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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ», προϋπολογισμού 400.000,00 €. 

Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα   07/09/2017 ημέρα Πέμπτη οι παρακάτω  
συμβαλλόμενοι φορείς ήτοι: 

 

1. Ο Δήμος Σαμοθράκης , ως κύριος του έργου,   νόμιμα εκπροσωπούμενος δια του Δημάρχου κ. 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΙΤΣΑ   σύμφωνα με  την   υπ’ αριθμ 65/2017  απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Σαμοθράκης . 

 

2. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης    ως φορέας υλοποίησης του έργου ,  νόμιμα 

εκπροσωπούμενη από τον Περιφερειάρχη  Αν. Μακεδονίας και Θράκης  κ. Χρήστου Μέτιου 

σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ 28/2017 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου, συμφωνούν και 

συναποδέχονται τα παρακάτω: 

 

Άρθρο 1 : Διατάξεις που ισχύουν για τη σύμβαση: 

 Το άρθρο 100 περί «προγραμματικών συμβάσεων» του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 Η υπ’ αριθμ 28/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας ΑΜΘ. 

 Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 3905/21-03-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, ελέγχου νομιμότητας της 28/2017 απόφασης του 

Περιφερειακού Συμβουλίου. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ 

 

 
 
 
         ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 07/09/2017 
         Αριθ. Πρωτ/λου : Η-8415 
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 Η  υπ’ αριθμ. 59/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαμοθράκης. 

 Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 14480/31-07-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, ελέγχου νομιμότητας της  59/2017 απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαμοθράκης . 

 Ο Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

 

Άρθρο 2 : Σκοπός - Αντικείμενο της Σύμβασης: 

2.1.1Σκοπός της παρούσας  Προγραμματικής Σύμβασης  είναι η συνεργασία των 

συμβαλλομένων μερών, για την υλοποίηση  του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 

ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» διευκολύνοντας  μεταξύ άλλων την εκτέλεση του έργου 

(που είναι αρμοδιότητα του Δήμου Σαμοθράκης)  στοχεύοντας στην  ανάπτυξη της  περιοχής μέσω 

της συνεργασίας των συμβαλλόμενων φορέων, αφού ο Δήμος Σαμοθράκης δε διαθέτει το 

απαραίτητο και με ανάλογη εμπειρία προσωπικό  αλλά και τα οικονομοτεχνικά μέσα.   

 

2.2Αντικείμενο της παρούσας  Προγραμματικής Σύμβασης είναι:  

2.2.1. Η μελέτη και εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ», που έχει ως αντικείμενο την εκτέλεση εργασιών για την άρση της 

επικινδυνότητας και την αποκατάσταση της βατότητας στο οδικό δίκτυο της Νήσου  Σαμοθράκης,  

αρμοδιότητας του οικείου Δήμου. Κατά τον τελευταίο χρόνο  στο νησί έχουν επικρατήσει έντονα 

καιρικά φαινόμενα τα οποία έχουν φέρει το οδικό δίκτυο  του νησιού σε τραγική κατάσταση . 

Συγκεκριμένα οι εργασίες θα λάβουν χώρα στο βόρειο τμήμα του νησιού, στο οδικό δημοτικό  

άξονα Θερμά – Κήποι και έχουν στόχο την αποκατάσταση των σημαντικότερων προβλημάτων που 

αφορούν κυρίως στην άρση της επικινδυνότητας που προκλήθηκε από τις καταπτώσεις των 

πρανών της οδού και την αποκατάσταση των ρηγμάτων και κρατήρων του οδοστρώματος.  

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 υλοποιηθεί με μέριμνα και δαπάνες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ν. Έβρου . 

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.  
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 Σύνταξη της μελέτης, 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 

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, ως κύριος του έργου, με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 5859/13-11-

2015 έγγραφό του, γνωστοποίησε στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης, την 
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αδυναμία ανάληψης οποιασδήποτε υποχρέωσης, λόγω έλλειψης κατάλληλου τεχνικού προσωπικού 

και οικονομικών πόρων. Συνεπώς ο Δήμος Σαμοθράκης, ως κύριος του έργου, αναλαμβάνει: 

4.1.1  Να συμμετάσχει με εκπρόσωπό του στην Επιτροπή παρακολούθησης  του άρθρου 7 

της παρούσας. 

 

4.2  Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης, ως φορέας υλοποίησης,  η οποία 

διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία, καθώς έχει ασχοληθεί επί σειρά ετών με παρόμοια έργα  και 

έχει εκπονήσει αντίστοιχες μελέτες αναλαμβάνει: 

4.2.1 Την εκπόνηση της μελέτης του έργου που αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση διά της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.  

4.2.2  Την κατασκευή του έργου ως Διευθύνουσα Υπηρεσία και Προϊσταμένη Αρχή δια 

των Υπηρεσιών της  και των αρμοδίων οργάνων της  (την επιλογή του Αναδόχου, 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 ότι άλλο προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία προκειμένου το έργο να 

εκτελεστεί σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής. 

4.2.3 Την τήρηση του χρονοδιαγράμματος κατασκευής. 

4.2.4 Την ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του έργου. 

4.2.5 Την ευθύνη έναντι του κυρίου του έργου και έναντι τρίτων για την καλή                

εκτέλεση του έργου.        

4.2.6. Να συμμετάσχει με εκπρόσωπό της στην Επιτροπή παρακολούθησης  του άρθρου 7 

της παρούσας. 

4.2.7.  Να μεριμνά για την εφαρμογή και την πιστή τήρηση των αρχών, των στόχων και του 

περιεχομένου της παρούσας Σύμβασης. 

4.2.8.  Να παρέχει αναγκαίες διευκολύνσεις σε οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, 

να εξασφαλίζει τα απαραίτητα μέσα για την υλοποίηση του έργου.  

4.2.9.  Να παρέχει κάθε διευκόλυνση στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης και 

να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις, που απορρέουν από τις ανάγκες υλοποίησης.  

4.2.10. Εφόσον απαιτηθεί, να  παρέχει κάθε απαραίτητη τεχνική, επιστημονική και 

λειτουργική στήριξη  για την υλοποίηση του έργου. 
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4.2.11.  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.  

4.2.12 Τη χρηματοδότηση για την υλοποίηση του έργου,  από ιδίους πόρους με το ποσό 

που αναφέρεται στο άρθρο 6 της παρούσας. 

 

 Άρθρο 5: Διάρκεια της Σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της Σύμβασης: 

Η διάρκεια ισχύος της Σύμβασης ορίζεται σε 30 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. Παράταση της διάρκειας, για 

όσο χρονικό διάστημα κριθεί αναγκαίο, είναι δυνατή ύστερα από αιτιολογημένη αίτηση της 

Εντολοδόχου προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Παρακολούθησης, σχετική εισήγηση της Επιτροπής 

του άρθρου 7 της παρούσας Σύμβασης και έγκριση των συμβαλλομένων μερών διά των οικείων 

συμβουλίων τους. 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. Το παραπάνω έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» έχει ενταχθεί ως υποέργο στο έργο με 

τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡ. ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΑΚΗΣ(ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΚΑΕ 2012ΕΠ03100000» και νέο Κ.Ε 2014ΕΠ53100006 

του Π.Δ.Ε. με προϋπολογισμό 400.000,00€ σύμφωνα με την αριθμ. Πρωτ 38587/698/31-05-2016 

απόφαση του Περιφερειάρχη περί ανάληψης δέσμευσης πίστωσης (ΑΔΑ : 6ΛΕΜ7ΛΒ-Ω5Μ) 

6.2.  Ο προϋπολογισμός του έργου που   ανέρχεται στο ποσό των 400.000,00  €  με Φ.Π.Α. 

αναλύεται ως ακολούθως :  

 
 

α Αριθ
μ. 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ   Αριθ. Άρθρο      

α Άρθρ
ου 

ΜΕΛΕΤΗΣ-ΝΕΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Τιμολογίο
υ 

Αναθεώ
ρ. 

ΜΜ Τιμή 
μονάδα

ς 

Ποσότη
ς 

Μερική 
δαπάνη 

Σύνολο 
Ομάδων 

  A.ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ       
1 Α-2 Γενικές εκσκαφές 

σε έδαφος 
γαιώδες -
ημιβραχώδες  

A.T.A-1 ΟΔΟ-
1123Α 

m3 1,00 1.855,00 1.855,00  
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2 Α-2.1 Αποξήλωση 
ασφαλτοταπήτων 
και στρώσεων 
οδοστρωσίας 
σταθεροποιημένω
ν με τσιμέντο 
εντός του ορίου 
των γενικών 
εκσκαφών   

A.T.A-2 ΟΔΟ-
1123Α 

m3 3,20 110,00 352,00  

3 Α-4.2 Διάνοιξη τάφρου 
σε έδαφος 
βραχώδες  

A.T.A-3 ΟΔΟ-
1220 

m3 6,20 80,00 496,00  

4 Α-4.1 Διάνοιξη τάφρου 
σε έδαφος 
γαιώδες - 
ημιβραχώδες 

A.T.A-4 ΟΔΟ-
1212 

m3 3,00 160,00 480,00  

5 Α-12 Καθαίρεση 
οπλισμένων 
σκυροδεμάτων 

A.T.A-5 ΟΙΚ-2227 m3 28,50 6,25 178,13  

6 Α-
18.1 

Προμήθεια  
Συνήθη δάνεια 
υλικών 
Κατηγορίας Ε1 
έως Ε4 

A.T.A-6 ΟΔΟ-
1510 

m3 3,05 356,00 1.085,80  

7 4.02.
02 

Καθαρισμοί 
κοιτών ποταμών ή 
ρεμάτων από 
φερτά υλικά, ή 
απορρίμματα Με 
την φόρτωση των 
προϊόντων επί 
αυτοκινήτου και 
την μεταφορά 
στον χώρο 
απόθεσης ή 
απόρριψης σε 
οποιαδήποτε 
απόσταση 

A.T.A-7 ΥΔΡ 6054 m3 0,72 1.680,00 1.209,60  

8 20.10 Επίχωση με 
προϊόντα 
εκσκαφών, 
εκβραχισμών ή 
κατεδαφίσεων 

A.T.A-8 ΟΙΚ-2162 m3 6,50  300,00 1.950,00  

9 5.09.
01 

Εξυγιαντικές 
στρώσεις με 
φυσικά 
αμμοχάλικα 

A.T.A-9 ΥΔΡ 6067 m3 6,00 339,00 2.034,00  

10 Α-16 Άρση 
καταπτώσεων για 
κάθε είδους 
έδαφος 

A.T.A-10 ΟΔΟ-
1420 

m3 4,20 200,00 840,00  

       ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 
A'  

10.480,53 

          
  Β. ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΕΡΓΑ 
       

11 Β-
29.1.

1 

Κοιτοστρώσεις και 
εξομαλυντικές 
στρώσεις από 
άοπλο σκυρόδεμα 
C8/10 

A.T.Β-1 ΟΔΟ-
2511 

m3 87,50  102,00 8.925,00  
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12 Β-
29.3.

1 

Κατασκευή 
ρείθρων, 
τραπεζοειδών 
τάφρων, 
στρώσεων 
προστασίας 
στεγάνωσης 
γεφυρών κλπ με 
σκυρόδεμα 
C16/20 

A.T.Β-2 ΟΔΟ-
2532 

m3 109,40  51,00 5.579,40  

13 Β-
29.4.

1 

Κατασκευή 
ρείθρων, 
επενδεδυμένων 
τάφρων, 
διαμορφώσεις 
πυθμένα κλπ. με 
σκυρόδεμα 
C20/25 

A.T.Β-3 ΟΔΟ-
2522 

m3 119,20  275,00 32.780,0
0 

 

14 Β-
29.4.

2 

Κατασκευή 
κιβωτiοειδών 
οχετών με 
οπλισμένο 
σκυρόδεμα 
C20/25 

ΟΔΟ-2551 m3  148,20  17,00 2.519,40  

15 Β-
30.2 

Χάλυβας οπλισμού 
σκυροδέματος 
B500C εκτός 
υπογείων έργων 

A.T.Β-5 ΟΔΟ-
2612 

kg 1,15  19.500,0
0 

22.425,0
0 

 

16 Β-
30.3 

Χαλύβδινο δομικό 
πλέγμα B500C 
εκτός υπογείων 
έργων 

A.T.Β-6 ΥΔΡ-7018 kg 1,15  390,00 448,50  

17 Β-36 Μόνωση με διπλή 
ασφαλτική 
επάλειψη  

A.T.Β-7 ΟΔΟ-
2411 

m2 1,75  15,00 26,25  

18 Β-
64.3 

Γεωύφασμα 
έδρασης 
επιχωμάτων σε 
“μαλακά εδάφη” 

A.T.Β-8 ΟΙΚ-7914 m2 2,30  1.220,00 2.806,00  

19 Β-
65.4.

1 

Προμήθεια 
προκατασκευασμέ
νων στρωμνών 
τύπου Reno  με 
απλό γαλβάνισμα  

A.T.Β-9 ΟΔΟ-
2311 

kg 3,40  19.957,5
0 

67.855,5
0 

 

20 Β-
65.3 

Πλήρωση φατνών A.T.Β-10 ΟΔΟ-
2313 

m3 20,30 1.774,00 36.012,2
0 

 

       ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 
B'  

179.377,25 

          
  Γ. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ        

21 Γ-1.2 Υπόβαση 
οδοστρωσίας 
συμπυκνωμένου 
πάχους 0,10 m 

A.T.Γ-1 ΟΔΟ-
3111.Β 

m2 3,10 2800,00 8.680,00  

22 Γ-2.2 Βάση πάχους 0,10 
m (Π.Τ.Π. Ο-155) 

A.T.Γ-2 ΟΔΟ-
3211.Β 

m2 3,20 1.400,00 4.480,00  

       ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 
Γ'  

13.160,00 

          
  Δ.ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ         
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23 Δ-1 Τομή 
οδοστρώματος με 
ασφαλτοκόπτη 

A.T.Γ-3 ΟΙΚ-
2269A 

m 1,00  444,00 444,00  

24 Δ-3 Ασφαλτική 
προεπάλειψη 

A.T.Δ-1 ΟΔΟ-
4110 

m2 1,20 700,00 840,00  

25 Δ-4 Ασφαλτική 
συγκολλητική 
επάλειψη 

A.T.Δ-2 ΟΔΟ-
4120 

m2 0,45 1.200,00 540,00  

26 Δ-7 Ασφαλτική 
ισοπεδωτική 
στρώση πάχους 
0,05 m  

A.T.Δ-4 ΟΔΟ-
4421Β 

m2 10,00 1.200,00 12.000,0
0 

 

27 Δ-8.1 Ασφαλτική 
στρώση 
κυκλοφορίας 
συμπυκνωμένου 
πάχους 0,05 m με 
χρήση κοινής 
ασφάλτου  

A.T.Δ-5 ΟΔΟ-
4521Β 

m2 11,00 1.200,00 13.200,0
0 

 

       ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 
Γ'  

27.024,00 

          
  Ε.ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ        

28 Ε-
1.1.4 

Μονόπλευρα 
χαλύβδινα στηθαία 
ασφαλείας, 
ικανότητας 
συγκράτησης Ν2 
που τοποθετούνται 
με έμπηξη, 
κατηγορίας 
σφοδρότητας 
πρόσκρουσης Α, 
σύμφωνα με το 
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 
1317-2, Στηθαίο 
ασφαλείας 
ικανότητας 
συγκράτησης Ν2, 
λειτουργικού 
πλάτους W4 

A.T.Ε-1 ΟΔΟ-
2653 

m 41,50  200,00 8.300,00  

29 Ε-2 Πρόσθετη 
αποζημίωση για την 
αποκατάσταση 
φθαρμένων ή 
κατεστραμμένων 
μεταλλικών 
στηθαίων 
ασφαλείας  

A.T.Ε-2  ΟΔΟ-
2653          

m 2,90  200,00 580,00  

30 Ε-3.1 Αποξήλωση 
χαλύβδινου 
στηθαίου 
ασφαλείας που 
τοποθετήθηκε με 
έμπηξη 

A.T.Ε-3 ΟΔΟ-
2151 

m 2,50  200,00 500,00  

31 Ε-9.6 Πινακίδες 
εργοταξιακής 
σήμανσης 

A.T.Ε-4 ΟΙΚ-6541 τεμ/ 
μήνα

ς 

98,60  60,00 5.916,00  

32 1.02 Χρήση 
αμφιπλεύρων 
εργοταξιακών 
στηθαίων οδού, 

A.T.Ε-5 ΗΛΜ 108 τεμ/ 
μήνα

ς 

5,20  60,00 312,00  
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6.3Οι 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 

σήμερα.  

6.4Το τελικό ποσό που θα εκταμιευθεί θα αναπροσαρμοστεί ανάλογα με την έκπτωση του 

αναδόχου, μετά τη διεξαγωγή της δημοπρασίας και το σύνολο των συμβάσεων.  

 

τύπου New Jersey, 
από σκληρό 
πλαστικό. 

33 Ε-
8.2.1 

Πλευρικές 
πληροφοριακές 
πινακίδες με 
αναγραφές και 
σύμβολα από 
μικροπρισματική 
αντανακλαστική 
μεμβράνη τύπου 3 
(με ΕΤΑ και 
σήμανση CE)   

A.T.Ε-6 ΟΙΚ-6541 m2 156,00  4,00 624,00  

34 Ε-9.3 Πινακίδες 
ρυθμιστικές μικρού 
μεγέθους    

A.T.Ε-7 ΟΙΚ-6541 τεμ. 34,50  29,00 1.000,50  

35 Ε-9.1 Πινακίδες 
επικίνδυνων 
θέσεων, τριγωνικές, 
πλευράς 0,90 m 

A.T.Ε-8 ΟΙΚ-6541 τεμ. 53,70  6,00 322,20  

36 Ε-
10.1 

Στύλος πινακίδων 
από γαλβαν. 
σιδηροσωλήνα DN 
40 mm (1 ½ ‘’) 

A.T.Ε-9 ΟΔΟ-
2653 

τεμ. 31,10  55,00 1.710,50  

37 Ε-19 Ανακλαστικές 
οριολωρίδες επί 
στηθαίων  

A.T.Ε-11 ΟΙΚ-6532 τεμ. 17,30  150,00 2.595,00  

       ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 
Γ'  

21.860,20 

          
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ      
................ 

      251.901,98 

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ 
................ 

18,00%      45.342,36 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Ε.Ο. 
....... 

      297.244,34 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 
............................. 

15%      44.586,65 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ+ΑΠΡΟΒΛ. 
.... 

      34.830,99 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 
.......................... 

      49,35 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΡΓ.+ΑΠΡΟΒΛ.+ΑΝΑΘ. 

      341.880,34 

Φ..Π.Α.  
....................................... 

17,00%      58.119,66 

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ 
......................... 

      400.000,00 
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Άρθρο 7 : Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης 

Για την παρακολούθηση της τήρησης των όρων και το συντονισμό των απαιτούμενων ενεργειών του 

αντικειμένου της σύμβασης, συστήνεται τριμελής  Επιτροπή η οποία αποτελείται από δύο (2) 

εκπροσώπους της Περιφέρειας (ο ένας εξ αυτών  είναι ο Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής) και 

ένα(1) εκπρόσωπο του Δήμου Σαμοθράκης.  Η γραμματειακή υποστήριξη θα ανατεθεί σε 

υπάλληλο του Δήμου Σαμοθράκης. Οι παραπάνω ορίζονται μαζί με τον αναπληρωτή τους με 

απόφαση του αρμόδιου οργάνου του κάθε συμβαλλόμενου. Έδρα της Κοινής Επιτροπής ορίζεται ο 

Δήμος Σαμοθράκης και ειδικότερα  τα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 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:  Λοιποί φορείς που μπορεί να συμβληθούν στη Σύμβαση 

Κατά τη χρονική διάρκεια ισχύος της σύμβασης μπορεί να συμβληθεί εκτός από τους 

συμβαλλομένους στην παρούσα σύμβαση και άλλος φορέας από αυτούς που προβλέπονται από τις 

διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, εφόσον προσυπογραφεί από το φορέα αυτό και από 

όλους τους συμβαλλομένους στην παρούσα σύμβαση, κείμενο συμπληρωματικό της παρούσας. 

Η συμπληρωματική αυτή σύμβαση προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 

της. 
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Άρθρο 9:  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 10:  Επίλυση  Διαφορών 

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. 

 

Άρθρο 11:   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 
 
 
 
 

Ο Δήμαρχος 
Αθανάσιος Βίτσας 

 

Για την Περιφέρεια  Α.Μ.Θ 
 
 
 
 

Ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ ΕΒΡΟΥ 
Δημήτριος Πέτροβιτς 
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