου την αρμοδιότητα του 
δικαιούχου και της Αναθέτουσας αρχής. 
Ειδικότερα, όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν σε θέματα έργων που μελετώνται ή 
εκτελούνται με την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση: 

1) Φορέας κατασκευής του έργου είναι η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου (Δ/νση Τεχνικών Έργων). 
2) «Διευθύνουσα Υπηρεσία» ή «Επιβλέπουσα Υπηρεσία» είναι το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Έβρου.  
3) «Προϊσταμένη Αρχή» ή «Εποπτεύουσα Αρχή» είναι η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε Έβρου και 
κατά περίπτωση σύμφωνα με το Π.Δ. 7/2013 η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης.  
4) Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σύμφωνα με το 
άρθρο 176 Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 
85Α΄/11.4.2012) είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση των όρων , τη σύνταξη των διακηρύξεων και τη 
διεξαγωγή και κατακύρωση των δημοπρασιών και διαγωνισμών, καθώς και τη συγκρότηση των 
ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους 
της Περιφέρειας ή Δημοσίους υπαλλήλους.  
5) Η συγκρότηση των επιτροπών για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των 
προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 Ν. 4412/2016(ΦΕΚ Α΄147/08-08-
2016), της εγκυκλίου 6/28-03-2018 της Γ.Γ.Υ. 
6) Επιβλέποντες για την σύνταξη των μελετών και εκτέλεση των έργων της Π.Σ. ορίζονται 
Μηχανικοί (απόφοιτοι Α.Ε.Ι.) ή (απόφοιτοι Τ.Ε.Ι.) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Έβρου και το 
προσωπικό με το οποίο θα συμπράξει ο φορέας εκτέλεσης του έργου εφόσον υπάρχει τέτοια 
δυνατότητα.  
7) Τεχνικά Συμβούλια. Το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε Έβρου.  
8) Ενστάσεις. Κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της διευθύνουσας υπηρεσίας, που 
προσβάλλουν για πρώτη φορά δικαίωμα του αναδόχου και κατά αποφάσεων ή πράξεων της 
προϊσταμένης αρχής ή του κυρίου του έργου, εφόσον με τις αποφάσεις ή πράξεις αυτές 
προκαλείται διαφωνία για πρώτη φορά, διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν. 
4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 20 του Ν. 4491/2017. 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 
           Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα: 
 
            2.1. Ο Κύριος του Έργου αναλαμβάνει: 

 Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για 
την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των 
απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών. 

 Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει 
στη διάθεσή του και να συνεργάζεται μαζί του. 

 Να ορίσει τους εκπροσώπους του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 
Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.  

 Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του, που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές 
και τις λειτουργικές διαδικασίες και να διαθέσει στον Φορέα Υλοποίησης προσωπικό 
για την υλοποίηση του Έργου1, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας. 

 Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με 
οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου. 

 Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής 
χρηματοδότησης του Έργου. 

 Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για την πραγματοποίηση των τμηματικών 
πληρωμών ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών του έργου, με την υποστήριξη του 
Φορέα Υλοποίησης ο οποίος θα παρέχει τα απαραίτητα τεχνικά δεδομένα. 

 Στα πλαίσια της οικονομικής διαχείρισής του, να μεριμνά για την εξόφληση των 
παραστατικών, με μέριμνα του Φορέας Υλοποίησης, ο οποίος υποχρεούται να 
αποστείλει όλα τα απαραίτητα τεχνικά δεδομένα για την εξόφληση. 

 Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του είτε 
αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία του είτε αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο φορέα. 

 
 2.2. Ο Φορέας Υλοποίησης, μέσω της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου,  
αναλαμβάνει: 

 Να ενεργεί ως Φορέας Υλοποίησης για την υλοποίηση του Έργου, όπως αυτό 
περιγράφεται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας σύμβασης. 

 Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και 
ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του 
Έργου. 

 Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του 
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου, τις οποίες θα του αποστέλλει. 

 Να καταρτίζει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών. 

 Να διενεργεί τους διαγωνισμούς, την αξιολόγηση των προσφορών και την 
συνυπογραφή των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το 
κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του. 

 Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των 
σχετικών συμβάσεων. 

 Να παρακολουθεί τις χρηματοροές του Έργου. 

 Να υποστηρίζει τον Κύριο του Έργου στην πραγματοποίηση των πληρωμών του έργου, 
παρέχοντας τα απαραίτητα τεχνικά στοιχεία2. 

                                                
1 Για την περίπτωση που υπάρχει πρακτικά τέτοια δυνατότητα από τον Κύριο του Έργου. 
2 Τα τιμολόγια θα πρέπει να απευθύνονται στον Κύριο του Έργου. 
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 Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης 
σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.  

 
     Για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης, ο Φορέας 
Υλοποίησης - διοικητικά και επιχειρησιακά ικανός δικαιούχος έχει καταγράψει όλες τις 
υφιστάμενες μελέτες και αδειοδοτήσεις, οι οποίες περιλαμβάνονται στον Πίνακα 1 του 
Παραρτήματος ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Οι εκκρεμείς 
ενέργειες για την ωρίμανση του Έργου αναφέρονται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος ΙΙ, 
όπου τα συμβαλλόμενα μέρη ορίζουν ποιος εκ των δύο θα είναι υπεύθυνος για την 
πραγματοποίηση ή ολοκλήρωση τους3. 
Ο Φορέας Υλοποίησης στα πλαίσια της οικονομικής διαχείρισης του έργου, μεριμνά για την 
αποστολή στον Κύριο του έργου όλων των απαραίτητων τεχνικών δεδομένων για την 
εξόφληση των παραστατικών, τα οποία έχουν εκδοθεί με στοιχεία οφειλέτη αυτά του Κυρίου 
του Έργου. 

 
ΆΡΘΡΟ 3 

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης 
ανέρχεται στο ποσό των 15.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., εργολαβικού 
οφέλους, αναθεωρήσεων και απροβλέπτων. 
Το ανωτέρω ποσό βαρύνει τον Κύριο του Έργου (Κ.Α.Ε. 0863 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΚΤΙΡΙΩΝ» του προϋπολογισμού του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.) και έχει ήδη διατεθεί με την υπ’ αρ. 
30/002/000/2366/2018/18-04-2018 Απόφαση Ανάληψης Πίστωσης. 
Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που 
υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγκριση από τον Κύριο του Έργου. 

 
ΑΡΘΡΟ 4 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με 
την ολοκλήρωση του Έργου και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία από το Φορέα 
Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου. 
H διάρκεια υλοποίησης του Έργου καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και οποιεσδήποτε 
τροποποιήσεις της που υπερβαίνουν τους 6 μήνες γίνονται μετά από σύμφωνη γνώμη της 
Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.  

 
ΑΡΘΡΟ 5 

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρ. 2α του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, συστήνεται όργανο παρακολούθησης με την 
επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα την Αλεξανδρούπολη. 
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από :  

 Δύο (2) εκπροσώπους του Κυρίου του Έργου, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της 
Επιτροπής με τον αναπληρωτή του 

 έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης με τον αναπληρωτή του. 
Το αργότερο εντός 15 ημερών από την υπογραφή της παρούσας, οι συμβαλλόμενοι ορίζουν 
τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. 
Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η 
παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας 
προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της, η διαπίστωση της 
ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των 
συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της 
παρούσας, η αιτιολογημένη υπόδειξη τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης, η πέραν 
του εξαμήνου παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των 

                                                
3 Η παράγραφος αυτή και το Παράρτημα ΙΙ τίθενται σε όσες περιπτώσεις εκ του αντικειμένου της προγραμματικής 

σύμβασης κρίνεται αναγκαίο. 
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συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας 
σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.  
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση 
αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως 
εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς 
συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη 
γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη 
της συνεδρίαση. 
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό 
που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα 
μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, 
μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί 
των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν 
έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής 
Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται και συνεδριάζει μετά από αίτημα 
οποιουδήποτε από τα μέλη της, προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήματα που προκύπτουν 
κατά τη διάρκειά της, σε σχέση με τη συγκεκριμένη πράξη. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά 
στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην 
υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν . 
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. 
Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των 
παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.  
Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, 
καθορίζονται με αποφάσεις της.  

 
ΑΡΘΡΟ 6 

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ –ΡΗΤΡΕΣ  
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται 
όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από 
οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να 
καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του. 
Επιβάλλεται ποινική ρήτρα το είδος της οποίας θα εισηγείται στον Κύριο του Έργου, η Κοινή 
Επιτροπή Παρακολούθησης, σε περίπτωση υπέρβασης χρόνου ή/και κακής εκτέλεσης του 
έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4412/2016. Οι ποινικές ρήτρες ορίζονται με τη 
σύμβαση κατασκευής του έργου (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 148 του 
Ν.4412/2016), και θα πιστοποιούνται κάθε φορά από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, 
κατόπιν εισήγησης της Δ/νουσας Υπηρεσίας. 
Οι ποινικές ρήτρες καταπίπτουν υπέρ του κυρίου του έργου 
 

ΑΡΘΡΟ 7 
ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής 
σύμβασης έναντι του Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του. Έναντι 
των τρίτων ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται εις ολόκληρο από κοινού με τον Κύριο του 
Έργου. 
 

ΑΡΘΡΟ 8 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 

Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του Έργου έναντι των 
τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της μεταβίβασης της 
αρμοδιότητας υλοποίησης.  
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ΑΡΘΡΟ 9 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία 
των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια 
Δικαστήρια της Αλεξανδρούπολης (ως έδρα του υπό εκτέλεση έργου).  
 

ΑΡΘΡΟ 10 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  

Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύμβασης και στο πλαίσιο 
των συμφωνημένων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων είναι δυνατή η 
απασχόληση προσωπικού του Κυρίου του Έργου στο Φορέα Υλοποίησης αποκλειστικά για τις 
ανάγκες του συγκεκριμένου Έργου.  
Το προσωπικό αυτό ορίζεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Κυρίου του Έργου, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  
 

ΑΡΘΡΟ 11 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

11.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του από 
τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν χωρήσει υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης 
ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται 
η παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης. 
11.2  Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα 
συνταχθούν από το Φορέα Υλοποίησης (και τους προστηθέντες και αντισυμβαλλομένους του) 
στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο 
Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του 
Κυρίου του Έργου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι 
πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης 
και θα παραδοθούν στον Κύριο του Έργου κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς 
κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και 
συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου χωρίς την καταβολή 
αμοιβής. 
11.3 Εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή 
λύση αυτής, ο Φορέας Υλοποίησης (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση 
να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και 
διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου, 
οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση 
του Έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 
 

ΑΡΘΡΟ 12 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται 
μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. 
Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο 
μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η 
καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε 
συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών 
από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα 
συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση. 
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε 
απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, 
έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από δύο. 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 6Ρ1Μ7ΛΒ-ΕΩΣ



 10 

 
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για την 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & 

ΘΡΑΚΗΣ  

Για την 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

  
O ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΡΧΗΣ ΠΕ ΕΒΡΟΥ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 
1. Τίτλος Πράξης : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Χ.Υ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» 
2. Κύριος του έργου : ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
3. Φορέας υλοποίησης : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ / Π.Ε. ΕΒΡΟΥ 
4. Φορέας λειτουργίας: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
5. Φυσικό αντικείμενο της Πράξης: Εργασίες επισκευής και συντήρησης του κτιρίου του Τμήματος Χ.Υ. 
Αλεξανδρούπολης. Ειδικότερα προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες:  
         Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ 

1. Κατασκευή μανδυών σκυροδέματος στα υποστυλώματα του στεγάστρου στην είσοδο του 
κτηρίου.   

2. Αποκατάσταση της διάβρωσης στο κάτω μέρος της σκάλας στην είσοδο του κτηρίου.  
3. Αποκατάσταση των διαβρωμένων επιφανειών σκυροδέματος των τοιχίων υπογείου 

περιμετρικά και εξωτερικά του κτηρίου. 
4. Αποκατάσταση των τελικών επιφανειών, μετά τις εργασίες, ήτοι επιχρίσματα και 

χρωματισμοί. 
5. Τοποθέτηση σιδηράς πόρτας ασφαλείας βαρέως τύπου στο εσωτερικό του κτηρίου.  

 
 
        Β. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ  
            1.   Τοποθέτηση συστήματος συναγερμού στο εσωτερικό του κτηρίου 
 
6. Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 
 
7. Προϋπολογισμός 

Προϋπολογισμός  15.000,00€ 

Συνολικός προϋπολογισμός Πράξης 15.000,00€ 
 
8.Διάρκεια υλοποίησης  

ΕΡΓΟ Διάρκεια σε μήνες 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ Χ.Υ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

30 ΜΗΝΕΣ 

Σύνολο Πράξης 30 ΜΗΝΕΣ 
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  30 ΜΗΝΕΣ  Α

/
Α 

ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1ος 2ος 3ος 
4ο
ς 

5ος 6ος 7ος 8ος 9ος 
10
ος 

11
ος 

12
ος 

13
ος 

14
ος 

15
ος 

16
ος 

17ο
ς 

18
ος 

19ο
ς 

20
ος 

21
ος 

22
ος 

23
ος 

24
ος 

25
ος 

26
ος 

27
ος 

28
ος 

29
ος 

30
ος 

1 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΌ 
ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΟΥΣ 

ΟΡΟΥΣ/ΕΚΔΟΣΗ 
ΑΔΕΙΩΝ 

                                                            

2 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

                                                            

 

3 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ 

                                                            

4 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

                  

 

  

 

                                      

 

  

 

5 
ΧΡΟΝΟΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  

                                                            

6 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

                                                                    

7 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ                                                             

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:                     

 
1. Οι πρώτοι έντεκα μήνες του χρονοδιαγράμματος αφορούν στις διαδικασίες που απαιτούνται 
για τη σύναψη της σύμβασης (έκδοση αδειών, έγκριση μελετών και όρων δημοπράτησης, 
διαγωνιστικές διαδικασίες). 

                    

 2. Το συμβατικό αντικείμενο του έργου προγραμματίζεται να διαρκέσει 3 μήνες.                     

 
3. Η υλοποίηση του έργου, συνεπώς και η πιστοποίηση του συνολικού ποσού της σύμβασης, θα 
έχει ολοκληρωθεί τον 14ο μήνα από την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης, βάσει του 
χρονοδιαγράμμτος.     

                    

 

4. Οι υπόλοιποι 16 μήνες της Προγραμματικής Σύμβασης αφορούν στο χρόνο της υποχρεωτικής, 
βάσει του νόμου, συντήρησης του έργου από τον Ανάδοχο. Η οριστική παραλαβή του έργου 

γίνεται υποχρεωτικά, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, 15 μήνες μετά από την βεβαίωση 
περαίωσης του έργου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 :ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ4 

Έγγραφο / απόφαση 
Φορέας έγκρισης ή 

αδειοδότησης 
Αριθμός πρωτ./ 

ημερομηνία 

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΤΕ ΠΕ ΕΒΡΟΥ  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 
(ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.)5 

Υπεύθυνος φορέας 
Ενέργεια 

κύριος του έργου φορέας υλοποίησης 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΠΕΡ. ΟΡΟΥΣ  ΔΤΕ ΠΕ ΕΒΡΟΥ 

ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ   ΔΤΕ ΠΕ ΕΒΡΟΥ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  ΔΤΕ ΠΕ ΕΒΡΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  Ο.Ε. ΠΑΜΘ 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ   ΔΤΕ ΠΕ ΕΒΡΟΥ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΑΔΕ ΠΑΜΘ / ΠΕ ΕΒΡΟΥ 

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  ΔΤΕ ΠΕ ΕΒΡΟΥ 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ΑΑΔΕ  

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ  ΔΤΕ ΠΕ ΕΒΡΟΥ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ  ΔΤΕ ΠΕ ΕΒΡΟΥ 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ  ΔΤΕ ΠΕ ΕΒΡΟΥ 

   

                                                
4Στον Πίνακα καταγράφονται όλα τα έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν στο Έργο και έχουν εκδοθεί, πχ τίτλοι ιδιοκτησίες 
εγκριτικές αποφάσεις μελετών, περιβαλλοντικοί όροι, γνωμοδοτήσεις κλπ.  
5Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 
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  2.  Ορίζονται ως εκπρόσωποι της  Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην κοινή επιτροπή 
παρακολούθησης  της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης  α) ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χρήστος 
Τερτσούδης,  ως Πρόεδρος με αναπληρώτρια τη Περιφερειακή Σύμβουλο κα. Ελεονώρα Μοσχοφίδου -Βλάχου   
και  β) ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Σωτήριος Μποταϊτης με αναπληρωτή τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. 
Ευάγγελο Βουδούρη. 
 

    3. Εξουσιοδοτεί ως εκπρόσωπο της  Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την  υπογραφή της 
ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης  τον  Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε Εβρου κ. Πέτροβιτς  Δημήτριο . 

 
 
          Η  παρούσα απόφαση έλαβε α/α   155  /2018. 
 
 
                                                                                             
              Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΚΑΙ  ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ                                   Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΤΟΥ                                  

                        ΤΟΥ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                             ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   
                           ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ                                   ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 
 
 
                             Καβαρατζής Σταύρος                                                     Μεχμέτ  Ουστα  Χουσεϊν      
 

               Η ΠΡΟΕΔΡOΣ   ΤΟΥ    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ    
             Δημούδη- Τζατζαΐρη Ελένη (απούσα) 

 
                                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ          

1.  Αντωνιάδης   Κωνσταντίνος   (απων)     25. Χειράκη Γεωργία    
2.  Εξακουστός  Κωνσταντίνος 26. Λιθηρόπουλος Χρήστος 
3.  Τσιλιγγίρης Σπυρίδων   (απων)          27. Παπαδόπουλος Σωτήριος   (απων)    
4.  Ζάχαρη Ζηνοβία   (απουσα)    28. Τσολάκης Σταύρος (απων)          
5.  Mποταϊτης   Σωτήριος       29. Αραμπατζής  Αθανάσιος    
6.  Ευφραιμίδης Νικόλαος  (απων)          30. Καραλίδης Φώτιος 
7. Βενετίδης Κωνσταντίνος 31. Γρανάς  Αρχέλαος        (απων)    
8.  Τερτσούδης Χρήστος   32. Δαμιανίδης  Παύλος      
9.  Ιμπράμ Αχμέτ    33. Τσαλδαρίδης Αναστάσιος 
10.  Γάκης  Χρήστος    34. Κοτζά Μουμίν Ριτβάν    
11.  Γεωργιτσόπουλος Χρήστος   35. Γαλάνης Βασίλειος    (απων)    
12.  Αμοιρίδης  Μιχαήλ (απων)          36. Ζιμπίδης   Γεώργιος    
13.  Ιωσηφίδης  Αλέξανδρος       37. Ορφανίδης Χαράλαμπος   (απων)    
14.  Μοσχοφίδου-Βλάχου Ελεονώρα 38. Τουρτούρης  Σπυρίδων           
15.  Χουσέ  Μουσταφά  Ισμαήλ     (απων)          39. Λασκαρίδης  Παντελής    
16.  Χατζηγκενέ  Ιρφάν    40. Μαλτέζος Μενέλαος     
17.  Βουδούρης Ευάγγελος   (απων)          41. Γκανιάτσου-Ελευθεριάδου Στυλιανή 
18.  Μπούτος  Ιωάννης 42. Κιτσόπουλος Χρήστος      
19.  Κινατζίδης Κωνσταντίνος 43. Τρέλλης Χρήστος 
20.  Κατραντζή  Μουσταφά 44. Τραϊφόρος Βασίλειος  
21.  Μουσταφά Μετίν      45. Γεροστεργίου Αικατερίνη     (απουσα)    
22.  Μουλταζά Ταρκάν Μουλταζά    46.  Μουμίν Οντέρ   (απων)     
23.  Αλατζά-Παπαδοπούλου Κυριακούλα 47. Ναθαναηλίδης Αναστάσιος 
24.  Ιντζέ  Μεμέτ Μπιρόλ   (απων)          48. Χατζηθεοδωρίδης Ηρακλής 
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