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Εισήγηση: 
 
 
ΘΕΜΑ : « Τροποποίηση της 80/2015 Απόφασης Δηµοτικού Συµβουλίου  η 
οποία αφορά  την " Έγκριση του σχεδίου και της σύναψης,  
Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του Δήµου Αλεξανδρούπολης και του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, για το διερευνητικό Πρόγραµµα που 
αφορά την Ανάπλαση της Δυτικής Χερσαίας Ζώνης Λιµένα 
Αλεξανδρούπολης " » όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την υπ΄αριθ. 
195/2015 Απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου 
 
 
Κυρίες και Κύριοι Σύµβουλοι, στις 09-02-2015 το Δηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ. 
αρ. 80/2015 Απόφασή του ενέκρινε το «σχέδιο σύναψης Προγραµµατικής 
Σύµβασης µεταξύ του Δήµου Αλεξανδρούπολης και του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου, για το διερευνητικό Πρόγραµµα που αφορά την Ανάπλαση της 
Δυτικής Χερσαίας Ζώνης Λιµένα Αλεξανδρούπολης»  συνολικού ποσού 49.200€ µε 
Φ.Π.Α. που θα βαρύνει τον Κ.Α. 006736.007 του Προϋπολογισµού του Δήµου του 
οικ. έτους  2015 και το οποίο τροποποιήθηκε µε την υπ΄αριθ. 195/2015 Απόφαση 
Δηµοτικού Συµβουλίου. 
 

Έπειτα από επικοινωνία στις 22-6-2015 µε το µε Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο, τούτο µας ενηµέρωσε ότι προκύπτουν επιπλέον ορισµένες αναγκαίες 
τροποποιήσεις στο ήδη εγκεκριµένο και τροποποιηµένο σχέδιο. Παρακάτω 
παρατίθενται οι τροποποιήσεις: 
 
 

1. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ (Τίτλος) 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ  ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
«ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» 
 
 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ (αλλαγή ονοµασίας φορέα ΕΜΠ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ  ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 
ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΜΠ-ΕΛΚΕ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ 
ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» 

 
 
2. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ (1η σελίδα υπ΄αρ.2 αλλαγή ονοµασίας φορέα 

ΕΜΠ) 
Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΤ)  νοµίµως εκπροσωπούµενο από τον 

Αναπληρωτή Πρύτανη κ. Σπύρο Μαυράκο,  ο  οποίος  θα  αποκαλείται  εφεξής  
στην  παρούσα  χάριν  συντοµίας  «Φορέας  Υλοποίησης». 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  
Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)- Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Ερευνών 
(ΕΛΚΕ) νοµίµως εκπροσωπούµενο από τον Αναπληρωτή Πρύτανη κ. Σπύρο 
Μαυράκο,  ο  οποίος  θα  αποκαλείται  εφεξής  στην  παρούσα  χάριν  συντοµίας  
«Φορέας  Υλοποίησης». 
 

3. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ (άρθρο 2- Προοίµιο) 
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Ο δεύτερος των συµβαλλοµένων αναλαµβάνει και αποδέχεται την εκπόνηση του 

παραπάνω προγράµµατος. Φορέας Υλοποίησης για την εκπόνηση του Ερευνητικού 

Προγράµµατος της παρούσας σύµβασης ορίζεται το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

(ΕΜΠ) και ειδικότερα το Εργαστήριο Λιµενικών Έργων. (…) 

Με την παρούσα προγραµµατική Σύµβαση καθορίζεται το πλαίσιο συµφωνίας 

µεταξύ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και του Δήµου 

Αλεξανδρούπολης και (…) 

 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  
Ο δεύτερος των συµβαλλοµένων αναλαµβάνει και αποδέχεται την εκπόνηση του 

παραπάνω προγράµµατος. Φορέας Υλοποίησης για την εκπόνηση του Ερευνητικού 

Προγράµµατος της παρούσας σύµβασης ορίζεται το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

(ΕΜΠ)-ΕΛΚΕ και ειδικότερα το Εργαστήριο Λιµενικών Έργων. (…) 

Με την παρούσα προγραµµατική Σύµβαση καθορίζεται το πλαίσιο συµφωνίας 

µεταξύ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ)-ΕΛΚΕ και του Δήµου 

Αλεξανδρούπολης και (…) 

4. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ (άρθρο 5- αλλαγή τρόπου πληρωµής πρόσθεση 
προκαταβολής) 
5.3 Ο τρόπος πληρωµής ορίζεται σε δύο δόσεις που ακολουθούν τις φάσεις του 

προγράµµατος: 

▪ α’ πληρωµή µε την παράδοση της κυµατικής έκθεσης σε ποσοστό 30 % της 

συνολικής αµοιβής ήτοι 12.000,00 € πλέον ΦΠΑ 23 %, δηλαδή ποσού 14.760,00 

€ και 

▪ β’ πληρωµή µε την παράδοση της έκθεσης µε τις προτάσεις βελτίωσης µετά 

την ολοκλήρωση της υλοποίησης του Προγράµµατος  σε ποσοστό 70 % της 

συνολικής αµοιβής ήτοι 28.000,00 € πλέον ΦΠΑ 23 %, δηλαδή ποσού 34.440,00 

€. 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  
5.3 Ο τρόπος πληρωµής ορίζεται σε τρεις δόσεις που ακολουθούν τις φάσεις του 

προγράµµατος: 

▪ α’ προκαταβολή σε ποσοστό 2,50 % της συνολικής αµοιβής ήτοι 1000,00 € 

πλέον ΦΠΑ 23 % 

▪ β’ πληρωµή µε την παράδοση της κυµατικής έκθεσης σε ποσοστό 27,50 % 

της συνολικής αµοιβής ήτοι 11.000,00 € πλέον ΦΠΑ 23 %, δηλαδή ποσού 

14.760,00 € και 

▪ γ’  πληρωµή µε την παράδοση της έκθεσης µε τις προτάσεις βελτίωσης µετά 

την ολοκλήρωση της υλοποίησης του Προγράµµατος  σε ποσοστό 70 % της 

συνολικής αµοιβής ήτοι 28.000,00 € πλέον ΦΠΑ 23 %, δηλαδή ποσού 34.440,00 

€. 

5. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ (άρθρο 6- αλλαγή ορισµού στοιχείων) 
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6.2 Χρόνος υλοποίησης του Ερευνητικού Προγράµµατος, ορίζεται σε δύο (2) 

µήνες από τη υπογραφή της παρούσας σύµβασης και την παροχή από το Δήµο 

Αλεξανδρούπολης στο Εργαστήριο Λιµενικών ‘Εργων  του ΕΜΠ όλων των 

στοιχείων βυθοµετρίας λιµενολεκάνης. 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  
6.2 Χρόνος υλοποίησης του Ερευνητικού Προγράµµατος, ορίζεται σε δύο (2) 

µήνες από τη υπογραφή της παρούσας σύµβασης και την παροχή από το Δήµο 

Αλεξανδρούπολης στο Εργαστήριο Λιµενικών Έργων  του ΕΜΠ όλων των 

στοιχείων βυθοµετρίας της περιοχής µελέτης. 

 

 

 

 

 

 

Εισηγητής 

Ο Δήµαρχος 

 

 

Λαµπάκης Ευάγγελος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 


