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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» 

 
Στην Αλεξανδρούπολη  σήµερα  την .. /../2015,  οι παρακάτω συµβαλλόµενοι: 

1. Ο Δήµος  Αλεξανδρούπολης, που  εδρεύει  στην  Αλεξανδρούπολη, 

νοµίµως εκπροσωπούµενος από το  Δήµαρχο,  κ.  Λαµπάκη  Ευάγγελο,  ο  

οποίος  θα  αποκαλείται  εφεξής  στην  παρούσα  χάριν  συντοµίας  «Κύριος 

του Έργου». 

 

2. 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». 

 
 

Λαµβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν.3463/2006 (νέος Κώδικας Δήµων και 

Κοινοτήτων) περί προγραµµατικών συµβάσεων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

2. Το άρθρο 100 του Ν.3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί (µε το άρθρο 8 παρ. 9 Κι 

10 του Ν. 4071/2012) και ισχύει  

3. Τις διατάξεις του  άρθρου 75 παρ. 9 του Ν. 3463/2006 περί αρµοδιοτήτων Δήµων 

4. Τις διατάξεις του Ν. 2971/01 (Αιγιαλός, παραλία) όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει 

5. Την υπ΄αριθ. ΚΥΑ 679/22.08.96 «Λογαριασµός Χρηµατοδότησης Ερευνητικών 

έργων» προγραµµάτων, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 

6. Το Ν. 1650/1986 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

7. Το άρθρο 59 του Ν.4042/2012. 

8. Την υπ΄αριθ. ___________   απόφαση  του  Δηµοτικού Συµβουλίου  του  Δήµου  

Αλεξανδρούπολης µε την οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας Προγραµµατικής 

Σύµβασης και της συναφούς εγκριτικής υπ΄αριθ. ______/2015 απόφασης της 

Αποκεντρωµένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. 

συµφωνούνται  και  γίνονται  αµοιβαίως  αποδεκτά  τα  ακόλουθα: 
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Άρθρο 1 

Περιεχόµενα 

Η Σύµβαση αυτή περιέχει: 

Άρθρο 1/ Περιεχόµενα 

Άρθρο 2/ Προοίµιο  

Άρθρο 3/ Σκοπός της Σύµβασης 

Άρθρο 4/ Αντικείµενο της Σύµβασης 

Άρθρο 5/ Προϋπολογισµός- Πόροι –Χρηµατοδότηση 

Άρθρο 6/ Διάρκεια – Χρονοδιάγραµµα- Ρήτρες 

Άρθρο 7/ Υποχρεώσεις Συµβαλλοµένων 

Άρθρο 8/ Επιτροπή Παρακολούθησης  

Άρθρο 9/ Τροποποίηση Σύµβασης 

Άρθρο 10/ Επίλυση Διαφορών  

Άρθρο 11/ Τελικές Διατάξεις 

 

Άρθρο 2 

Προοίµιο 

Ο  πρώτος εκ των συµβαλλοµένων αναθέτει στον δεύτερο την εκπόνηση του 

ερευνητικού προγράµµατος «Ακτοµηχανική για την Ανάπλαση της Δυτικής Χερσαίας 

Ζώνης του Λιµένα Αλεξανδρούπολης». 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.  

Επιστηµονικός υπεύθυνος του προγράµµατος είναι ο Καθ. Κων/νος Μουντζούρης 

διευθυντής του Εργαστηρίου Λιµενικών Έργων του ΕΜΠ. 

Με την παρούσα προγραµµατική Σύµβαση καθορίζεται το πλαίσιο συµφωνίας µεταξύ 

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

και προσδιορίζονται οι τρόποι και οι διαδικασίες της συµφωνίας αυτής που 

αποσκοπεί στην υλοποίηση του Ερευνητικού Προγράµµατος µε τίτλο «Ακτοµηχανική 

για την Ανάπλαση της Δυτικής Χερσαίας Ζώνης του Λιµένα Αλεξανδρούπολης» που 

θα εκπονηθεί σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, 

τις υποδείξεις των αρµοδίων υπηρεσιών του Δήµου Αλεξανδρούπολης και των 

διατάξεων της ελληνικής νοµοθεσίας για υλοποίηση ερευνητικών προγραµµάτων. 

 

Άρθρο 3 

Σκοπός της Σύµβασης 
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Σκοπός της σύµβασης είναι η εκπόνηση του Ερευνητικού Προγράµµατος µε τίτλο 

«Ακτοµηχανική για την Ανάπλαση της Δυτικής Χερσαίας Ζώνης του Λιµένα 

Αλεξανδρούπολης» από τον οποίο θα απορρεύσει ο σχεδιασµός των αναγκαίων 

λιµενικών έργων που απαιτούνται για τη βελτίωση και ανάδειξη της δυτικής χερσαίας 

ζώνης του λιµένα Αλεξανδρούπολης. 

 

Άρθρο 4 

Αντικείµενο της Σύµβασης 

Η  παρούσα Προγραµµατική Σύµβαση έχει ως αντικείµενο την υλοποίηση του 

Ερευνητικού Προγράµµατος µε τίτλο «Ακτοµηχανική για την Ανάπλαση της Δυτικής 

Χερσαίας Ζώνης του Λιµένα Αλεξανδρούπολης». 

Ειδικότερα το αντικείµενο του προγράµµατος περιλαµβάνει δύο φάσεις 

υλοποίησης στις οποίες θα εκτελεσθούν οι εργασίες που αφορούν στην µεν 

πρώτη η κυµατική ανάλυση της υπό έρευνας περιοχής ενώ στη δεύτερη φάση ο 

γενικός σχεδιασµός έργων βελτιώσεως και προστασίας της δυτικής χερσαίας 

ζώνης του υφιστάµενου λιµένα Αλεξανδρούπολης από την κυµατική δράση. 

Η εξειδίκευση των προς εκτέλεση εργασιών θα πραγµατοποιηθεί µε συνεργασία του 

Εργαστηρίου Λιµενικών Έργων του ΕΜΠ και του Δήµου Αλεξανδρούπολης και τα 

αποτελέσµατα του Ερευνητικού Προγράµµατος θα παραδοθούν σε έντυπη ή και 

ηλεκτρονική µορφή. 

  

Άρθρο 5 

Προϋπολογισµός - Πόροι - Χρηµατοδότηση 

5.1. Ο προϋπολογισµός υλοποίησης του  Ερευνητικού Προγράµµατος ανέρχεται  στο 

ποσό των σαράντα εννέα χιλιάδων διακοσίων (49.200,00) ευρώ  

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23 % και µε ανάλυση τιµήµατος (40.000,00 € + 

9.200,00 € ΦΠΑ 23% = 49.200,00€) και θα καταβληθεί από τον πρώτο των 

συµβαλλοµένων στον Φορέα Υλοποίησης. 

5.2 Οι πόροι για την υλοποίηση των όσων προβλέπει η παρούσα σύµβαση 

προέρχονται από ιδίους πόρους του Δήµου Αλεξανδρούπολης. 

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 
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▪ 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 €. 

5.4  Η καταβολή των ποσών θα γίνει στον Ειδικό Λογαριασµό Αξιοποίησης 

Κονδυλίων Έρευνας ΕΜΠ για την χρηµατοδότηση ερευνητικών έργων του ΕΜΠ που 

θα εκδίδει τα αντίστοιχα παραστατικά και θα διαχειρίζεται τα αντίστοιχα κονδύλια και 

ειδικότερα στον υπ΄αριθ. 080/545/545098-59 λογαριασµό της Εθνικής Τράπεζας. 

5.5  Στο ποσό των σαράντα εννέα χιλιάδων διακοσίων (49.200,00) ευρώ  

συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ 23 % αλλά και το ποσοστό 15 % που θα παρακρατείται 

από την Επιτροπή Διαχείρισης του ειδικού λογαριασµού σύµφωνα µε το άρθρο 7 της 

υπ΄αριθ. ΚΥΑ 679/22/08/96 (ΦΕΚ 826 Β’) «Λογαριασµός Χρηµατοδότησης 

Ερευνητικών Έργων» προγραµµάτων. 

5.6  Δεν υπάρχουν νόµιµες κρατήσεις. 

5.7  Δεν τίθεται χρονικός περιορισµός για την απορρόφηση των επί µέρους 

κονδυλίων του προϋπολογισµού από το Εργαστήριο Λιµενικών Έργων ΕΜΠ από την 

Επιτροπή Ερευνών του ΕΜΠ. 

5.8  Δεν τίθεται περιορισµός για το επί µέρους κονδύλιο ΤΑΞΙΔΙΑ στον αναλυτικό 

προϋπολογισµό του ΕΜΠ. 

Άρθρο 6 

Διάρκεια- Χρονοδιαγράµµατα-Ρήτρες  

6.1  Χρόνος έναρξης θεωρείται η ηµεροµηνία  υπογραφής της  παρούσας  

σύµβασης. 

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 της περιοχής µελέτης. 

6.3 Η ισχύς της σύµβασης µπορεί να παραταθεί µε απόφαση της Κοινής Επιτροπής 

αν αυτό επιβάλλεται από το τελικό χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του Ερευνητικού 

Προγράµµατος. 

Άρθρο 7 

Υποχρεώσεις Συµβαλλοµένων 

Οι συµβαλλόµενοι  φορείς αναλαµβάνουν  τις  παρακάτω υποχρεώσεις: 

7.1 Ο Δήµος Αλεξανδρούπολης αναλαµβάνει: 

7.1.1. Την χρηµατοδότηση του Εργαστηρίου Λιµενικών Έργων του ΕΜΠ µε το ποσό 

των 49.200,00 € από ιδίους πόρους. 
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7.1.2. Την επίβλεψη του Ερευνητικού Προγράµµατος που θα εκπονήσει το 

Εργαστήριο Λιµενικών Έργων του ΕΜΠ, την θεώρηση του από την αρµόδια 

υπηρεσία και την έγκριση του από τα αρµόδια όργανα. 

7.1.3 Να συµµορφώνεται µε τις υποδείξεις Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του 

άρθρου 8 και να ενηµερώνει τους συµβαλλόµενους φορείς για την πορεία 

υλοποίησης του Ερευνητικού Προγράµµατος. 

7.1.4. Την συνεργασία για την εξασφάλιση των απαιτούµενων αδειοδοτήσεων για την 

εκπόνηση του Ερευνητικού Προγράµµατος. 

7.2 Το Εργαστήριο Λιµενικών Έργων του ΕΜΠ αναλαµβάνει: 

7.2.1. Την εκπόνηση του Ερευνητικού Προγράµµατος «Ακτοµηχανικής για την 

Ανάπλαση της Δυτικής Χερσαίας Ζώνης του Λιµένα Αλεξανδρούπολης» σύµφωνα µε 

την Ελληνική Νοµοθεσία. 

7.2.2. Την τακτική ενηµέρωση της ΚΕΠ για την πορεία υλοποίησης της µελέτης του 

έργου. 

7.2.3. Την παράδοση σε όσα αντίγραφα απαιτηθεί καθώς και σε ηλεκτρονική µορφή 

όλων των αποτελεσµάτων του Ερευνητικού Προγράµµατος καθώς και των συναφών 

υποµνηµάτων.  

 

Άρθρο 8 

Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης Σύµβασης 

Για την  ορθή παρακολούθηση  εκτέλεσης  και εφαρµογή των όρων της  παρούσας 

σύµβασης συστήνεται όργανο µε την επωνυµία «Κοινή  Επιτροπή  

Παρακολούθησης»,  µε  έδρα  την  Αλεξανδρούπολη, αποτελούµενη από τον 

πρόεδρο και δύο µέλη. 

Ειδικότερα η  Κοινή  Επιτροπή  Παρακολούθησης  αποτελείται από: 

- έναν (1)  εκπρόσωπο του  Κυρίου  του  Έργου (Δήµου Αλεξανδρούπολης),  ο  

οποίος  ορίζεται  Πρόεδρος  της  Επιτροπής  

- έναν (1) εκπρόσωπο του  Φορέα  Υλοποίησης (ΕΜΠ- ΕΛΚΕ)  

- ένα  (1) εκπρόσωπο  του  Δήµου  Αλεξανδρούπολης, που  θα  προέρχεται  

από  τη  µειοψηφία  του  Δηµοτικού  Συµβουλίου  Αλεξανδρούπολης. 

Αντικείµενο  της  Κοινής  Επιτροπής   Παρακολούθησης  είναι  ο  συντονισµός και  η 

παρακολούθηση  υλοποίησης των όρων της παρούσας  προγραµµατικής  σύµβασης  

και ειδικότερα η  τήρηση  των  όρων  της  προγραµµατικής  σύµβασης,  η  

διαπίστωση  της  ολοκλήρωσης  των  εκατέρωθεν  υποχρεώσεων,  η  εισήγηση  

προς  τα  αρµόδια  όργανα  των συµβαλλοµένων µερών  κάθε αναγκαίου µέτρου και  

ενέργειας  για την  υλοποίηση της παρούσας,  η  αιτιολογηµένη αίτηση  
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τροποποίησης της  απόφασης  ένταξης  πράξης, και η επίλυση  κάθε διαφοράς  

µεταξύ των  συµβαλλοµένων  µερών  που  προκύπτει σχετικά  µε την  ερµηνεία  των 

όρων  της  παρούσας  σύµβασης  και τον τρόπο  εφαρµογής  της. 

Η  Κοινή  επιτροπή  Παρακολούθησης  συγκαλείται  από τον   Πρόεδρο   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 επιτροπή θα πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που θα έχει γνώση του 

αντικειµένου του έργου, εφόσον αυτό απαιτηθεί. 

Η Επιτροπή θα συνεδριάζει στο Δήµο Αλεξανδρούπολης όποτε κρίνεται απαραίτητο 

από την ίδια. 

Η Επιτροπή θα συνεδριάζει όταν εκπροσωπούνται άπαντα τα µέλη και στις 

αποφάσεις της θα ισχύει η οµοφωνία. 

Οι  λοιπές  λεπτοµέρειες  που  ενδεχοµένως  απαιτηθούν  για  τη  λειτουργία  της  

Κοινής  Επιτροπής,  θα  καθορισθούν µε  αποφάσεις  της. 

 

Άρθρο 9 

Τροποποίηση Όρων Σύµβασης 

Με κοινή έγγραφη συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών, η παρούσα 

προγραµµατική σύµβαση µπορεί να τροποποιείται ή να συµπληρώνεται ως προς το 

αντικείµενο, τους πόρους, το χρονοδιάγραµµα και λοιπούς όρους της σύµβασης, 

καθώς επίσης και να παρατείνεται η διάρκειά της. 

 

Άρθρο 10 

Επίλυση Διαφορών 

Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών που αφορά στην εκτέλεση και 

ερµηνεία των όρων της παρούσας σύµβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή 

Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύµβασης, δύναται να επιλύεται από τα 

αρµόδια δικαστήρια.  

 

Άρθρο 11 

Τελικές διατάξεις 
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11.1 Καµία τροποποίηση ή συµπλήρωση των προβλέψεων της παρούσας 

προγραµµατικής σύµβασης δεν είναι δυνατή ούτε αναγνωρίζεται χωρίς την κοινή 

έγγραφη συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών. 

11.2 Η µη άσκηση δικαιωµάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε 

συµβαλλόµενο µέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την 

προγραµµατική σύµβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη µέτρων που 

προβλέπει η σύµβαση αυτή 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 αυτή την προγραµµατική 

σύµβαση. 

11.3 Οι συλλογικές αποφάσεις των φορέων µε τις οποίες εγκρίθηκε η παρούσα 

σύµβαση αποτελούν συµπληρωµατικά έγγραφά της. 

 

 
Αυτά συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συµβαλλόµενα µέρη, 

σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τέσσερα 

πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συµβαλλόµενο µέρος από δύο. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για το Δήµο Αλεξανδρούπολης              Για το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο/  

       Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας                                       

            Ο Δήµαρχος                          Ο Αναπληρωτής Πρύτανη 

 

      Λαµπάκης Ευάγγελος                    Σπύρος Μαυράκος 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


