
    
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ             
  
 
 

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. : 139 / 2018  
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.. 16 / 2018  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  
 

 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση πρακτικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού του 
έργου: "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ"» 
 
  
  
  Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα την 23η  Μαΐου   του έτους 2018 ημέρα της 
εβδομάδας Τετάρτη   και ώρα 18:45 και στο Δημοτικό Κατάστημα, η Οικονομική 
Επιτροπή συνήλθε σε συνεδρίαση , ύστερα από την 14.439/ 17/05/2018  έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου αυτής, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του  
άρθρου 75  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).  
  
Ήταν  δε παρόντες : 
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ ως ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Οικονομικής 
Επιτροπής 
και από τα μέλη της , οι  κ.κ :  

1) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  2) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ  3) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ  4) ΦΑΝΗ ΤΡΕΛΛΗ  5) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ   6) ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΜΠΙΚΟΣ  
                                                                    
 
Ενώ  δεν  προσήλθαν οι κ.κ : 

 
 

 1) ΕΛΕΝΗ ΙΝΤΖΕΠΕΛΙΔΟΥ-ΣΥΤΜΑΛΙΔΟΥ  2) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΥΜΙΑΝΙΔΗΣ  
 
 
 
 Η Οικονομική Επιτροπή, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία  (σε σύνολο  
αριθμού  συμβούλων -9- παρευρίσκονταν οι - 7 -    , ) σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 75, του ν.3852/10, εισέρχεται  στην συζήτηση των θεμάτων. 
 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης  κ. 
Ευάγγελος Λαμπάκης , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
 Προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης,  ο Δήμαρχος και 
Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ευάγγελος Λαμπάκης ρωτά την Οικονομική Επιτροπή 
αν δέχεται να συζητήσει εκτός ημερήσιας διάταξης το θέμα :  «Έγκριση 
πρακτικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: "ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ"».  
         Μετά την ομόφωνη αποδοχή της συζήτησης του θέματος σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 , ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στον 
Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσίας Δόμησης κ. Κουκουράβα Γεώργιο ο 
οποίος διαβάζει την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας ,  η οποία έχει ως εξής: 
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         “Κύριοι Σύμβουλοι, με την υπ. αριθ. 02/2017 μελέτη συντάχθηκαν τα τεύχη 
δημοπράτησης που αφορούν την κατασκευή του έργου : "ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ" προϋπολογισμού:  109.470,80  € χωρίς το Φ.Π.Α. 

 Το έργο έχει εγγραφεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό 
του Δήμου Αλεξ/πολης για το έτος 2018 με  Κ.Α. 30.7324.002. 

 Με την υπ. αριθ. 393/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Αλεξ/πολης εγκρίθηκε η δαπάνη, η διάθεση πίστωσης , οι τεχνικές προδιαγραφές 
και οι όροι διακήρυξης του παραπάνω έργου. 

 Η προκήρυξη του έργου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, και στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (18PROC002745410 2018-
03-06). 

 

 2ο  Π   Ρ   Α   Κ   Τ   Ι   Κ   Ο 

 
Ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό: 71501 για την ανάδειξη αναδόχου του 
έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης: 
109.470,80 € χωρίς το Φ.Π.Α. 
 
Στην Αλεξανδρούπολη την 17η του μηνός Μαΐου του έτους 2018 ημέρα Πέμπτη 
και ώρα  11:30 πμ συνήλθαμε στα γραφεία του Δήμου Αλεξανδρούπολης οι : 
 

1. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    ΠΕ-Ηλ/γος Μηχανικός ως Πρόεδρος 

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ    ΠΕ-Πολιτικός Μηχανικός ως μέλος 

3. ΚΑΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΝΙΚΗ  ΠΕ-Αρχ/κτων Μηχανικός ως μέλος  
(αντικαταστάτρια του Γιοβανάκη Θεόδωρου) 

 
που σύμφωνα με την υπ. αριθ. 62/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου Αλεξανδρούπολης αποτελούμε την επιτροπή διενέργειας του 
διαγωνισμού του έργου, προσήλθαμε για τη  διενέργεια ελέγχου δικαιολογητικών 
με το άρθ. 103 του Ν4412/2016 που κατατέθηκαν στο Δήμο Αλεξανδρούπολης 
από τον προσωρινό ανάδοχο κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ. 
 
Στις 15 Μαΐου 2018 κατατέθηκε ηλεκτρονικά φάκελος από τον κ. Αλεξανδρίδη 
Αλέξανδρο, ο οποίος περιείχε συγκεκριμένα τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

1. Αντίγραφο ποινικού μητρώου για γενική χρήση και ζητήθηκε από 
την υπηρεσία ποινικό μητρώο για δικαστική χρήση με το 
υπ΄αρ.:3743120/16-5-2018 έγγραφο (απεστάλη με κωδικάριθμο: 
D73S20D35C56/16-5-2018 αρ.πρωτ.:126469/16-5-2018) 

2. Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ. 
3. Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ 
4. Πιστοποιητικό  του Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης ότι δεν τελεί 

υπό πτώχευση, παύση εργασιών, πτωχευτικό συμβιβασμό, 
αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση και δεν τελεί υπό διαδικασία 
κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, παύσης εργασιών, 
αναγκαστικής διαχείρισης πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό ανάλογη 
κατάσταση. 

5. Υπεύθυνη δήλωση για τις λοιπές περιπτώσεις της παρ. Α4 του άρθρ. 
22 της Αναλυτικής Διακήρυξης του έργου. 

6. Πιστοποιητικό του ΤΕΕ ότι δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα. 

7. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση 
αποκλεισμού. 

8. Βεβαίωση ΜΕΕΠ. 
9. Υπεύθυνη δήλωση για το ανεκτέλεστο. 
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10. Ένορκη Βεβαίωση ότι δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016. 

11. Βεβαίωση ταμειακής ενημερότητας από την ΠΕΣΕΔΕ 
12. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν απασχολεί άτομα με εξαρτημένη σχέση 

εργασίας στην ατομική επιχείρηση.   
13. Στις 16 Μαΐου 2018 κατατέθηκε εμπροθέσμως ηλεκτρονικά η 

Φορολογική ενημερότητα.  

 
 Η Επιτροπή  Διενέργειας Διαγωνισμού διαπίστωσε ότι όλα τα παραπάνω 
προσκομισθέντα δικαιολογητικά είναι πλήρη και σε ισχύ κατά την διάρκεια 
διενέργειας του διαγωνισμού. 
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της Διακήρυξης, η 
Επιτροπή συντάσσει το παρόν , διαβιβάζει το φάκελο των παραπάνω 
δικαιολογητικών στην Οικονομική Επιτροπή και εισηγείται την κατακύρωση της 
σύμβασης στον κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ (αρ. Ηλεκτρονικής 
Προσφοράς 68934) με ποσοστό έκπτωσης: 53,31%. 
 
          Ο κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή 
κ.λ.π., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 3 της διακήρυξης.” 
 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών 
της Οικονομικής Επιτροπής, μετά το τέλος της οποίας , η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση, τη συζήτηση έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, 
καθώς και το αποτέλεσμα  της ψηφοφορίας,  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

        Την κατακύρωση της σύμβασης για την :«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ 
ΚΥΠΡΟΥ»,  στον κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ (αρ. Ηλεκτρονικής 
Προσφοράς 68934) με ποσοστό έκπτωσης: 53,31%. 

 
       Ο κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή κ.λ.π., 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 3 της διακήρυξης. 

 
Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και 

υπογράφεται ως κατωτέρω: 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
                                                                 1) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  
                                                                 2) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ  
                                                                 3) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ  
                                                                 4) ΦΑΝΗ ΤΡΕΛΛΗ  
                                                                 5) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ   
                                                                 6) ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΚΟΣ  
  

 
    ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ 
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