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                                                                         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Του  Πρακτικού  5 / 2019  τακτικής συνεδρίασης  του Περιφερειακού Συμβουλίου 

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

Αριθ. Απόφασης  59/ 2019 
--------- --------------------------------- 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση σχεδίου και σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  και  του Δήμου  Παρανεστίου  για την υλοποίηση  της  δράσης  
«ΑΓΩΝΕΣ ΒΟΥΝΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ». 
 
 

 
       Στην Κομοτηνή σήμερα  18 Απριλίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.30, στην αίθουσα 
συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, παρουσία του 
Περιφερειάρχη Χρήστου Μέτιου και παρουσία των Αντιπεριφερειαρχών: Πέτροβιτς Δημητρίου Π.Ε. 
Έβρου, Μαρκόπουλου Θεόδωρου Π.Ε. Καβάλας, Τσαλικίδη Νικολάου Π.Ε. Ροδόπης και απουσία  
των  Αντιπεριφερειαρχών: Ζαγναφέρη Κωνσταντίνου Π.Ε. Ξάνθης, 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. 2016/ 12 -04–2019 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- Τζατζαίρη 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. Τερτσούδης Χρήστος   
6. Ιμπράμ Αχμέτ    
7. Γεωργιτσόπουλος Χρήστος   
8. Ιωσηφίδης  Αλέξανδρος    
9. Μοσχοφίδου-Βλάχου Ελεονώρα 
10. Χουσέ  Μουσταφά  Ισμαήλ      
11. Μπούτος  Ιωάννης      
12. Κινατζίδης Κωνσταντίνος 
13. Κατραντζή  Μουσταφά 
14. Μουσταφά Μετίν          
15. Μουλταζά Ταρκάν Μουλταζά   

      16.  Αλατζά-Παπαδοπούλου Κυριακούλα  
 

17.   Ιντζέ  Μεμέτ Μπιρόλ     
 18.   Χειράκη Γεωργία     
19.   Τσολάκης Σταύρος 
20.   Καραλίδης Φώτιος    
21.   Γρανάς  Αρχέλαος 
22.   Δαμιανίδης  Παύλος      
23.   Κοτζά Μουμίν Ριτβάν       
24.   Ζιμπίδης   Γεώργιος     
25.   Τουρτούρης Σπυρίδων  
26.   Λασκαρίδης  Παντελής   
27.   Μαλτέζος Μενέλαος     
28.  Γκανιάτσου-Ελευθεριάδου Στυλιανή      
 29.  Τρέλλης Χρήστος 
 30.  Τραϊφόρος Βασίλειος 

   31.  Ναθαναηλίδης Αναστάσιος 
 32.  Χατζηθεοδωρίδης Ηρακλής 
  

               ΑΠΟΝΤΕΣ:               
                                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 

1. Τσιλιγγίρης Σπυρίδων                                          9.  Παπαδόπουλος Σωτήριος 
2. Ζάχαρη Ζηνοβία                                                  10.  Αραμπατζής  Αθανάσιος    
3. Βενετίδης Κωνσταντίνος                                    11. Τσαλδαρίδης  Αναστάσιος   
4. Γάκης  Χρήστος                                                    12.  Γαλάνης Βασίλειος      
5. Αμοιρίδης  Μιχαήλ                                             13.  Ορφανίδης Χαράλαμπος  
6. Χατζηγκενέ  Ιρφάν                                              14.  Κιτσόπουλος Χρήστος      
7. Βουδούρης Ευάγγελος                                       15.  Γεροστεργίου Αικατερίνη   
8. Λιθηρόπουλος Χρήστος                                     16.  Μουμίν Οντέρ   
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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 30 μέλη, άρχισε η 
συζήτηση τoυ  θέματος   της ημερήσιας διάταξης. 
Προσήλθαν στη συνεδρίαση και πριν τη συζήτηση του πρώτου θέματος της  ημερήσιας διάταξης οι 
Περιφερειακοί Σύμβουλοι  κ.κ. 1) Μουσταφά Μετίν, 2) Χουσέ  Μουσταφά  Ισμαήλ,  3)  Κατραντζή  
Μουσταφά, 4) Ιντζέ  Μεμέτ Μπιρόλ   και 5) Κοτζά Μουμίν Ριτβάν. 
  Αποχώρησε οριστικά από τη συνεδρίαση και πριν τη συζήτηση του τέταρτου θέματος της 
ημερήσιας διάταξης, ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ιωσηφίδης  Αλέξανδρος. 
   Αποχώρησε οριστικά από τη συνεδρίαση και πριν τη συζήτηση του πέμπτου θέματος της 
ημερήσιας διάταξης, ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Καραλίδης Φώτιος. 

  Αποχώρησε οριστικά από τη συνεδρίαση και πριν τη συζήτηση του έβδομου  θέματος της ημερήσιας 
διάταξης, ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Εξακουστός  Κωνσταντίνος. 
    Εισηγούμενος το εικοστό  θέμα της  ημερήσιας διάταξης ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης   της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και  Θράκης κ. Κωνσταντίνος Κινατζίδης, έθεσε υπόψη των 
μελών  του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το αριθμ. πρωτ: 
62944/2095/10-04- 2019 έγγραφο της  Διεύθυνσης  Διοικητικού –Οικονομικού  ,Τμήμα Προμηθειών,  
της Π.Ε Δράμας , το οποίο αναφέρει τα εξής :  

         Έχοντας υπ’όψιν:  
1. Τις διατάξεις του άρθρου 179, του Ν.4445/2018, (ΦΕΚ 133/τ.Α’/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση 

του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση 
της Συμμετοχής - Βελτίωσητης οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. 
[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και 
λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση 
των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές 
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» 

2.   Το Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/τ.Α’/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

3. Την με αριθμό Δ.Δ 379/25-01-2019 (ΦΕΚ 471/τ.Β΄/18-02-2019) απόφαση του Περιφερειάρχη 
Α.Μ.Θ «Άσκηση αρμοδιοτήτων χωρικού Αντιπεριφερειάρχη Δράμας της Περιφέρειας ΑΜΘ» 

4. Την υπ’αριθμ.Δ.Δ.οικ.4099/2018 (ΦΕΚ 2696/τ.Β΄/09-07-2018) απόφαση του Περιφερειάρχη 
Α.Μ.Θ. «Τροποποίηση της αρ.Δ.Δ.οικ.1327/30-03-2016 απόφασης παροχής εξουσιοδότησης 
υπογραφών εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους 
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»  

5. Την με αριθ. 203 αρ. πρωτ.60831/2009/08-04-19 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της ΠΕ 
Δράμας (ΑΔΑ:Ω0ΤΔ7ΛΒ-Ν6Χ ΑΔΑΜ:19REQ004757799 2019-04-09) η οποία καταχωρήθηκε με 
α/α 7 στο Μητρώο Δεσμεύσεων της ίδιας υπηρεσίας. 
Και  

                                                          
                                                                          ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
         

    Την  Έγκριση του σχεδίου και της  σύναψης Προγραμματικής   Σύμβασης  μεταξύ της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  και Δήμου Παρανεστίου  για την υλοποίηση της δράσης 
  « ΑΓΩΝΕΣ ΒΟΥΝΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» με (Κωδικό έργου 190811013). 
   
 
 
  Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και 
έχοντας υπόψη τις διατάξεις  α) του άρθρου 163 και  100  του Ν.3852/2010 και  β)  το Ν 4555/2018 
ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

   Εγκρίνει  το σχέδιο  και τη  σύναψη  Προγραμματικής Σύμβασης  μεταξύ της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  και Δήμου Παρανεστίου  για την υλοποίηση της δράσης 
« ΑΓΩΝΕΣ ΒΟΥΝΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» με (Κωδικό έργου 190811013), η οποία έχει 
ως εξής : 
 
 
Στο Παρανέστι, σήμερα, …………….. 2019, ημέρα …………, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 
 
1. Ο Δήμος Παρανεστίου με έδρα το Παρανέστι, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τη  Δήμαρχο, κα  
Αλεξάνδρα Μαρίνα Σωτηριάδου,  
 
2. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με έδρα την Κομοτηνή, νόμιμα 
εκπροσωπούμενη από τον Περιφερειάρχη, κ. Χρήστο Μέτιο  

 
     έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθ.8 παρ.9 του 
Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α΄85/11.04.2012) και με το άρθρο 74 του Ν 4483/2017 ΦΕΚ Α΄107/31.07.2017 
και με το Ν 4555/2018 ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018, και ισχύει. 
2. Την με αριθμό ………./2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παρανεστίου με θέμα: 
Έγκριση προγραμματικής σύμβασης για τη συνδιοργάνωση της εκδήλωσης με τίτλο «Αγώνες 
Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου 2019» και συγκρότηση οργανωτικής επιτροπής. (ΑΔΑ: 
…………………….) 
3. Την με αριθμό …………./2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης με θέμα: Έγκριση προγραμματικής σύμβασης για τη συνδιοργάνωση της εκδήλωσης με 
τίτλο «Αγώνες Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου 2019». (ΑΔΑ: ………………………………….) 
Συμφωνούν, συνομολογούν και αποδέχονται τα εξής: 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
Η παρούσα σύμβαση είναι προγραμματική και διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 225 και 259 
παρ. 7 Ν. 3463/2006 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ Α’-114/8.6.2006 Κύρωση του Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων) και το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3345/2005 και τις διατάξεις του άρθρου 100 
του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
Ο Δήμος Παρανεστίου και  η Περιφέρεια ΑΜΘ - Π.Ε. Δράμας πρόκειται να διοργανώσουν για 13η 
συνεχόμενη χρονιά τους Αγώνες Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου Virgin Forest Trail. Την 
διοργάνωση υποστηρίζουν ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, το Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης και το Γυμνάσιο με  Λυκειακές τάξεις Παρανεστίου, καθώς και πλήθος εθελοντικών 
οργανώσεων και μεμονωμένων εθελοντών που ανέρχονται περίπου στους 450. 
      Πρόκειται για αγώνες ορεινού τρεξίματος, οι οποίοι αποτελούν διεθνώς μία δυναμικά 
ανερχόμενη μορφή ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Αναλυτικά θα διοργανωθούν οι παρακάτω 
αγώνες: 
 Υπερμαραθώνιος Αγώνας Παρθένου Δάσους Παρανεστίου ή Virgin Forest Ultra Trail (V.F.U.T) 
162,651 χιλιομέτρων: αγώνισμα διάσχισης ορεινών μονοπατιών 162 περίπου χιλιομέτρων, με 
θετική υψομετρική διαφορά 6.889 μέτρων. Απευθύνεται σε αθλητές με μεγάλη εμπειρία σε τέτοιου 
είδους αγώνες, με άριστη υγεία, πολύ καλή φυσική κατάσταση και ψυχικό σθένος. Ο αγώνας 
αποτελεί πρόκριμα με 6  πόντους στον πίνακα αξιολόγησης ΙΤRΑ (International Trail Race 
Assosiation). Ημερομηνία τέλεσης 11 -13 Οκτωβρίου 2019 
 Υπερμαραθώνιος Αγώνας  Natura Trail Race (N.T.R) 110,695 χιλιομέτρων:  αγώνισμα διάσχισης 
μέρους της ορεινής διαδρομής του αγώνα των 160 χιλιομέτρων, μήκους 110 περίπου χιλιομέτρων 
και 4.675 μέτρων θετικής υψομετρικής διαφοράς, που απευθύνεται σε έμπειρους δρομείς. Ο 
αγώνας αποτελεί πρόκριμα με 5  πόντους στον πίνακα αξιολόγησης ITRA. Ημερομηνία τέλεσης 12-
13  Οκτωβρίου 2019 
 Μαραθώνιος Αγώνας Παρανέστιο Μονοπάτι (Paranesti Path) 46,297 χιλιομέτρων: Αποτελεί 
τμήμα της διαδρομής των Υπερμαραθωνίων, μήκους 46 περίπου χιλιομέτρων και 1.930 μέτρων 
θετικής υψομετρικής διαφοράς. Ο αγώνας αποτελεί πρόκριμα με 2  πόντους στον πίνακα 
αξιολόγησης ΙΤRΑ.  
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Ημερομηνία τέλεσης 12 Οκτωβρίου 2019 
 Λαϊκός Αγώνας Νέστος (Nestos Trail): αγώνισμα διάσχισης μέρους του  πανέμορφου 
παραποτάμιου μονοπατιού του Νέστου, μήκους 10 χιλιομέτρων χωρίς αξιόλογη υψομετρική 
διαφορά και απευθύνεται σε λιγότερο έμπειρους και αρχάριους δρομείς.   
Ημερομηνία τέλεσης 13 Οκτωβρίου 2019 
 Άλκιμοι Παίδες (A.P): αγώνισμα δρόμου περίπου 2.500 μέτρων που απευθύνεται σε παιδιά 
ηλικίας 14-17 χρονών και 1200 μέτρων που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 10-13 χρόνων.  
Ημερομηνία τέλεσης  13  Οκτωβρίου 2019 
 Αγώνας για Άτομα με Ειδικές Ικανότητες (Special VFT): αγώνας δρόμου έως 800 μέτρα που 
απευθύνονται σε άτομα με ειδικές ικανότητες. 
Ημερομηνία τέλεσης 13 Οκτωβρίου 2019   
Σε περίπτωση λόγων ανωτέρας βίας (ενδεικτικά λόγω αδυναμίας τέλεσης της διοργάνωσης για 
σπουδαίο λόγο ή λόγω καιρικών συνθηκών) οι παραπάνω ημερομηνίες τέλεσης των αγώνων 
μπορεί να μεταφερθούν. 
Σύμφωνα με το ανωτέρω νομικό πλαίσιο οι συμβαλλόμενοι φορείς, δηλαδή  οι Δήμοι, οι 
Περιφέρειες  μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το δημόσιο, μεταξύ τους ή και 
με φορείς του δημοσίου τομέα της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982 μεμονωμένα ή από 
κοινού για την μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής καθώς και 
για την παροχή υπηρεσιών και την υλοποίηση προμηθειών κάθε είδους. 
 

ΑΡΘΡΟ 1 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Προγραμματική Σύμβαση περιέχει: 
-΄Αρθρο 2: Αντικείμενο της Σύμβασης 
-  Άρθρο 3: Σκοπός της Σύμβασης 
-  Άρθρο 4: Προϋπολογισμός  
-  Άρθρο 5:  Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 
-  Άρθρο 6: Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης 
-  Άρθρο 7: Πόροι & τρόπος χρηματοδότησης 
-  Άρθρο 8: Ισχύς & διάρκεια της σύμβασης 
- Άρθρο 9: Όργανο παρακολούθησης εφαρμογής της σύμβασης και οι αρμοδιότητές   του 
-  Άρθρο 10: Ρήτρες 
-  Άρθρο 11: Τροποποίηση της σύμβασης 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση αφορά στη διεκπεραίωση και την ολοκλήρωση όλων εν γένει 
των νομίμων και αναγκαίων εργασιών και προμηθειών, όπως αυτές συμφωνήθηκαν μεταξύ των 
συμβαλλομένων μερών, για την διοργάνωση των Αγώνων Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου 
2019. 
 

ΑΡΘΡΟ 3 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Σκοπός της προγραμματικής σύμβασης  είναι να προάγουν οι διοργανωτές το αθλητικό ιδεώδες 
αναδεικνύοντας και προβάλλοντας ταυτόχρονα τις ημέρες των αγώνων τον φυσικό πλούτο του 
Νομού Δράμας και της Παρανέστιας Γης που βρίσκεται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης, κάνοντας γνωστή την περιοχή σε ανθρώπους από άλλα μέρη της Ελλάδος αλλά και σε 
ανθρώπους από ξένα κράτη, μέσω της συγκεκριμένης δράσης των  «Αγώνων Βουνού Παρθένου 
Δάσους Παρανεστίου Virgin Forest Trail» συμβάλλοντας μ’ αυτόν τον τρόπο στην ευαισθητοποίηση 
αθλητών-θεατών και εθελοντών στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, στην ενθάρρυνση 
συμμετοχής και  ανάπτυξη του αθλητισμού ως μέσου βελτίωσης-προαγωγής της υγείας, μέσα από 
τη βιωματική προσέγγιση του μοναδικού οικοσυστήματος της περιοχής, στην ενδυνάμωση του 
πνεύματος εθελοντισμού, στην παροχή προτύπων στις νεότερες γενιές και στην τουριστική 
ανάπτυξη της περιοχής.  

ΑΡΘΡΟ 4 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
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Ο προϋπολογισμός της εκδήλωσης ανέρχεται στο ποσό των 50.000,00 € (πενήντα χιλιάδων ευρώ και 
μηδέν λεπτών) με τον Φ.Π.Α. Στο παραπάνω ποσό περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες εργασίες 
και προμήθειες προκειμένου να εκτελεστεί η παρούσα σύμβαση, χωρίς οποιαδήποτε αύξηση και 
για οποιοδήποτε λόγο, του ανωτέρω ποσού. 
Το παραπάνω ποσό προέρχεται από πόρους των: 
1.  Δήμος Παρανεστίου: 40.000,00€ (σαράντα χιλιάδες ευρώ και μηδέν λεπτά)  
2. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης - Περιφερειακή Eνότητα Δράμας: 10.000,00 € (δέκα 
χιλιάδες ευρώ και μηδέν λεπτά)  

 
 
 

Αναλυτικά: 

Eίδος Προϋπολογισμός (€) 

1.  προμήθεια αναμνηστικών για τους αθλητές και τους 
εθελοντές 

15.500,00 

2. ιστοσελίδα αγώνων 1.500,00 
3. Προμήθεια κυπέλλων και μεταλλίων 4.500,00 
4. ασφαλιστική κάλυψη αθλητών εθελοντών 1.600,00 
5. προμήθειες σίτισης και αναγκών αθλητών (άρτος, 
ψωμάκια, σάντουιτς, είδη σούπερ μάρκετ, tire- ups, μέλι, 
οπωρολαχανικά, αναψυκτικά, μπωλ-χαρτιά-ποτήρια-πιάτα 
πλαστικά-τραπεζομάντιλα-χαρτοπετσέτες, ισοτονικά, μπάρες, 
τζελ ) 

7.000,00 

6. προμήθεια σημάτων (φωσφορίζοντα και μη 
πλαστικοποιημένα σήματα -  πινακίδες σήμανσης με τα 
στοιχεία των σταθμών υποστήριξης και πληροφορίες θέσης) 

2.500,00 

7. χρονομέτρηση των αγώνων  και Internet κινητών 1.900,00 

8. catering για τη σίτιση των αθλητών των αγώνων  4.100,00 
9. Τηλεπικοινωνία OTE 400,00 
10. προμήθεια υλικών σήμανσης (spray, διαχωριστικό δίχτυ, 
σκοινί, λινάτσες, κορδέλα σήμανσης, καρφωτικά, χημικά 
φώτα, συρραπτικά, κώνοι, ανταλλακτικά συρραπτικά) 

1.000,00 

11. Έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα 2.200,00 
12. Υπηρεσίες ψηφιακής εκτύπωσης 2.700,00 
13. Φαρμακευτικά προϊόντα 1.450,00 
14. Εξοπλισμός ήχου 1.200,00 
15. Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών και 
βιντεοταινιών και σχετικές υπηρεσίες 

1.000,00 

16.  Προμήθεια αναμνηστικών για τους εθελοντές 1.450,00 
Σύνολο 50.000,00 

 
ΑΡΘΡΟ 5 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 
Οι φορείς που συμμετέχουν στην προγραμματική σύμβαση αναλαμβάνουν τα εξής παρακάτω: 
1.  Ο Δήμος Παρανεστίου αναλαμβάνει: 
α.   Να έχει σε καλή κατάσταση τα μονοπάτια των διαδρομών 
β. Να διαθέσει το υπαλληλικό προσωπικό του Δήμου Παρανεστίου καθώς και τους απαραίτητους 
χώρους και εξοπλισμό και να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την υλοποίηση του αντικειμένου 
της παρούσας προγραμματικής σύμβασης. 
γ.  Τη διοργάνωση των παράλληλων εκδηλώσεων. 
δ. Να διαθέσει την χρήση ενημερωμένης της ιστοσελίδας που κατασκευάσθηκε για την προβολή και 
δημοσιότητα του VFT με όνομα paranestivft.com. 
ε.  Να παρακολουθεί και να ελέγχει με τα αρμόδια όργανα την εκτέλεση του προγράμματος.  
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στ.Να συμμετέχει διά των εκπροσώπων του στην Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας 
σύμβασης. 
ζ.  Να χρηματοδοτήσει:  
 
 
 
 
 

Eίδος Προϋπολογισμός (€) 

1.  προμήθεια αναμνηστικών για τους αθλητές 15.500,00 
2. ιστοσελίδα αγώνων 1.500,00 
3. Προμήθεια κυπέλλων και μεταλλίων 4.500,00 
4. ασφαλιστική κάλυψη αθλητών εθελοντών 1.600,00 
5. προμήθειες σίτισης και αναγκών αθλητών (άρτος, 
ψωμάκια, σάντουιτς, είδη σούπερ μάρκετ, tire- ups, μέλι, 
οπωρολαχανικά, αναψυκτικά, μπωλ-χαρτιά-ποτήρια-πιάτα 
πλαστικά-τραπεζομάντιλα-χαρτοπετσέτες, ισοτονικά, 
μπάρες, τζελ ) 

7.000,00 

6. προμήθεια σημάτων (φωσφορίζοντα και μη 
πλαστικοποιημένα σήματα -  πινακίδες σήμανσης με τα 
στοιχεία των σταθμών υποστήριξης και πληροφορίες 
θέσης) 

2.500,00 

7. χρονομέτρηση των αγώνων και Internet κινητών 1.900,00 
8. catering για τη σίτιση των αθλητών των αγώνων  4.100,00 
9. Τηλεπικοινωνία OTE 400,00 
10. προμήθεια υλικών σήμανσης (spray, διαχωριστικό 
δίχτυ, σκοινί, λινάτσες, κορδέλα σήμανσης, καρφωτικά, 
χημικά φώτα, συρραπτικά, κώνοι, ανταλλακτικά 
συρραπτικά) 

1.000,00 

Συνολικό κόστος 40.000,00 
 
2. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μέσω της Περιφερειακής Ενότητας 
Δράμας αναλαμβάνει: 
 
α. Να χρηματοδοτήσει :    
 

Eίδος Προϋπολογισμός (€) 

1. Έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα 2.200,00 

2. Υπηρεσίες ψηφιακής εκτύπωσης 2.700,00 

3. Φαρμακευτικά προϊόντα 1.450,00 

4. Εξοπλισμός ήχου 1.200,00 

5. Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών και 
βιντεοταινιών και σχετικές υπηρεσίες 

1.000,00 

6.  Προμήθεια αναμνηστικών για τους εθελοντές 1.450,00 

Συνολικό κόστος 10.000,00 

 
 
 Αναλυτική περιγραφή των δαπανών: 
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1. Έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα : 
Ποσότητα   : 1.468 τεμάχια 
Συνολικό κόστος χωρίς Φ.Π.Α.  : 1.774,19 ευρώ 
Συνολικό κόστος με Φ.Π.Α.  : 2.200,00 ευρώ 
Περιγραφή Αντικειμένου   : Εκτυπώσεις και δημιουργικό 
CPV   : 22000000-0 
Προδιαγραφές Δαπάνης   : 
 
 Εκτυπώσεις, δημιουργικό εκτυπώσεων και σχετικών λογοτύπων. 
 100 τμχ τετρασέλιδες προσκλήσεις, σε σχήμα Α5 εκτύπωση τετραχρωμία 300gr illustration με 
δημιουργικό  
 400 τμχ τετρασέλιδα προγράμματα , σε σχήμα Α5 εκτύπωση τετραχρωμία 300gr illustration με 
δημιουργικό  
 100 τμχ αφίσες , διαστάσεων 50 Χ 70 cm , 150 gr illustration χαρτί με εκτύπωση τύπου offset με 
δημιουργικό 
 18 τμχ  banner , διαστάσεων 1,10 Χ2,00 m, έγχρωμη ψηφιακή εκτύπωση με δημιουργικό, 
ποιότητα πλαστικό PVC 400 γραμμ. Μουσαμάς 
 
 850 τεμ. Αριθμοί (BIB) Αθλητών: Παραγωγή αριθμών αθλητών σε ειδικό διαπνέον βαμβακερό 
υλικό με μέρος πλαστικό, με εκτύπωση τετραχρωμία, με solven ανεξίτηλα μελάνια, με λογότυπα 
που θα δοθούν από τη διοργάνωση και μοναδικό αριθμό για κάθε έναν αθλητή και δημιουργικό, 
για επτά διαφορετικούς αγώνες 
 
2. Υπηρεσίες ψηφιακής εκτύπωσης: 
Ποσότητα   : 1 Υπηρεσία (για 1.200 τεμάχια) 
Συνολικό κόστος χωρίς Φ.Π.Α.  : 2.177,42 ευρώ 
Συνολικό κόστος με Φ.Π.Α.  : 2.700,00 ευρώ 
Περιγραφή Αντικειμένου   : Εκτύπωση λογοτύπων και διαγραμμάτων αγώνων 
CPV   : 79811000-2 
Προδιαγραφές Δαπάνης   : 
 
 Σε 750 τεμάχια, εκτύπωση λογοτύπων που θα δοθούν από τη διοργάνωση και διαγραμμάτων 
αγώνων μεταξοτυπία με ανεξίτηλα plastisol χρώματα (πέντε χρώματα μπροστά και δύο πλάτη) 
 Σε 450 τεμάχια, εκτύπωση λογοτύπων που θα δοθούν από τη διοργάνωση μονοχρωμία στη μία 
όψη μετά από υπόδειξη από τη διοργάνωση 
 
3. Φαρμακευτικά προϊόντα : 
Ποσότητα   :397 τεμάχια 
Συνολικό κόστος χωρίς Φ.Π.Α.  : 1.169,35 ευρώ 
Συνολικό κόστος με Φ.Π.Α.  : 1.450,00 ευρώ 
CPV   : 33600000-6 
Προδιαγραφές δαπάνης : 
  

Είδος Ποσότητα 
Σύριγγες 17 
Οινόπνευμα απλό, 300 ml 5 
Ταλκ, 250 gr 2 
Hansaplast (κουτιά) 35 
Ψαλίδι 2 
Ψυκτικό, 400 ml 37 
Αιμοστατικό σπρέι, 60 ml 4 
Almora (κουτιά) 20 
Compeed (κουτιά) 20 
Βαζελίνη σε βάζο,  100 gr 4 
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Βαμβάκι 9 

Γάζες αποστειρωμένες αυτοκόλλητες 
5Χ3 

52 κουτιά 
των 12 τμχ  
ή 624 τμχ 

Γάντια large 5 
Counterpain 3 
Depon (κουτιά) 8 
Οξυζενέ σπρέι, 100 ml 4 
Λευκοπλάστ (κουτιά) 34 
Παγοκύστες 9 
Παραφινέλαιο, 1 lit 13 
Στικ αμμωνίας  6 
Επίδεσμοι ελαστικοί , 8 cm X 4m 54 
Επίδεσμοι ελαστικοί , 12 cm X 4m 27 
Τρόμπα αφαίρεσης δηλητηριασμένων 
φιδιών 11 
Φυσιολογικός Ορός, 1 lit 2 
solu cortef ενέσιμο 250 ml 14 
  

 
 
4. Εξοπλισμός ήχου: 
Ποσότητα (αριθμός ημερών)  : 1 Υπηρεσία (3 ημέρες) 
Συνολικό κόστος χωρίς Φ.Π.Α.  : 967,74 ευρώ 
Συνολικό κόστος με Φ.Π.Α.  : 1.200,00 ευρώ 
Περιγραφή Αντικειμένου   : Ηχητική κάλυψη 
CPV   : 32342410-9 
Προδιαγραφές Δαπάνης : 
Αφορά την τοποθέτηση συστημάτων για ηχητική κάλυψη της διοργάνωσης στο χώρο εκκίνησης και 
τερματισμού των αγώνων, μία ημέρα πριν την έναρξη των εκδηλώσεων (τοποθέτηση συστημάτων) 
κατά τη διάρκειά τους και κατά τη διάρκεια των απονομών επάθλων, καθώς και την κάλυψη των 
παράλληλων δράσεων με εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού, από την Πέμπτη 10/10/19 και 
ώρα 18:00 έως και την Κυριακή 13/10/19 και ώρα 20:00 
 Αριθμός ημερών ηχητικής κάλυψης: 3 ημέρες 
 Ημερομηνία: 10 με 13 Οκτωβρίου 2018 
 Ώρες: Από την Πέμπτη 10/10/18 και ώρα 18:00 έως και την Κυριακή 13/10/18 και ώρα 18:00  
 Απαιτούνται ρυθμιστής ήχου – κονσόλας, κονσόλα ήχου, ηχεία που να καλύπτουν το χώρο και 
τις ανάγκες για 1.500 άτομα, καθώς και ένας DJ. 
 Αριθμός μικροφώνων:2 κινητά μικρόφωνα για εκφωνητές και για τρία όργανα για τις τελετές 
έναρξης και λήξης της αθλητικής εκδήλωσης 
 
 
5. Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών και βιντεοταινιών και σχετικές υπηρεσίες: 
Ποσότητα   : 3 ημέρες (1 παροχή) 
Συνολικό κόστος χωρίς Φ.Π.Α.  : 806,45 ευρώ 
Συνολικό κόστος με Φ.Π.Α.  : 1.000,00 ευρώ 
Περιγραφή Αντικειμένου   : Βιντεοσκόπηση & φωτογραφική κάλυψη (χρήση Drone) 
CPV   : 92110000-5 
Προδιαγραφές Δαπάνης   : 
Αφορά τη φωτογραφική κάλυψη και βιντεοσκόπηση και με χρήση Drone της διοργάνωσης στα εξής 
σημεία: α. στην εκκίνηση και τον τερματισμό των αθλητών, όπου γίνονται και οι απονομές των 
επάθλων και πραγματοποιούνται οι παράλληλες δράσεις, β. στα μονοπάτια όπου διεξάγονται οι 
αγώνες, σε τρία διαφορετικά σημεία που θα υποδειχτούν από τη διοργάνωση.  
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 Κάμερες υψηλής ανάλυσης: τουλάχιστον Full HD 1080p at 30 fps, με εικόνα μίξη – συμπίεση 
H.264 συμπίεση. 
 Ανάλυση ήχου : συχνότητα 30-1500Ηz και ευαισθησία -52db. 
 Παραδοτέα: σε ψηφιακή μορφή, σε δύο USB Sticks και σε δύο dvd στην άνω ποιότητα. 
     Αριθμός ημερών φωτογραφικής κάλυψης - βιντεοσκόπησης: 3 ημέρες 
 Ημερομηνία: 10, 11, 12 και 13 Οκτωβρίου 2018 
 Ώρα Έναρξης: 18:00 την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 
 Λήξη: 18:00 την Κυριακή 13 Οκτωβρίου 
 Η υπηρεσία θα παρασχεθεί σε ώρες που θα δοθούν από τη διοργάνωση 
 
6. Δώρα και Βραβεία: 
Ποσότητα   : 450 τεμάχια  
Συνολικό κόστος χωρίς Φ.Π.Α.  : 1.169,35 ευρώ 
Συνολικό κόστος με Φ.Π.Α.  : 1.450,00 ευρώ 
CPV   : 18530000-3 
Προδιαγραφές δαπάνης : Αναμνηστικά για τους εθελοντές των αγώνων. 
 Προμήθεια αναμνηστικών μπλουζών τύπου T-shirt βαμβακερό 150 gr, σε 
χρώμα που θα υποδειχθεί από την οργανωτική επιτροπή στα εξής μεγέθη: 80 Small, 120 Medium, 
110 Large, 80 Xlarge, 60 XXLarge  
β. Να διαθέσει το υπαλληλικό προσωπικό της Π.Ε Δράμας (Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων-
Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης-Γραφείο Κίνησης- Δ/νση Τεχνικών 
Έργων - Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης Δράμας της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας), να παρέχει κάθε 
αναγκαία διευκόλυνση καθώς και να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την υλοποίηση του 
αντικειμένου της παρούσας προγραμματικής σύμβασης. 
γ. Να παρακολουθεί και να ελέγχει με τα αρμόδια όργανα την εκτέλεση του προγράμματος. 
δ. Να συμμετέχει διά του εκπροσώπου της στην Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας 
σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 6 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 Η εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία 
υπογραφής της και πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 31/12/2019. 
Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου κάθε κατωτέρω 
περιγραφόμενου είδους της σύμβασης έχει ως εξής: 
Για τις δαπάνες που θα πραγματοποιήσει ο Δήμος Παρανεστίου: 
 

Eίδος Ημερομηνία Υλοποίησης 

1.  προμήθεια αναμνηστικών για τους αθλητές και τους 
εθελοντές 

Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 
13 Οκτωβρίου 2019 

2. ιστοσελίδα αγώνων Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 
10 Νοεμβρίου 2019 (στην ιστοσελίδα 

αναρτώνται τα αποτελέσματα των 
αγώνων,  και το φωτογραφικό-βίντεο 

των αγώνων και πληροφορίες το 
επόμενο διάστημα των αγώνων) 

3. Προμήθεια κυπέλλων και μεταλλίων Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 
13 Οκτωβρίου 2019 

4. ασφαλιστική κάλυψη αθλητών εθελοντών Από την υπογραφή της σύμβασης έως 13 
Οκτωβρίου 2019 

5. προμήθειες σίτισης και αναγκών αθλητών (άρτος, 
ψωμάκια, σάντουιτς, είδη σούπερ μάρκετ, tire- ups, 
μέλι, οπωρολαχανικά, αναψυκτικά, μπωλ-χαρτιά-
ποτήρια-πιάτα πλαστικά-τραπεζομάντιλα-
χαρτοπετσέτες, ισοτονικά, μπάρες, τζελ ) 

Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 
13 Οκτωβρίου 2019 

6. προμήθεια σημάτων (φωσφορίζοντα και μη 
πλαστικοποιημένα σήματα -  πινακίδες σήμανσης με τα 
στοιχεία των σταθμών υποστήριξης και πληροφορίες 

Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 
13 Οκτωβρίου 2019 

ΑΔΑ: 6ΡΗΕ7ΛΒ-ΔΛ1
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θέσης) 
7. χρονομέτρηση των αγώνων και Internet κινητών Από την υπογραφή της σύμβασης  έως 

και 13 Οκτωβρίου 2019 
8. catering για τη σίτιση των αθλητών των αγώνων  Από 10 έως τις 13 Οκτωβρίου 2019 
9. Τηλεπικοινωνία OTE Από την υπογραφή της σύμβασης έως 10 

Νοεμβρίου 2019  
10. προμήθεια υλικών σήμανσης (spray, διαχωριστικό 
δίχτυ, σκοινί, λινάτσες, κορδέλα σήμανσης, καρφωτικά, 
χημικά φώτα, συρραπτικά, κώνοι, ανταλλακτικά 
συρραπτικά) 

Από την υπογραφή της σύμβασης  έως 
και 13 Οκτωβρίου 2019 

 
 
Για τις δαπάνες που θα πραγματοποιήσει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης: 

Eίδος Ημερομηνία Υλοποίησης 

1. Έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα Από την υπογραφή της σύμβασης 
έως τις 13 Οκτωβρίου 2019 

2. Υπηρεσίες ψηφιακής εκτύπωσης Από την υπογραφή της σύμβασης 
έως τις 13 Οκτωβρίου 2019 

3. Φαρμακευτικά προϊόντα Από την υπογραφή της σύμβασης 
έως τις 13 Οκτωβρίου 2019 

4. Εξοπλισμός ήχου Από 10 έως  τις 13 Οκτωβρίου 2019 
5. Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών 
ταινιών και βιντεοταινιών και σχετικές υπηρεσίες 

Από 10 έως  τις 31 Οκτωβρίου 2019 

6.  Προμήθεια αναμνηστικών για τους εθελοντές Από την υπογραφή της σύμβασης 
έως τις 13 Οκτωβρίου 2019 

 
Το πρόγραμμα των Αγώνων Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου 2019 

Αγώνας Ημερομηνία Διεξαγωγής 

Προσέλευση Αθλητών, Ταυτοποίηση και Παραλαβή αριθμού 
BIB των Αγώνων Virgin Forest Ultra Trail και Natura Trail Race 

10 Οκτωβρίου 2019 

Υπερμαραθώνιος Αγώνας Παρθένου Δάσους Παρανεστίου 
(Virgin Forest Ultra Trail) 162,651 χλμ 

11-13 Οκτωβρίου 2019 

Υπερμαραθώνιος Αγώνας Natura Trail Race 110,695 χλμ 12-13 Οκτωβρίου 2019 
Μαραθώνιος Αγώνας Παρανέστιο Μονοπάτι (Paranesti Path) 
46,297χλμ 

12 Οκτωβρίου 2019 

Λαϊκός Αγώνας Νέστος (Nestos Trail)  
10 χλμ 

13 Οκτωβρίου 2019 

Άλκιμοι Παίδες 2,5 χλμ για παιδιά ηλικίας 14-17 χρόνων  13 Οκτωβρίου 2019 
Άλκιμοι Παίδες 1,2 χλμ για παιδιά ηλικίας 10 -13 χρόνων 13 Οκτωβρίου 2019 
Αγώνας για άτομα με ειδικές ικανότητες (Special VFT) 800 μ 13 Οκτωβρίου 2019 
 

ΑΡΘΡΟ 7 
ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
Οι πόροι για την υλοποίηση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης θα προέρχονται: 
 α. Από τον προϋπολογισμό του Δήμου Παρανεστίου και συγκεκριμένα από τον Κ.Α.Ε: 15 / 6472.01 
προϋπολογισμού έτους 2019 , σύμφωνα με την αρ. ………/…………. απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
(ΑΔΑ:    …………………. , ΑΔΑΜ: …………..) με α/α 3   στο Μητρώο Δεσμεύσεων της Υπηρεσίας     
 β. Από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μέσω της 
Περιφερειακής Ενότητας Δράμας και συγκεκριμένα  από τον  Ειδικό Φορέα 1072 και ΚΑE 0844.0001 
σύμφωνα με την αριθ. 203 αρ. πρωτ. 60831/2009/08-04-2019  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της 
ΠΕ Δράμας (ΑΔΑ: Ω0ΤΔ7ΛΒ-Ν6Χ, ΑΔΑΜ: 19REQ004757799 2019-04-09 ) με α/α 7. στο Μητρώο 
Δεσμεύσεων της ίδιας υπηρεσίας. 
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ΑΡΘΡΟ 8 
ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η προγραμματική σύμβαση ισχύει από την ημερομηνία της υπογραφής της από τα συμβαλλόμενα 
μέρη και έχει διάρκεια μέχρι την 31.12.2019 (ολοκλήρωση και οικονομικού αντικειμένου αυτής). 
 

ΑΡΘΡΟ 9 
ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΥ 
Όργανα παρακολούθησης εφαρμογής της σύμβασης αποτελούν: 
1. Επιτροπές παραλαβής και καλής εκτέλεσης προμήθειας υλικών και  υπηρεσιών   όπως αυτές 
ορίστηκαν από το Δ.Σ. του Δήμου Παρανεστίου (θεσμοθετημένες) . 
2. Επιτροπές της Περιφέρειας για την παραλαβή υλικών και καλή εκτέλεση υπηρεσιών –δράσεων 
και προμηθειών  (θεσμοθετημένες). 
3. Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για την εφαρμογή της σύμβασης αποτελούμενη από: 
α. Έναν (1) εκπρόσωπο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης με τον αναπληρωτή του. 
Ως τακτικό τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. ……………  με αναπληρωτή τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. 
……………….. . 
β. Δύο  (2) εκπροσώπους του Δήμου Παρανεστίου με τους αναπληρωτές τους οι οποίοι είναι: Ως 
τακτικοί οι  κ. ………..  και κ. ………………..,  Δημοτικοί Σύμβουλοι και ως αναπληρωματικοί τους οι  κ. 
……………. και κ. ……………………, Δημοτικοί Σύμβουλοι, αντίστοιχα. 
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Δημοτικός Σύμβουλος, κ. …………………………. . 
Στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής τα μέλη ορίζουν μεταξύ αυτών το Γραμματέα της. 
Η Κοινή Επιτροπή Οργάνωσης παρακολουθεί την εκτέλεση όλων των νόμιμων και αναγκαίων 
εργασιών και προμηθειών, την τήρηση των όρων της σύμβασης, καθώς και την ολοκλήρωση του 
φυσικού αντικειμένου της. Η επιτροπή στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της θα κάνει αναφορές 
πορείας εκτέλεσης των έργων και τήρησης των όρων της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, 
ή/και θα εισηγείται κάθε τι που κρίνει σκόπιμο στα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών για 
την καλύτερη εκτέλεση του προγράμματος που προβλέπει η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση και 
γενικότερα, για την ορθή εφαρμογή της.  
 Η Επιτροπή Παρακολούθησης θα συνεδριάζει, μετά από πρόσκληση του προέδρου, με την 
παρουσία όλων των μελών της οποτεδήποτε αυτό κριθεί αναγκαίο. 
 Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Κοινής Επιτροπής Οργάνωσης θα τηρούνται και 
φυλάσσονται από τον γραμματέα της επιτροπής. 
 Το έργο της Επιτροπής θα διαρκέσει καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης. 
 Οι αποφάσεις της λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων. 
 

ΑΡΘΡΟ 10 
ΡΗΤΡΕΣ 

Όλοι οι όροι της παρούσας προγραμματικής σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις και η παράβαση 
έστω και ενός εξ αυτών παρέχει το δικαίωμα στα συμβαλλόμενα μέρη να καταγγείλουν και να 
λύσουν τη σύμβαση. 

ΑΡΘΡΟ 11 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Για την παράταση της παρούσας σύμβασης απαιτείται έγγραφη συμφωνία, η οποία θα 
υπογράφεται από τους εκπροσώπους όλων των συμβαλλομένων μερών. 
   Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι και προς απόδειξή 
τους συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε σε 2 πρωτότυπα και έλαβε κάθε συμβαλλόμενο μέρος 
ένα από αυτά. 

                                                      ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

  ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ                                                 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
                Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                                           ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ        
                                                                                                                     Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ                                                                                    
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ 
 
                                                                                                                        ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΤΙΟΣ                                                                       
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2.Ορίζει ως εκπροσώπους   της  Περιφέρειας  Ανατολικής  Μακεδονίας και Θράκης  στην  Κοινή 
Επιτροπή Παρακολούθησης  της ανωτέρω προγραμματικής  σύμβασης τον Περιφερειακό Σύμβουλο  
κ. Χρήστος  Γεωργιτσόπουλο   με αναπληρώτρια την Περιφερειακή Σύμβουλο  κα Χειράκη Γεωργία .    
 
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  59 /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                                                                                   
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
1.  Αντωνιάδης   Κωνσταντίνος          26. Λιθηρόπουλος Χρήστος       (απων)          
2.  Εξακουστός  Κωνσταντίνος  27. Παπαδόπουλος Σωτήριος (απων)          
3.  Τσιλιγγίρης Σπυρίδων          (απων)                 28. Τσολάκης Σταύρος  
4.  Ζάχαρη Ζηνοβία                    (απoύσα )      29. Αραμπατζής  Αθανάσιος     (απων)         
5.  Mποταϊτης   Σωτήριος      30. Καραλίδης Φώτιος    
6.  Ευφραιμίδης Νικόλαος      31. Καβαρατζής Σταύρος    
7.  Βενετίδης Κωνσταντίνος     (απων)       32. Γρανάς  Αρχέλαος     
8.  Τερτσούδης Χρήστος   33. Δαμιανίδης  Παύλος      
9.  Ιμπράμ Αχμέτ    34. Τσαλδαρίδης  Αναστάσιος  (απων)       
10.  Γάκης  Χρήστος         (απων)                          35. Κοτζά Μουμίν Ριτβάν       
11.  Γεωργιτσόπουλος Χρήστος   36. Γαλάνης Βασίλειος    (απων)                     
12.  Αμοιρίδης  Μιχαήλ         (απων)       37. Ζιμπίδης   Γεώργιος     
13.  Ιωσηφίδης  Αλέξανδρος        38. Ορφανίδης Χαράλαμπος   (απων)   
14.  Μοσχοφίδου-Βλάχου Ελεονώρα      39. Τουρτούρης  Σπυρίδων     
15.  Χουσέ  Μουσταφά  Ισμαήλ        40. Λασκαρίδης  Παντελής    
16.  Χατζηγκενέ  Ιρφάν       (απων)       41. Μαλτέζος Μενέλαος     
17.  Βουδούρης Ευάγγελος   (απων)       42. Γκανιάτσου-Ελευθεριάδου Στυλιανή      
18.  Μπούτος  Ιωάννης      43. Κιτσόπουλος Χρήστος    (απων)       
19.  Κινατζίδης Κωνσταντίνος 44. Τρέλλης Χρήστος       
20.  Κατραντζή  Μουσταφά 45. Τραϊφόρος Βασίλειος   
21.  Μουσταφά Μετίν          46. Γεροστεργίου Αικατερίνη     (απoυσα )   
22.  Μουλταζά Ταρκάν Μουλταζά    47. Μουμίν Οντέρ       (απων)                              
23.  Αλατζά-Παπαδοπούλου Κυριακούλα      48. Ναθαναηλίδης Αναστάσιος        
24.  Ιντζέ  Μεμέτ Μπιρόλ      49. Χατζηθεοδωρίδης Ηρακλής 
25.  Χειράκη Γεωργία       
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