
 
ΘΕΜΑ : Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με τον Οργανισμό Λιμένα 

Αλεξανδρούπολης  (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) για τη δημοπράτηση και επίβλεψη  του 
έργου: «Αποκατάσταση προσήνεμου μώλου και προστασίας εισόδου 
αλιευτικού καταφυγίου Μάκρης, Δ. Αλεξανδρούπολης» 

   

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α'/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τον Ν. 4782/2021 (Α' 36/09.03.2021) "Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και 
αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις 
προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την 
ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία" και ειδικότερα το άρθρο 140 παρ. 5 αυτού.  

2. Του Ν.4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07-08-2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση λειτουργία και 
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης». 

3. Του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α’/22-09-2015) περί της ανασύστασης του Υπουργείου 
Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. 

4. Του Π.Δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208A’/4-11-2016) περί της μετονομασίας του Υπουργείου 
Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, σε Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. 

5. Του Π.Δ. 123/2017 (ΦΕΚ 151 Α’/12-10-2017) για τον «Οργανισμό του Υπουργείου 
Υποδομών  και Μεταφορών» και ειδικότερα του Άρθρου 40 που αφορά στη σύσταση και τις 
αρμοδιότητες της Δ/νσης Λιμενικών Υποδομών, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 381 του 
Ν. 4700/2020 (ΦΕΚ127Α'/29-6-2020). 

6. Του Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121 Α/09-07-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

7. Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων   
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως 
τροποποιήθηκε  και ισχύει. 

 

 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ. 
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8. Του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής 
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», κατά το 
τμήμα που διατηρήθηκε σε ισχύ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4403/16 και του Ν. 4412/16. 

9. Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α'/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο Διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» και τα σχετικά έγγραφα 
εφαρμογής. 

10. Της με αρ. πρωτ. Δ16α/04/773/29-11-90 (ΦΕΚ 746/Β/30-11-90) Κοινής Απόφασης των 
Υπουργών Προεδρίας και Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Περί εξαιρέσεως διοικητικών 
πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών», και ιδιαίτερα την παρ. 3 
αυτής. 

11. Της με αρ. 33496/60549 (ΦΕΚ 506/ΥΟΔΔ/02-08-2019) Κοινής Απόφασης Πρωθυπουργού 
και Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, διορισμού του Γεωργίου Καραγιάννη στη θέση 
μετακλητού Γενικού Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. 

12. Της με αρ. πρωτ. οικ. 27954/14-05-2020 (ΦΕΚ 406/Υ.Ο.Δ.Δ./03-06-2020) Απόφασης του 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών διορισμού της κας Μιλένας – Ελένης Κόντου ως 
Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. 

13. Της αριθμ. 2585/01-07-2020 (ΦΕΚ 3089 Β'/24-07-2020) Απόφασης Υπουργού Υποδομών 
και Μεταφορών και της με αρ. πρωτ. 2798/4-8-2020 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 5-8-2020) 
Εγκύκλιο του ιδίου. 

14. Της λοιπής νομοθεσίας περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι: 

1. Ο εν λόγω λιμένας βρίσκεται σε μια περιοχή με εξαιρετικό φυσικό κάλλος και  αποτελεί το 
σημαντικότερο καταφύγιο στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αλεξανδρούπολης και 
παρουσιάζει σημαντική δυναμικότητα, καθώς φιλοξενεί, σε μόνιμη βάση μόνιμα, 
επαγγελματικά σκάφη παράκτιας αλιείας και κατά την καλοκαιρινή περίοδο αιχμής 150-200 
ερασιτεχνικά σκάφη. 

2. Το γεγονός ότι από τις αρχές του 2015, ο προσήνεμος μόλος του ανωτέρω λιμένα έχει  
υποστεί σημαντικές ζημιές που συνίσταται από: 

 Ολίσθηση – διασκόρπιση της εξωτερικής θωράκισης – προστασίας από φυσικούς 
ογκόλιθους, του τελικού, νότιου τμήματος του μώλου,  σε μήκος 100,00m (περίπου) 

 Καθίζηση και στροφή τμημάτων της ανωδομής- δαπέδου σκυροδέματος και του 
προφυλακτήριου τοίχου, λόγω σπηλαιώσεων (υποσκαφών) που δημιουργήθηκαν στη 
βάση έδρασης του μώλου, στην εξωτερική του πλευρά, ως αποτέλεσμα της ελλιπούς 
προστασίας του. 

 Ρηγματώσεις ανωδομής στην περιοχή του ακρομωλίου 
3. Το γεγονός ότι η κατάσταση έχει επιδεινωθεί περαιτέρω μέχρι σήμερα και κρίνεται πλέον 

οριακή, καθώς ανά πάσα στιγμή εγκυμονεί ο κίνδυνος εμφάνισης “domino” και ολικής 
ανατροπής – κατάρρευσης του μώλου στο σύνολό του, θέτοντας σε κίνδυνο τη λειτουργία του 
αλιευτικού καταφυγίου και την ασφάλεια των ελλιμενιζόμενων επαγγελματικών και 
ερασιτεχνικών και αλιευτικών σκαφών. 

4. Εκ της κατασκευής του το αλιευτικό καταφύγιο είναι έντονα εκτεθειμένο στους Α-ΒΑ ανέμους, 
οι οποίοι παρουσιάζουν μεγάλη συχνότητα εμφάνισης στην περιοχή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 
να παραμένουν ανενεργές (χωρίς δυνατότητα χρήσης) λιμενικές υποδομές για το μεγαλύτερο 
διάστημα του έτους και ουσιαστικά να μη χρησιμοποιείται το εσωτερικό κρηπίδωμα του 
προσήνεμου μόλου. Περαιτέρω, κατά την χειμερινή κυρίως περίοδο, κινδυνεύουν και τα λοιπά 
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ελλιμενιζόμενα σκάφη καθώς δημιουργούνται έντονοι κυματισμοί και εντός του λιμένα. 
5. Για την διευθέτηση των ανωτέρω, ο Ο.Λ.Α. Α.Ε.  προτίθεται να προβεί σε δημοπράτηση του 

απαιτούμενου έργου που αφορά σε: 
 Συντήρηση – αποκατάσταση των υφιστάμενων λιμενικών υποδομών λόγω αστοχίας 

που έχει παρουσιαστεί στον προσήνεμο μώλο του λιμένα και  
 Επέκταση των λιμενικών εγκαταστάσεων για την άρση της κυματικής προσβολής υπό 

ΝΑ 
6. Ο Ο.Λ.Α. Α.Ε., ολοκλήρωσε πρόσφατα τις μελέτες που απαιτούνται για τη δημοπράτηση του 

ανωτέρου έργου και πιο συγκεκριμένα: α) Τοπογραφική Μελέτη, β) Κυματική Μελέτη, γ) 
Ακτομηχανική Μελέτη, δ) Λιμενική Μελέτη αποκατάστασης ζημιών και προστασίας εισόδου, 
επιπέδου οριστικής μελέτης, ε) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ανανέωση – 
τροποποίηση ΑΕΠΟ του έργου (η οποία βρίσκεται στο στάδιο γνωμοδοτήσεων), στ) 
Γεωτεχνική Έρευνα – Αξιολόγηση επάρκειας εδάφους, ζ) Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης για 
την υλοποίηση των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων και η) Σύνταξη Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας 
και Φακέλου Ασφάλειας Υγείας. Από τις ανωτέρω μελέτες, η συνολική δαπάνη δημοπράτησης 
του έργου «Αποκατάσταση προσήνεμου μώλου και προστασίας εισόδου αλιευτικού 
καταφυγίου Μάκρης, Δ. Αλεξανδρούπολης» έχει προϋπολογιστεί στο 1.800,000 € 
(περιλαμβανομένου ΦΠΑ). 

7. Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 2971/2001, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 
παρ.8 του Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 104 Α /30.05.2020): «1.  Για τη μελέτη και εκτέλεση λιμενικών 
έργων στη ζώνη λιμένα … οι φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων μπορούν να 
συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και τους Συνδέσμου 
Δήμων, τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και με φορείς του 
δημοσίου τομέα .. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 περ. α΄ έως γ΄, 3 και 4 
του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87). 2. Οι κατά την παρ. 1 προγραμματικές συμβάσεις 
εγκρίνονται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από σύμφωνη γνώμη 
του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού». 

8. Στο πλαίσιο αυτό ο Ο.Λ.Α. Α.Ε., ως κύριος του Έργου,  με το αριθμ. πρωτ. 548/08-04-2021 
αίτημά του πρότεινε την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών και του Ο.Λ.Α. Α.Ε για τη δημοπράτηση και επίβλεψη του έργου: 
«Αποκατάστασης προσήνεμου μώλου και προστασίας εισόδου αλιευτικού καταφυγίου 
Μάκρης, Δ. Αλεξανδρούπολης», διατυπώνοντας εγγράφως την μη επάρκεια των υπηρεσιών 
του. 

9. Για την περίπτωση μη επαρκούς στελέχωσης και τεχνικής επάρκειας των αναθετουσών αρχών 
ισχύει το άρθρο 44 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Ν.4782/2021, 
περί δυνατότητας σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της μη επαρκούς τεχνικής 
υπηρεσίας και της τεχνικής υπηρεσίας του εποπτεύοντος την αναθέτουσα αρχή φορέα ή της 
οικείας περιφέρειας ή άλλης τεχνικής υπηρεσίας του κεντρικού δημόσιου τομέα.  

10. Σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ.1β του Π.Δ. 123/2017 στους επιχειρησιακούς στόχους της 
Δ/νσης Λιμενικών Υποδομών περιλαμβάνεται και η παροχή τεχνικής συνδρομής σε 
οποιαδήποτε φάση εξέλιξης (σχεδιασμός, μελέτη, υλοποίηση) των λιμενικών έργων, που 
εκτελούνται από άλλους φορείς ή επίπεδα διοίκησης, ύστερα από προγραμματική συμφωνία. 

11. Ισχύει ότι (α) η εν λόγω Σύμβαση Ανάθεσης υλοποιεί συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών και του Ο.Λ.Α. Α.Ε και αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι οι δημόσιες 
υπηρεσίες που οφείλουν να εκτελούν οι εν λόγω Αναθέτουσες αρχές παρέχονται για την 
επίτευξη των κοινών τους στόχων, κατά την παρ. 4α του άρθρου 12 του ν.4412/2016 (β) η 
υλοποίηση της συνεργασίας αυτής εξυπηρετεί αποκλειστικά σκοπούς δημόσιου συμφέροντος 
κατά την παρ. 4β του άρθρου 12 του ν.4412/2016 (γ) το Υπουργείο Υποδομών και 
Μεταφορών καθώς και ο Ο.Λ.Α. Α.Ε, ως Αναθέτουσες Αρχές, εκτελούν στην ελεύθερη αγορά 
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λιγότερο από το 20% των δραστηριοτήτων που αφορά η συνεργασία κατά την παρ. 4γ του 
ν.4412/2016. 
 
 

Και επειδή: 

 
1. Για λόγους δημόσιου συμφέροντος επιβάλλεται η υποστήριξη των φορέων διοίκησης και 

εκμετάλλευσης λιμένων (συμπεριλαμβανομένου του Ο.Λ.Α. Α.Ε) που έχουν ανεπαρκή 
στελέχωση και δεν διαθέτουν τεχνική υπηρεσία, προκειμένου να υλοποιηθούν έργα σημαντικά 
και αναγκαία στην τοπική τους κοινωνία, όπως εν προκειμένω το έργο: «Αποκατάσταση 
προσήνεμου μώλου και προστασίας εισόδου αλιευτικού καταφυγίου Μάκρης, Δ. 
Αλεξανδρούπολης». 

 
2. Ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του Ν.4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Ν.4782/2021, επομένως είναι δυνατή η σύναψη 
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και Ο.Λ.Α. Α.Ε 
(που αποτελεί τον φορέα διαχείρισης των λιμενικών εγκαταστάσεων του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης), με αντικείμενο την δημοπράτηση, σύναψη και ολοκλήρωση δημόσιας 
σύμβασης για την υλοποίηση  του έργου: «Αποκατάσταση προσήνεμου μώλου και 
προστασίας εισόδου αλιευτικού καταφυγίου Μάκρης, Δ. Αλεξανδρούπολης», και η οποία δεν 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4412/2016, αφού πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 
4 του άρθρου 12 του Ν.4412/2016, κατά τα παραπάνω. 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
1. Την αποδοχή του αιτήματος του Ο.Λ.Α. Α.Ε και την έγκριση σύναψης Προγραμματικής 

Σύμβασης  μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και του Ο.Λ.Α. Α.Ε του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 με αντικείμενο την 
δημοπράτηση και επίβλεψη του έργου: «Αποκατάσταση προσήνεμου μώλου και προστασίας 
εισόδου αλιευτικού καταφυγίου Μάκρης, Δ. Αλεξανδρούπολης», σύμφωνα με το σχέδιο 
Προγραμματικής Σύμβασης που επισυνάπτεται. 

2. Τον ορισμό της Διεύθυνσης Λιμενικών Υποδομών (Δ20) ως Αναθέτουσας και Προϊσταμένης 
Αρχής του προαναφερόμενου έργου και την διενέργεια όλων των απαιτούμενων διαδικασιών 
ανάθεσης της σύμβασης, αδειοδοτήσεων, κλπ. 

3. Τον ορισμό της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) Μακεδονίας, Ηπείρου & 
Θράκης, ως Δ/νσας Υπηρεσίας του προαναφερόμενου έργου. 
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4. Την  εξουσιοδότηση για την υπογραφή της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης εκ μέρους του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και κάθε τροποποίησης και συμπλήρωσης 
αυτής στον Γενικό Γραμματέα Υποδομών. 

Συνημμένα 
Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης 
 
Κοινοποίηση 
1. Γραφ. Υπουργού  Υποδομών και Μεταφορών  

(κ. Κων. Αχ. Καραμανλή) 
2. Γρ. Γενικού Γραμματέα Υποδομών  

(κ. Γ. Καραγιάννη) 
3. Γραφ. Γεν. Δ/ντη Υ.ΛΙ.Κ.Υ. (κ. Α.Κοτσώνη) 
4. Ο.Λ.Α. Α.Ε. 

   
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 
 
 

ΚΩΝ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
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