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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ,  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ  

 
 

Χαριλάου Τρικούπη 182            Αθήνα  29/11/2011 
 
101 78 Αθήνα,  τηλ. 64 67 912                 Αρ. Πρωτ   1023 
  
                                                                                                                                                                                                  

Προς  τη 
Βουλή  των  Ελλήνων 
Δ/νση  Κοινοβουλευτικού  Ελέγχου 

 
Τμήμα  Αναφορών 

 
 

ΘΕΜΑ: Ολοκλήρωση της εργολαβίας  «Εκβάθυνση λιμενολεκάνης και εκσκαφή διαύλου 
λιμένα Αλεξανδρούπολης» 
 

  
ΣΧΕΤ.: Η ΠΑΒ  632/7.11.2011 που κατέθεσε στη Βουλή,                         

ο Βουλευτής κ. Σταύρος Καλογιάννης 
 

   
ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Σταύρο Καλογιάννη 
                         
 
Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Αναφοράς και σύμφωνα με στοιχεία της αρμόδιας 
Υπηρεσίας, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον  κ. Βουλευτή τα εξής: 
 
Αντικείμενο της εργολαβίας του θέματος είναι η εκβάθυνση της λιμενολεκάνης και η εκσκαφή 
του   διαύλου του λιμένα Αλεξανδρούπολης μέχρι βάθους 12,0μ και -12,5μ από Μέση 
Στάθμη Θάλασσας αντίστοιχα και η δημιουργία χερσαίων χώρων με τα προϊόντα των 
εκσκαφών. 
 
Το έργο  χρηματοδοτείται  ως έργο γέφυρα από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανατολικής 
Μακεδονίας & Θράκης (Γ΄ ΚΠΣ και  Δ΄ Προγραμματική περίοδος).  

 
Η υπογραφή της σύμβασης έγινε την 14-12-2007 για  ποσό 18.655.005,71€ με ΦΠΑ (έχει 
απορροφηθεί 89%).  Για το έργο έχει χορηγηθεί παράταση μέχρι 31-12-2011. 
    
Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εκβάθυνσης δημιουργήθηκε διχογνωμία μεταξύ της 
Προϊσταμένης Αρχής και του αναδόχου ως προς την σκληρότητα του εδάφους στον υπό 
εκβάθυνση πυθμένα. 
Για την επίλυση της διαφωνίας συστάθηκε στις 25/10/2010 Επιτροπή Διαπίστωσης 
Πραγματικών Περιστατικών της παρ.10 του άρθρου 36 του Ν. 3669/2008, έργο της οποίας 
ήταν μεταξύ άλλων ο χαρακτηρισμός των εδαφών της λιμενολεκάνης. 
 

  Με το από 29-12-2010 Πόρισμα της Επιτροπής Διαπίστωσης Πραγματικών Περιστατικών 
διαπιστώθηκε η ύπαρξη ημίβραχου  στις κατώτερες στρώσεις της λιμενολεκάνης του έργου 
του θέματος.  

      Κατόπιν τούτου συντάχθηκε ο  1ος Α.Π.Ε. και η 1η  Σ.Σ.Ε., σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
προαναφερθέν Πόρισμα της Επιτροπής Διαπίστωσης Πραγματικών Περιστατικών 

. 
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  Με το από 04-08-2011 έγγραφό της η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ανατ. Μακεδονίας και 
Θράκης,  γνωστοποίησε στο Υπουργείο  τη θέση της ότι η προτεινόμενη 1η Συμπληρωματική 
Σύμβαση του 1ου ΑΠΕ του παραπάνω έργου δεν θα συγχρηματοδοτηθεί από το ΕΠ 
Μακεδονίας – Θράκης 2007- 2013. 

        
 Λόγω μη επιλεξιμότητας της 1ης Συμπληρωτικής Σύμβασης του έργου του θέματος από την 

αρμόδια Διαχειριστική Αρχή, η Προϊσταμένη Αρχή του έργου (Δ/νση Λιμενικών Έργων και 
Έργων Αεροδρομίων της ΓΓΔΕ), με την από 5-8-2011 Απόφαση  προχώρησε στην οριστική 
διακοπή των εργασιών του έργου. 

Στην παρούσα φάση ολοκληρώνονται οι ενέργειες για την εκκαθάριση και παραλαβή των 
εργασιών της  εργολαβίας του θέματος. 

 Οι εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου θα ανατεθούν από το Υπουργείο με ανοικτή 
διαδικασία μετά από δημοπράτηση.  

 
                            
Εσωτ.Διανομή                                                                          
Γρ. Κοιν. Ελέγχου 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ 
Ακριβές αντίγραφο 

 

Ε. Γιοβάνογλου 
 

  
 


