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Α ΠΟΣΠΑΣΜΑ
Του Πρακτικού αριθ. 26/2022 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 465/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σαμοθράκης και της
Π.Α.Μ.Θ. για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας στο οδικό δίκτυο της Νήσου
Σαμοθράκης», προϋπολογισμού 400.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. και ορισμό εκπροσώπου της Π.Α.Μ.Θ. που
θα συμμετέχει στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 30 Ιουνίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ.
Δημοκρατίας 1, συνήλθε) σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/88259/2460/24-6-2022 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) Πολίτης Αλέξιος Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Ναλμπάντης
Κωνσταντίνος αναπληρωματικό μέλος, 3) Γαλανόπουλος Δημήτριος αναπληρωματικό μέλος,
4) Ιμπράμ Αχμέτ μέλος, 5) Μουλταζά Ταρκάν αναπληρωματικό μέλος, 6) Εξακουστός Κωνσταντίνος
αναπληρωματικό μέλος, 7) Αργυρίου Νικόλαος αναπληρωματικό μέλος και 8) Γρανάς Αρχέλαος
αναπληρωματικό μέλος.
Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) Κουρτίδης Κωνσταντίνος Αντιπρόεδρος της οικονομικής επιτροπής, 2)
Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 3) Βενετίδης Κωνσταντίνος μέλος, 4)
Τσώνης Αθανάσιος μέλος, 5) Μαρκόπουλος Θεόδωρος μέλος, 6) Ιωσηφίδης Αλέξανδρος μέλος, 7)
Χατζηπέμου Χρήστος μέλος, 8) Ζιμπίδης Γεώργιος μέλος και 9) Ιμάμογλου Τζιχάν μέλος. οι οποίοι
απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα οχτώ μέλη, ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.
Κατά την συζήτηση του 22ου θέματος προσήλθε στην συνεδρίαση το αναπληρωματικό μέλος της
οικονομικής επιτροπής Βουρβουκέλης Οδυσσέας.
ΑΠΟΦΑΣΗ 465: Εισηγούμενη το δέκατο όγδοο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.
Ε. Έβρου, με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 183102/4208/21-06-2022 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της
επιτροπής την από 13-05-2022 εισήγηση της η οποία αναφέρει τα εξής:
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 100 περί «προγραμματικών συμβάσεων» του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/ Α/7-6-2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το άρθρο 94 παρ. 4.15 του ίδιου νόμου,
στο οποίο αναφέρεται ότι μεταξύ των πρόσθετων
αρμοδιοτήτων που μεταφέρθηκαν στους Δήμους είναι και η ανέγερση σχολικών κτηρίων.
3. Το Π.Δ 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης».
4. Το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 97/Α/12-10-2020), που αντικαθιστά τα άρθρα 72 και 176 του Ν.
3852/2010, σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, αποφασίζει για την
έγκριση των όρων και τη σύναψη κάθε είδους προγραμματικών συμβάσεων και συμβάσεων του άρθρου 12
του Ν. 4412/2016.
5. Την υπ’ αριθμ. 223/2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η
τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Π.Α.Μ.Θ., έτους 2022, στο οποίο έχει ενταχθεί το
έργο «Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Σαμοθράκης και Π.Α.Μ.Θ., για την υλοποίηση του
έργου «Αποκατάσταση
βατότητας στο οδικό δίκτυο της Νήσου Σαμοθράκης»,
με
προϋπολογισμό 400.000,00€, πηγή χρηματοδότησης τη ΣΑΕΠ531 σε βάρος του ενάριθμου
2014ΕΠ53100006
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6. Την υπ’ αριθμ. ΔΔ: οικ.4697/09-10-2019 (ΦΕΚ 4064/Β/07-11-2019) απόφαση Περιφερειάρχη
«Μεταβίβαση άσκησης αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ., στους
Περιφερειακούς Συμβούλους που ορίστηκαν χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες των οικείων Περιφερειακών
Ενοτήτων της Π.Α.Μ.Θ.», σύμφωνα με την οποία μεταβιβάζεται στον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής
Ενότητας Έβρου, η αρμοδιότητα υπογραφής των Προγραμματικών Συμβάσεων έργων, που συνάπτονται
και αφορούν τον εδαφικό χώρο της Περιφερειακής Ενότητας πλην αυτών που χρηματοδοτούνται από το
Π.Δ.Ε (εθνικό και συγχρηματοδοτούμενο σκέλος) από τα λοιπά οριζόντια ευρωπαϊκά προγράμματα των
Υπουργείων και της Περιφέρειας καθώς και από το 20% του ΕΠΔ της Περιφέρειας.
7. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ38587/31-05-2016 (ΑΔΑ 6ΛΕΜ7ΛΒ-Ω5Μ, ΑΔΑΜ 16REQ0045544837/2016-06-08
) απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της ΠΑΜΘ ποσού
400.000,00€.
8. Το έργο αφορά στην αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου του Δήμου Σαμοθράκης, προσφάτως
ολοκληρώθηκε η εκπόνηση της μελέτης από τον Δήμο Σαμοθράκης.
9. Την υπ’ αριθμ. 70/25-05-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σαμοθράκης (ΑΔΑ
6ΣΧΥΩ1Λ-7ΚΕ) με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη και το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης του
άρθρου 100 του ν. 3852/2010 μεταξύ της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., και του Δήμου Σαμοθράκης για την
υλοποίηση του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση βατότητας στο οδικό δίκτυο της Νήσου
Σαμοθράκης»,
ορίστηκαν εκπρόσωποι του Δήμου Σαμοθράκης που θα συμμετέχουν στην κοινή
επιτροπή παρακολούθησης και εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος Σαμοθράκης για την υπογραφή της.
10. Το Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και όλες τις
κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή του, καθώς και τις κατευθυντήριες οδηγίες και
εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία του.
11. Το Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των
δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και
άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» (ΦΕΚ 36/Α/09-03-2021).
Σας αποστέλλουμε σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης και κατόπιν τούτου η Υπηρεσία
I.

II.

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ
Την έγκριση των όρων και τη σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σαμοθράκης
και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την υλοποίηση του έργου
«Αποκατάσταση βατότητας στο οδικό δίκτυο της Νήσου Σαμοθράκης», προϋπολογισμού
400.000,00€ με Φ.Π.Α.
Προτείνουμε τον ορισμό εκπρόσώπου της Περιφέρειας τον Διαμαντή Χρήστο Πολιτικό Μηχανικό με
αναπληρωτή του τον Αυγητίδη Ανδρέα Πολιτικό Μηχανικό, Υπαλλήλους της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Έβρου που
θα συμμετέχει στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.
Η 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:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει: I. τους όρους και τη σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σαμοθράκης και
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση
βατότητας στο οδικό δίκτυο της Νήσου Σαμοθράκης», προϋπολογισμού 400.000,00€ με Φ.Π.Α.
II. τον ορισμό εκπρόσώπου της Περιφέρειας τον Διαμαντή Χρήστο Πολιτικό Μηχανικό με αναπληρωτή του τον
Αυγητίδη Ανδρέα Πολιτικό Μηχανικό, Υπαλλήλους της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Έβρου που θα συμμετέχει στην Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«Αποκατάσταση βατότητας στο οδικό δίκτυο της Νήσου Σαμοθράκης» προϋπολογισμού
400.000,00€ ΜΕ Φ.Π.Α.
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Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα ……………

ημέρα ……………. οι παρακάτω συμβαλλόμενοι

φορείς ήτοι
1. Ο Δήμος Σαμοθράκης ως κύριος και φορέας υλοποίησης του έργου, νόμιμα εκπροσωπούμενος δια του
Δημάρχου κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΑΛΑΤΟΥΜΟΥ.
2. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

ως φορέας χρηματοδότησης του έργου, νόμιμα

εκπροσωπούμενη διά του Περιφερειάρχη κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΕΤΙΟΥ, συμφωνούν και συναποδέχονται τα
παρακάτω:
Άρθρο 1 : Διατάξεις που ισχύουν για τη σύμβαση:

1.1

Το άρθρο 100 περί «προγραμματικών συμβάσεων» του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/ Α/7-6-2010)

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

1.2

Το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 97/Α/12-10-2020), που αντικαθιστά τα άρθρα 72 και 176 του

Ν. 3852/2010, σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, αποφασίζει για
την έγκριση των όρων και τη σύναψη κάθε είδους προγραμματικών συμβάσεων και συμβάσεων του
άρθρου 12 του Ν. 4412/2016.

1.3

Την υπ’ αριθμ. 70 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σαμοθράκης (ΑΔΑ: 6ΣΧΥΩ1Λ-

7ΚΕ).

1.4

Την υπ’ αριθμ ………………, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής

Μακεδονίας και Θράκης (ΑΔΑ……………, ΑΔΑΜ …………..).

1.5

Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και όλες
τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή του, καθώς και τις κατευθυντήριες οδηγίες και
εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία του.

1.6

Το Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των

δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και
άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» (ΦΕΚ 36/Α/09-03-2021).
Άρθρο 2 : Σκοπός - Αντικείμενο της Σύμβασης:
2.1

Σκοπός της παρούσας προγραμματικής Σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων

μερών, για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση

βατότητας στο οδικό δίκτυο της Νήσου

Σαμοθράκης».
2.2

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι:
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2.2.1

Η μελέτη και εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση

βατότητας στο οδικό δίκτυο της Νήσου

Σαμοθράκης», με το οποίο προβλέπεται να εκτελεστούν εργασίες ασφαλτοστρώσεων σε τμήματα οδών για
αποκατάσταση βατότητας των οικισμών 1. Καμαριώτισσας 2. Θέρμων 3.Χώρας 4. Παλαιάπολης του
Δήμου Σαμοθράκης .
2.2.2 Ο καθορισμός των όρων συνεργασίας των συμβαλλομένων μερών με σκοπό το συντονισμό και την
προώθηση όλων των αναγκαίων διαδικασιών για την κατασκευή του παραπάνω έργου. Η κατασκευή του
έργου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη μελέτη οι οποία θα πραγματοποιηθεί με μέριμνα και δαπάνες
του Δήμου Σαμοθράκης.

2.2.3 Οι φάσεις – τμήματα του έργου είναι τα εξής:
Εξασφάλιση της χρηματοδότησης για την υλοποίηση του έργου από τους πόρους της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
Σύνταξη της μελέτης, με τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις, οι οποία είναι αναγκαία για την εκτέλεση του έργου
με τον προϋπολογισμό του κόστους του.
Διαδικασία επιλογής του αναδόχου κατασκευής του έργου.
Κατασκευή – επίβλεψη του έργου.
Παραλαβή του έργου.
2.3. Οι αναφερθέντες φορείς συναινούν και εκφράζουν τη βούλησή τους για:


Την εξασφάλιση της αναγκαίας υποδομής για την εφαρμογή του προγράμματος.



Την εξασφάλιση οικονομικών πόρων για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών και των

γενικών εξόδων.


Τη διατύπωση βασικών κανόνων οργάνωσης της διοίκησης και διαχείρισης του

προγράμματος.


Το πλαίσιο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβεβλημένων μερών σε σχέση με τις

προϋποθέσεις λειτουργίας και πραγματοποίησης των σκοπών του προγράμματος.


Την διάρκεια ισχύος της συνεργασίας

Άρθρο 3: Περιεχόμενο της Σύμβασης
Η παρούσα σύμβαση περιέχει τα εξής :
Α) Τον σκοπό - αντικείμενο της Σύμβασης
Β) Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών
Γ) ) Τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης
Δ) Τον προϋπολογισμό και τους πόρους χρηματοδότησης
Ε) Τη σύσταση και το ρόλο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης

4

ΑΔΑ: ΨΓ037ΛΒ-ΤΡ2

ΣΤ) Τους λοιπούς φορείς που μπορούν να συμβληθούν στη σύμβαση
Ζ) Την αντισυμβατική συμπεριφορά-συνέπειες
Η) Επίλυση διαφορών
Θ) Τελικές διατάξεις
Άρθρο 4 : Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών
4.1. O Δήμος Σαμοθράκης αναλαμβάνει:
4.1.1 Την ωρίμανση του έργου (έλεγχος πληρότητας, θεώρηση - σύνταξη μελετών και λήψη των
απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων, δαπάνη πληρωμής της μελέτης), που αναφέρεται στην
παρούσα σύμβαση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του. Ο έλεγχος και η έγκριση της επάρκειας της
μελέτης θα γίνει από την Περιφέρεια Α.Μ.Θ διά της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. ΕΒΡΟΥ.
4.1.2 Την οργάνωση και το σχεδιασμό υλοποίησης, τη σύνταξη / επικαιροποίηση των διακηρύξεων, τη
διενέργεια των

διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία

Δημοσίων Συμβάσεων.
4.1.3 Την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, τη διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του
έργου ως Διευθύνουσα Υπηρεσία και Προϊσταμένη Αρχή δια των Υπηρεσιών του και των αρμοδίων
οργάνων του (την επίβλεψη της κατασκευής με κατάλληλο προσωπικό, την πιστοποίηση και πληρωμή των
λογαριασμών του αναδόχου κατασκευής κλπ.) και σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας που
ισχύει για τις μελέτες και τις κατασκευές των Δημοσίων έργων. Όσον αφορά στις προδιαγραφές, θα
εφαρμοστούν οι προδιαγραφές που θα περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα τεύχη Δημοπράτησης του έργου
και ό,τι άλλο προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία προκειμένου το έργο να εκτελεστεί σύμφωνα με τους
κανόνες της τέχνης και της τεχνικής.
4.1.4

Την τήρηση του χρονοδιαγράμματος κατασκευής.

4.1.5

Την ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του έργου.

4.1.6

Την παραλαβή του έργου στο σύνολό του.

4.1.7

Την ευθύνη έναντι του κυρίου του έργου και έναντι τρίτων για την καλή εκτέλεση του έργου.

4.1.8

Να συμμετάσχει με εκπρόσωπό του στην Επιτροπή παρακολούθησης

του άρθρου 7 της

παρούσας.
4.1.9 Να μεριμνά για την εφαρμογή και την πιστή τήρηση των αρχών, των στόχων και του περιεχομένου
της παρούσας Σύμβασης.
4.1.10 Να παρέχει αναγκαίες διευκολύνσεις σε οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, να εξασφαλίζει
τα απαραίτητα μέσα για την υλοποίηση του έργου.
4.1.11

Να παρέχει κάθε διευκόλυνση στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης και να

ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις, που απορρέουν από τις ανάγκες υλοποίησης.
4.1.12 Εφόσον απαιτηθεί, να παρέχει κάθε απαραίτητη τεχνική, επιστημονική και λειτουργική στήριξη για
την υλοποίηση του έργου.
4.1.13 Σε περίπτωση που απαιτείται η συνδρομή και άλλων κρατικών φορέων για την υλοποίηση των
αντικειμένων της σύμβασης να παρεμβαίνει κατάλληλα και να συντονίζει τις ενέργειες των συμβαλλομένων
μερών προς τους φορείς αυτούς.
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4.2.

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης αναλαμβάνει:

4.2.1. Τη χρηματοδότηση για την υλοποίηση του έργου, από ιδίους πόρους με το ποσό που αναφέρεται
στο άρθρο 6 της παρούσας.
4.2.2. Να διαθέσει το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό προκειμένου να διενεργηθεί ο έλεγχος της
μελέτης του έργου που θα εκπονηθεί από το Δήμο Σαμοθράκης και η έγκριση της επάρκειας αυτής διά
της Δ.Τ.Ε. ΠΕ ΕΒΡΟΥ.
4.2.3 Να συμμετέχει με εκπροσώπους της στην Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 7 της παρούσας.
Άρθρο 5 :

5.1

Διάρκεια της Σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της Σύμβασης:

Η διάρκεια ισχύος της Σύμβασης ορίζεται σε 40 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της από τα

συμβαλλόμενα μέρη και ακολουθεί το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα της παρούσας και εμφαίνεται στο παράρτημα 1.

5.2

Παράταση της διάρκειας, για όσο χρονικό διάστημα κριθεί αναγκαίο, είναι δυνατή ύστερα από

αιτιολογημένη αίτηση του Δήμου Σαμοθράκης,

προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Παρακολούθησης,

σχετική εισήγηση της Επιτροπής του άρθρου 7 της παρούσας Σύμβασης και έγκριση των συμβαλλομένων
μερών διά των οικείων Οικονομικών Επιτροπών τους.

5.3

Η σύμβαση λήγει με την έγκριση του σχετικού Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου.

Άρθρο 6 : Προϋπολογισμός – Πόροι Χρηματοδότησης– Χρονοδιάγραμμα Χρηματοδότησης.
6.1. Το αντικείμενο αυτής της προγραμματικής

σύμβασης θα χρηματοδοτηθεί από πόρους της

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. Έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα Δράσης της
Περιφέρειας Α.Μ.Θ., για το έτος 2022, με την αριθμ. 223/2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου,
με και πηγή χρηματοδότησης τη ΣΑΕΠ531 σε βάρος του ενάριθμου 2014ΕΠ53100006.
6.2. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 400.000,00€ με Φ.Π.Α. και έχει εγκριθεί με
την υπ’ αριθμ. πρωτ. 38587/31-05-2016 (ΑΔΑ 6ΛΕΜ7ΛΒ-Ω5Μ, ΑΔΑΜ 16REQ0045544837/2016-06-08)
απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της ΠΑΜΘ ποσού
400.000,00€.
6.3

Οι πόροι θα εκταμιεύονται σταδιακά,

με την πρόοδο εκτέλεσης του έργου και με βάση τις

πιστοποιήσεις των εργασιών, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6.4

Το τελικό ποσό που θα εκταμιευθεί θα αναπροσαρμοστεί ανάλογα με το ποσό της αρχικής

σύμβασης και της τυχόν συμπληρωματικής εφόσον απαιτηθεί.

Άρθρο 7 : Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης
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Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης, συστήνεται τριμελές όργανο παρακολούθησης
με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», τα μέλη της οποίας, με τους αναπληρωτές τους,
ορίζονται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του κάθε συμβαλλόμενου φορέα.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από:


Δύο (2) εκπροσώπους του Δήμου Σαμοθράκης, με τους αναπληρωτές τους, ο ένας εξ αυτών

ορίζεται ως πρόεδρος της Επιτροπής. Ορίζεται ως πρόεδρος η Αντιδήμαρχος κα. Τερζή Αναστασία, με
αναπληρωτή τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Φωτεινό Σαράντο και ως μέλος τον Αντιδήμαρχο κ. Γρηγόραινα
Ιωάννη με αναπληρωτή τον Αντιδήμαρχο κ. Κυλίμο Νικόλαο.


Έναν (1) εκπρόσωπο της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., με τον αναπληρωτή του. Ορίζεται ως μέλος ο

κ……………………………………………., με αναπληρωτή τον κ…………………………………………

Η γραμματειακή υποστήριξη θα ανατεθεί σε υπάλληλο του Δήμου Σαμοθράκης.
Έδρα της Κοινής Επιτροπής ορίζεται η Χώρα Σαμοθράκης και ειδικότερα τα γραφεία του Αυτόνομου
Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Σαμοθράκης.
Η Επιτροπή αυτή θα παρακολουθεί την εφαρμογή των όρων της παρούσας Σύμβασης και θα ενημερώνει
σχετικά τα συμβαλλόμενα μέρη.
Η θητεία των μελών της Επιτροπής, ακολουθεί τη διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης λήγει δε με την
αντικατάσταση τους. Το μέλος που διορίζεται σε θέση μέλους που παραιτήθηκε ή πέθανε ή
αντικαταστάθηκε, διανύει τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας.
Η Επιτροπή συνεδριάζει έγκαιρα οπότε κρίνεται απαραίτητο, μετά από πρόσκληση του προέδρου και όταν
είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται κατά
πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλομένους. Κάθε τακτικό μέλος μπορεί
να αντικατασταθεί από ένα αναπληρωματικό.
Η Επιτροπή εισηγείται αρμοδίως για τυχόν τροποποιήσεις των όρων της σύμβασης ανάλογα με την πορεία
υλοποίησης αυτής. Η Επιτροπή επίσης εισηγείται, με αιτιολογημένη και γραπτή απόφαση, τυχόν
παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής Σύμβασης και σύμφωνα με τους όρους αυτούς.
Οι λοιπές λεπτομέρειες για την λειτουργία της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης καθορίζονται με
αποφάσεις της.
Άρθρο 8: Αντισυμβατική Συμπεριφορά-Συνέπειες
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η
παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιαδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη,
παρέχει στο άλλο το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση.
Άρθρο 9: Επίλυση Διαφορών
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Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων που αφορά την εκτέλεση και ερμηνεία της σύμβασης και που
δεν θα διευθετείται από την Κοινή Επιτροπή της παρούσας σύμβασης, θα επιλύεται από τα καθ’ ύλην
αρμόδια Δικαστήρια της Αλεξανδρούπολης (ως έδρα του υπό εκτέλεση έργου)
Άρθρο 10: Τελικές Διατάξεις
Καμία τροποποίηση της προγραμματικής Σύμβασης δεν αναγνωρίζεται χωρίς έγγραφο που υπογράφεται
από τους εκπροσώπους των συμβαλλομένων μερών, μετά από εισήγηση της Κοινής Επιτροπής.

Η μη άσκηση των δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο
μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική Σύμβαση ή καθυστέρηση
στη λήψη μέτρων που προβλέπει η Σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος δεν
μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαιώματα ή απαλλαγή
από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν
αναγνωρίζονται από την σύμβαση αυτή.
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς
απόδειξή τους συντάχθηκε η παρούσα προγραμματική Σύμβαση η οποία αφού αναγνώσθηκε
και εγκρίθηκε από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη, υπογράφεται σε 4 πρωτότυπα και έλαβε το
κάθε συμβαλλόμενο μέρος από δύο
ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Για το Δήμο Σαμοθράκης

Για την Περιφέρεια Α.Μ.Θ

Ο Δήμαρχος

Ο Περιφερειάρχης

Νικόλαος Γαλατούμος

Μέτιος Χρήστος
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Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 465/2022.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΜΠΡΑΜ ΑΧΜΕΤ
ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΟΥΡΒΟΥΚΕΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ

ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
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