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                                                                              ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Του  Πρακτικού  4/2019  τακτικής  συνεδρίασης  του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
----------------------------------------- 

Αριθ. Απόφασης  37/2019 
--------- --------------------------------- 

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση σχεδίου και σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Δήμου Δοξάτου για την υλοποίηση του έργου: 
«Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού από διασταύρωση με δημοτική οδό Σκαρή – Κτηνιατρείου 
Καλαμπακίου μέχρι σφαγεία Αγ. Αθανασίου μήκους 1.000 μέτρων». 
 
     Στην Κομοτηνή σήμερα 13 Mαρτίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30, στην αίθουσα 
συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, παρουσία του 
Περιφερειάρχη Χρήστου Μέτιου  και παρουσία των Αντιπεριφερειαρχών: Μαρκόπουλου Θεόδωρου 
Π.Ε. Καβάλας, Ζαγναφέρη Κωνσταντίνου Π.Ε. Ξάνθης, Τσαλικίδη Νικολάου Π.Ε. Ροδόπης και απουσία  
των Αντιπεριφερειαρχών: Πέτροβιτς Δημητρίου Π.Ε. Έβρου   και  Πατακάκη Ανάργυρου Π.Ε Δράμας 
διότι σύμφωνα με το ΦΕΚ Β΄/471/18-02-2019 τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Περιφερειάρχης Α.Μ.Θ. κ. 
Χρήστος Μέτιος, 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. 1252/7-03–2019 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του που επιδόθηκε σε 
κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 2 του Ν.3852 /2010. 
              
               ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
         1.   Δημούδη- Τζατζαΐρη Ελένη,   Πρόεδρος του Π.Σ.   
         2.   Καβαρατζής Σταύρος,   Αντιπρόεδρος  του Π.Σ.  
         3.   Μεχμέτ Ούστα Χουσείν,    Γραμματέας του Π.Σ. 
 

                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ   
1. Αντωνιάδης   Κωνσταντίνος                                  
2. Εξακουστός  Κωνσταντίνος 
3. Μποταΐτης  Σωτήριος 
4. Ευφραιμίδης Νικόλαος      
5. Βενετίδης Κωνσταντίνος 
6. Τερτσούδης Χρήστος   
7. Ιμπράμ Αχμέτ    
8. Γάκης  Χρήστος                                                        
9. Γεωργιτσόπουλος Χρήστος   
10. Αμοιρίδης  Μιχαήλ                                                 
11. Μοσχοφίδου-Βλάχου Ελεονώρα 
12. Χατζηγκενέ  Ιρφάν        
13. Μπούτος  Ιωάννης      
14. Κινατζίδης Κωνσταντίνος 
15. Κατραντζή  Μουσταφά 
16. Μουσταφά Μετίν          
17. Μουλταζά Ταρκάν Μουλταζά    
18. Ιντζέ  Μεμέτ Μπιρόλ     

 

19. Χειράκη Γεωργία     
20. Λιθηρόπουλος  Χρήστος              
21. Τσολάκης Σταύρος 
22. Αραμπατζής  Αθανάσιος    
23. Καραλίδης Φώτιος    
24. Γρανάς  Αρχέλαος 
25. Δαμιανίδης  Παύλος      
26. Τσαλδαρίδης  Αναστάσιος   
27. Κοτζά Μουμίν Ριτβάν       
28. Γαλάνης Βασίλειος      
29. Ζιμπίδης   Γεώργιος     

       30.  Τουρτούρης Σπυρίδων  
31. Λασκαρίδης  Παντελής    
32. Μαλτέζος Μενέλαος     
33. Γκανιάτσου-Ελευθεριάδου Στυλιανή      
34. Τρέλλης Χρήστος 

        35.  Χατζηθεοδωρίδης Ηρακλής 
  

      ΑΠΟΝΤΕΣ: 
                       ΤΑ ΜΕΛΗ  

    1.  Τσιλιγγίρης Σπυρίδων                                              7.   Παπαδόπουλος Σωτήριος                                        
    2.  Ζάχαρη Ζηνοβία                                                        8.   Ορφανίδης Χαράλαμπος  
    3.  Ιωσηφίδης  Αλέξανδρος                                           9.   Κιτσόπουλος Χρήστος 

           4.  Χουσέ  Μουσταφά  Ισμαήλ                                    10.  Τραϊφόρος Βασίλειος 
5. Βουδούρης Ευάγγελος                                            11.  Γεροστεργίου Αικατερίνη   

           6.  Αλατζά-Παπαδοπούλου Κυριακούλα                  12.  Μουμίν Οντέρ 
                                                                                            13.  Ναθαναηλίδης  Αναστάσιος 
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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 37 μέλη, άρχισε η 
συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 
   Εισηγούμενος το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χρήστος  
Γεωργιτσόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης το αριθμ. πρωτ.: 1737/6-3-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε 
Δράμας,  το οποίο  αναφέρει τα εξής: 
        Έχοντας υπόψη:  

1. Το Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87Α/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
2. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147). 
3. Το Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων». 
4. Η με αριθμ. 103958/1570/04-10-2018 (ΑΔΑ: ΨΛΣ77ΛΒ-ΛΕ5) απόφαση Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. 
5. Το με αριθμ. πρωτ. 1230/20-02-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Δράμας προς το 
Δήμο Δοξάτου για τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης. 
6. Το συνημμένο Σχέδιο της  Προγραμματικής Σύμβασης. 
 

Εισηγούμαστε 
 

   Την έγκριση των όρων και σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας – Θράκης και του Δήμου Δοξάτου για την υλοποίηση του έργου «Ασφαλτόστρωση 
αγροτικής οδού από διασταύρωση με δημοτική οδό Σκαρή – Κτηνιατρείου Καλαμπακίου μέχρι 
σφαγεία Αγ. Αθανασίου μήκους 1.000 μέτρων» 
 
        Για την κοινή επιτροπή παρακολούθησης προτείνουμε: 

1. τον κ. Κατσαμάκη Γεώργιο ΤΕ Μηχανικών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας με 
αναπληρώτρια την κ. Μακρή Γιαννούλα Π.Ε. Μηχανικών Αρχιτεκτόνων της ίδια  Δ/νσης. 

2. την κ. Σαλωνίδου Μαρία Π.Ε. Μηχανικών Αρχιτεκτόνων  της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Δράμας με αναπληρωτή τον. κ. Αναγνώστου Αθανάσιο Π.Ε. Μηχανικών της ίδιας Δ/νσης. 

 
 
  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 του Δήμου Δοξάτου για την υλοποίηση του έργου : «Ασφαλτόστρωση 
αγροτικής οδού από διασταύρωση με δημοτική οδό Σκαρή – Κτηνιατρείου Καλαμπακίου μέχρι 
σφαγεία Αγ. Αθανασίου μήκους 1.000 μέτρων», η οποία έχει ως εξής: 
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Στη Δράμα, σήμερα την ……… του μηνός…………2019 οι παρακάτω φορείς αποκαλούμενοι στο εξής 
«Συμβαλλόμενοι»: 
 
Α) Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης που εκπροσωπείται νόμιμα από τον 
Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, κ. Χρήστο Μέτιο. 
 
B) Ο Δήμος Δοξάτου που εδρεύει στο Καλαμπάκι (Κανάρη και Νεροφράκτη γωνία, που 
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Δαλακάκη Δημήτριο. 
 
       Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87Α/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
2. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147). 
3. Το Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων». 
4. Το με αριθμ. πρωτ. 1230/20-02-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Δράμας προς το 
Δήμο Δοξάτου για τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης 
5. Την με αριθμό …… (ΑΔΑ: ………) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.-Θ., με την οποία 
εγκρίνεται η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης με τον 
Δήμο Δοξάτου για την υλοποίηση του έργου του θέματος. 
6. Την με αριθμό………………. απόφαση έγκρισης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
της παραπάνω απόφασης. 
7. Την με αριθμό …….(ΑΔΑ: ………) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δοξάτου για την 
έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης με την 
Περιφέρεια Α.Μ.Θ.  
8. Την με αριθμό………………. απόφαση έγκρισης του Συντονιστή  Αποκεντρωμένης Διοίκησης της 
παραπάνω απόφασης. 
 
συμφωνούν και συνομολογούν στη σύναψη της παρούσας προγραμματικής σύμβασης, και 
αποδέχονται τα παρακάτω: 

 
ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

 Μεταξύ των συμβαλλομένων υπογράφεται η παρούσα προγραμματική σύμβαση σύμφωνα με 
την οποία καθορίζεται ένα πλαίσιο συμφωνίας και προσδιορίζονται οι τρόποι και οι διαδικασίες 
υλοποίησης αυτής της συμφωνίας, η οποία αποσκοπεί στην από κοινού εκτέλεση του έργου 
«Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού από διασταύρωση με δημοτική οδό Σκαρή – Κτηνιατρείου 
Καλαμπακίου μέχρι σφαγεία Αγ. Αθανασίου μήκους 1.000 μέτρων». 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Η παρούσα προγραμματική σύμβαση περιέχει τις διατάξεις και τις διαδικασίες που θα ισχύουν για 
την εκτέλεση του έργου και συγκεκριμένα: 
1. Το σκοπό και το αντικείμενο της σύμβασης, 
2. Τη διαδικασία υλοποίησης της σύμβασης, 
3. Τη διάρκεια της σύμβασης, 
4. Τους πόρους χρηματοδότησης, 
5. Τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμβαλλομένων, 
6. Την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης, 
7. Τον Προϋπολογισμό της σύμβασης, 
8. Την αντισυμβατική συμπεριφορά και τις συνέπειες, 
9. Την ευθύνη του Φορέα υλοποίησης, 
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10. Την εκπροσώπηση, 
11. Την επίλυση των διαφορών, 
12. Ρήτρες, 
13. Μεταφορά και απασχόληση προσωπικού, 
14. Τελικές διατάξεις. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 1. 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 

Το αντικείμενο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης είναι η ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού 
που συνδέει τα σφαγεία του Άγιου Αθανασίου με την υπάρχουσα ασφαλτοστρωμένη δημοτική οδό. 
Προβλέπεται η διάστρωση 3Α μεταβλητού πάχους (ελάχιστο 8 εκατοστά) σε πλάτος 5,20 μέτρα και 
μήκος 1.000 μέτρα με υφιστάμενο αμμοχαλικόστρωτο δρόμο και ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας 
συμπυκνωμένου πάχους 50 χιλιοστών σε πλάτος 5 μέτρων και μήκος 1.000 μέτρων. 
 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 2. 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 
 

Για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης ο Δήμος Δοξάτου, συνεργάζεται με την 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης. 
Η σύμβαση θα υλοποιηθεί με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις: 
1. Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Δοξάτου.  
2. Φορέας Χρηματοδότησης του έργου είναι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, 
3. Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, η οποία 
θα ασκήσει τις προβλεπόμενες για την υλοποίηση της σύμβασης αρμοδιότητες με τις αρμόδιες 
υπηρεσίες του και με τα αποφαινόμενα όργανά του και σύμφωνα με τις κανονιστικές διατάξεις του 
και την κείμενη νομοθεσία. Η εκτέλεση των εργασιών θα πραγματοποιηθεί με ανάθεση σε τρίτους με 
τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Ν.4412/2016. 
Τη παρούσα σύμβαση θα υπογράψει, ο Περιφερειάρχης κ. Μέτιος Χρήστος για λογαριασμό της 
Περιφέρειας Α.Μ.Θ., ενώ για λογαριασμό του Δήμου Δοξάτου  ο Δήμαρχος Δαλακάκης Δημήτριος. 
 

 
 

ΑΡΘΡΟ 3. 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την 
ολοκλήρωση και παράδοση των εργασιών του άρθρου 1 της παρούσας καθώς και μέχρι την 
ολοκλήρωση της λογιστικής διαδικασίας τακτοποίησης των δαπανών της σύμβασης. Οποιεσδήποτε 
τροποποιήσεις της που υπερβαίνουν τους 3 μήνες γίνονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Κοινής 
Επιτροπής Παρακολούθησης.  
Η έναρξη υλοποίησης των εργασιών επηρεάζεται από εγκρίσεις άλλων φορέων και από το 
αποτέλεσμα της διαδικασίας δημοπράτησης. Στα πλαίσια αυτά η έναρξη υλοποίησης των εργασιών 
εκτιμάται ότι θα γίνει σε ένα τρίμηνο από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.  
Η συνολική διάρκεια υλοποίησης των εργασιών δηλαδή η ολοκλήρωση του φυσικού και του 
οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα: 
 
 



ΑΔΑ:ΩΣΥ27ΛΒ-6ΘΟ 

 5 

 
 
 
 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΕΤΟΣ 2019 ΕΤΟΣ 2020 ΕΤΟΣ 2021 

Α/Α 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1o 
Τρ/νο 

2ο 
Τρ/νο 

3ο 
Τρ/νο 

4ο 
Τρ/νο 

1o 
Τρ/νο 

2ο 
Τρ/νο 

3ο 
Τρ/νο 

4ο 
Τρ/νο 

1o 
Τρ/νο 

2ο 
Τρ/νο 

3ο 
Τρ/νο 

4ο 
Τρ/νο 

α) 
ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ 
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ                         

β) 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΥΧΩΝ 
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ & 
ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ                         

γ) 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ                         

δ) 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ                         

ε) 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                         

στ) 
ΟΡΙΣΤΙΚΗ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ                         

ζ) 

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΔΑΠΑΝΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ                         

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 4. 
ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 
Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και 
συγκεκριμένα σε βάρος του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012ΕΠ03100000)» με Κ.Α.Ε. 
2014ΕΠ53100006 της ΣΑΕΠ 531 όπου εγκρίθηκε με την με αριθμ. 103958/1570/04-10-2018 (ΑΔΑ: 
ΨΛΣ77ΛΒ-ΛΕ5) απόφαση Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ.  υποέργο με τίτλο «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού 
από διασταύρωση με δημοτική οδό Σκαρή – Κτηνιατρείου Καλαμπακίου μέχρι σφαγεία Αγ. 
Αθανασίου μήκους 1.000 μέτρων» και προϋπολογισμό 85.000,00 ευρώ. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 5. 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ. 

 
Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν επίσης τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα: 
 
Ο Δήμος Δοξάτου αναλαμβάνει: 
 
Α. Να παρέχει κάθε δυνατή και αναγκαία πληροφορία και βοήθεια στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων 
του για την εμπρόθεσμη υλοποίηση όσων προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση. 
Β. Να συνεργάζεται με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης σε όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης και της υλοποίησης των εργασιών. 
Γ. Να συμμετέχει στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 6 της 
παρούσας. 
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Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης αναλαμβάνει: 
  
Α. Να υλοποιήσει το αντικείμενο της Σύμβασης, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στα άρθρα της 
παρούσας Σύμβασης, σύμφωνα με την εν γένει Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία για την εκτέλεση 
Δημοσίων Συμβάσεων και τις αποφάσεις της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 6 της 
παρούσης. 
Β. Να διαθέσει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση 
του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης. 
Γ. Να συνεργάζεται με το Δήμο Δοξάτου σε όλη την διάρκεια της σύμβασης και της υλοποίησης της 
εργασίας. 
Δ. Να συμμετέχει στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 6 της 
παρούσας. 
 

ΑΡΘΡΟ 6. 
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ –  

Διαδικασία Παραλαβής των εργασιών 
 

Για την παρακολούθηση της υλοποίησης της παρούσας σύμβασης και την τήρηση των όρων της, 
συστήνεται όργανο με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα τη Δράμα. Η 
Κοινή Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη, τα οποία ορίζονται ως εξής :  
Δύο (2) μέλη ορίζονται από την Π.Α.Μ.Θ. μαζί με τους αναπληρωτές τους (ένας εκ των οποίων 
ορίζεται ως Πρόεδρος) και ένα (1) μέλος από το Δήμο Δοξάτου μαζί με τον αναπληρωτή του. 
Αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι φορείς πρέπει να κοινοποιήσουν 
αμφίδρομα τα οριζόμενα από αυτούς μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. 
 
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από τους: 
0) ……………………………………………… 
1) …………………………………………….. 
2) ……………………………………………… 
 
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 προγραμματικής σύμβασης. Η Επιτροπή συνεδριάζει στη Δράμα 
και συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου 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 
συνέρχεται τακτικά κάθε εβδομάδα και έκτακτα όταν το ζητήσει εγγράφως ένα από τα μέλη της. 
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 Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των μελών της και 
διατυπώνονται σε πρακτικά που υπογράφονται από όλα τα μέλη. Οι λοιπές λεπτομέρειες που 
ενδεχόμενα απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις της. 
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ΑΡΘΡΟ 7. 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Ο Προϋπολογισμός του έργου, ανέρχεται συνολικά στο ποσό 85.000,00 € με το Φ.Π.Α. και συνοπτικά 
αναλύεται όπως παρακάτω: 
 

ΑΡΘΡΟ 8. 
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

 
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι 
ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της κακής πίστης από οποιοδήποτε από τα 
συμβαλλόμενα μέρη παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει 
κάθε θετική ή αποθετική ζημία του. 

ΑΡΘΡΟ 9. 
ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 
Σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια 
της παρούσας προγραμματικής σύμβασης για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του και ευθύνεται 
εξ ολοκλήρου έναντι των τρίτων. 

Δαπάνη 
α/α Είδος εργασίας 

Κωδικός 
Άρθρου 

Α.Τ. 
Άρθρο 

Αναθεώρηση
ς 

Μονάδ
α 

Ποσότητ
α 

Τιμή 
Μονάδα

ς Μερική Ολική 

ΟΜΑΔΑ Α :  ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ 

1 

   Βάση 
οδοστρωσίας 
μεταβλητού 
πάχους  

ΝΑΟΔΟ           
Α/ Γ02.1 

3.2 ΟΔΟ-3211Β m3 505,00 13,40 6.767,00 

  

  6.767,00 

ΟΜΑΔΑ Β :  ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ  

2 
Ασφαλτική 
Προεπάλειψη 

ΝΑΟΔΟ        
Α/Δ03 

4.3 ΟΔΟ-4110 m2 5.200,00 1,20 6.240,00   

3 

Ασφαλτική 
στρώση 
κυκλοφορίας 
συμπηκνωμένο
υ πάχους 0,05 m 
με χρήση κοινής 
ασφάλτου  

ΝΑΟΔΟ        
Α/Δ07 

4.6 ΟΔΟ-4421.Β m2 5.200,00 7,20 37.440,00   

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Β : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 43.680,00 

  Άθροισμα Βασικές Εργασίες 50.447,00 

  Γ.Ε. & Ο.Ε. 18,00% 9.080,46 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ 59.527,46 

  Απρόβλεπτα 15% 8.929,12 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ 68.456,58 

  Αναθεώρηση 91,81 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ 68.548,39 

  ΦΠΑ 24,00% 16.451,61 

 Γενικό σύνολο με ΦΠΑ 85.000,00 
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ΑΡΘΡΟ 10. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 
 

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

ΑΡΘΡΟ 11. 
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. 
 

ΑΡΘΡΟ 12. 
ΡΗΤΡΕΣ 

 
Η παρούσα προγραμματική σύμβαση τίθεται σε εφαρμογή με την υπογραφή της. Τα συμβαλλόμενα 
μέρη οφείλουν να εφαρμόζουν τους όρους της παρούσας προγραμματικής σύμβασης. Η παράβαση 
οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης – που θεωρούνται όλοι σημαντικοί – ή η 
παράβαση του νόμου ή της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών από ένα από τα 
συμβαλλόμενα μέρη, δίνει το δικαίωμα στο άλλο να αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών 
ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση αρνήσεως, αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση 
από πλευράς του ενός μέρους, ο αντισυμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την σύμβαση 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημιά. 
Ειδικότερα, σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης μπορεί να επιβάλλονται με 
αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης οι ακόλουθες ρήτρες: 
Α) Σύσταση εφαρμογής των όρων της σύμβασης Β) Αποζημίωση για τη ζημία που έχει απέλθει από 
την εφαρμογή των όρων. 
 

ΑΡΘΡΟ 13. 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 
Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση των εργασιών της παρούσας σύμβασης είναι δυνατή η 
απασχόληση προσωπικού του Κύριου του έργου στον Φορέα Υλοποίησης αποκλειστικά για τις 
ανάγκες του συγκεκριμένου έργου. Το προσωπικό αυτό ορίζεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου 
του Κύριου του έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
 

ΑΡΘΡΟ 14. 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον 
εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, με την εξαίρεση των προβλεπομένων στο 
άρθρο 10 της παρούσας. 
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των 
οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τρία πρωτότυπα και έλαβε ο κάθε 
συμβαλλόμενος από ένα. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙA Α.M.Θ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΟΞΑΤΟΥ 
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΜΕΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
 

ΔΑΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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2.Ορίζει ως εκπροσώπους  της  Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην Κοινή 
Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω προγραμματικής σύμβασης α) τον κ. Κατσαμάκη  Γεώργιο, 
ΤΕ Μηχανικών υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας με αναπληρώτρια την κα 
Μακρή Γιαννούλα Π.Ε. Μηχανικών Αρχιτεκτόνων υπάλληλο της ίδια  Δ/νσης και β) την κα Σαλωνίδου 
Μαρία Π.Ε. Μηχανικών Αρχιτεκτόνων  υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας με 
αναπληρωτή τον κ. Αναγνώστου Αθανάσιο Π.Ε. Μηχανικών, υπάλληλο της ίδιας Δ/νσης. 
 
3.Εξουσιοδοτεί ως εκπρόσωπο της  Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  για την 
υπογραφή της ανωτέρω προγραμματικής σύμβασης τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης  κ.  Χρήστο  Μέτιο. 

 
 

    Η  παρούσα απόφαση έλαβε α/α  37/2019. 
 
 
                       Η  ΠΡΟΕΔΡOΣ   ΤΟΥ                                                           Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΤΟΥ                                  
                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                      ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   
                ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ                                      ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 
 
                 Δημούδη- Τζατζαΐρη Ελένη                                                   Μεχμέτ  Ουστα  Χουσεϊν   
 


