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Συνοπτικά στοιχεία

Το φυσικό αντικείμενο των πράξεων που περιλαμβάνονται στη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο:
«ΕΛΚΥΣΤΙΚΗ ΠΟΛΗ» του Δήμου Αλεξανδρούπολης, έχει προχωρήσει σημαντικά, καθώς υπήρχε ετοιμότητα από τις
αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και ωριμότητα, αλλά και οι λοιποί φορείς που συμμετέχουν στο Εταιρικό Σχήμα
ανταποκρίθηκαν με μεγάλη συνέπεια.

Σύμφωνα με τις προσκλήσεις που έχουν εκδοθεί, έχουν υποβληθεί:
o δεκατρία (13) έργα συνολικού προϋπολογισμού 8.479.580,40€,
o έχουν ενταχθεί εννέα (9) έργα συνολικού προϋπολογισμού 8.299.580,40€ δηλαδή το 98,60% του  

συνολικού προϋπολογισμού
o σε τρία (3) έργα έχουν υπογραφεί οι συμβάσεις με τους αναδόχους συνολικού προϋπολογισμού

1.943.512,73€
o σε ένα (1) έργο αναμένεται άμεσα η υπογραφή των συμβάσεων με τους αναδόχους συνολικού  

προϋπολογισμού 1.576.480,00€
o συνολική απορρόφηση ποσού 733.356,95€, που αντιστοιχεί στο 8,53% του συνολικού  

προϋπολογισμού
Τα κύρια προβλήματα αφορούν σε καθυστερήσεις που οφείλονται στην απέραντη γραφειοκρατία, στις συνεχείς

αλλαγές της νομοθεσίας που αφορά στην υλοποίηση των έργων, στις ατέρμονες διαδικασίες που καθυστερούν
την υλοποίηση των έργων.



Πρόοδος Φυσικού Αντικειμένου των Πράξεων της ΣΒΑΑ "Ελκυστική Πόλη"

Διαμόρφωση
Χώρου
Παραλίας  
MIS 510512

961.453,11
€ χωρίς το  

Φ.Π.Α.

ΔΗΜΟΣ
AΛΕΞ/ΛΗΣ

Το έργο βρίσκεται στο στάδιο της
υλοποίησης. Στις 9/11/2018 υπογράφηκε η
αριθ. πρωτ. 33681/9-11-2018 σύμβαση
(ΑΔΑΜ: 18SYMV003997067), ύψους
388.694,54€ χωρίς το ΦΠΑ (481.981,23€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).
Ανάδοχος είναι η ένωση «Κ/Ξ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ – ΑΔΑΜ ΧΡΗΣΤΟΣ», η
οποία προσέφερε έκπτωση 59,84%. Μέχρι
σήμερα έχουν πληρωθεί 4 λογαριασμοί
συνολικού ποσού : 318 339,06 € με ΦΠΑ.
Υπόλοιπο εγκρίσεων είναι 163 642,17 € με
ΦΠΑ



Ανάπλαση
Δυτικής  
Χερσαίας

Ζώνης Λιμένα  
MIS 5010622

1.881.281,96

€ χωρίς το  
Φ.Π.Α.

ΔΗΜΟΣ
AΛΕΞ/ΛΗΣ

Το έργο βρίσκεται στο στάδιο της
υλοποίησης. Στις 6-02-3019
υπογράφηκε η αριθ. πρωτ. 3611
σύμβαση (ΑΔΑΜ: 19SYMV004426059),
ύψους 766.694,80 € πλέον ΦΠΑ χωρίς
το ΦΠΑ ( 950 701,55 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).
Ανάδοχος αναδείχτηκε η εταιρεία
«SOLIS A.E.», η οποία προσέφερε
έκπτωση ύψους 59,40%. Μέχρι σήμερα
έχουν πληρωθεί 4 λογαριασμοί
συνολικού ποσού : 200 759,25 €.
Υπόλοιπο εγκρίσεων είναι 749 942,30 €.



Ανάδειξη
αξιοποίηση των
ιστορικών
αποθηκών του
ΟΣΕ στο λιμάνι"
MIS 5010713

2.379.032,2
6 € χωρίς το  

Φ.Π.Α.

ΔΗΜΟΣ
AΛΕΞ/ΛΗΣ

Το έργο βρίσκεται στο στάδιο
δημοπράτησης.

Η Ο.Ε. κάλεσε τον νέο προσωρινό
ανάδοχο με το 15692/31-5-2019 για
υποβολή των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του διαγωνισμού και τα
οποία ελέγχονται



Επέκταση
Ποδηλατόδρομου

και
Διαμόρφωση  
Υπαίθριου
Χώρου
Στάθμευσης-
MIS 5010180

967.741,94 €

χωρίς το  
Φ.Π.Α.

ΔΗΜΟΣ
AΛΕΞ/ΛΗΣ

Το έργο βρίσκεται στο στάδιο της
υλοποίησης. Στις 21/08/2018 υπογράφτηκε η
αριθ. πρωτ. 24327/9-11-2018 σύμβαση
(ΑΔΑΜ: 18SYMV003596028 2018-08-24),
ύψους 411.959,64€ χωρίς το ΦΠΑ
(510.829,95€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
24%). Ανάδοχος είναι η ένωση «ΜΙΧΑΗΛ
ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. ¨ΠΛΑΙΣΙΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ¨», η οποία προσέφερε
έκπτωση 57,82%. Μέχρι σήμερα έχει
κατασκευασθεί ο υπαίθριος χώρος
στάθμευσης που αντιστοιχεί σε 214.000 €.
Εντός του Ιουλίου θα αρχίσει η υλοποίηση
τμήματος του ποδηλατόδρομου από τη
διασταύρωση της παραλιακής οδού με την
Εθνική οδό ως το αναψυκτήριο Αργώ.



Αστική &
αρχιτεκτονική  
αποκατάσταση

30.000€
με το  

Φ.Π.Α.

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ-
ΜΙΟ  

ΘΡΑΚΗΣ

Στις 11/1/2019 έχει δημοσιευθεί η
πρόσκληση με κωδικό ΑΜΘ68 και Α/Α  
ΟΠΣ ΕΣΠΑ 3374 με αντικείμενο την
"Ανάπτυξη ηλεκτρονικών εφαρμογών και
υπηρεσιών στο πλαίσιο της ΟΧΕ_1 -
Στρατηγικές Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ)  
στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας  
και Θράκης". Ο δικαιούχος ΔΠΘ έχει
ενημερωθεί και έχει ξεκινήσει η
προετοιμασία υποβολής της πρότασης  
έργου.



Αστικός
εξοπλισμός
κοινόχρηστων  
χώρων
MIS 5029436

215.588,91
€ με το
Φ.Π.Α.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ  
ΑΛΕΞ/ΛΗΣ

Το έργο έχει ενταχθεί με την απόφαση
ένταξης με αρ. πρωτ. 4057/9-11-2018 και
αναμένεται η προκήρυξη του
διαγωνισμού για την προμήθεια του
εξοπλισμού του 1ου υποέργου για την
επιλογή αναδόχου.

Κατάρτιση
εργαζομένων  
για την
ανάπτυξη
τουριστικής  
συνείδησης -
MIS 5031784

47.000€
με το

Φ.Π.Α.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ  
ΑΛΕΞ/ΛΗΣ

Το  έργο  έχει  ενταχθεί  με  την απόφαση
ένταξης με αρ. πρωτ. 3360/8-11-2018 και
αναμένεται να εκδοθεί προκήρυξη  
διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου.



Κατάρτιση,
συμβουλευτική  
και πιστοποίηση  
γνώσεων και
δεξιοτήτων
εργαζομένων σε  
ξενοδοχειακές
επιχειρήσεις  
MIS 5031744

60.000€
με το

Φ.Π.Α.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ  

ΘΡΑΚΗΣ

Το έργο έχει ενταχθεί με την απόφαση
ένταξης με αρ. πρωτ. 3339/8-11-2018 και  

αναμένεται να εκδοθεί προκήρυξη  
διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου

Δομή
υποστήριξης
επιχειρήσεων -
MIS 5031851

202.000€
με το
Φ.Π.Α

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΕΒΡΟΥ

Το έργο είναι έτοιμο να υποβληθεί προς
ένταξη.



Συμβουλευτική,
κατάρτιση και  
πιστοποίηση  
γνώσεων και  
δεξιοτήτων

ανέργων στον  
τουρισμό - MIS  
5030838

50.000€
με το
Φ.Π.Α

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΙΑΜΑΤΙΚΗ  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΔΗΜΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-
ΠΟΛΗΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ  
ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ -

ΤΙΕΔΑ Α.Ε.

Το έργο έχει ενταχθεί με την απόφαση ένταξης
με αρ. πρωτ. 3341/8-11-2018 και αναμένεται να  

εκδοθεί προκήρυξη διαγωνισμού για την
επιλογή αναδόχου.

Ψηφιακός
τουριστικός  
οδηγός

65.000€
με το
Φ.Π.Α

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ  
ΑΛΕΞ/ΛΗΣ

Στις 11/1/2019 έχει δημοσιευθεί η πρόσκληση με
κωδικό ΑΜΘ68 και Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 3374 με
αντικείμενο την "Ανάπτυξη ηλεκτρονικών
εφαρμογών και υπηρεσιών στο πλαίσιο της
ΟΧΕ_1 - Στρατηγικές Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ)
στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης". Ο Εμπορικός Σύλλογος
Αλεξανδρούπολης πρόκειται να υποβάλλει την
πρόταση άμεσα.



Βελτίωση
υπηρεσιών προς  
ευπαθείς ομάδες

118.680€
με το
Φ.Π.Α

ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ –
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΔΗΜΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟ  
ΛΗΣ Ν.Π.Δ.Δ.-

ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ

Αναμένεται η πρόσκληση από την ΕΥΔ για υποβολή
πρότασης.

Κατάρτιση και

πιστοποίηση

γνώσεων και
δεξιοτήτων
εργαζομένων του
τουριστικού τομέα
- MIS 5031786

30.000€
με το
Φ.Π.Α

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

ΙΑΜΑΤΙΚΗ  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΔΗΜΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟ  
ΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ -

ΤΙΕΔΑ Α.Ε.

Το έργο έχει ενταχθεί με την απόφαση ένταξης με
αρ. πρωτ. 3340/8-11-2018 και αναμένεται να

εκδοθεί προκήρυξη διαγωνισμού για την επιλογή  
αναδόχου



Τεχνική και
επιστημονική  
υποστήριξη

50.000€
με το
Φ.Π.Α

ΔΗΜΟΣ
AΛΕΞ/ΛΗΣ

Αναμένεται η έκδοση της απόφασης ένταξης.

Ενέργειες
ενημέρωσης,
ευαισθητοποίησης  
& δημοσιότητας

60.000€
με το
Φ.Π.Α

ΔΗΜΟΣ
AΛΕΞ/ΛΗΣ

Αναμένεται η έκδοση της απόφασης ένταξης.

Ενέργειες
διάχυσης καλών  
πρακτικών και

δικτύωσης  
εταίρων

70.000€
με το
Φ.Π.Α

ΔΗΜΟΣ
AΛΕΞ/ΛΗΣ

Το Τεχνικό Δελτίο Έργου έχει υποβληθεί και
βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησης.



Πρόοδος του οικονομικού αντικειμένου των έργων της ΣΒΑΑ

A/  
A

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ Π/Υ ΤΔΕ
Π/Υ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

1 Διαμόρφωση Χώρου Παραλίας 1.192.201,86 € 481.981,23 € Δ. AΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 318.339,06€

2 Ανάπλαση Δυτικής Χερσαίας Ζώνης Λιμένα 2.332.789,63 € 1.385.677,04 € Δ. AΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 200.759,25€

3

Επέκταση Ποδηλατόδρομου και
Διαμόρφωση Υπαίθριου Χώρου  
Στάθμευσης 1.200.000,00 € 510.829,95 € Δ. AΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 214.258,64€

4 Αστική & αρχιτεκτονική αποκατάσταση 30.000,00 € - €

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  

ΘΡΑΚΗΣ
-

€

5

Ανάδειξη -αξιοποίηση των ιστορικών  
αποθηκών του ΟΣΕ στο λιμάνι 2.950.000,00 € 1.576.480,00 € Δ. AΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

-
€

6 Αστικός εξοπλισμός κοινόχρηστων χώρων 215.588,91 € - €

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ  
ΣΥΛΛΟΓΟΣ

-
€

7 Κατάρτιση εργαζομένων 47.000,00 € - €

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ  
ΣΥΛΛΟΓΟΣ

-
€

8

Κατάρτιση εργαζομένων σε ξενοδοχειακές  
επιχειρήσεις 60.000,00 € - €

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ  

ΘΡΑΚΗΣ
-

€



A/
A ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ Π/Υ ΤΔΕ Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

9 Δομή υποστήριξης επιχειρήσεων 202.000,00 € - €

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  
ΕΒΡΟΥ

-
€

10 Κατάρτιση ανέργων στον τουρισμό 50.000,00 € - € ΤΙΕΔΑ Α.Ε.

-
€

11 Ψηφιακός τουριστικός οδηγός 65.000,00 € - €

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ  
ΣΥΛΛΟΓΟΣ

-
€

12

Βελτίωση υπηρεσιών προς ευπαθείς  
ομάδες 118.860,00 € - €

ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚ  
Ο

-
€

13

Κατάρτιση εργαζομένων του τουριστικού  
τομέα 50.000,00 € - € ΤΙΕΔΑ Α.Ε.

-
€

14 Τεχνική και επιστημονική υποστήριξη 50.000,00 € - € Δ. AΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

-
€

15

Ενέργειες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης  
& δημοσιότητας 60.000,00 € - € Δ. AΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

-
€

16

Ενέργειες διάχυσης καλών πρακτικών και  
δικτύωσης εταίρων 70.000,00 € - € Δ. AΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

-
€

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΒΑΑ 8.693.440,40€ 3.954.968,22€ 733.356,95€











ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ

Ευχαριστώ για την προσοχή σας

Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης
«ΕΛΚΥΣΤΙΚΗ ΠΟΛΗ»


