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          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ       
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ             
  

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. : 523 / 2018  

ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 29 / 2018  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

 

 

ΘΕΜΑ : « Έγκριση ή μη επικαιροποίησης της από 28-05-2013 

προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και της  

ανώνυμης εταιρίας "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε" για την υλοποίηση του έργου: 

"Αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων στις θέσεις 

"Παππάς" και "Μαυρότοπος"  » 

 

 

  

  Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα την 3η Οκτωβρίου , του έτους 2018, ημέρα 

της εβδομάδας Τετάρτη   και ώρα 13:45 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό 

Συμβούλιο συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση , ύστερα από την  με αριθ. πρωτ. 

28432 /  28/09/2018  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε 

σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 67  του Ν.3852/2010.  

 

 Ήταν  δε παρόντες, από τα μέλη του Δ.Σ., οι κ.κ. :  

 1) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΤΣΙΔΗΣ 

 2) ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΛΕΚΑΣ 

 3) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ 

 4) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

 5) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ  

 6) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ 

 7) ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΡΑΧΙΟΛΟΓΛΟΥ 

 8) ΣΑΒΒΑΣ ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ 

 9) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ 

 10) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

 11) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΓΓΛΙΑΣ 

 12) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ  

 13) ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΤΑΜΙΔΗΣ 

 14) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ 

 15) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΗΤΑΚΗΣ 

 16) ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΤΕΡΖΗΣ 

 17) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΣ 

 18) ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ 

 19) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ 

 20) ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΡΤΑΝΗΣ 

 21) ΣΑΒΒΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ 

 22) ΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΝΙΔΟΥ 

 23) ΦΑΝΗ ΤΡΕΛΛΗ 

 24) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ 

 25) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ 

 26) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ 

 27) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ 

 

 

 

 και δεν  προσήλθαν οι κ.κ. : 

 1) ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΙΩΓΑΣ 

 2) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΠΗΛΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 

 3) ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΚΟΣ 

 4) ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΣΟΝΙΔΟΥ - ΣΚΕΥΑ 

 5) ΕΛΕΝΗ ΙΝΤΖΕΠΕΛΙΔΟΥ-

ΣΥΤΜΑΛΙΔΟΥ 

 6) ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΥΖΑΣ 

 7) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ  

 8) ΜΑΡΙΟΣ ΓΟΥΔΟΥΛΑΚΗΣ 

 9) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΥΜΙΑΝΙΔΗΣ 
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 10) ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΕΪΧΑΜΠΕΡΗΣ 

 11) ΠΑΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 

 12) ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ 

 13) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΑΝΙΔΗΣ 

 14) ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΒΕΓΛΕΚΤΣΗΣ 

 

 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία  (σε σύνολο  

αριθμού  συμβούλων 41 παρευρίσκονταν οι 27 , αποτελούντες  την απόλυτη 

πλειοψηφία αυτού) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96, παράγραφος 2, του 

Ν.3463/8-6-2006 «Το Συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόν το ήμισυ πλέον 

ενός του αριθμού των μελών του», εισέρχεται  στην συζήτηση των θεμάτων, 

παρόντος του Δημάρχου κ. Ευάγγελου Λαμπάκη. 

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  κ. Κωνσταντίνος Γκοτσίδης κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης. 

 Πριν από τη  συζήτηση  των  θεμάτων  της  ημερήσιας   διάταξης, ο 

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Γκοτσίδης  ρωτά τα μέλη 

του Δημοτικού Συμβουλίου αν  δέχονται  να συζητήσουν εκτός ημερήσιας διάταξης 

το θέμα «Έγκριση ή μη επικαιροποίησης της από 28-05-2013 

προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και της  

ανώνυμης εταιρίας "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε" για την υλοποίηση του έργου: 

"Αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων στις θέσεις 

"Παππάς" και "Μαυρότοπος" » 

Αφού τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου αποφάνθηκαν ομόφωνα  για  τη 

συζήτηση του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7  του  ν.  

3852/2010, , ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ.  Κωνσταντίνος 

Γκοτσίδης,  δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσίας 

Δόμησης, κ.Κουκουράβα Γεώργιο, ο οποίος ως εισηγητής του θέματος, λέει τα 

εξής: 

«Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι, 

 

με την 339/18 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξ/πολης εγκρίθηκε  η 

τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης 

και της  ανώνυμης εταιρίας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε» για την υλοποίηση του έργου: 

«Αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων στις θέσεις 
«Παππάς» και «Μαυρότοπος» 

Με το με αρ. πρωτ. 16901/30-08-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας –Θράκης για τη νομιμότητα της απόφασης του θέματος , έγιναν 

επισημάνσεις σχετικά με σημεία της προγραμματικής σύμβασης που χρήζουν 

λεπτομερέστερης περιγραφής και αφορούν στο αντικείμενο της, τα δικαιώματα και 

τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων και άλλες, όπως προκύπτει  από το άρθρο 
100 παρ. 2 του Ν3852/2010. 

Σύμφωνα με το άρθρο 1/προοίμιο της Προγραμματικής σύμβασης με τίτλο: « 

Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης απορριμμάτων στις θέσεις «Παπάς» 
και ¨Μαυρότοπος» του Δήμου Αλεξ/πολης : 

Ο Δήμος Αλεξ/πολης, ανέλαβε σύμφωνα με τους όρους του υφιστάμενου νομικού 

πλαισίου, την αποκατάσταση των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων 

(ΧΑΔΑ) που λειτουργούσαν στη χωρική του αρμοδιότητα στις θέσεις «Παπάς» και 

«Μαυρότοπος» με γνώμονα πρωτίστως την εξασφάλιση της προστασίας του 

περιβάλλοντος και της Δημόσιας Υγείας καθώς και την αναβάθμιση της ποιότητας 

ζωής των δημοτών του και προκειμένου να  συμμορφωθεί στην Εθνική και 

Κοινοτική Νομοθεσία.  

Προς τούτο ο Δήμος Αλεξ/πολης σύναψε ήδη την από 28-05-2013 προγραμματική 

σύμβαση με την ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ , στην οποία μεταβίβασε την αρμοδιότητα 

υλοποίησης του έργου με τίτλο: Αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης 

απορριμμάτων στις θέσεις «Παππάς» και «Μαυρότοπος», καθώς δεν είχε την 
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απαιτούμενη διαχειριστική επάρκεια για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, 

σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις της προγραμματικής περιόδου 2007-

2013 με σκοπό να λειτουργήσει αυτή ως δικαιούχος του ανωτέρω έργου, έναντι 

της ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π ΠΑΜΘ , αναλαμβάνοντας τη σύνταξη 

φακέλου και την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του ανωτέρω έργου ( από το 

αντίστοιχο επιχειρησιακό πρόγραμμα 2007-2013 με κωδ. 340031) καθώς και την 

διενέργεια των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης και την 
παρακολούθηση εκτέλεσης του εως και την ολοκλήρωση του.  

Ήδη η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε , δυνάμει της ανωτέρω  πρ/κής σύμβασης ενέταξε την 

κατασκευή του  ανωτέρω έργου στο Ε.Π ¨Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 

2007-2013» ενώ διενήργησε όλες τις τις νόμιμες διαδικασίες για την ανάδειξη 

αναδόχου, ήτοι την εργοληπτική εταιρία με την επωνυμία ¨ΝΑΟΥΜ Σ.Θ. Α.Τ.Ε» , 

όπως αυτή ήδη υποκαταστάθηκε στην εκτέλεση του έργου από την Κ/Ξ  “thalis 

SA-Ναούμ Σ.Θ Α.Τ.Ε», η οποία ανέλαβε την εκτέλεση του , υπογράφοντας προς 

τούτο την από 25-09-2015 σύμβαση ανάθεσης έργου. 

 Επειδή ωστόσο η ολοκλήρωση του ανωτέρω έργου δεν επιτεύχθηκε εντός της 

οριζόμενης από το ανωτέρω χρηματοδοτικό πρόγραμμα προθεσμίας, για λόγους οι 

οποίοι δεν μπορούσαν να προβλεφθούν κατά το χρόνο σύναψης της σύμβασης 

ανάθεσης του ανωτέρω έργου και το χρηματοδοτικό πρόγραμμα « Περιβάλλον και 

Αειφόρος ανάπτυξη 2007-2013» , ήδη έχει ολοκληρωθεί, καθίσταται πλέον 

επιβεβλημένη για την απρόσκοπτη συνέχιση της χρηματοδότησης του έργου, η 

ένταξη του σε τρέχοντα χρηματοδοτικά προγράμματα, πρόθεση δε του Δήμου 

Αλεξ/πολης, ως δυνητικού δικαιούχου, είναι η ένταξη του στο πρόγραμμα 

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» που πρόκειται  να υλοποιηθεί βάσει της ΚΥΑ με αρ. 13022/24-04-

18 από την Δ/νση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου 

Εσωτερικών και δύναται να χρηματοδοτήσει την εκπόνηση δράσεων των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδικοίηκησης Α΄και Β΄βαθμού σχετικών με την 
αποκατάσταση ΧΑΔΑ. 

Για το λόγο αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη συνάπτουν, σε συνέχεια και 

επικαιροποίηση  της από 28-05-2013 προγραμματικής σύμβασης, την παρούσα , 

με σκοπό την εξασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης και την παρακολούθηση 

της υλοποίησης του ανωτέρω έργου, το οποίο παρέμεινε ημιτελές , με την 

συμπλήρωση των αναγκαίων παρεμβάσεων που θα εξασφαλίσουν την αρτιότητα  

και τη λειτουργικότητα του εως και την ολοκλήρωση του, συμβάλλοντας 
αποτελεσματικά στη βελτίωση των συνθηκών υγιεινής των οικισμών της περιοχής. 

Τα μέλη της κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης υποβάλλουν την σχετική εισήγηση 

στα αρμόδια όργανα των συμβαλλόμενων μερών προς έγκριση και για την 

επικαιροποίηση της από 28-05-2013 προγραμματικής σύμβασης του αρ. 22 του 

Ν3614/2007 , μετά από αιτιολογημένη απόφαση των αρμόδιων οργάνων των 

συμβαλλόμενων μερών και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 16901/30-08-

2018 έγγραφο της αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης, 

 Για τους λόγους αυτούς εισηγούμαι: 

1. Την έγκριση του σχεδίου επικαιροποίησης της  από 28-05-2013 

προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αλεξ/πολης και της ΕΓΝΑΤΙΑ 

Α.Ε για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: « Αποκατάσταση Χώρων 

Ανεξέλεγκτης Διάθεσης απορριμμάτων στις θέσεις «Παπάς» και 

¨Μαυρότοπος» ‘όπως αυτό παρουσιάζεται. 

2. Την έγκριση του 4ου πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης της 
προγραμματικής σύμβασης , όπως αυτό παρουσιάζεται  

3.  Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου κ. Ευαγγέλου Λαμπάκη, για την 

υπογραφή του σχεδίου επικαιροποίησης της από 28-05-2013 

προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αλεξ/πολης και της ΕΓΝΑΤΙΑ 
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Α.Ε για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: « Αποκατάσταση Χώρων 

Ανεξέλεγκτης Διάθεσης απορριμμάτων στις θέσεις «Παπάς» και 

¨Μαυρότοπος, Συνολικού προϋπολογισμού 2.448.969,80 €». 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των Κυρίων 

Συμβούλων μετά το τέλος της οποίας, το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την 

εισήγηση και τη συζήτηση, έλαβε υπόψη τα σχετικά έγγραφα και διατάξεις, καθώς 

και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας,  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Εγκρίνει  το σχέδιο επικαιροποίησης της  από 28-05-2013 προγραμματικής 

σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αλεξ/πολης και της ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε για την 

υλοποίηση του έργου με τίτλο: « Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης 

Διάθεσης απορριμμάτων στις θέσεις «Παπάς» και ¨Μαυρότοπος» όπως αυτό 
παρουσιάζεται. 

2. Εγκρίνει το 4ο πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης της 
προγραμματικής σύμβασης , όπως αυτό παρουσιάζεται.  

3. Εξουσιοδοτεί τον κ.Δήμαρχο,  κ. Ευάγγελο Λαμπάκη, όπως  υπογράψει το 

σχέδιο επικαιροποίησης της από 28-05-2013 προγραμματικής σύμβασης 

μεταξύ του Δήμου Αλεξ/πολης και της ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε για την υλοποίηση του 

έργου με τίτλο: « Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης 

απορριμμάτων στις θέσεις «Παπάς» και ¨Μαυρότοπος, συνολικού 
προϋπολογισμού 2.448.969,80 €. 

 Συνημμένα το Παράρτημα ΙΙ, Υπόλοιπα Ανεκτέλεστα Σύμβασης και 

Εργασίες Συμπληρωματικής Σύμβασης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσης. 

 

 

 Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται την ίδια μέρα. 

 

Ο Πρόεδρος        Τα μέλη 

Ακολουθούν υπογραφές 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

 

 

 

 

 Κωνσταντίνος Γκοτσίδης  
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   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

για την υλοποίηση του Έργου με τίτλο:  

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΑ-ΔΑ) 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ στις θέσεις «Παππάς» και «Μαυρότοπος Δ. 

Αλεξανδρούπολης» 

 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Α.  ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  Π.Ε. ΕΒΡΟΥ  

B.   ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΑΡΘΡΟ 1.  ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

ΑΡΘΡΟ 2.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 3.  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 4.  ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 5.  ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ   

ΑΡΘΡΟ 6.  ΣΥΜΒΑΣΗ ΈΡΓΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 7.  ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 8.  ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ  
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ΑΡΘΡΟ 9. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ  

ΑΡΘΡΟ 10. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ   

ΑΡΘΡΟ 11. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 12. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

 

Στην Θεσσαλονίκη, σήμερα την ..…η ………. ημέρα …………………. οι παρακάτω φορείς 

που θα κα-λούνται στο εξής "Συμβαλλόμενοι": 

  

1. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, Π.Ε. Έβρου (Λ. Δημοκρατίας 306, Αλεξανδρούπολη) 

με ΑΦΜ 997712303, Δ.Ο.Υ. Αλεξανδρούπολης, νόμιμα εκπροσωπούμενος για την 

υπογραφή της παρούσας από τον Δήμαρχο κ. Ευάγγελο Λαμπάκη, δυνάμει της υπ’ 

αριθμ. 290/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμ-βουλίου αυτού, αποκαλούμενος 

εφεξής στην παρούσα «Kύριος του Έργου».  

2.  Η Εταιρία με την επωνυμία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» (Ε.Ο.Α.Ε)  που εδρεύει στο 

Δήμο Θεσσαλονίκης (οδός ………………….. ) με ΑΦΜ ………………….., Δ.Ο.Υ. 

Θεσσαλονίκης και νομίμως εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας από 

τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. …………………………., δυνάμει της υπ’ αριθμ. …../201…. ειδικής 

απόφασης του Δ.Σ. αυτής, αποκαλούμενη εφεξής στην παρούσα «Φορέας 

Υλοποίησης».  

 

Έχοντας υπόψη τις κάτωθι διατάξεις, ρυθμίσεις και προβλέψεις: 

• Το άρθρο 225 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων» (ΦΕΚ. Α΄ 114/08-01-2006)  

• Τις διατάξεις του άρθρου 100 Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

(ΦΕΚ Α΄ 87/07-06-2010), όπως τρο-ποποιήθηκε και ισχύει. 

• Την Κ.Υ.Α. 29407/3508 (ΦΕΚ 1572.Β/16.12.2002) «Μέτρα και όροι για την 

υγειονομική ταφή των αποβλήτων».  

• Το άρθρο 12 του Ν. 1650/86, όπως ισχύει. 

• Τις διατάξεις των άρθρων 14, 16, την παράγραφο 1 του άρθρου 29, σε 

συνδυασμό με το εδάφιο β του άρθρου 3, το άρθρο 44 και την παράγραφο 5 του 
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άρθρου 57 του Ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση 

με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − 

Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ 24 Α΄). 

• Τις διατάξεις των άρθρων 13 έως και 17 του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για 

την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση 

Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85 Α΄). 

• τη παρ. 6 του άρθρου 109 του Ν.3852/10 και άρθρ. 10 Ν. 4071/12 όπως 

αντικαταστάθηκαν με το άρθρ. 4 της ΠΝΠ 31/31-12-12 (ΦΕΚ-256 Α/31-12-12) καθώς 

και την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. 532/7-1-13 (ΑΔΑ: ΒΕΦ3Ν-ΥΧ1) : Ενημέρωση επί των 

διατάξεων της από 31-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α'256/31-12-

2012 )  

• Την εγκύκλιο 3882/13-4-2010 «Εκτέλεση απόφασης ΔΕΚ στην υπόθεση 

C502-03. Παύση Λει-τουργίας Χ.Α.Δ.Α.» των Υπουργείων Περιβάλλοντος Ενέργειας 

& Κλιματικής Αλλαγής και Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης.  

• Την εγκύκλιο ΥΠΕΚΑ υπ’ αριθμ. οικ. 129043/4345/8–7–2011 με θέμα: 

«Εφαρμογή νομοθεσί-ας για τη διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων». 

• Την απόφαση 2003/33/ΕΚ του Συμβουλίου για τον καθορισμό κριτηρίων και 

διαδικασιών αποδοχής των αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής ταφής 

σύμφωνα με το άρθρο 16 και το πα-ράρτημα ΙΙ της οδηγίας 1999/31/ΕΚ (ΕΕ L 

11/16.1.2003/σελ. 27). 

• Την με αριθμ. πρωτ. Οικ.103731/1278/13-5-2004 Εγκύκλιο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 

για τη διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων.  

• Τον Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρε-σιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ). 

• Το από 26-07-2002 Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΑΜΘ 

(ΠΕΣΔΑ), όπως αυτό αναθεωρήθηκε με τις υπ’αριθμ. 4292/14-11-2006 και 9424/03-

09-2009 αποφάσεις του Γ.Γ. Περιφέρειας Α.Μ.Θ. ) και την υπ’αριθμ. οικ. 

61076/5267/15-12-2016  ΚΥΑ των Υπουρ-γών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας (ΦΕΚ 4123 Β/21-12-2016). 

• Τις αριθμ. οικ. 4194/27-05-2015, 6749/03-09-2015, 3291/05-09-2016 και 

4895/20-12-2017 απο-φάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης περί 

Σχεδίου Δράσης για την αντιμετώπιση της οριστικής παύσης και αποκατάστασης 

εναπομεινάντων ΧΑΔΑ στα γεωγραφικά όρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας Θράκης  
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• Τη ΚΥΑ Δ17/02/112/ΦΝ393 του Υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ και του Υφυπουργού 

ΟΙΑΝ, με την οποία δόθηκε στην Ε.Ο.Α.Ε. η δυνατότητα να αναλαμβάνει από τους 

κατά νόμο αρμόδιους για τη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Φορείς (Δήμους ή 

ΦΟΔΣΑ) τη μελέτη και κατασκευή των έργων αποκατάστασης ΧΑΔΑ της χώρας, 

εκτός των Περιφερειών Αττικής και Δυτικής Μα-κεδονίας, προβαίνοντας σε όλες τις 

απαιτούμενες κατά τον νόμο σχετικές ενέργειες. 

• Την υπ’αριθμ. 70.001/25-10-2010 απόφαση του Δημάρχου 

Αλεξανδρούπολης με την οποία ορί-ζεται η Ε.Ο.Α.Ε. δικαιούχος υποβολής της 

πρότασης για ένταξη στο αντίστοιχο επιχειρησιακό πρόγραμμα Περιβάλλον και 

Αειφόρος Ανάπτυξη και αρμόδια για την μελέτη και κατασκευή των έργων 

αποκατάστασης των ΧΑΔΑ.  

• Το με αριθ. Εγγραφής ………………. Πιστοποιητικό για το Σύστημα 

Διαχειριστικής Επάρκειας σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 της εταιρίας 

TUV AUSTRIA HELLAS, με το ο-ποίο επιβεβαιώνεται η διαχειριστική επάρκεια της 

ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΣ Α.Ε.. 

• Την από 28-05-2013 προγραμματική σύμβαση του άρθρου 22 του Ν. 

3614/2007 μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και της εταιρίας με την επωνυμία 

«ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΑ-ΔΑ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ στις θέσεις «Παππάς» και 

«Μαυρότοπος» Δήμου Αλεξανδρού-πολης. 

• Την από 25-09-2015 σύμβαση κατασκευής του έργου με τίτλο : «Έργα 

αποκατάστασης εννέα Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) στους 

Δήμους Ν. Ζίχνης, Αμφίπολης και Βισαλτίας της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών» - 

«Έργα Αποκατάστασης έξι ΧΑΔΑ στο Δ. Σιντικής και δύο ΧΑΔΑ στο Δ. Ηράκλειας της 

Περιφερειακής Ενότητας Σερρών» - «Έργα αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης 

Διάθεσης Απορριμμάτων στις θέσεις "Παππάς" και "Μαυρότοπος" του Δήμου 

Αλεξανδρούπολης» μεταξύ της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΕ και της Ερ-γοληπτικής Εταιρίας 

με την επωνυμία «ΝΑΟΥΜ Σ.Θ. Α.Τ.Ε.», όπως αυτή ήδη υποκαταστάθη-κε στην 

εκτέλεση του έργου από την Κοινοπραξία «THALIS S.A. - ΝΑΟΥΜ Σ.Θ. Α.Τ.Ε». 

• Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 

2007-2013 με κωδικό 340031 

• Την αριθμ. 13022/24-04-2018 ΚΥΑ περί εφαρμογής Ειδικού Προγράμματος 

Επενδυτικών Δα-νείων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α΄και Β΄ βαθμού 

με την ονομασία «ΦΙ-ΛΟΔΗΜΟΣ» για την χρηματοδότηση δράσεων αποκατάστασης 

Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθε-σης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ)   

• Την από ……………….. απόφαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της 

από 28-05-2013 προγραμματικής σύμβασης. 
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• Την υπ’ αριθμ. ……………… απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Αλεξανδρού-πολης περί έγκρισης του σχεδίου της παρούσας προγραμματικής 

σύμβασης και την υπ’αριθμ. …… απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.  

• Την υπ’ αριθ. ……………. απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας 

με την επωνυμία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» περί έγκρισης του σχεδίου της παρούσας 

προγραμματικής σύμ-βασης. 

 

συμφωνούν και συναποδέχονται τα παρακάτω: 

 

ΑΡΘΡΟ 1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

 

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, ανέλαβε σύμφωνα με τους όρους του υφιστάμενου 

νομικού πλαισίου, την αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης 

Αποβλήτων (Χ.Α.Δ.Α.) που λειτουργούσαν στη χωρική του αρμοδιότητα στις θέσεις 

"Παππάς" και "Μαυρότοπος" με γνώμονα πρωτίστως την εξασφάλιση της 

προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας καθώς και την αναβάθμιση 

της ποιότητας ζωής των δημοτών του και προκειμένου να συμμορφωθεί στην 

εθνική και κοινοτική νομοθεσία. 

Προς τούτο o Δήμος Αλεξανδρούπολης σύναψε ήδη την από 28-05-2013 

προγραμματική σύμβαση με την Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ 

Α.Ε.», στην οποία μεταβίβασε την αρμοδιότητα υλοποίησης του έργου με τίτλο 

«Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων στις θέσεις 

"Παππάς" και "Μαυρότοπος" του Δήμου Αλεξανδρούπολης», καθώς δεν είχε την 

απαι-ούμενη διαχειριστική επάρκεια για την υλοποίηση του συγκεκριμένου 

«Έργου», σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις της προγραμματικής περιόδου 

2007-2013, με σκοπό να λειτουργήσει αυτή ως δικαιούχος του ανωτέρω Έργου 

έναντι της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ», αναλαμβάνοντας την σύνταξη φακέλου και την υποβολή πρότασης 

χρηματοδότησης του ανωτέρω «Έργου» από το αντίστοιχο Επιχειρησιακό Πρό-

γραμμα 2007-2013 με κωδικό 340031 καθώς και την διενέργεια των σχετικών 

διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης και την παρακολούθηση εκτέλεσής του έως 

και την ολοκλήρωσή του. 

 

Ήδη η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., δυνάμει της ανωτέρω προγραμματικής σύμβασης 

ενέταξε την κατα-σκευή του ανωτέρω έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
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«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α-ΝΑΠΤΥΞΗ» 2007-2013 ενώ διενήργησε όλες τις 

νόμιμες διαδικασίες για την ανάδειξη αναδόχου του, ήτοι την Εργοληπτική Εταιρία 

με την επωνυμία «ΝΑΟΥΜ Σ.Θ. Α.Τ.Ε.», όπως αυτή ήδη υποκαταστά-θηκε στην 

εκτέλεση του έργου από την Κοινοπραξία «THALIS S.A. - ΝΑΟΥΜ Σ.Θ. Α.Τ.Ε», η 

οποία ανέλαβε την εκτέλεσή του, υπογράφοντας προς τούτο την από 25-09-2015 

σύμβαση ανάθεσης έργου. 

Επειδή ωστόσο η ολοκλήρωση του ανωτέρω Έργου δεν επιτεύχθηκε εντός της 

οριζόμενης από το α-νωτέρω χρηματοδοτικό πρόγραμμα προθεσμίας, για λόγους οι 

οποίοι δεν μπορούσαν να προβλεφθούν κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης 

ανάθεσης του ανωτέρω έργου και το χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2007-2013 ήδη έχει ολοκληρωθεί, καθίσταται πλέον 

επιβεβλημένη για την απρόσκοπτη συνέχιση της χρηματοδότησης του έργου, η 

ένταξή του σε τρέχοντα χρηματοδοτικά προγράμματα, πρόθεση δε του Δήμου 

Αλεξανδρούπολης, ως δυνητικού δικαιούχου, είναι η ένταξή του στο πρόγραμμα με 

την ονομασία «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» που πρόκειται να υλοποιηθεί βάσει της ΚΥΑ με αριθμ. 

13022/24-04-2018 από τη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του 

Υπουργείου Εσωτερικών και δύναται να χρηματοδοτήσει την εκπόνηση δράσεων 

των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α΄και Β΄ βαθμού σχετικών με την 

αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ). 

Για τον λόγο αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη συνάπτουν, σε συνέχεια και 

κατ’επικαιροποίηση της από 28-05-2013 προγραμματικής σύμβασης, την παρούσα, 

με σκοπό την εξασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης και την παρακολούθηση της 

υλοποίησης του ανωτέρω έργου, το οποίο παρέμεινε ημιτελές, με τη συμπλήρωση 

των αναγκαίων παρεμβάσεων που θα εξασφαλίσουν την αρτιότητα και 

λειτουργικότητά του έως και την ολοκλήρωσή του, συμβάλλοντας αποτελεσματικά 

στη βελτίωση των συνθηκών υγιεινής των οικισμών της περιοχής.  

Το ανωτέρω Έργο είναι σύμφωνο με το από 26-07-2002 Περιφερειακό Σχέδιο 

Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 

όπως αυτό αναθεωρήθηκε με τις υπ’αριθμ. 4292/14-11-2006 και 9424/03-09-2009 

αποφάσεις του Γ.Γ. Περιφέρειας Α.Μ.Θ. ) και την υπ’αριθμ. οικ. 61076/5267/15-12-

2016  ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ε-νέργειας (ΦΕΚ 4123 

Β/21-12-2016) και επιτυγχάνει τους δεσμευτικούς στόχους που προβλέπει η ι-

σχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία προς αποτροπή επιβολής δυσμενών 

κυρώσεων εις βάρος του Δήμου Αλεξανδρούπολης. 

 

Επειδή σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις του Ειδικού Προγράμματος 

Επενδυτικών Δανείων «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» απαιτείται η επιβεβαίωση πλήρους 

διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας των Δικαιούχων ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού 

πριν από την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησής τους, προκειμένου να επιτευχθεί 
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ο στόχος που τίθεται για την αποτελεσματική και αποδοτική διοίκηση και 

διαχείριση των εντασσόμενων στο Πρόγραμμα αυτό έργων. Ο Δήμος 

Αλεξανδρούπολης διαθέτει μεν την απαραίτητη κατά τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις 

του ανωτέρω χρηματοδοτικού Προγράμματος, διοικητική ικανότητα για την 

εκτέλεση έργων, υπηρεσιών και προμηθειών πλην όμως υλοποιεί την ίδια περίοδο 

ήδη σημαντικό αριθμό άλλων έργων, ώστε να καθίσταται πλέον δυσχερής η 

αυτοδύναμη παρακολούθηση ενός σύνθετου, ιδιαίτερων απαιτήσεων και υψηλού 

προϋπολογισμού έργου, όπως το ανωτέρω. 

Περαιτέρω,  ο Δήμος Αλεξανδρούπολης ήδη σύναψε προς τούτο, ήτοι για την 

υλοποίηση του ανωτέρω έργου την από 28-05-2013 προγραμματική σύμβαση με 

την Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «Ε-ΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», η οποία διαθέτει 

επιβεβαίωση διαχειριστικής και διοικητικής ικανότητας που απαιτείται για την 

υλοποίηση του ανωτέρω έργου και πλήρως στελεχωμένες και οργανωμένες 

Υπηρεσίες με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με τεχνογνωσία και με 

ιδιαίτερα σημαντική και εφαρμοσμένη εμπειρία στο σχεδιασμό και υλοποίηση 

έργων Αποκατάστασης ΧΑΔΑ, και μπορεί να διαθέσει στελέχη της, ώστε να καταστεί 

δυνατή με την σύμπραξή της, μετά τη κατάρτιση και κατάθεση από τον Δήμο 

Αλεξανδρούπολης ως δυνητικού δικαιούχου έναντι της Διεύθυνσης Οικονομικής και 

Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών πλήρους φακέλου για τη 

χρηματοδότηση της υλοποίησης του ανωτέρω ημιτελούς Έργου, η άρτια 

διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών ανάθεσης και επίβλεψης των εργασιών 

εκτέλεσης του εν λόγω έργου έως και την οριστική παραλαβή του.  

Για την εξυπηρέτηση λοιπόν της ολοκλήρωσης υλοποίησης του ανωτέρω έργου με 

τίτλο «Αποκατά-σταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (Χ.Α.Δ.Α.) 

στις θέσεις "Παππάς" και "Μαυρό-τοπος" του Δήμου Αλεξανδρούπολης» με πόρους 

θα προέρχονται από τρέχοντα χρηματοδοτικά προ-γράμματα και συγκεκριμένα από 

το Ειδικό Πρόγραμμα Επενδυτικών Δανείων με την ονομασία «ΦΙ-ΛΟΔΗΜΟΣ» που 

πρόκειται να υλοποιηθεί βάσει της ΚΥΑ με αριθμ. 13022/24-04-2018 από τη Διεύ-

θυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, και 

προκειμένου να καλυφθεί το έλλειμμα επαρκούς διαθέσιμου εξειδικευμένου 

προσωπικού του Κυρίου του ανωτέρω Έργου Δήμου Αλεξανδρούπολης, για τη 

διασφάλιση της άρτιας διενέργειας των διαδικασιών ανάθεσης προς όφελος της 

επιτάχυνσης της υλοποίησης και την ενίσχυση της παρακολούθησης της ποιότητας 

του έργου και τη παρακολούθηση της εκτέλεσής του, συνάπτεται, σε συνέχεια και 

κατ’επικαιροποίηση της από 28-05-2013 προγραμματικής σύμβασης, η παρούσα 

προγραμματική σύμβαση σύμφωνα με τα ορι-ζόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 3852/10 

μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και της Ανώνυμης Εταιρί-ας με την επωνυμία 

«ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», για την επίτευξη του σκοπού της ορθολογικής και 

περιβαλλοντικά ενδεικνυόμενης διαχείρισης των υποδομών ανεξέλεγκτης διάθεσης 

στερεών αποβλήτων που λειτουργούσαν στη χωρική του αρμοδιότητα, σύμφωνα με 
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τους όρους του υφιστάμενου νομικού πλαισίου προστασίας του περιβάλλοντος και 

με την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των διαθέσιμων πό-ρων. 

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της παρούσης συμβάσεως, αποτελεί η υλοποίηση του Έργου με τίτλο 

«Αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (Χ.Α.Δ.Α.) στις 

θέσεις "Παππάς" και "Μαυρότοπος" του Δήμου Αλεξανδρούπολης» («το Έργο»), 

από τον Κύριο και δικαιούχο χρηματοδότησης του «Έργου» Δήμο Αλεξανδρούπολης 

με την σύμπραξη της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο-ΔΟΣ Α.Ε.» ως 

Φορέα Υλοποίησής του.  

Ειδικότερα, ο Κύριος του Έργου, αναλαμβάνει να λειτουργεί ως δικαιούχος έναντι 

της αρμόδιας Διεύθυνσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου 

Εσωτερικών, ανταποκρινόμενος στις απαιτήσεις που ορίζονται στους όρους 

χρηματοδότησης της απόφασης ένταξης του Ειδικού Προγράμματος Επενδυτικών 

Δανείων με την ονομασία «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» που πρόκειται να υλοποιηθεί βάσει της 

ΚΥΑ με αριθμ. 13022/24-04-2018.  

Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» στο πλαίσιο υλοποίησης 

του «Έργου» και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης αναλαμβάνει δια των 

αρμοδίων υπηρεσιών της την αρμοδιότητα να λειτουργήσει ως Φορέας Υλοποίησης 

του «Έργου» έχουσα τις αρμοδιότητες που εμππτουν ως εκ της φύσεώς του στις 

αρμοδιότητες Αναθέτουσας Αρχής τόσο για τη λειτουργία της σύμβα-σης με τον 

ανάδοχο όσο και για την παρακολούθηση και την εν γένει διοίκηση του έργου. 

Στα πλαίσια της από 28-05-2013 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου 

Αλεξανδρούπολης και της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» υποβλήθηκε πρόταση 

χρηματοδότησης της Έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2007-2013 και ήδη εκτελέστηκαν οι παρακάτω ενέργειες:  

1) Ωρίμανση του «Έργου» (έλεγχος πληρότητας, σύνταξη και θεώρηση μελετών 

και λήψη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων). 

2) Οργάνωση και σχεδιασμός υλοποίησης του «έργου». 

3) Σύνταξη και υποβολή του Τεχνικού Δελτίου της Πράξης για την ένταξη στο 

ΕΠ. 

4) Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση τευχών διακήρυξης διαγωνισμών.  

5) Διενέργεια διαδικασιών διαγωνισμών, αξιολόγησης προσφορών και 

επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία περί Δημοσίων Συμβάσεων. 

Περαιτέρω, στα πλαίσια της παρούσας, η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία 

«ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» θα προβεί στην εκτέλεση των παρακάτω ενεργειών: 
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1) Στον Έλεγχο και παρακολούθηση τήρησης των σχετικών όρων της 

υφιστάμενης σύμβασης με τον ανάδοχο, η οποία θα πρέπει να συνυπογραφεί και 

από τον Κύριο του Έργου, εφόσον οι ήδη γενόμενες εργασίες πρόκειται να 

τιμολογηθούν σε αυτόν και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 

2) Στην Υπογραφή των σχετικών αναγκαίων συμπληρωματικών συμβάσεων με 

τον ανάδοχο, οι οποίες συνυπογράφονται από τον Κύριο του Έργου, εφόσον οι 

εργασίες τιμολογούνται σε αυτόν. 

3) Στην Επίβλεψη υλοποίησης έργου - Διαχείριση και παρακολούθηση - 

εποπτεία της υλοποίησης του «Έργου». 

4) Στον Έλεγχο και παρακολούθηση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του 

Αναδόχου 

5) Στην Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του, έως και την οριστική παραλαβή.  

6) Στην Παρακολούθηση των χρηματοροών και στην υποστήριξη του Κυρίου 

του έργου στην εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του Έργου. 

7) Στην Παράδοση του ανωτέρω Έργου προς χρήση στον Κύριο του Έργου με 

πλήρη τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση  

 

Ο 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. Διευκρινίζεται ρητά στην 

περίπτωση αυτή ότι οι ανάδοχοι των τεχνικών έργων εκτελούν το έργο για 

λογαριασμό του Κυρίου του Έργου και ότι ο Φορέας Υλοποίησης ασκεί για 

λογαριασμό του Κυρίου του Έργου την αρμοδιότητα της Αναθέτουσας αρχής. 

Κατά τα λοιπά, ως προς τα αποφαινόμενα όργανα, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην 

ισχύουσα νομοθεσία. 

Για την υλοποίηση του ανωτέρω Έργου απαιτείται να γίνουν όλες οι απαραίτητες 

ενέργειες ώστε να υλοποιηθεί το αντικείμενό της με τη συνεργασία όλων των 

συμβαλλομένων και σύμφωνα με τους λοιπούς όρους που ακολουθούν στα 

επόμενα: 

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 
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Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και 

δικαιώματα: 

 

3.1. Ο Κύριος του Έργου, Δήμος Αλεξανδρούπολης, αναλαμβάνει: 

• Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, έναντι της 

αρμόδιας Διεύθυνσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου 

Εσωτερικών, ανταποκρινόμενος στις απαι-τήσεις που ορίζονται στους όρους 

χρηματοδότησης της απόφασης ένταξης του Ειδικού Προγράμ-ματος Επενδυτικών 

Δανείων με την ονομασία «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» που πρόκειται να υλοποιηθεί βάσει της 

ΚΥΑ με αριθμ. 13022/24-04-2018.  

• Να διευκολύνει με κάθε πρόσφορο τρόπο το επιστημονικό, διοικητικό και 

τεχνικό προσωπικό του Φορέα Υλοποίησης που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση 

του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων 

στοιχείων και πληροφοριών και σε κάθε άλλη ανάγκη του συναφή με την πρόοδο 

υλοποίησης της παρούσης. 

• Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του που γνωρίζουν σε βάθος τις 

δομές και τις λειτουργικές διαδικασίες του «Έργου» και ειδικότερα να διαθέσει για 

την εξυπηρέτηση της παρού-σης συμβάσεως εξειδικευμένο επιστημονικό 

προσωπικό αποτελούμενο από δύο τουλάχιστον πο-λιτικούς μηχανικούς ή 

μηχανικούς συναφούς εξειδίκευσης, το οποίο θα αναλάβει την επιστημονική 

συνδρομή του Φορέα Υλοποίησης του παρόντος Έργου εφόσον απαιτηθεί κατά τη 

πρόοδο των εργασιών που θα εκτελεσθούν για την εξυπηρέτηση του σκοπού της 

παρούσας συμβάσεως. 

• Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες 

που έχει στη διάθεσή του και να συνεργάζεται μαζί του για την κατάρτιση του 

Τεχνικού Δελτίου Έργου. 

• Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση 

σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του 

Έργου. 

• Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής 

χρηματοδότησης του Έργου μεριμνώντας για την ένταξή του στο Πρόγραμμα 

χρηματοδότησης «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» και για την απρόσκοπτη κατανομή των 

πιστώσεων. 

• Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για την πραγματοποίηση των 

πληρωμών του Έργου, με την υποστήριξη του Φορέα Υλοποίησης. 
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• Να διασφαλίσει τη διατήρηση της αρτιότητας του Έργου μετά την 

ολοκλήρωσή του.  

• Να συμμετέχει με έναν εκπρόσωπό του και να ορίσει έναν κοινό εκπρόσωπο 

με τους αναπληρωτές τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας 

σύμβασης προκειμένου να δια-σφαλισθεί η διεπιστημονική υποστήριξη, η 

αρτιότητα και η ταχύτητα ολοκλήρωσης του έργου. 

• Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού 

και την προβολή του Έργου.  

 

3.2. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει: 

• Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα 

και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του 

«Έργου», παρέχοντας όλα τα απαραί-τητα στοιχεία και σχετικές με το έργο του 

πληροφορίες που διαθέτει, μεριμνώντας ταυτόχρονα για τη διευκόλυνση της 

απρόσκοπτης πρόσβασης όλων των συμβαλλόμενων μερών σε αυτά με κάθε 

πρόσφορο μέσο.  

• Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη 

του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου. 

• Να συνεργαστεί με τον Κύριο του Έργου και να προβαίνει στις απαιτούμενες 

τροποποιήσεις του Τεχνικού Δελτίου του Έργου.  

• Να ολοκληρώσει την σύνταξη και την υπογραφή των σχετικών 

συμπληρωματικών Συμβάσεων Ανάθεσης με τον ανάδοχο σύμφωνα με τη σχετική 

νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του Έργου, στις οποίες θα 

συμβληθεί από κοινού με τον Κύριο του Έργου. 

• Να τηρεί και να συμμορφώνεται με όλες τις απορρέουσες από τη Σύμβαση 

«Έργου», υποχρεώσεις ως Αναθέτουσα Αρχή του «Έργου». 

• Να ελέγχει τις υποβληθείσες μελέτες ως προς την τήρηση συμβατικών 

ρυθμίσεων (περιβαλλοντικών όρων, προδιαγραφών, χώρων εκτέλεσης έργου κλπ). 

• Να παρακολουθεί την τήρηση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του 

«Έργου» σύμφωνα με το υποβληθέν πρόγραμμα κατασκευής από τον Ανάδοχο.  

• Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει 

βάσει των σχετικών συμβάσεων. 

• Να εξετάζει και να εγκρίνει τις προτεινόμενες από τον Ανάδοχο μεταβολές 

των τεχνικών του προσφορών και των προδιαγραφών της Αναθέτουσας Αρχής. 
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• Να παρακολουθεί την τήρηση του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του 

Αναδόχου. 

• Να παρακολουθεί την τήρηση των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής των 

εργαζομένων και της τήρησης όλων των περιβαλλοντικών απαιτήσεων. 

• Να επιθεωρεί την κατάσταση και την πρόοδο των εργασιών και να ελέγχει τη 

συμμόρφωση του Αναδόχου με τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τις 

Συμβάσεις του «Έργου», τις προδια-γραφές της Αναθέτουσας αρχής και την τεχνική 

προσφορά του Αναδόχου. 

• Να παρακολουθεί κατά την περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας, όλες τις 

απαιτούμενες δοκιμές - ελέγχους του έργου. 

• Να εντοπίζει έγκαιρα θέματα που οδηγούν σε διαφορές, αθέτηση 

υποχρεώσεων Αναδόχου, καθυστερήσεις από κινδύνους που έχει αναλάβει ο 

Ανάδοχος. 

• Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη 

του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του «Έργου» και να ενημερώνει 

τακτικώς την Κοινή Επιτροπή Παρακο-λούθησης της Σύμβασης για την Πρόοδο του 

«Έργου». 

• Να προβαίνει στις ενέργειες για την έκδοση του πρωτοκόλλου παραλαβής 

του «Έργου» μετά από την επιβεβαίωση της αρτιότητας του «Έργου» πριν από την 

έναρξη λειτουργίας του.  

• Να παρακολουθεί τις χρηματοροές του Έργου και τις πληρωμές του 

Αναδόχου κατά τα οριζόμενα στη Σύμβαση του «Έργου» σε συνεργασία με τον 

Κύριο του Έργου.  

• Να υποστηρίζει τον Κύριο του Έργου στην πραγματοποίηση των πληρωμών 

του έργου. 

• Να συμμετέχει με έναν εκπρόσωπό του και να ορίσει έναν κοινό εκπρόσωπο 

με τους αναπληρωτές τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας 

σύμβασης προκειμένου να δια-σφαλισθεί η διεπιστημονική υποστήριξη, η 

αρτιότητα και η ταχύτητα ολοκλήρωσης του «Έργου». 

• Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε 

συνεργασία με τον Κύριο του Έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  
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 Η από 25-09-2015 ενιαία δημόσια σύμβαση ανάθεσης έργου που 

υπογράφηκε μεταξύ της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΣ Α.Ε. και του αναδόχου της δημοπρασίας 

«ΝΑΟΥΜ Σ.Θ. ΑΤΕ», όπως αυτή ήδη υποκαταστάθηκε στην εκτέλεση του έργου από 

την κατασκευαστική  Κοινοπραξία «THALIS S.A. - ΝΑΟΥΜ Σ.Θ. Α.Τ.Ε», αφορά τρία 

υποέργα με διακριτούς προϋπολογισμούς:  

Υποέργο Α΄ το οποίο αφορά την αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης 

Απορριμμάτων των Δήμων Ν. Ζίχνης, Αμφίπολης και Βισαλτίας του Νομού Σερρών, 

με συμβατική δαπάνη  665. 576,46 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).  

 Υποέργο Β΄ το οποίο αφορά την αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης 

Διάθεσης Απορριμμάτων των Δήμων Σιντικής και Ηράκλειας του Νομού Σερρών, με 

συμβατική δαπάνη  1.363.164,27€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).  

Υποέργο Γ΄ που αφορά την αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης 

Απορριμμάτων του Δήμου Αλεξανδρούπολης του Νομού Έβρου, με συμβατική 

δαπάνη  1.179.640,47€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).  

Με την αλλαγή του ΦΠΑ από 23% σε 24% οι προϋπολογισμοί των τριών Υποέργων 

(Α’, Β’ και Γ’) της ανωτέρω σύμβασης διαμορφώθηκαν ως εξής : 

 

ΥΠΟΕΡΓΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Α’ (Νομός Σερρών) 667.226,47€ 

Β’ (Νομός Σερρών) 1.368.457,92€ 

Γ’ (Αλεξανδρούπολη) 1.189.018,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 3.224.702,39€ 

 

Ειδικότερα, το εκτελεσθέν μέρος του Υποέργου Γ΄ που αφορά την αποκατάσταση 

των Χώρων Ανεξέ-λεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων στις θέσεις "Παππάς" και 

"Μαυρότοπος" του Δήμου Αλεξανδρούπολης ανέρχεται στο ποσό των 268.330,69 € 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ενώ απομένουν ανεκτέλεστες εργασίες ύψους  

920.687,31 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

Επειδή ωστόσο, από τον χρόνο σύναψης της από 25-09-2015 αρχικής σύμβασης 

κατασκευής του ανωτέρω υποέργου μεταξύ της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΕ και της 

Εργοληπτικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΝΑΟΥΜ Σ.Θ. Α.Τ.Ε.», έως σήμερα, 

μετεβλήθησαν οι συνθήκες εκτέλεσης του υποέργου αυτού που αφορά στην 

αποκατάσταση του χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων στις θέσεις 

"Παππάς" και "Μαυρότοπος" του Δήμου Αλεξανδρούπολης, άνευ υπαιτιότητας της 

αναδόχου, δεδομένου ότι σ’αυτόν εναποτέθηκαν επιπλέον ποσότητες 
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απορριμμάτων, εκ τούτου δε, υφίσταται ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών 

εργασιών και παρεμβάσεων για την διαχείρισή τους, οι οποίες κατ’εκτίμηση των 

τεχνικών υπηρεσιών της Αναθέτουσας Αρχής «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» 

προϋπολογίζονται σε επιπλέον 1.528.282,58 €. Σημειώνεται ότι η αξία των 

απαιτούμενων συμπληρωματικών εργασιών για την εκτέλεση του ανωτέρω 

υποέργου όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, το 

οποίο προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της, αποτελεί 

το 47,39% του κόστους της από 25-09-2015 αρχικής σύμβασης, ήτοι δεν υπερβαίνει 

το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης, εκ τούτου δε, δύναται να συναφθεί για την 

εκτέλεσή τους συμπληρωματική σύμβαση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 

3669/2008 και του π.δ. 60/07. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, το συνολικό κόστος του έργου «Αποκατάσταση των Χώρων 

Ανεξέλεγκτης Διά-θεσης Αποβλήτων (Χ.Α.Δ.Α.) στις θέσεις "Παππάς" και 

"Μαυρότοπος" του Δήμου Αλεξανδρούπολης» διαμορφώνεται στο ποσό των 

2.448.969,80 €, συμπεριλαμβανομένου εργολαβικού οφέλους, αναθεωρήσεων και 

απροβλέπτων και ΦΠΑ (ανάλογα αν πρόκειται για έργο, μελέτη, προμήθεια, 

υπηρεσία) και θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα με την ονομασία 

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» που πρόκειται να υλοποιηθεί βάσει της ΚΥΑ με αριθμ. 13022/24-04-

2018 από τη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου 

Εσωτερικών. Εκ του παραπάνω ποσού το ποσό των 920.687,31 ευρώ αφορά στην 

υφιστάμενη σύμβαση με τον Ανάδοχο σύμφωνα με την μελέτη (ως ανεκτέλεστο 

μέρος της σύμβασης του Υποέργου Γ’  με τον ανάδοχο συνολικού προϋπολογισμού 

σύμβασης 3.224.702,39 €) και το ποσό των 1.528.282,58 € ευρώ αφορά στην 

ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών και τη σύναψη συμπληρωματικών 

συμβάσεων.  

Η αποπληρωμή κάθε επιμέρους έργου/προμήθειας/ενέργειας θα γίνεται 

τμηματικά, μετά την παράδοσή του/της (όπου αυτό απαιτείται) και τον αντίστοιχο 

έλεγχο, την παραλαβή και αποδοχή της από τον Φορέα Υλοποίησης του Έργου, ο 

οποίος θα συντάσσει προς τούτο σχετική βεβαίωση-πιστοποίηση την οποία θα 

κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου για πληρωμή καθώς επίσης και στην Κοινή 

Επιτροπή Παρακ-λούθησης. 

Τα χρηματικά εντάλματα του Κυρίου του Έργου, θα εκδίδονται τμηματικά στο 

όνομα του Αναδόχου ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών της παρούσας. 

Τόπος πληρωμής ορίζονται τα γραφεία της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου 

Αλεξανδρούπολης. 
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Η υλοποίηση της παρούσης θα γίνει με βάση τη Τεχνική Περιγραφή, όπως αυτή 

ορίζεται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα και 

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. 

ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 (ΔΙΑΡΚΕΙΑ) εδ. 1 της από 28-05-2013 προγραμματικής 

σύμβασης «Η διάρ-κεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία 

υπογραφής της και λήγει με την ολοκλήρωση του Έργου και την παράδοσή του σε 

πλήρη λειτουργία από τον Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου».  Δεδομένου 

ότι το Υποέργο Γ΄ της από 25-09-2015 αρχικής εργολαβικής σύμβασης, ήτοι το 

υποέργο της αποκατάστασης των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων 

(Χ.Α.Δ.Α.) στις θέσεις "Παππάς" και "Μαυρότοπος" του Δήμου Αλεξανδρούπολης 

δεν έχει ολοκληρωθεί, η ανωτέρω προ-γραμματική σύμβαση παραμένει σε ισχύ, η 

δε διάρκεια της παρούσας σύμβασης, η οποία συνάπτεται κατ’επικαιροποίηση και 

αντικατάστασή της αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και καλύπτει όλο το 

χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης του Υποέργου Γ΄ και παράδοσής του σε πλήρη 

λειτουργία στον Κύριο του Έργου. Ειδικότερα η διάρκεια υλοποίησης του Υποέργου 

Γ΄ καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗ-ΜΑ Ι και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις της γίνονται 

κατά τη νόμιμη διαδικασία, μετά από σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής 

Παρακολούθησης. 

ΑΡΘΡΟ 6. ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Κάθε συμπληρωματική της υφιστάμενης Σύμβασης Ανάθεσης του Έργου θα 

καταρτισθεί μεταξύ του Φορέα Υλοποίησης και του αναδόχου με την σύμπραξη του 

Κυρίου του Έργου. Στη σύμβαση αυτή θα περιγράφονται με λεπτομέρεια ο ρόλος, οι 

αρμοδιότητες, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα εκάστου συμβαλλόμενου μέρους. 

Η υφιστάμενη από 25-09-2015 σύμβαση ανάθεσης θα τροποποιηθεί αναλόγως έτσι 

ώστε να καταστεί συμβαλλόμενος και ο Κύριος του Έργου. Ο Φορέας Υλοποίησης 

θα ασκεί, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, όλες τις 

αρμοδιότητες του Δημόσιου Φορέα. Η διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης θα 

ακολουθήσει την κείμενη διαδικασία που προβλέπεται για την ανάθεση δημοσίων 

συμβάσεων έργων. 

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, τα τιμολόγια, τα παραστατικά και τα 

απαιτούμενα φορολογικά στοιχεία, όπως τιμολόγια, δελτία αποστολής και λοιπά 

παραστατικά, θα εκδίδονται στο όνομα του Κυρίου του Έργου, o οποίος θα 

προβαίνει ακολούθως στις απαιτούμενες πληρωμές για την εξόφληση των 

λογαριασμών του Αναδόχου. Αντίγραφα όλων των παραστατικών και των 

χρηματικών ενταλμάτων που θα εκδίδονται από τον Κύριο του Έργου θα 

παραδίδονται συγχρόνως και στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης, 

προκειμένου να διευκολύνεται ο έλεγχος της προόδου υλοποίησης του 

αντικειμένου της σύμβασης και παρακολούθησης των πληρωμών του Αναδόχου. 
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ΑΡΘΡΟ 7. ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   

Τα συμβαλλόμενα μέρη αναθέτουν τη διοίκηση και το συντονισμό όλων των 

εργασιών για την επίτευξη του σκοπού της Σύμβασης, την τήρηση του 

χρονοδιαγράμματος και των λοιπών όρων σε κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, η 

οποία αποτελείται από τα εξής οριζόμενα από τον καθένα από τους 

συμβαλλόμενους πρόσωπα: 

1. Τον Κουκουράβα Γεώργιο .του Νικολάου, Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και 

Υπηρεσίας Δόμησης ως εκπρόσωπο του Δήμου Αλεξανδρούπολης με τον 

……………………………. του……………………,  …… (ιδιότητα) …... ως αναπληρωτή του. 

2. Τον Ουζουνίδη Γεώργιο  του ……………………, Πρόεδρο της ΔΕΥΑΑ ως εκπρόσωπο  

του Δήμου Αλεξανδρούπολης με τον ……………………………. του ………… …………,  …… 

(ιδιότητα) …... ως αναπληρωτή του. 

3. Τον Μαμσάκο  Χριστόδουλο του ……………………, Πρόεδρο και   εκπρόσωπο της 

ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ ……………………………. του ………… …………,  …… (ιδιότητα) …... ως 

αναπληρωτή του. 

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι η τήρηση των όρων της 

Προγραμματικής Σύμβασης, η πιστοποίηση υλοποίησης και παραλαβή του 

αντικειμένου της, η υποβολή αιτιολογημένων προτάσεων για την τροποποίηση των 

όρων της παρούσας σύμβασης ή την λύση της κατά τη νόμιμη διαδικασία, η 

υποβοήθηση της υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης, ο συντονισμός και η 

παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της 

παρούσας και για την τήρηση των όρων της, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των 

εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των 

συμβαλλομένων κάθε αναγκαίου μέτρου  και ενέργειας για την υλοποίηση της 

παρούσας και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, 

σχετικής με την ερμηνεία των όρων ή τον τρόπο εφαρμογής της και η οικονομική 

διαχείριση της συμβάσεως. 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εκλέγεται στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής, η 

οποία συγκαλείται κατά την υπογραφή της Σύμβασης και συνεδριάζει όποτε 

απαιτείται ή οποτεδήποτε ζητηθεί από οποιοδήποτε μέλος αυτής. 

Η Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Η ειδοποίηση των μελών της 

Επιτροπής γίνεται με έγ-γραφη πρόσκληση, στην οποία αναγράφονται τα θέματα 

της ημερήσιας διάταξης και κοινοποιείται σε αυτά τρεις τουλάχιστον μέρες πριν την 

τασσόμενη μέρα συνεδρίασής της. Η Επιτροπή συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι 

παρόντα όλα τα μέλη της και οι αποφάσεις, οι οποίες πρέπει να είναι 
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αιτιολογημένες, παίρνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν 

όλους τους συμβαλλόμενους φορείς. Κάθε τακτικό μέλος μπορεί να αντικατασταθεί 

από τον αναπληρωτή του. Στην περίπτωση αυτή τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν 

να ειδοποιήσουν έγκαιρα την αλλαγή στα λοιπά συμβαλλόμενα μέρη. Τα πρακτικά 

της Επιτροπής κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν. Χρέη γραμματέα 

εκτελεί μέλος της Επιτροπής. Οι λοιπές λεπτομέρειες για τη λειτουργία της Κοινής 

Επιτροπής καθορίζονται με αποφάσεις της. Τόπος συνεδριάσεων της Επιτροπής 

ορίζονται τα γραφεία της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. στο Δήμο Κομοτηνής. 

 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης δύναται με απόφασή της να συγκροτήσει ειδική 

"ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟ-ΠΗ" από ειδικό επιστημονικό προσωπικό, το οποίο οφείλουν να 

διαθέσουν τα συμβαλλόμενα μέρη, κατά τις στο άρθρο 3 της παρούσης 

υποχρεώσεις τους, στην οποία Επιτροπή αναθέτει τις ειδικές εργασίες της 

κατάρτισης των τευχών των Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου και την εν γένει 

παρακολούθηση του παραδοτέου έργου. Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ υποχρεούται να 

αναφέρεται διαρκώς, στην Επιτροπή Παρακολούθησης, να την ενημερώνει άμεσα 

για κάθε τι που αφορά στην πρόοδο της εκτέλεσης του έργου, να συνεργάζεται με 

αυτήν για κάθε θέμα που αφορά στο έργο της και να υποβάλει, στο τέλος κάθε 

ημερολογιακού μήνα, σε αυτήν έκθεση για το έργο που επιτελέστηκε. Η ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΠΙ-ΤΡΟΠΗ θα ακολουθεί τον κατά την κρίση της προσφορότερο τρόπο για την καλή 

εκτέλεση του έργου, η Επιτροπή Παρακολούθησης δικαιούται όμως να παρέχει για 

τον σκοπό αυτό οδηγίες, στις οποίες αυτή υποχρεούται να συμμορφώνεται. 

Τα πρακτικά της Επιτροπής κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν. 

ΑΡΘΡΟ 8. ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης που θεωρούνται 

όλοι σημαντικοί ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από 

οποιαδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στα υπόλοιπα το δικαίωμα να 

καταγγείλουν τη σύμβαση και να αξιώσουν κάθε θετική ή αποθετική ζημία τους από 

τον υπαίτιο. Ειδικότερα ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται εις ολόκληρο καθ’ όλη τη 

διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης έναντι του Κυρίου του Έργου 

της παρούσας για κάθε θετική ή αποθετική ζημία του και για οποιαδήποτε λόγο που 

θα έχει ως συνέπεια την μη καλή εκτέλεση των καθηκόντων του. Έναντι των τρίτων 

ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται εις ολόκληρο από κοινού με τον Κύριο του Έργου. 

Καθυστέρηση ή αδυναμία εκτελέσεως του έργου εν όλω ή εν μέρει στα πλαίσια της 

παρούσας Σύμβασης ή άλλη παράβαση όρου τινός αυτής, δεν συνιστούν αθέτηση 

των υποχρεώσεων των συμβαλλομέ-νων και δε συνεπάγονται ευθύνες τους, εάν 

οφείλονται αποδεδειγμένα σε λόγους ανωτέρας βίας . Οπωσδήποτε, εφόσον 

υπάρξει τέτοιος λόγος, έκαστος εκ των συμβαλλομένων οφείλει να ειδοποιεί τον 

ΑΔΑ: 6ΖΗΣΩΨΟ-6ΦΙ



 

22 

 

άλλο, χωρίς αμέλειά του περί τούτου, για την από κοινού αντιμετώπιση της 

δημιουργηθείσας εκ του λόγου αυτού καταστάσεως. 

Σε περίπτωση υπαίτιας καθυστέρησης ή πλημμελούς υλοποίησης της σύμβασης, 

σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, από υπαιτιότητα ενός των μερών, τότε το 

θιγόμενο συμβαλλόμενο μέρος δικαιούται να αξιώσει από το υπαίτιο 

συμβαλλόμενο μέρος ποινική ρήτρα 500 € για κάθε μήνα καθυστέρησης. 

ΑΡΘΡΟ 9 ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 

Ο Φορέας Υλοποίησης και ο Κύριος του Έργου εκπροσωπούνται δικαστικώς και 

εξωδίκως έναντι των τρίτων και μεταξύ τους κατά την ενάσκηση των καθηκόντων 

τους έως τη λήξη της σύμβασης δια των αρμοδίων οργάνων τους.  

ΑΡΘΡΟ 10. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων που αφορά την εκτέλεση και ερμηνεία 

της σύμβασης και που δε θα διευθετείται από την Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης θα επιλύεται από τα αρμόδια 

Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. 

ΑΡΘΡΟ 11. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Είναι δυνατή η διάθεση προσωπικού από τον ένα συμβαλλόμενο στον άλλον, 

προκειμένου να διευκολυνθεί η υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Η 

παραπάνω δυνατότητα θα αξιοποιηθεί μόνον στην περίπτωση που αυτό θεωρηθεί 

αναγκαίο και θα ζητηθεί από τον συμβαλλόμενο που είναι υπεύθυνος για το 

προσωπικό αυτό, χωρίς να θιγεί η εργασιακή του σχέση. 

ΑΡΘΡΟ 12. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στον Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του 

από τρίτο στις αρμοδιότητές του ως Αναθέτουσας Αρχής του «Έργου». Αν χωρήσει 

υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου 

έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα 

του Φορέα Υλοποίησης. 

Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα 

συνταχθούν από τον Φορέα Υλοποίησης (και τους προστηθέντες και 

αντισυμβαλλομένους της) στο πλαίσιο εκτέλε-σης της παρούσας Σύμβασης και των 

συμβάσεων που θα υπογράψει στο πλαίσιο υλοποίησης του «Έργου» θα ανήκουν 

στην ιδιοκτησία του, ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει 

ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του. 

Εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη 

λήξη ή λύση αυ-τής, τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μη 

γνωστοποιήσουν σε τρίτους, συμπε-ριλαμβανομένων των εκπροσώπων του 
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ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του 

άλλου μέρους, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση 

τους κατά την υλοποίηση του «Έργου» και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. 

 

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε 

συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντιθέτων προς την προγραμματική 

σύμβαση, η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από 

οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δε μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των 

συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή 

αναγνώριση στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την 

Προγραμματική Σύμβαση. Η από κοινού λύση της παρούσας σύμβασης είναι 

οποτεδήποτε δυνατή εφόσον τούτο αποφασίσουν τα μέρη δια των αρμοδίων 

οργάνων τους, υπογραφομένου προς τούτο ειδικού συμφωνητικού λύσης. 

 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη 

και αφού αναγνώσθηκε το περιεχόμενο της σύμβασης αυτής, υπογράφεται σε 

τέσσερα πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από δύο.   

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 Για τον Δήμο Αλεξανδρούπολης                Για την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»  

 

       Ευάγγελος Λαμπάκης  

Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης    Πρόεδρος του Δ.Σ. 
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