
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ           
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                                                                                                                                 
ΔΗΜΟΣ  ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το 34ο/10-11-2020 πρακτικό της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Διδυμοτείχου. 
Απόφαση: 286η/2020  
 
Θέμα: 8ο  «Έγκριση σύναψης και του σχεδίου της προγραμματικής συμφωνίας/συμφώνου 
συνεργασίας ανάμεσα στους Δήμους Ορεστιάδας,  Διδυμοτείχου και Σουφλίου για την 
υποβολή της κοινής πρότασης με τίτλο:«Επιδεικτικά έργα ενεργειακής αναβάθμισης 
δημοτικών κτιρίων Βορείου Έβρου» στο Πρόγραμμα ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 (Χρηματοδοτικός 
Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου/“GR-Energy”), στο πλαίσιο της αριθμ. 
πρωτ.: 1097/ΚΑΠΕ/22.7.2020 Πρόσκλησης (κωδικός πρόσκλησης 3740) του Κ.Α.Π.Ε. ». 
       
 Στο Διδυμότειχο, σήμερα την 10η του μηνός Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., η 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-03-2020 ΠΝΠ “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19  και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής τους” (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-2020), τις οδηγίες που παρέχονται με τις υπ’                                      
αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29-05-2020 και 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/07.011.2020 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, λόγω και των εκτάκτων μέτρων 
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 
στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 
30 Νοεμβρίου 2020, κατόπιν της με αριθμό 34/06-11-2020 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, κ. 
Χατζηγιάννογλου Ρωμύλου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), παρόντος και της γραμματέως κ. Παπαδοπούλου 
Σοφίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που έχουν ανάγκη 
επίλυσής τους. 
 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα 
τα παρακάτω πέντε (5) μέλη, άρχισε η συνεδρίαση. 
           
     ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

1. Χατζηγιάννογλου Ρωμύλος, Δήμαρχος Διδυμοτείχου, Πρόεδρος  
2. Τσιμπανλιώτης Ευάγγελος, Αντιδήμαρχος 
3. Θεοδοσίου Στυλιανή, Αντιδήμαρχος 
4. Δελήμπαλτα Βασιλική, Δ.Σ. 
5. Τζιβάρας Γεώργιος,Δ.Σ. 
 

     ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
1. Σιαλάκης Αθανάσιος Δ.Σ. 
2. Τσολακίδης Παρασκευάς Δ.Σ. 

      
 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Χατζηγιάννογλου Ρωμύλος εισηγούμενος το 8ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση του αναπληρωτή 
προϊσταμένου του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία ανέφερε τα εξής: 
 Λαμβάνοντας υπόψη:  
1) Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 και ιδιαίτερα τις περιπτώσεις η) και θ) της παρ. 1 αυτού, ήτοι: 
«…1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την 
παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις 
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ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:… η) Αποφασίζει για την 
υποβολή προτάσεων εκ μέρους του δήμου για τη χρηματοδότηση ή επιχορήγηση δράσεων, 
προγραμμάτων και αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους, πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
οποιουδήποτε άλλου φορέα και αποφασίζει, όπου απαιτείται, για την αποδοχή χρηματοδότησης ή 
επιδότησης ή επιχορήγησης πράξεων που εντάσσονται στα πάσης φύσεως αναπτυξιακά προγράμματα 
ή προγράμματα επιχορήγησης. θ) Αποφασίζει για την έγκριση των όρων και τη σύναψη κάθε είδους 
προγραμματικών συμβάσεων και συμβάσεων του άρθρου 12 του ν. 4412/2016….» 
 
2) Την αριθ. πρωτ. 1097/ΚΑΠΕ/22-07-2020 (Κωδικός Πρόσκλησης: 3740) πρόσκληση του Κέντρου 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) για την υποβολή προτάσεων πράξεων στο Ελληνικό 
Πρόγραμμα “GR-Energy” του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2014-
2021 (ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021), στη θεματική περιοχή: «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Ενεργειακή 
Αποδοτικότητα, Ενεργειακή Ασφάλεια». Η παρούσα πρόσκληση αποσκοπεί στην υποστήριξη 
Πράξεων που προτείνουν καινοτόμες λύσεις για την αύξηση της παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές και της ενεργειακής αποδοτικότητας στις δημόσιες κοινωνικές υποδομές. Τα 
κτίρια και οι υποδομές του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα που θα επιλεγούν θα πρέπει να 
καλύπτουν εκπαιδευτικές, υγειονομικές, κοινωνικές ανάγκες κλπ. Επιπλέον, όσον αφορά στην 
«καινοτομία», πρέπει να σημειωθεί ότι οι επιλέξιμοι υποψήφιοι θα πρέπει να χρησιμοποιούν και να 
εφαρμόζουν σύγχρονο εξοπλισμό στα κτίρια και τις υποδομές τους. Το κύριο αποτέλεσμα του 
προγράμματος είναι η "βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας". Συγκεκριμένα, τα έργα του 
Προγράμματος "GR-Energy" θα συμβάλουν στη μείωση των εκπομπών CO2, στη μείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας, στην αύξηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, στην 
αύξηση των θέσεων εργασίας και στη βελτίωση της δυναμικής των Τοπικών Κοινοτήτων. Απώτερος 
σκοπός είναι η προώθηση και ουσιαστική συμβολή στην υλοποίηση ενός πλαισίου ισόρροπης 
ανάπτυξης, που δημιουργεί δυνατότητες μεγάλης προστιθέμενης αξίας και προοπτικές στην τοπική 
οικονομία, την εξοικείωση των κατοίκων με τις πρακτικές αειφόρου ανάπτυξης και τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής. 
3)  Την αριθ. πρωτ. 1345/ΚΑΠΕ/23-09-2020 1η τροποίηση της αριθ. πρωτ. 1097/ΚΑΠΕ/22-07-2020 
πρόσκλησης του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην οποία αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι 
η ημερομηνία λήξης της υποβολής της πρότασης είναι η 23η Νοεμβρίου 2020. 
4) Την κοινή πρόταση των Δήμων Ορεστιάδας, Διδυμοτείχου και Σουφλίου με τίτλο: “Επιδεικτικά 
έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων Βορείου Έβρου” , η οποία περιλαμβάνει τα 
ακόλουθα πέντε υποέργα:  
1. Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοπλισμός μετρήσεων και παρακολούθησης 
δημοτικών κτιρίων Ορεστιάδας, με υπεύθυνο τον Δήμο Ορεστιάδας, ο οποίος λειτουργεί στο πλαίσιο 
της συνεργασίας μεταξύ των τριών Δήμων ως Φορέας Υλοποίησης της Πράξης – Επικεφαλής 
Εταίρος. 
2. Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοπλισμός μετρήσεων και παρακολούθησης 
δημοτικών κτιρίων Διδυμοτείχου, με υπεύθυνο τον Δήμο Διδυμοτείχου (Εταίρος 1). 
3. Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοπλισμός μετρήσεων και παρακολούθησης 
δημοτικών κτιρίων Σουφλίου, με υπεύθυνο τον Δήμο Σουφλίου (Εταίρος 2) 
4. Δράσεις διάδοσης, δικτύωσης και δημοσιότητας της πράξης «Επιδεικτικά έργα ενεργειακής 
αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων του Βορείου Έβρου» με υπεύθυνο τον Δήμο Ορεστιάδας. 
5. Τεχνικός σύμβουλος της πράξης «Επιδεικτικά έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων 
του Βορείου Έβρου» με υπεύθυνο τον Δήμο Ορεστιάδας. 
Το υποέργο 2 περιλαμβάνει παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του 1ου 
Βρεφονηπιακού Σταθμού/4ου ΚΔΑΠ Διδυμοτείχου. Το κτίριο αναβαθμίζεται σε κτίριο σχεδόν 
μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης (κατά ΚΕΝΑΚ) μέσω παρεμβάσεων που περιλαμβάνουν: 

- Εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης κελύφους. 
- Αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα πιστοποιημένα υψηλής ενεργειακής απόδοσης. 
- Αντικατάσταση τεχνητού φωτισμού με νέας τεχνολογίας LED. 
- Εγκατάσταση αντλιών θερμότητας για θέρμανση. 
- Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων ενεργειακού συμψηφισμού που συνδυάζονται με 
καινοτόμα συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας. 
- Εγκατάσταση συστημάτων μηχανικού αερισμού με ικανοποίηση των απαιτήσεων υγιεινής λόγω 
COVID-19. 
- Εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και αυτοματισμών (BEMS). 
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Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται στο ποσό του 1.250.000,00 Ευρώ εκ του οποίου 
ποσοστό 75% της συνολικής και τελικής επιλέξιμης δαπάνης της Πράξης και έως του ποσού των 
937.500,00 Ευρώ θα καταβληθεί από πόρους του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό 
25% της συνολικής και τελικής επιλέξιμης δαπάνης και έως του ποσού των 312.500,00 Ευρώ θα 
καταβληθεί από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Η κατανομή του παραπάνω 
συνολικού προϋπολογισμού ανά υποέργο και εταίρο δίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

 
 

Υποέργο Προϋπολογισμός Επισπεύδον Φορέας  
(Φορέας Υλοποίησης ή 

Εταίρος 
1) Παρεμβάσεις ενεργειακής 
αναβάθμισης και εξοπλισμός 
μετρήσεων και παρακολούθησης 
δημοτικών κτιρίων Ορεστιάδας 

660.000,00 Φορέας Υλοποίησης 

2) Παρεμβάσεις ενεργειακής 
αναβάθμισης και εξοπλισμός 
μετρήσεων και παρακολούθησης 
δημοτικών κτιρίων Διδυμοτείχου 

260.000,00 Εταίρος 1 

3) Παρεμβάσεις ενεργειακής 
αναβάθμισης και εξοπλισμός 
μετρήσεων και παρακολούθησης 
δημοτικών κτιρίων Σουφλίου 

230.000,00 Εταίρος 2 

4) Δράσεις διάδοσης, δικτύωσης 
και δημοσιότητας της πράξης 
«Επιδεικτικά έργα ενεργειακής 
αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων 
του Βορείου Έβρου» 

26.000,00 Φορέας Υλοποίησης 

5) Τεχνικός σύμβουλος της 
πράξης «Επιδεικτικά έργα 
ενεργειακής αναβάθμισης 
δημοτικών κτιρίων του Βορείου 
Έβρου» 

74.000,00 Φορέας Υλοποίησης 

 
5) Το Σχέδιο της Προγραμματικής Συμφωνίας/Συμφώνου Συνεργασίας ανάμεσα στους Δήμους 
Ορεστιάδας, Διδυμοτείχου και Σουφλίου για την υποβολή της κοινής πρότασης με τίτλο: 
«Επιδεικτικά έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων Βορείου Έβρου» στο Πρόγραμμα ΧΜ 
ΕΟΧ 2014-2021, το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης εισήγησης. 

Εισηγούμαστε για: 
 
1) Την έγκριση της σύναψης προγραμματικής συμφωνίας /συμφώνου συνεργασίας ανάμεσα στους 
Δήμους Ορεστιάδας, Διδυμοτείχου και Σουφλίου για την υποβολή της κοινής πρότασης με τίτλο: 
«Επιδεικτικά έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων Βορείου Έβρου» στο Πρόγραμμα ΧΜ 
ΕΟΧ 2014-2021 (Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου/“GR Energy”), στο 
πλαίσιο της αριθ. πρωτ.: 1097/ΚΑΠΕ/22.7.2020 Πρόσκλησης (κωδικός πρόσκλησης 3740) του 
Κ.Α.Π.Ε. 
 
2) Την έγκριση των όρων της προγραμματικής συμφωνίας/συμφώνου συνεργασίας ανάμεσα στους 
Δήμους Ορεστιάδας, Διδυμοτείχου και Σουφλίου, όπως αυτοί αναφέρονται στο πλήρες κείμενο του 
σχεδίου της προγραμματικής συμφωνίας/συμφώνου συνεργασίας που επισυνάπτεται και αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα και της παρούσας εισήγησης. 

3) Την εξουσιοδότηση του κ. Δήμαρχου για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης. 
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4) Τον ορισμό ενός εκπροσώπου του  Δήμου μας (Εταίρος 1), ως μέλος της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης της Σύμβασης, με τον αναπληρωτή του (άρθρο 6 της προγραμματικής συμφωνίας 
/ συμφώνου συνεργασίας). 
Κατόπιν αυτών, παρακαλώ να ψηφίσετε σχετικά.” 
 
Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κλήθηκαν να αποφασίσουν σχετικά. 
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της την παραπάνω εισήγηση και τις κείμενες διατάξεις, 
μετά από διαλογική συζήτηση  

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ομόφωνα 

 
1) Εγκρίνει τη σύναψη προγραμματικής συμφωνίας/συμφώνου συνεργασίας ανάμεσα στους 
Δήμους Ορεστιάδας, Διδυμοτείχου και Σουφλίου για την υποβολή της κοινής πρότασης με τίτλο: 
«Επιδεικτικά έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων Βορείου Έβρου» στο Πρόγραμμα ΧΜ 
ΕΟΧ 2014-2021 (Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου / “GR Energy”), στο 
πλαίσιο της αριθ. πρωτ.: 1097/ΚΑΠΕ/22.7.2020 Πρόσκλησης (κωδικός πρόσκλησης 3740) του 
Κ.Α.Π.Ε. 
 
2) Εγκρίνει τους όρους της προγραμματικής συμφωνίας/συμφώνου συνεργασίας ανάμεσα στους 
Δήμους Ορεστιάδας, Διδυμοτείχου και Σουφλίου, όπως αυτοί αναφέρονται στο πλήρες κείμενο του 
σχεδίου της προγραμματικής συμφωνίας/συμφώνου συνεργασίας που επισυνάπτεται και αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα και της παρούσας απόφασης. 

3) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης. 
 
4) Ορίζει ως εκπρόσωπο του Δήμου μας (Εταίρος 1) στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 
Σύμβασης (ως μέλος της Επιτροπής αυτής) τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης & 
Περιβάλλοντος, κ. Μπιλιακάκη Παρασκευά, με αναπληρώτριά του την Αντιδήμαρχο 
Προγραμματισμού & Ανάπτυξης, κ. Θεοδοσίου Στυλιανή (άρθρο 6 της προγραμματικής 
συμφωνίας/συμφώνου συνεργασίας). 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 286/2020. 
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό το οποίο και υπογράφεται ως εξής:  
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                ΤΑ ΜΕΛΗ 
Α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν     υ π ο γ ρ α φ έ ς 

 
Σωστό απόσπασμα 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 
Μ.Α.Δ. 

 
 
 

ΤΣΙΜΠΑΝΛΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π.4:  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ / 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

«Επιδεικτικά έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων Βορείου 
Έβρου» 

 

 
Στ……………………. (τόπος), σήμερα την ……………… (ημερομηνία), οι κατωτέρω αναφερόμενοι 

συμβαλλόμενοι: 

1. του Δήμου Ορεστιάδας, που εδρεύει στην……………………………………………………., 

όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τ… …………………………………………. κ… 

………………………..……………….., δυνάμει1 του …………………, και ο οποίος θα 

αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας  «Φορέας Υλοποίησης» 

 
 
2. του Δήμου Διδυμοτείχου που εδρεύει στην…………………………….…..…..……, 

όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τ… …………………………………………. κ… 

………………………..………….…………….., δυνάμει του ………………..………………, και ο οποίος 

θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας  «Εταίρος 12» 

 
3. του Δήμου Σουφλίου που   εδρεύει στην…………………………….…..…..……, όπως 

εκπροσωπείται νόμιμα από τ… …………………………………………. κ… 

………………………..………….…………….., δυνάμει του ………………..………………, και ο οποίος 

θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας  «Εταίρος 2» 

 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τη με αριθμό πρωτ.: 1097/ΚΑΠΕ /22-07-2020 ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 στην 

Θεματική Περιοχή «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Ενεργειακή Αποδοτικότητα, 

                                           
1 
    Εφόσον απαιτείται να αναφέρονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα για την εξουσιοδότηση υπογραφής του 
παρόντος, όπως π.χ. αποφάσεις διοικητικών συμβουλίων ή άλλων αρμόδιων οργάνων. 
2 
    Να αναγράφεται ο τρόπος με τον οποίο θα αποκαλείται ο Εταίρος στην συνέχεια του κειμένου για λόγους 
συντομίας. 
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Ενεργειακή Ασφάλεια (GR-Energy)», και της τροποποίησης με αρ. πρωτ. 1345/ΚΑΠΕ/23-

09-2020. 

2. Την 1329/19.02.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση περί Συστήματος Διαχείρισης και 

Ελέγχου για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014-21 (ΦΕΚ B’ 526/19.2.2020) (Σύστημα Διαχείρισης και 

Ελέγχου, εφεξής). 

3. Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 974 – ΥΑ 22869/21-3-2020) για συγχρηματοδότηση του 

Προγράμματος, “Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Ενεργειακή Αποδοτικότητα (GR-Energy)” 

με Δαιχειριστή Προγράμματος το “Κέντρο Ανανεώσιμών Πηγών κα Εξοικονόμησης 

Ενέργειας (ΚΑΠΕ)”, από τις πηγές του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου περιόδου 2014-21 και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 

 
 
Συμφωνούν, συνομολογούν και κάνουν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 
 
 
 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Τα συμβαλλόμενα μέρη, ο μεν πρώτος υπό την ιδιότητα του Φορέα Υλοποίησης, οι δε 

υπόλοιποι υπό την ιδιότητα των εταίρων, υπέβαλαν προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του 

Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ περιόδου 2014-2021 πρόταση για την υλοποίηση της 

Πράξης με τίτλο «Επιδεικτικά έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων 

του Βορείου Έβρου» για την Κατηγορία: «GR-Energy – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, 

Ενεργειακή Αποδοτικότητα, Ενεργειακή Ασφάλεια».  

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης η Πράξη εγκρίθηκε για 

χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ 2014-2021. 

Ειδικότερα, από τον εγκεκριμένο συνολικό προϋπολογισμό της προτεινόμενης Πράξης ο 

οποίος ανέρχεται σε 1.250.000,00 ευρώ, ο ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 θα χρηματοδοτήσει σε 

ποσοστό 75% της συνολικής και τελικής επιλέξιμης δαπάνης της Πράξης και έως του 

ποσού των 937.500,00 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσό της συνολικής και τελικής επιλέξιμης 

δαπάνης της Πράξης και έως του ποσού των 312.500,00 ευρώ θα καταβληθεί από πόρους 

του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 

Ο γενικός σκοπός της Προτεινόμενης Πράξης είναι η υλοποίηση παρεμβάσεων 

ενσωμάτωσης καινοτόμων τεχολογιών ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια των 

Δήμων Ορεστιάδας, Διδυμοτείχου και Σουφλίου, με στόχο την σημαντική ενεργειακή 

αναβάθμισή τους (deep energy renovation). Τα επιλεγμένα κτίρια αφορούν: 
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Το Δημοτικό Σχολείο Καστανέων του Δήμου Ορεστιάδας, το οποίο θα φιλοξενήσει 

εκθέματα της Διαδραστικής Έκθεσης Επιστήμης και Τεχνολογίας, μετατρέποντάς το σε ένα 

πρότυπο χώρο και πόλο έλξης για μαθητές/τριες των σχολείων όλης της Περιφέρειας Αν. 

Μακεδονίας Θράκης.  

Το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας, το οποίο λειτουργεί σε κτίριο με 21 παιδιά ΑμεΑ 

και 15 εκπαιδευτικούς σε κτίριο κατασκευής προ 1970 που βρίσκεται στο Θούριο, Δ. 

Ορεστιάδας. Αποτελεί το μοναδικό ειδικό δημοτικό σχολείο του Δήμου Ορεστιάδας.  

Το μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Μεγάλου Δερείου του Δήμου Σουφλίου, το οποίο 

βρίσκεται στα ορεινά του Δήμου Σουφλίου με δύσκολες κλιματολογικές συνθήκες και 

λειτουργεί έχοντας μαθητές/τριες 41 παιδιά της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη 

και 11 εκπαιδευτικούς. 

Το κτίριο του 1ου Βρεφονηπιακού Σταθμού του Δήμου Διδυμοτείχου, το οποίο παρουσιάζει 

έντονη χρήση καθώς στεγάσει και το 4ο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 

(ΚΔΑΠ). Ο βρεφονηπιακός λειτουργεί με 45 παιδιά και 7 εκπαιδευτικούς, ενώ το ΚΔΑΠ 

απασχολεί 3 άτομα προσωπικό και λειτουργεί με 45 παιδιά κατά μέσο κάθε ημέρα. 

  

Η στοχευμένη επιλογή των κτιρίων εξυπηρετεί τους στόχους της πράξης και συγκεκριμένα 

την υλοποίηση επιδεικτικών έργων ενεργειακής αναβάθμισης πολλαπλασιαστικού 

χαρακτήρα, την επίτευξη οικονομικής και ενεργειακής βιωσιμότητας, τη μείωση των 

κοινωνικών ανισοτήτων, την προώθηση της καινοτομίας, τη βιωματική περιβαλλοντική 

εκπαίδευση και την ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης και της πράσινης 

επιχειρηματικότητας. Απώτερος σκοπός της πράξης είναι η ενίσχυση των κοινωνικών 

υποδομών τοπικών κοινοτήτων στους ακριτικούς Δήμους του Βορείου Έβρου και η 

προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης μέσω της μαθητικής κοινότητας που αποτελεί την 

ομάδα στόχου της πράξης.     
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο σημείο αυτό αναφέρεται περιγραφικά ο σκοπός της προτεινόμενης 

Πράξης καθώς και οι λόγοι που καθιστούν «αναγκαία» την υλοποίησή της. Μπορούν 

ενδεχομένως να αναφερθούν οι ειδικότεροι σκοποί της πράξης καθώς και τα 

αποτελέσματα που αναμένονται από την ολοκλήρωση της πράξης. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, για την εύρυθμη και αποτελεσματική υλοποίηση της 

προτεινόμενης Πράξης, τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν στη σύναψη του Συμφώνου 

Συνεργασίας, με το οποίο προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους γενικούς και ειδικούς 

όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου του. 
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ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 
Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για την 

ομαλή και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί, υλοποίηση της Πράξης. 

Ειδικότερα, για την υλοποίηση της Πράξης και για τους σκοπούς της παρούσας, τα 

συμβαλλόμενα μέρη θα προβούν στις ακόλουθες δράσεις που προσδιορίζουν το 

αντικείμενο της Πράξης.  

Η πράξης θα υλοποιηθεί σε πέντε (5) υποέργα ως εξής: 

1. Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοπλισμός μετρήσεων και παρακολούθησης 

δημοτικών κτιρίων Ορεστιάδας με υπεύθυνο τον Φορέα Υλοποίησης. 

2. Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοπλισμός μετρήσεων και παρακολούθησης 

δημοτικών κτιρίων Διδυμοτείχου με υπεύθυνο τον Εταίρο 1. 

3. Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοπλισμός μετρήσεων και παρακολούθησης 

δημοτικών κτιρίων Σουφλίου με υπεύθυνο τον Εταίρο 2. 

4. Δράσεις διάδοσης, δικτύωσης και δημοσιότητας της πράξης «Επιδεικτικά έργα 

ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων του Βορείου Έβρου» με υπεύθυνο τον 

Φορέα Υλοποίησης. 

5. Τεχνικός σύμβουλος της πράξης «Επιδεικτικά έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών 

κτιρίων του Βορείου Έβρου» με υπεύθυνο τον Φορέα Υλοποίησης. 

Το υποέργο 1 περιλαμβάνει παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων του 

Δημοτικού Σχολείου Καστανέων Ορεστιάδας και του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου 

Ορεστιάδας. Τα κτίρια αναβαθμίζονται σε κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής 

κατανάλωσης (κατά ΚΕΝΑΚ) μέσω παρεμβάσεων που περιλαμβάνουν: 

- Εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης κελύφους 

- Αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα πιστοποιημένα υψηλής ενεργειακής απόδοσης 

- Αντικατάσταση τεχνητού φωτισμού με νέας τεχνολογίας LED 

- Εγκατάσταση αντλιών θερμότητας για θέρμανση 

- Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων ενεργειακού συμψηφισμού που 

συνδυάζονται με καινοτόμα συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής και θερμικής 

ενέργειας 

- Εγκατάσταση συστημάτων μηχανικού αερισμού με ικανοποίηση των απαιτήσεων 

υγιεινής λόγω COVID-19 

- Εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και αυτοματισμών (BEMS)  
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Το υποέργο 2 περιλαμβάνει παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του 

1ου Βρεφονηπιακού Σταθμού/4ου ΚΔΑΠ Διδυμοτείχου. Το κτίριο αναβαθμίζεται σε κτίριο 

σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης (κατά ΚΕΝΑΚ) μέσω παρεμβάσεων που 

περιλαμβάνουν: 

- Εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης κελύφους 

- Αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα πιστοποιημένα υψηλής ενεργειακής απόδοσης 

- Αντικατάσταση τεχνητού φωτισμού με νέας τεχνολογίας LED 

- Εγκατάσταση αντλιών θερμότητας για θέρμανση 

- Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων ενεργειακού συμψηφισμού που 

συνδυάζονται με καινοτόμα συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής και θερμικής 

ενέργειας 

- Εγκατάσταση συστημάτων μηχανικού αερισμού με ικανοποίηση των απαιτήσεων 

υγιεινής λόγω COVID-19 

- Εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και αυτοματισμών (BEMS)  

 

Το υποέργο 3 περιλαμβάνει παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του 

Μειονοτικού Σχολείου Μεγάλου Δερείου Σουφλίου. Το κτίριο αναβαθμίζεται σε κτίρια 

σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης (κατά ΚΕΝΑΚ) μέσω παρεμβάσεων που 

περιλαμβάνουν: 

- Εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης κελύφους 

- Αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα πιστοποιημένα υψηλής ενεργειακής απόδοσης 

- Αντικατάσταση τεχνητού φωτισμού με νέας τεχνολογίας LED 

- Εγκατάσταση αντλιών θερμότητας για θέρμανση 

- Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων ενεργειακού συμψηφισμού που 

συνδυάζονται με καινοτόμα συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής και θερμικής 

ενέργειας 

- Εγκατάσταση συστημάτων μηχανικού αερισμού με ικανοποίηση των απαιτήσεων 

υγιεινής λόγω COVID-19 

- Εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και αυτοματισμών (BEMS)  

 

Το υποέργο 4 περιλαμβάνει την εκπόνηση δράσεων διάδοσης, δικτύωσης και 

δημοσιότητας. Ειδικότερα, προβλέπονται δράσεις διοργάνωσης εκπαιδευτικών σεμιναρίων 

και εκδρομών (ή virtual tours), δημιουργία λογότυπου της πράξης, κατασκευή 

ιστοσελίδας της πράξης (με πρόβλεψη για ΑμεΑ), δελτία τύπου, αναρτήσεις στα μέσα 
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κοινωνικής δικτύωσης και παραγωγή έντυπου & ψηφιακού ενημερωτικού υλικού (και 

ΑμεΑ).  

 

Το υποέργο 5 αφορά την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την υλοποίησης της 

πράξης. Ειδικότερα περιλαμβάνεται η εκπόνηση των μελετών εφαρμογής για την 

υλοποίηση των έργων ενεργειακής αναβάθμισης, η παροχή τεχνικής βοήθειας στην 

επίβλεψη της κατασκευής των έργων και η παρακολούθηση και τήρηση 

χρονοδιαγράμματος υλοποίηση. Στις υποχρεώσεις του τεχνικού συμβούλου 

περιλαμβάνεται η εκπόνηση τεχνικών εκθέσεων για την επίτευξη των στόχων της πράξης 

(δείκτες παρακολούθησης της πράξης). 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αναφέρονται οι συγκεκριμένες: δράσεις που αποτελούν το εγκεκριμένο 

αντικείμενο της Πράξης, κατά τρόπο λεπτομερή, σαφή και συγκεκριμένο, χωρίς αοριστίες 

και γενικότητες. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

 

Οι συμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συνεργαστούν μεταξύ τους για την 

ομαλή και αποτελεσματική υλοποίηση της προτεινόμενης Πράξης και για τη διασφάλιση 

της τήρησης των προδιαγραφών σε ό,τι αφορά το φυσικό αντικείμενο, το οικονομικό 

αντικείμενο και τις διαδικασίες υλοποίησης της Πράξης, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο 

άρθρο 1 της παρούσας. 

Ειδικότερα: 

2.1. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις: 

- Να με προσωπικό του, την παρακολούθηση εφαρμογής της σύμβασης στο πλαίσιο 

του συνόλου των άρθρων αυτής ως συμβατική υποχρέωση αναλαμβάνοντας την 

Προεδρία της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (ΚΕΠ) της Σύμβασης 

- Να συστήσει και να κοινοποιήσει στον Διαχειριστή του Προγράμματος Ομάδα 

Εργασίας που να καλύπτει το σύνολο των αναγκών της Πράξης, με τα στελέχη 

που θα οριστούν από τους Εταίρους 1 & 2.  

- Να υλοποιήσει το υποέργο 1, 4 και 5, ήτοι να λάβει τις απαιτούμενες άδειες 

(υποέργο 1), να εκπονήσει τεύχη δημοπράτησης, να διενεργήσει διαγωνισμούς και 

να συνάψει συμβάσεις με τους αναδόχους 
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- Να ενημερώνει και να συντονίζει του εταίρους 1 & 2 σχετικά με την υλοποίηση της 

πράξης 

- Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτεά της πράξης 

- Να παρακολουθεί τις χρηματορροές της πράξης και να εκτελεί τις αντίστοιχες 

πληρωμές 

- Να αποστέλει στο διαχεριστή του προγράμματος τις απαιτούμενες αναφορές 

προόδου για την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 

- Να τηρεί στον φάκελο του έργου τα αναγκαία παραστατικά για την διενέργεια των 

ελέγχων από κάθε αρχή, που νομιμοποιείται να τους κάνει.   

- Να ενημερώνει και συντονίζει τους Συμβαλλόμενους και όλους τους εμπλεκομένους 

στο έργο, ώστε η Πράξη να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον χρόνο, τον 

προϋπολογισμό και την ποιότητα που έχουν προδιαγραφεί και συμφωνηθεί με τον 

Διαχειριστή του Προγράμματος 

- Να διατηρήσει τον εξοπλισμό στα κτίρια κυριότητας του δεόντως ασφαλισμένο 

έναντι ζημιών όπως πυρκαγιά, κλοπή ή άλλα κανονικά ασφαλίσιμα περιστατικά 

τόσο κατά την υλοποίηση της πράξης όσο και για τουλάχιστον πέντε έτη κατόπιν 

ολοκλήρωσης της πράξης 

- Να διαθέτει κατάλληλους πόρους για τη συντήρηση του εξοπλισμού στα κτίρια 

κυριότητας του για τουλάχιστον πέντε έτη μετά την ολοκλήρωση της πράξης  

2.2. Ο «…....Εταίρος 1» αναλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις: 

- Να προτείνει προς τον Φορέα Υλοποίησης μέλη για την Ομάδα Εργασίας της Πράξης 

που να καλύπτουν τις ανάγκες των δράσεων που συμμετάσχει. Τα μέλη θα 

συμμετάσχουν ενεργά στα επί μέρους στάδια υλοποίησης της Πράξης. 

- Να παραδώσει στον Φορέα Υλοποίησης όλα τα αναγκαία τεχνικά στοιχεία, 

πληροφορίες και δεδομένα που θα ζητηθούν σχετικά με την υλοποίηση της 

Πράξης.  

- Να υλοποιήσει το υποέργο 2, ήτοι να λάβει τις απαιτούμενες άδειες, να 

οριστικοποιήσει τα τεύχη δημοπράτησης, να διενεργήσει διαγωνισμό και να 

συνάψει συμβάσεις με τον ανάδοχο 

- Να παράσχει στην Ομάδα Έργου πρόσβαση στους χώρους για την υλοποίηση των 

απαραίτητων εργασιών, να συμμετάσχει στα όργανα διοίκησης της Πράξης και να 

προσφέρει βοήθεια και υποστήριξη στην Ομάδα Έργου σε ό,τι ζητηθεί και 

διευκολύνει την υλοποίηση της Πράξης. 

- Να διατηρήσει τον εξοπλισμό στα κτίρια κυριότητας του στην κατοχή του για 

διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών μετά την ολοκλήρωση της πράξης και να 
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συνεχίζει να χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό προς όφελος των γενικών στόχων της 

πράξης κατά το ίδιο χρονικό διάστημα 

- Να διατηρήσει τον εξοπλισμό στα κτίρια κυριότητας του δεόντως ασφαλισμένο 

έναντι ζημιών όπως πυρκαγιά, κλοπή ή άλλα κανονικά ασφαλίσιμα περιστατικά 

τόσο κατά την υλοποίηση της πράξης όσο και για τουλάχιστον πέντε έτη κατόπιν 

ολοκλήρωσης της πράξης 

- Να διαθέτει κατάλληλους πόρους για τη συντήρηση του εξοπλισμού στα κτίρια 

κυριότητας του για τουλάχιστον πέντε έτη μετά την ολοκλήρωση της πράξης  

2.3.  Ο «...... ... Εταίρος 2» αναλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις: 

- Να προτείνει προς τον Φορέα Υλοποίησης μέλη για την Ομάδα Εργασίας της Πράξης 

που να καλύπτουν τις ανάγκες των δράσεων που συμμετάσχει. Τα μέλη θα 

συμμετάσχουν ενεργά στα επί μέρους στάδια υλοποίησης της Πράξης. 

- Να παραδώσει στον Φορέα Υλοποίησης όλα τα αναγκαία τεχνικά στοιχεία, 

πληροφορίες και δεδομένα που θα ζητηθούν σχετικά με την υλοποίηση της 

Πράξης.  

- Να υλοποιήσει το υποέργο 3, ήτοι να λάβει τις απαιτούμενες άδειες, να 

οριστικοποιήσει τα τεύχη δημοπράτησης, να διενεργήσει διαγωνισμό και να 

συνάψει συμβάσεις με τον ανάδοχο 

- Να παράσχει στην Ομάδα Έργου πρόσβαση στους χώρους για την υλοποίηση των 

απαραίτητων εργασιών, να συμμετάσχει στα όργανα διοίκησης της Πράξης και να 

προσφέρει βοήθεια και υποστήριξη στην Ομάδα Έργου σε ό,τι ζητηθεί και 

διευκολύνει την υλοποίηση της Πράξης. 

- Να διατηρήσει τον εξοπλισμό στα κτίρια κυριότητας του στην κατοχή του για 

διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών μετά την ολοκλήρωση της πράξης και να 

συνεχίζει να χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό προς όφελος των γενικών στόχων της 

πράξης κατά το ίδιο χρονικό διάστημα 

- Να διατηρήσει τον εξοπλισμό στα κτίρια κυριότητας του δεόντως ασφαλισμένο 

έναντι ζημιών όπως πυρκαγιά, κλοπή ή άλλα κανονικά ασφαλίσιμα περιστατικά 

τόσο κατά την υλοποίηση της πράξης όσο και για τουλάχιστον πέντε έτη κατόπιν 

ολοκλήρωσης της πράξης 

- Να διαθέτει κατάλληλους πόρους για τη συντήρηση του εξοπλισμού στα κτίρια 

κυριότητας του για τουλάχιστον πέντε έτη μετά την ολοκλήρωση της πράξης  
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο σημείο αυτό θα πρέπει να περιγραφούν αναλυτικά οι συγκεκριμένες 

υποχρεώσεις που αναλαμβάνει κάθε ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη για την υλοποίηση 

της προτεινόμενης Πράξης, κατά τρόπο που να προσδιορίζεται με σαφήνεια το 

εγκεκριμένο αντικείμενο των ενεργειών που αναλαμβάνει κάθε συμβαλλόμενος να 

υλοποιήσει, προκειμένου να καθίσταται εφικτή η εφαρμογή των διαδικασιών του 

συστήματος διαχείρισης και ελέγχου. 
 
 

2.4 Εγκεκριμένο αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του συνόλου της Πράξης ανά 

συμβαλλόμενο μέρος παρατίθεται στο τέλος του Εντύπου των Τεχνικών Στοιχειών της 

πρότασης (Παράρτημα 3 της υποβαλλόμενης πρότασης). 

 
 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 

 

3.1. Η διάρκεια του παρόντος συμφώνου συνεργασίας αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής 

της και λήγει ένα έτος μετά την αναφερόμενη στην Επιστολή Πρόθεσης 

Συγχρηματοδότησης τελική ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών, ήτοι την 30 Απριλίου 

2024. 

 

3.2. Η επιλεξιμότητα δαπανών αρχίζει την 01/01/2021 και λήγει στις 30-4-2024, ημερομηνία 

Περαίωσης και λειτουργικής ολοκλήρωσης της Πράξης, σύμφωνα με την Επιστολή 

Πρόθεσης Συγχρηματοδότησης. 

 

3.3. Τα μέρη ρητά αναγνωρίζουν και δηλώνουν ότι τυχόν προπαρασκευαστικές ενέργειες, έως 

σήμερα, λογίζονται ως ενέργειες που έγιναν στο Πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας 

σύμβασης. 

  

3.4. Η επιλεξιμότητα των δαπανών στην περίπτωση των εταίρων υφίσταται τους ίδιους 

περιορισμούς όπως στην περίπτωση του Φορέα υλοποίησης. 

 

ΆΡΘΡΟ 4 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 

4.1.  Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πράξης ανέρχεται στο ποσό των 1.250.000,00 Ευρώ εκ 

των οποίων ποσοστό 75% της συνολικής και τελικής επιλέξιμης δαπάνης της Πράξης και 
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έως του ποσού των 937.500,00 ευρώ θα καταβληθεί από πόρους του ΧΜ ΕΟΧ 2014-

2021, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό 25% της συνολικής και τελικής επιλέξιμης δαπάνης και 

έως του ποσού των 312.500,00 ευρώ θα καταβληθεί από πόρους του Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων. 

 

4.2. Ο Προϋπολογισμός ανά συμβαλλόμενο μέρος για την κάλυψη των υποχρεώσεων που 

αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας ορίζεται ως εξής: 

Να περιληφθεί πίνακας που αναφέρει τη διανομή του προϋπολογισμού μεταξύ των 

εταίρων, με την ακόλουθη μορφή: 

 

Δράση Προϋπολογισμός Επισπεύδον Φορέας (Φορέας 
Υλοποίησης ή/και Εταίρος 

Παρεμβάσεις ενεργειακής 
αναβάθμισης και εξοπλισμός 
μετρήσεων και παρακολούθησης 
δημοτικών κτιρίων Ορεστιάδας 

660.000,00 Φορέας Υλοποίησης 

Παρεμβάσεις ενεργειακής 
αναβάθμισης και εξοπλισμός 
μετρήσεων και παρακολούθησης 
δημοτικών κτιρίων Διδυμοτείχου 

260.000,00 Εταίρος 1 

Παρεμβάσεις ενεργειακής 
αναβάθμισης και εξοπλισμός 
μετρήσεων και παρακολούθησης 
δημοτικών κτιρίων Σουφλίου 

230.000,00 Εταίρος 2 

Δράσεις διάδοσης, δικτύωσης και 
δημοσιότητας της πράξης 
«Επιδεικτικά έργα ενεργειακής 
αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων του 
Βορείου Έβρου» 

26.000,00 Φορέας Υλοποίησης 

Τεχνικός σύμβουλος της πράξης 
«Επιδεικτικά έργα ενεργειακής 
αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων του 
Βορείου Έβρου» 

74.000,00 Φορέας Υλοποίησης 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

5.1. Η καταβολή του ποσού της χρηματοδότησης για τις επιλέξιμες δαπάνες της 

προτεινόμενης Πράξης θα γίνεται σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Υλοποίησης 

της Πράξης, τις Ενδιάμεσες Εκθέσεις Πράξης και την Έκθεση Ολοκλήρωσης της 

Πράξης. 
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5.2. Τα ποσά της Εθνικής Συμμετοχής στον Φορέα Υλοποίησης καταβάλλονται στους 

Εταίρους σύμφωνα με τις δαπάνες του μέρους της Πράξης που έχουν αναλάβει. Η 

καταβολή γίνεται στο λογαριασμό του εταίρου μετά από αίτημά του και με βάση τα 

διαθέσιμα του Φορέα Υλοποίησης που έχουν καταβληθεί. 

 

5.3. Τα ποσά της συμμετοχής του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 καταβάλλονται στους εταίρους 

από τον Φορέα Υλοποίησης εντός 15 ημερών από την είσπραξή τους σύμφωνα με 

την συμμετοχή του καθενός στην πρόοδο της προτεινόμενης Πράξης όπως 

αποτυπώνεται στην Ενδιάμεση Έκθεση Πράξης που απετέλεσε αντικείμενο 

πληρωμής από τον ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021. 

 

5.4. Σε περίπτωση που προβλέπεται η καταβολή προκαταβολής για την Πράξη, αυτή θα 

κατανεμηθεί στους συμβαλλόμενους, ανάλογα με τις ανάγκες της Πράξης, όπως 

αυτές αποτυπώνονται στα εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης της 

Πράξης3. 

 
5.5. Υπερβάσεις κόστους του συνολικού προϋπολογισμού της προτεινόμενης Πράξης 

βαρύνουν τους συμμετέχοντες στο σχήμα υλοποίησης της Πράξης. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

 

 
6.1.  Για την παρακολούθηση εκτέλεσης των όρων του παρόντος συμφώνου 

συνεργασίας και το συντονισμό των απαιτούμενων ενεργειών για την υλοποίηση της 

προτεινόμενης Πράξης συστήνεται όργανο με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης», με έδρα την Ορεστιάδα 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από4: 

- έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της 

Επιτροπής με τον αναπληρωτή του, 

- έναν (1) εκπρόσωπο  του Εταίρου 1 με τον αναπληρωτή του, 

                                           
3 
    Τα μέρη μπορούν να προβλέψουν διαφορετικό τρόπο κατανομής της προκαταβολής, ανάλογα με τη βούλησή 
τους. 
4 
    Διαμορφώνεται κατά την κρίση των συμβαλλομένων  μερών. Σκόπιμο είναι πάντως κάθε συμβαλλόμενο μέρος 
να ορίσει έναν εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης 
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- έναν (1) εκπρόσωπο  του Εταίρου 2 με τον αναπληρωτή του, 

Εντός 15 ημερών από την υπογραφή του παρόντος, οι συμβαλλόμενοι φορείς, με 

απόφαση των αρμοδίων οργάνων τους ορίζουν τα μέλη της Κοινής Επιτροπής 

Παρακολούθησης. 

 
 
6.2.  Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι η παρακολούθηση της 

τήρησης των όρων του παρόντος συμφώνου συνεργασίας, ο συντονισμός και η 

υποβοήθηση της υλοποίησης του αντικειμένου του παρόντος συμφώνου συνεργασίας 

και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει 

σχετικά με την ερμηνεία των όρων του παρόντος συμφώνου συνεργασίας και τον 

τρόπο εφαρμογής του. 

 
 
6.3.  Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην 

πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα 

μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά 

και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα 

από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής 

Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση. 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα 

μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά 

πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους 

φορείς. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης 

κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν. 
 
 
6.4.  Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποφασίζει εγγράφως και αιτιολογημένα για 

τυχόν τροποποιήσεις των όρων της παρούσας και εισηγείται στον Φορέα Υλοποίησης 

την υποβολή αιτήματος τροποποίησης της Πράξης κατά τους όρους της ΥΠΑΣΥΔ. 

Τυχόν αιτήματα του Φορέα Υλοποίησης για την τροποποίηση της Πράξης τελούν υπό 

την έγκριση του Διαχειριστή του Προγράμματος και του Εθνικού Σημείου Επαφής και 

ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, θα καθορισθούν 

με αποφάσεις της. 
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ΑΡΘΡΟ 7 

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 
 

 

 
7.1.  Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους του παρόντος συμφώνου συνεργασίας, 

οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της 

καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχει στο άλλο μέρος 

το δικαίωμα να καταγγείλει το σύμφωνο και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική 

ζημία του. 

 

 
7.2. Σε περίπτωση αιτιολογημένης αδυναμίας ή υπαίτιας καθυστέρησης ή μη 

προσήκουσα υλοποίησης των αναληφθεισών υποχρεώσεων από οποιονδήποτε 

συμβαλλόμενο εταίρο, ο τελευταίος δύναται να υποκατασταθεί με αιτιολογημένη 

απόφαση της [Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης ή των υπολοίπων συμβαλλομένων]. 

Η απόφαση υποκατάστασης κοινοποιείται στον Διαχειριστή του Προγράμματος το 

οποίο και τη γνωστοποιεί στο Εθνικό Σημείο Επαφής και αυτό με την σειρά του στην 

Επιτροπή Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ 2014-2021 προς έγκριση. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 
 
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία 

των όρων του παρόντος συμφώνου συνεργασίας και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή 

Επιτροπή Παρακολούθησης του παρόντος συμφώνου συνεργασίας, δύναται να επιλύεται 

από τα αρμόδια Δικαστήρια της Ορεστιάδας5 

 
 

ΑΡΘΡΟ 9  

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ρητά ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως τους 

ειδικούς όρους χρηματοδότησης του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ 2014-2021. 

Ειδικότερα, τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ρητά και αναγνωρίζουν τα ακόλουθα: 

                                           
5 
    Να συμπληρωθεί κατά τη βούληση των συμβαλλομένων μερών. Θα μπορούσαν ενδεχομένως να οριστούν 
αρμόδια τα δικαστήρια της έδρας του Φορέα Υλοποίησης ή τα δικαστήρια του τόπου που εκτελείται το έργο, ή 
που υπεγράφη η σύμβαση 

ΑΔΑ: 65ΞΘΩ9Τ-Η4Α



1. Ο Φορέας Υλοποίησης υποχρεούται: 

1.1. να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την καλή συντήρηση και 

κατάσταση της προτεινόμενης Πράξης έτσι ώστε αυτό να ικανοποιεί τον 

προορισμό της, 

1.2. να συντηρεί, επισκευάζει, επιθεωρεί και αντικαθιστά όλα τα περιουσιακά 

στοιχεία που συνιστούν μέρος της προτεινόμενης πράξης, όταν αυτό 

απαιτείται από επαρκώς οργανωμένο και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό 

προκειμένου να διατηρούνται σε καλή λειτουργική κατάσταση ώστε να 

διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ωφέλεια καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης 

Χορήγησης Συγχρηματοδότησης, 

1.3. να ασφαλίσει πλήρως όλα τα περιουσιακά στοιχεία που συνιστούν μέρος της 

πράξης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Επιστολή πρόθεσης 

συγχρηματοδότησης. 

2. Ο σχηματισμός και η εφαρμογή του εταιρικού σχήματος μεταξύ του Φορέα 

υλοποίησης και των εταίρων πρέπει να ευρίσκεται σε συμμόρφωση με την εθνική και 

ευρωπαϊκή νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων καθώς και με το άρθρο 7.16 του 

Κανονισμού ΕΟΧ και συγκεκριμένα: 

2.1. να μην επιτρέπουν τη συμμετοχή των συμβαλλομένων μερών σε 

διαγωνιστική διαδικασία που διεξάγεται από άλλον εταίρο, 

2.2. να χρησιμοποιούν τα περιουσιακά στοιχεία της Πράξης, μόνο για τους 

σκοπούς που προβλέπει η Σύμβαση Χορήγησης Συγχρηματοδότησης. Όλα τα 

κινητά περιουσιακά στοιχεία της Πράξης θα πρέπει να φέρουν επαρκή 

χαρακτηριστικά. 

3. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία που συνιστούν μέρος της προτεινόμενης Πράξης θα 

παραμείνουν στην ιδιοκτησία του Φορέα χρησιμοποιηθούν προς όφελος της πράξης 

τόσο καθ' όλη την περίοδο υλοποίησης αυτού όσο και για τουλάχιστον 5 έτη του μετά 

την ολοκλήρωσή. 

4. Η ανωτέρω συμφωνία πρέπει να συνταχθεί στην Αγγλική γλώσσα αν ένας από τους 

εταίρους είναι αλλοδαπός. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο σημείο αυτό θα μπορούσαν να περιληφθούν, αν κρίνεται σκόπιμο, 

ειδικότερα άρθρα που αφορούν τα πνευματικά δικαιώματα, την υποχρέωση εχεμύθειας ή 

άλλες διατάξεις, η διατύπωση των οποίων επαφίεται στην κρίση των μερών. 
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ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση του παρόντος συμφώνου συνεργασίας γίνεται 

μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. 

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο 

μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς το παρόν σύμφωνο συνεργασίας, καθώς 

και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει το σύμφωνο αυτό από οποιοδήποτε 

συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών 

από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα 

συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτό τη συμφωνία συνεργασίας. 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε 

απόδειξη των οποίων συντάχθηκε το παρόν σύμφωνο συνεργασίας και υπογράφεται σε 3 

πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα. 

 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
 

 
…………………………………….., ……./……/20… 

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ) 
 
 
 
 
 

………………………………………………………………………… 
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΤΑΙΡΟΥ 1) 

 
 
 
 
 
 

………………………………………………………………………… 
 

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΤΑΙΡΟΥ 2) 
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