
 
 

 
 
 
 

Α  Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Του  Πρακτικού αριθ. 8/2021  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 209/2021 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης της ΠΑΜΘ με το Δήμο 
Παγγαίου  για την υλοποίηση του Υποέργου: «Παρεμβάσεις αναπλάσεων και αναβάθμισης κοινοχρήστων 
χώρων στον αστικό και παραλιακό ιστό του  Δήμου Παγγαίου» προκειμένου να υποβληθεί  στην 
Πρόσκληση ΑΤ06 του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». 

 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 31 Μαρτίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ., έγινε δια περιφοράς 
σύμφωνα με την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/Α΄/2020) Άρθρο 10 
(Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του), κατά τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 
3852/2010 (Α΄87), η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας – Θράκης, ύστερα από την ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/73878/1373/26-3-2021 έγγραφη πρόσκληση του 
προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 
3852/2010. Παρόντες ήταν: οι κ.κ.:1) Πέτροβιτς Δημήτριος Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) 
Πολίτης Αλέξιος Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) Ευφραιμίδης Νικόλαος 
Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης, 4) Παπαδόπουλος Γεώργιος Αντιπεριφερειάρχης Δράμας, 5) 
Δελησταμάτης Βασίλειος μέλος, 6) Μουλταζά Ταρκάν μέλος, 7) Εξακουστός Κωνσταντίνος 
αναπληρωματικό μέλος, 8) Μωυσιάδης Αριστείδης μέλος, 9) Ταπατζάς Εμμανουήλ μέλος, 10) 
Χατζηπέμου Χρήστος μέλος και 11) Γρανάς Αρχέλαος μέλος. 
       Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική. 
    Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα και τα έντεκα μέλη, ο Πρόεδρος 
της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης. 
 
Στη συνέχεια, αποφασίσθηκε Ομόφωνα από τα μέλη της οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 
168 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η συζήτηση του τέταρτου εκτός ημερήσιας διάταξης 
θέματος. 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 209: Εισηγούμενη το τέταρτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης το Γραφείο Περιφερειάρχη της 
Π.Α.Μ.Θ. με το υπ’ αριθμ. ΔΥ/31-3-2021 έγγραφό του, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής 
 
Σας διαβιβάζουμε σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης της ΠΑΜΘ με το Δήμο Παγγαίου  για την υλοποίηση 
του Υποέργου «Παρεμβάσεις αναπλάσεων και αναβάθμισης κοινοχρήστων χώρων στον αστικό και 
παραλιακό ιστό του Δήμου Παγγαίου» και παρακαλούμε για την έγκρισή της, προκειμένου να υποβληθεί   
στην Πρόσκληση ΑΤ06 του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» 
 
Για όλους τους ανωτέρω λόγους,  

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
 

Την έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης της ΠΑΜΘ με το Δήμο Παγγαίου  για την υλοποίηση του 
Υποέργου: «Παρεμβάσεις αναπλάσεων και αναβάθμισης κοινοχρήστων χώρων στον αστικό και 
παραλιακό ιστό του  Δήμου Παγγαίου» προκειμένου να υποβληθεί στην Πρόσκληση ΑΤ06 του 
προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». 

 
Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη 
τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: 
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ΑΠ ΟΦΑΣ ΙΖ Ε Ι  ΚΑ Τ Α ΠΛ Ε Ι ΟΨ ΗΦ ΙΑ 
(Με ψήφους 10 υπέρ  και  1 κατά) 

 
Εγκρίνει το σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης της ΠΑΜΘ με το Δήμο Παγγαίου  για την υλοποίηση του 
Υποέργου: «Παρεμβάσεις αναπλάσεων και αναβάθμισης κοινοχρήστων χώρων στον αστικό και 
παραλιακό ιστό του  Δήμου Παγγαίου» προκειμένου να υποβληθεί στην Πρόσκληση ΑΤ06 του 
προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». Ως μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 5 της 
Προγραμματικής Σύμβασης του προγράμματος "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" ορίζονται οι κ.Αντωνιάδης 
Κωνσταντίνος με αναπληρωτή του τον κ.Πολίτη Αλέξιο. 
 

ΣΧΕΔΙΟ 
Προγραμματική Σύμβαση του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης 

στα πλαίσια της πρόσκληση ΑΤ06 του προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης” 

Μεταξύ 
«της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης» 

και 
«του Δήμου Παγγαίου» 

για το υποέργο 
«Παρεμβάσεις αναπλάσεων και αναβάθμισης κοινοχρήστων χώρων στον αστικό και παραλιακό 

ιστό του Δήμου Παγγαίου» 
της πράξης :  «………………………………………………………….» 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ06 ΓΙΑ ΤΟ  ΥΠΟΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΙΣΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» 
Στην Κομοτηνή, σήμερα την ……………….…, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων: 
1.  της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης, που εδρεύει στην Κομοτηνή, Γ. Κακουλίδη 1 69132, 
ΑΦΜ 997687965, Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη κ. Μέτιο 
Χρήστο  και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «Δικαιούχος Υποβολής Πρότασης»  
2. του Δήμο Παγγαίου, που εδρεύει στην Ελευθερούπολη, Φρίξου Παπαχρηστίδη 137α, ΑΦΜ 
997732707, Δ.Ο.Υ. Καβάλας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Παγγαίου, κ. Αναστασιάδη 
Φίλιππο και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας «Φορέας Υλοποίησης» και 
«Φορέας Λειτουργίας» 
 
Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις 
όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά: 
1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού.  
2. Την υπ΄αριθμ.  ……/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας Θράκης (πρακτικό ..../2021) για την έγκριση του σχεδίου και την έγκριση σύναψης της 
παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης  
3. την υπ΄αριθμ. ……/2021 απόφαση του ΔΣ Παγγαίου για την έγκριση του σχεδίου και  την έγκριση 
σύναψης της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης  
4. Την υπ΄αριθμ. 14576/24.07.2020 πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο 
πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ποιότητα ζωής και 
εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αστική Αναζωογόνηση» 
5. Τη Διοικητική/Οργανωτική και Επιχειρησιακή επάρκεια του Δικαιούχου Υποβολής Πρότασης 
6. Το Ν. 4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016), ως τροποποιήθηκε και ισχύει 

συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 
ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
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Η Περιφέρεια ΑΜΘ δεδομένου του αναπτυξιακού της ρόλου, της συνεργασίας της με άλλους φορείς και 
της προσπάθειάς της για την ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη της Περιφέρειας, προτίθεται, στα πλαίσια 
της πράξης  “…………………………………………………………………….”  να συμβάλλει στην 
υλοποίηση του υποέργου με τίτλο: «Παρεμβάσεις αναπλάσεων και αναβάθμισης κοινοχρήστων 
χώρων στον αστικό και παραλιακό ιστό του Δήμου Παγγαίου».  
Αντικείμενο του υποέργου εργολαβίας : 
Πρόκειται για πλέγμα πράξεων που αφορά σε παρεμβάσεις σε διάφορες περιοχές (αστικές και 
παραλιακές) του Δήμου Παγγαίου.  
Αναλυτικότερα οι σχετικές επεμβάσεις αφορούν: 
• Την ενοποίηση του υπάρχοντος παραλιακού πεζοδρόμου της Ν. Ηρακλείτσας από το νότιο άκρο 
της "αλάνας" της Ν. Ηρακλείτσας έως και το βόρειο άκρο προς το "Παλιό Τσιφλίκι" (γνωστό ως 
"Παλιό"). Η παρέμβαση αυτή περιλαμβάνει την κατασκευή πεζοδρόμου, όμοιας αρχιτεκτονικής, 
αισθητικής και λειτουργικότητας με τον υπάρχοντα πεζόδρομο και κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού 
καθ’ όλο το εύρος της παρέμβασης, η οποία αναπτύσσεται σε ένα μήκος 1.500 περίπου μέτρων. Με την 
ολοκλήρωση αυτής της παρέμβασης, θα έχει δημιουργηθεί ένα ενιαίο μέτωπο παραλιακού πεζοδρόμου 
με ηλεκτροφωτισμό για περίπατο και ποδήλατο, ενώνοντας την περιοχή της "Ρέμβης" της Ν. 
Ηρακλείτσας (στον Νότο) με το βόρειο όριο του οικισμού συνολικού μήκους 2.500 περίπου μέτρων 
(υφιστάμενες υποδομές + νέες υποδομές). 
• Την ολοκλήρωση και ενοποίηση των  υπό κατασκευή πεζοδρομίων της κεντρικής οδού της 
Ελευθερούπολης επί της Φρίξου Παπαχρηστίδη, από το ύψος του Κέντρου έως και την βορειοδυτική 
έξοδο της πόλης. Πρόκειται για ανακατασκευή των υπαρχόντων ημικαταστραμμένων και 
πεπαλαιωμένων, μη λειτουργικών πεζοδρομίων με κατασκευή καινούργιων κρασπεδορείρθων και 
επιστρώσεων και σχεδιασμό  προσβασιμότητας για τους ΑΜΕΑ. Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί 
ανακατασκευή του ασφαλτικού τάπητα κυκλοφορίας της οδού και θα κατασκευαστεί δίκτυο  
ηλεκτροφωτισμού με φωτιστικά σώματα χαμηλής κατανάλωσης και με μικρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα 
Οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια της μετεξέλιξης του κέντρου της πόλης σε φιλικότερο 
προς το περιβάλλον με σεβασμό και υιοθέτηση των σύγχρονων αρχών της αστικής κινητικότητας και 
βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής. 
• Την κατασκευή πεζοδρομίων και δικτύου ηλεκτροφωτισμού χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης 
στην πλατεία Αγίου Νικολάου της Ελευθερούπολης η οποία αποτελεί σημαντική περιοχή του κέντρου της 
πόλης και την ανακατασκευή της οδού που οδηγεί από την ανατολική είσοδο της πόλης στο κτίριο του 
παλιού ΙΚΑ και έως το ΚΑΠΗ. Η παρέμβαση στην οδό αυτή αφορά στην κατασκευή πεζοδρομίων : 
κρασπεδορείθρων, σωμάτων πεζοδρομίου και επιστρώσεων με σχεδιασμό προσβασιμότητας για τους 
ΑΜΕ και παράλληλα θα κατασκευαστεί και δίκτυο  ηλεκτροφωτισμού με φωτιστικά σώματα χαμηλής 
κατανάλωσης και με μικρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Τέλος θα πραγματοποιηθεί ανακατασκευή του 
ασφαλτικού τάπητα κυκλοφορίας της οδού στα πλαίσια της ανάπτυξης του αστικού ιστού της πόλης. 
• Την  κατασκευή δικτύου πεζοδρομίων, ποδηλατόδρομου και ηλεκτροφωτισμού χαμηλής 
κατανάλωσης, μεταξύ των οικισμών της παραλίας Ορφυνίου, Ορφανίου και Κάρυανης και 
ασφαλτόστρωση της παραλιακής οδού. Η συγκεκριμένη παρέμβαση μήκους περίπου 4.200 μέτρων θα 
δημιουργήσει ένα ενοποιημένο δίκτυο πεζοδρομίων και ποδηλατοδρόμων για περίπατο στην παραλία 
των οικισμών Οφρυνίου, Ορφανίου και Κάριανης αναβαθμίζοντας και αναδεικνύοντας το σύνολο του 
παραλιακού μετώπου της Δημοτικής Ενότητας Ορφανού, με σύγχρονες υποδομές, φιλικές προς το 
περιβάλλον και με θετικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της 
τουριστικής αυτής περιοχής. 
• Την  κατασκευή δύο γηπέδων 5x5 στους οικισμούς Εξοχής και Παραλίας Οφρυνίου στα πλαίσια 
βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση οικιστικών 
ενοτήτων μέσω κατασκευής υποδομών για την ανάπτυξη αθλητικών δραστηριοτήτων και παρεμβάσεων  
που αφορούν στην αναβάθμιση και διαχείριση δικτύων κοινόχρηστων χώρων. 
Ο Δήμος Παγγαίου διαθέτει εγκεκριμένη μελέτη και όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις 
για την κατασκευή του υποέργου.  
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Για την κατασκευή του υποέργου θα υποβληθεί αίτηση χρηματοδότησης στο πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ” του Υπουργείου Εσωτερικών στον άξονα προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη 
λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο: «Αστική Αναζωογόνηση» 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ06. Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν οι Περιφέρειες της χώρας, Δήμοι 
περιφερειακών ενοτήτων Αττικής και Θεσσαλονίκης, Δήμοι πρωτεύουσες Νομών. 
Προβλέπεται η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης ανάμεσα στο Φορέα Πρότασης (Περιφέρεια ΑΜΘ) 
και το Φορέα Υλοποίησης και Λειτουργίας καθώς και Κύριο του έργου (Δήμος Παγγαίου). Η 
Προγραμματική Σύμβαση, σκοπεύει στη διασφάλιση των καλύτερων προϋποθέσεων για την επιτυχή 
υλοποίηση του συνόλου του έργου. 
 Με την παρούσα προγραμματική Σύμβαση ορίζονται: 
i) Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Παγγαίου 
ii) Φορέας της Πρότασης είναι η Περιφέρεια ΑΜΘ 
iii) Φορέας Υλοποίησης και Φορέας λειτουργίας του έργου είναι ο Δήμος Παγγαίου  
iv) Προϊσταμένη Αρχή είναι το Δημοτικό Συμβούλιο και η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παγγαίου 
v) Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου 
Με την παρούσα προγραμματική σύμβαση, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 3852/2010, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προσδιορίζονται το γενικό πλαίσιο και οι ειδικοί όροι για την εκτέλεση 
του αντικειμένου της.  

ΑΡΘΡΟ 1 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλόμενων μερών που αποσκοπεί 
στην υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ του Υπουργείου 
Εσωτερικών στον άξονα προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της 
υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο: «Αστική Αναζωογόνηση» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ06 για την υλοποίηση 
του υποέργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΙΣΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ», όπως αυτό περιγράφεται στο 
ΠΡΟΟΙΜΙΟ και σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται στην παρούσα. 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα: 
2.1. Ο Κύριος του υποέργου, ο οποίος αποτελεί ταυτόχρονα Φορέα υλοποίησης και Φορέα 
Λειτουργίας του υποέργου, 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 Πρότασης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη διάθεσή 
του και να συνεργάζεται μαζί του για την κατάρτιση της αίτησης χρηματοδότησης, του Τεχνικού Δελτίου 
και των λοιπών δικαιολογητικών. 
 Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα 
με το άρθρο 5 της παρούσας.  
Επίσης για το υποέργο αναλαμβάνει την :  
 Ωρίμανσή του (έλεγχος πληρότητας, θεώρηση ή σύνταξη μελετών και λήψη των απαιτούμενων 
αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων). 
 Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης. 
 Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων. 
 Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία Δημοσίων 
Συμβάσεων. 
 Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με αναδόχους. 
 Σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων υποέργου. 
 Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησής του. 
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 Εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του υποέργου1. 
 Παραλαβή του υποέργου στο σύνολό του (στις περιπτώσεις τεχνικών έργων έως και την οριστική 
παραλαβή) .  
 Παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία με πλήρη τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση. 
 Λειτουργία του υποέργου μετά την ολοκλήρωσή του. 
 Ενημέρωση του κοινού και την προβολή του υποέργου.  
και  
 Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης του 
υποέργου, στην περίπτωση που ο Φορέας Υλοποίησης δεν έχει δική του ΣΑΕ2 
 Να τηρεί ως Δικαιούχος τους όρους χρηματοδότησης της απόφασης ένταξης πράξης.  
 Να συνεργαστεί με τον Φορέα Πρότασης για τη σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Πράξης, του 
φακέλου της αίτησης χρηματοδότησης και την υποβολή του στην αρμόδια Υπηρεσία και να υποστηρίζει 
τον Φορέα Πρότασης στις απαιτούμενες τροποποιήσεις του Τεχνικού Δελτίου Πράξης  
Ο Κύριος του Υποέργου - 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. 
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 εξόφληση 
των παραστατικών, τα οποία έχουν εκδοθεί με στοιχεία οφειλέτη αυτά του Κυρίου του Έργου4. 
2.2. Ο Φορέας Πρότασης αναλαμβάνει: 
 Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του υποέργου, όπως αυτό περιγράφεται στο 
συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. 
 Την σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Πράξης για την ένταξή της και την συμπλήρωση του φακέλου 
της αίτησης χρηματοδότησης  
 Να μεριμνήσει για την αποστολή του φακέλου, στους αρμόδιους φορείς, των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών που συνοδεύουν την Αίτηση χρηματοδότησης και το τεχνικό δελτίο του έργου. 
 Τις τροποποιήσεις του τεχνικού δελτίου πράξης σε συνεργασία με τον Φορέα Υλοποίησης του 
Υποέργου 

ΑΡΘΡΟ 3 
ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του υποέργου της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται 
στο ποσό των 4.435.483,87 Ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου εργολαβικού οφέλους, 
απολογιστικών εργασιών, αναθεωρήσεων και απροβλέπτων (ανάλογα αν πρόκειται για έργο, μελέτη, 
προμήθεια, υπηρεσία). 

ΑΡΘΡΟ 4 

 
1  Τα τιμολόγια θα πρέπει να απευθύνονται στον Κύριο του Έργου, πλην της εξαιρετικής 

περίπτωσης, που δεν απαιτείται μεταβίβαση παγίων και είναι επιλέξιμος ο ΦΠΑ του Έργου. 
2 Η συγκεκριμένη υποχρέωση τίθεται ως όρος της σύμβασης σε περίπτωση που ο Φορέας 

Υλοποίησης δεν έχει δική του ΣΑΕ. 
3  Η παράγραφος αυτή και το Παράρτημα ΙΙ τίθενται σε όσες περιπτώσεις εκ του 

αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης κρίνεται αναγκαίο. 
4  Η πρόβλεψη αυτή μπορεί να παραλειφθεί στην περίπτωση που η διαδικασία παράδοσης 

του έργου από τον Φορέα Υλοποίησης στον Κύριου του Έργου δεν περιλαμβάνει και 
μεταφορά παγίων (π.χ. οδικά έργα). 
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την 
ολοκλήρωση του υποέργου και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία. 
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.  
H διάρκεια και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου θα οριστικοποιηθούν επακριβώς με την 
έγκριση του έργου από το Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης ΑΤ06. 

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 Ελευθερούπολη 
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από5 :  
 έναν (1) εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου (Δήμος Παγγαίου), ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της 
Επιτροπής με τον αναπληρωτή του 
 έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης (Δήμος Παγγαίου), με τον αναπληρωτή του και  
 ένα (1) μέλος υποδεικνυόμενο από το Φορέα Πρότασης (Περιφέρεια ΑΜΘ) της Πράξης, με τον 
αναπληρωτή του.  
Το αργότερο εντός 15 ημερών από την έκδοση της απόφασης ένταξης της πράξης, οι συμβαλλόμενοι 
φορείς και ο φορέας χρηματοδότησης 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 
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. 

 
11   Διαμορφώνεται κατά την κρίση των συμβαλλομένων μερών. 
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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 – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

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. 

ΑΡΘΡΟ 7 
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 Καβάλας.  

ΑΡΘΡΟ 8 
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 τρία πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από 
ένα και το τρίτο θα υποβληθεί στον Φορέα Διαχείρισης του προγράμματος. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
               ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ                  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

Α.Μ.Θ. 
                   

        ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ                       ΜΕΤΙΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 

     ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ                         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Α.Μ.Θ. 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 
1. τίτλος υποέργου  : Παρεμβάσεις αναπλάσεων και αναβάθμισης κοινοχρήστων χώρων στον 
αστικό και παραλιακό ιστό του Δήμου Παγγαίου 
2. Φορέας πρότασης                                               ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. 
3. Φορέας υλοποίησης – Κύριος Υποέργου           ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 
4. Φορέας λειτουργίας                                            ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 
5. Φυσικό αντικείμενο του Υποέργου6   
Πρόκειται για πλέγμα πράξεων που αφορά σε παρεμβάσεις σε διάφορες περιοχές (αστικές και 
παραλιακές) του Δήμου Παγγαίου.  
Αναλυτικότερα οι σχετικές επεμβάσεις αφορούν: 

 
6 Συντάσσεται αντλώντας στοιχεία από την τεχνική έκθεση και τεχνική περιγραφή 

της μελέτης. Περιλαμβάνει οπωσδήποτε τους βασικούς δείκτες εκροών. 
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• Την ενοποίηση του υπάρχοντος παραλιακού πεζοδρόμου της Ν. Ηρακλείτσας από το νότιο άκρο 
της "αλάνας" της Ν. Ηρακλείτσας έως και το βόρειο άκρο προς το "Παλιό Τσιφλίκι" (γνωστό ως 
"Παλιό"). Η παρέμβαση αυτή περιλαμβάνει την κατασκευή πεζοδρόμου, όμοιας αρχιτεκτονικής, 
αισθητικής και λειτουργικότητας με τον υπάρχοντα πεζόδρομο και κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού 
καθ’ όλο το εύρος της παρέμβασης, η οποία αναπτύσσεται σε ένα μήκος 1.500 περίπου μέτρων. Με την 
ολοκλήρωση αυτής της παρέμβασης, θα έχει δημιουργηθεί ένα ενιαίο μέτωπο παραλιακού πεζοδρόμου 
με ηλεκτροφωτισμό για περίπατο και ποδήλατο, ενώνοντας την περιοχή της "Ρέμβης" της Ν. 
Ηρακλείτσας (στον Νότο) με το βόρειο όριο του οικισμού συνολικού μήκους 2.500 περίπου μέτρων 
(υφιστάμενες υποδομές + νέες υποδομές). 
• Την ολοκλήρωση και ενοποίηση των  υπό κατασκευή πεζοδρομίων της κεντρικής οδού της 
Ελευθερούπολης επί της Φρίξου Παπαχρηστίδη, από το ύψος του Κέντρου έως και την βορειοδυτική 
έξοδο της πόλης. Πρόκειται για ανακατασκευή των υπαρχόντων ημικαταστραμμένων και 
πεπαλαιωμένων, μη λειτουργικών πεζοδρομίων με κατασκευή καινούργιων κρασπεδορείρθων και 
επιστρώσεων και σχεδιασμό  προσβασιμότητας για τους ΑΜΕΑ. Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί 
ανακατασκευή του ασφαλτικού τάπητα κυκλοφορίας της οδού και θα κατασκευαστεί δίκτυο  
ηλεκτροφωτισμού με φωτιστικά σώματα χαμηλής κατανάλωσης και με μικρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα 
Οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια της μετεξέλιξης του κέντρου της πόλης σε φιλικότερο 
προς το περιβάλλον με σεβασμό και υιοθέτηση των σύγχρονων αρχών της αστικής κινητικότητας και 
βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής. 
• Την κατασκευή πεζοδρομίων και δικτύου ηλεκτροφωτισμού χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης 
στην πλατεία Αγίου Νικολάου της Ελευθερούπολης η οποία αποτελεί σημαντική περιοχή του κέντρου της 
πόλης και την ανακατασκευή της οδού που οδηγεί από την ανατολική είσοδο της πόλης στο κτίριο του 
παλιού ΙΚΑ και έως το ΚΑΠΗ. Η παρέμβαση στην οδό αυτή αφορά στην κατασκευή πεζοδρομίων : 
κρασπεδορείθρων, σωμάτων πεζοδρομίου και επιστρώσεων με σχεδιασμό  προσβασιμότητας για τους 
ΑΜΕ και παράλληλα θα κατασκευαστεί και δίκτυο  ηλεκτροφωτισμού με φωτιστικά σώματα χαμηλής 
κατανάλωσης και με μικρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Τέλος θα πραγματοποιηθεί ανακατασκευή του 
ασφαλτικού τάπητα κυκλοφορίας της οδού στα πλαίσια της ανάπτυξης του αστικού ιστού της πόλης. 
• Την  κατασκευή δικτύου πεζοδρομίων, ποδηλατόδρομου και ηλεκτροφωτισμού χαμηλής 
κατανάλωσης, μεταξύ των οικισμών της παραλίας Ορφυνίου, Ορφανίου και Κάρυανης και 
ασφαλτόστρωση της παραλιακής οδού. Η συγκεκριμένη παρέμβαση μήκους περίπου 4.200 μέτρων θα 
δημιουργήσει ένα ενοποιημένο δίκτυο πεζοδρομίων και ποδηλατοδρόμων για περίπατο στην παραλία 
των οικισμών Οφρυνίου, Ορφανίου και Κάριανης αναβαθμίζοντας και αναδεικνύοντας το σύνολο του 
παραλιακού μετώπου της Δημοτικής Ενότητας Ορφανού, με σύγχρονες υποδομές, φιλικές προς το 
περιβάλλον και με θετικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της 
τουριστικής αυτής περιοχής. 
• Την  κατασκευή δύο γηπέδων 5x5 στους οικισμούς Εξοχής και Παραλίας Οφρυνίου στα πλαίσια 
βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση οικιστικών 
ενοτήτων μέσω κατασκευής υποδομών για την ανάπτυξη αθλητικών δραστηριοτήτων και παρεμβάσεων  
που αφορούν στην αναβάθμιση και διαχείριση δικτύων κοινόχρηστων χώρων. 
6. Στοιχεία χωροθέτησης του υποέργου 
Το έργο θα κατασκευαστεί στις  Δημοτικές Ενότητες Ελευθερούπολης, Ελευθερών και Ορφανού του 
Δήμου Παγγαίου. 
7. Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ) 
Προϋπολογισμός υποέργου  4.435.483,87 € 

8. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ανά υποέργο – Διάρκεια σύμβασης 
 

υποέργο  Παρεμβάσεις αναπλάσεων 
και αναβάθμισης κοινοχρήστων 
χώρων στον αστικό και παραλιακό 
ιστό του Δήμου Παγγαίου 

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Ενέργειας 
(Προβλεπόμενη) 
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Δημοσίευση διαγωνισμού 27-05-2021 
Δημοπράτηση έργου 15-06-2021 
Υπογραφή Συμφωνητικού Έργου 15-10-2021  
Ολοκλήρωση φυσικού αντικειμένου 
σύμβασης 

14-04-2023 

Προσωρινή Παραλαβή Έργου 23-05-2023 
Οριστική Παραλαβή Έργου 31-07-2024 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ7 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 :ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ8 

Έγγραφο / απόφαση 
 

Φορέας έγκρισης ή 
αδειοδότησης 

Αριθμός πρωτ./ 
ημερομηνία 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΟΡΩΝ  

ΤΜΗΜΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΒΑΛΑΣ 

1616/22/17.03.2021 
7301/13.01.2021 
1642/20.05.2019 
353/12.02.2021 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ  

Οι περιοχές παρέμβασης βρίσκονται εντός 
εγκεκριμένων σχεδίων και σε περιοχές με 

αναρτημένους δασικούς χάρτες χωρίς δασικό 
χαρακτήρα 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΦΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 

427/08.12.2020 
216/22.12.2020 
1746/12.04.2019 
32504/28.01.2021 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΝΕΩΤΕΡΩΝ 
ΜΝΗΜΕΙΩΝ 

4056/04.01.2021 
19040/05.03.2021 
1133/07.06.2019 
31999/10.03.2021 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 
ΜΕΛΕΤΩΝ  

ΟΕ ΠΑΓΓΑΙΟΥ /2021 

 
7 Το περιεχόμενο των πινάκων είναι ενδεικτικό. 

8 Στον Πίνακα καταγράφονται όλα τα έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν στο Έργο και έχουν εκδοθεί, πχ τίτλοι 
ιδιοκτησίες εγκριτικές αποφάσεις μελετών, περιβαλλοντικοί όροι, γνωμοδοτήσεις κλπ. Σε περίπτωση υποέργων 
πέραν του ενός οι Πίνακες 1 & 2 συμπληρώνονται για κάθε υποέργο. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 
(ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.) 

Ενέργεια 
Υπεύθυνος φορέας 

κύριος του έργου/ 
φορέας υλοποίησης 

Φορέας Πρότασης 

Έγκριση όρων διακήρυξης διαγωνισμού √  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Μειοψήφησε το μέλος της οικονομικής επιτροπής Χατζηπέμου Χρήστος ψηφίζοντας κατά, αναφέροντας τα 
εξής «ΚΑΤΑ: Εισήλθε το θέμα προς συζήτηση εκτός ημερησίας διάταξης, αφότου ξεκίνησε η ψηφοφορία, 
απαράδεκτα και χωρίς καμία αιτιολογία για τον επείγοντα χαρακτήρα του. Η ΟΕ δεν μπορεί να φορτώνεται 
με 40 και πλέον θέματα ανα συνεδρίαση. Ας μεριμνά ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του, εγκαίρως, για την 
εβδομαδιαία τακτική συνεδρίασή της». 
 
 
 

Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  209/2021. 
 

                       
                   Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

 
                  
 

                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
                   
                ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
                ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
                ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
                ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ 
                ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 
                ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

                   ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
                   ΤΑΠΑΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
                   ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
                   ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 
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