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          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ       
∆ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ             
  

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
(ως προς τον  αριθµό  των µηχανηµάτων της περ. 3) 

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. : 177 / 2017  
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 10 / 2017  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ  
 

 
ΘΕΜΑ : « Πρόταση στον ΤΑΠ για την προµήθεια µηχανηµάτων από 
αντισταθµιστικά οφέλη του έργου  » 
 
  Στην Αλεξανδρούπολη σήµερα την 5η Απριλίου   , του έτους 2017, ηµέρα 
της εβδοµάδας Τετάρτη   και ώρα 18:30 και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση , ύστερα από την  µε αριθ. πρωτ. 
13918 /  31/03/2017  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του  άρθρου 67  του Ν.3852/2010.  
 
 Ήταν  δε παρόντες, από τα µέλη του ∆.Σ., οι κ.κ. :  
 1) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΤΣΙ∆ΗΣ 
 2) ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΛΕΚΑΣ 
 3) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ 
 4) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
 5) ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΙΩΓΑΣ 
 6) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ 
 7) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙ∆ΗΣ 
 8) ΣΑΒΒΑΣ ΣΕΦΕΡΙΑ∆ΗΣ 
 9) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ 
 10) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 
 11) ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΑΓΓΛΙΑΣ 
 12) ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΚΟΣ 
 13) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΗΣ  
 14) ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΤΑΜΙ∆ΗΣ 

 15) ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΣΟΝΙ∆ΟΥ - ΣΚΕΥΑ 
 16) ΕΛΕΝΗ ΙΝΤΖΕΠΕΛΙ∆ΟΥ-

ΣΥΤΜΑΛΙ∆ΟΥ 
 17) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ 
 18) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΗΤΑΚΗΣ 
 19) ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ ΤΕΡΖΗΣ 
 20) ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΥΖΑΣ 
 21) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΣ 
 22) ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑ∆ΗΣ 
 23) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΟΥΜΕΝΙ∆ΗΣ 
 24) ΣΑΒΒΑΣ ∆ΕΥΤΕΡΑΙΟΣ 
 25) ΝΙΚΗ ∆ΡΑΜΑΝΙ∆ΟΥ 
 26) ΦΑΝΗ ΤΡΕΛΛΗ 
 27) ΠΑΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ 
 28) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΙ∆ΗΣ 

 
 
 και δεν  προσήλθαν οι κ.κ. : 
 1) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙ∆ΗΣ  
 2) ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΡΑΧΙΟΛΟΓΛΟΥ 
 3) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΠΗΛΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 
 4) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙ∆ΗΣ  
 5) ΜΑΡΙΟΣ ΓΟΥ∆ΟΥΛΑΚΗΣ 
 6) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΥΜΙΑΝΙ∆ΗΣ 
 7) ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΡΤΑΝΗΣ 

 8) ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΕΪΧΑΜΠΕΡΗΣ 
 9) ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΥΠΙ∆ΗΣ 
 10) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ 
 11) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ 
 12) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΑΝΙ∆ΗΣ 
 13) ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΒΕΓΛΕΚΤΣΗΣ 

 
 
 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία  (σε σύνολο  
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αριθµού  συµβούλων 41 παρευρίσκονταν οι 28  , αποτελούντες  την απόλυτη 
πλειοψηφία αυτού) σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 96, παράγραφος 2, του 
Ν.3463/8-6-2006 «Το συµβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόν το ήµισυ πλέον 
ενός του αριθµού των µελών του», εισέρχεται  στην συζήτηση των θεµάτων, 
παρόντος του ∆ηµάρχου κ. Ευάγγελου Λαµπάκη. 
 Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  κ. Γκοτσίδης Κωνσταντίνος κήρυξε 
την έναρξη της συνεδρίασης. 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κ. Γκοτσίδης Κωνσταντίνος, 
εισηγούµενος το 31ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Πρόταση στον ΤΑΠ για την 
προµήθεια µηχανηµάτων από αντισταθµιστικά οφέλη του έργου », δίνει το 
λόγο στο ∆ήµαρχο, κ. Λαµπάκη Ευάγγελο, ο οποίος, ως εισηγητής του θέµατος 
λέει τα εξής: 

¨Κυρίες και Κύριοι Σύµβουλοι,  
εµµένουµε στην υλοποίηση των δύο έργων, ήτοι:  
α) στην αντικατάσταση των σωλήνων του αρδευτικού του Πέπλου 
β) στην υλοποίηση της γεώτρησης στο γεωθερµικό πεδίο της Άνθειας, σύµφωνα µε 
τις προτάσεις όπως αυτές αναλυτικά έχουν κατατεθεί προς τη ∆/νση ΤΑΠ. 

Επιπλέον , αποφασίζουµε για την υποβολή αιτήµατος προµήθειας προς κάλυψη 
του ποσού που αντιστοιχεί στο ∆ήµο µας, βάσει της χιλιοµετρικής απόστασης που 
διέρχεται ο αγωγός απ΄αυτόν (∆ήµο), των κάτωθι µηχανηµάτων: 
 

1. 326F Hydraulic Excavator Specifications, Super Long Reach Boom [ Power-
ISO 14396 (metric) 152 kw(207hp)] 

2. Απορριµµατοφόρο αποτελούµενο από καινούργιο πλαίσιο MERCEDES 
AROCS 18.30 µικτού φορτίου 19 tv, ισχύος 300HP και καινούργια 
υπερκατασκευή τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 κ.µ. ( 300Hp) 

3. Arocs 4145K 8x4 µε ανατρεπόµενη καρότσα χωρητικότητας 15-20 κυβικών 
(449hp/2200Nm) ( δύο τεµάχια) 

4. Αrocs 1848LS(ελκυστήρας) µε επικαθήµενη πλατφόρµα µεταφοράς 
(476hp/2300Nm) 

5. Υπερκατασκευή επούλωσης λάκκων κατασκευής ABM Technology τύπου 
VSV 1900 τοποθετηµένη επί πλαισίου Mitsubishi FUSO 7C15 

6. Σάρωθρο 4 κυβικών µέτρων, εποχούµενου χειριστού, σειράς5, έκδοση 
STH, µε κινητήρα EURO 6, σύστηµα ελέγχου Ι system, πλήρως κλειστή- 
ηχοµονωµένη καµπίνα µε σύστηµα θέρµανσης-ψύξης χωρητικότητας, 
εµπρόσθιο και οπίσθιο προειδοποιητικό φάρο LED , βοµβητή οπισθοπορείας, 
δύο πλευρικές συρµάτινες ψήκτρες, σύστηµα πλευρικής µετατόπισης των 
ψηκτρών, ανεξάρτητη εµπρόσθια υδροπνευµατική ανάρτηση, κάδο 
απορριµµάτων από ανοξείδωτο χάλυβα αναρρόφησης απορριµµάτων  από 
ανοξείδωτο χάλυβα, σύστηµα χαµηλής πίεσης νερού µε ψεκαστήρες (13 
τεµ) 

7. CS66B Vibratory Soil Compactor(Gross Power ISO 14396 117kW 157hp) ¨ 
 
 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων µεταξύ των Κυρίων 
Συµβούλων µετά το τέλος της οποίας, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την 
εισήγηση και τη συζήτηση, έλαβε υπόψη  τα σχετικά έγγραφα και διατάξεις, καθώς 
και το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας, κατά την οποία απουσίαζαν οι κ.κ.  
Σεφεριάδης Σ., ∆ραµανίδου Ν., 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Α. Την υλοποίηση των δύο έργων, ήτοι:  
α) την αντικατάσταση των σωλήνων του αρδευτικού του Πέπλου 
β) την υλοποίηση της γεώτρησης στο γεωθερµικό πεδίο της Άνθειας, σύµφωνα µε 
τις προτάσεις όπως αυτές αναλυτικά έχουν κατατεθεί προς τη ∆/νση ΤΑΠ. 
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Β. Την υποβολή αιτήµατος προµήθειας προς κάλυψη του ποσού που αντιστοιχεί 
στο ∆ήµο µας, βάσει της χιλιοµετρικής απόστασης που διέρχεται ο αγωγός 
απ΄αυτόν (∆ήµο), των κάτωθι µηχανηµάτων: 
 

1. 326F Hydraulic Excavator Specifications, Super Long Reach Boom [ Power-
ISO 14396 (metric) 152 kw(207hp)] 

2. Απορριµµατοφόρο αποτελούµενο από καινούργιο πλαίσιο MERCEDES 
AROCS 18.30 µικτού φορτίου 19 tv, ισχύος 300HP και καινούργια 
υπερκατασκευή τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 κ.µ. ( 300Hp) 

3. Arocs 4145K 8x4 µε ανατρεπόµενη καρότσα χωρητικότητας 15-20 
κυβικών(449hp/2200Nm) ( δύο τεµάχια) 

4. Αrocs1848LS(ελκυστήρας) µε επικαθήµενη πλατφόρµα µεταφοράς 
(476hp/2300Nm) 

5. Υπερκατασκευή επούλωσης λάκκων κατασκευής ABM Technology τύπου 
VSV1900 τοποθετηµένη επί πλαισίου Mitsubishi FUSO 7C15 

6. Σάρωθρο 4 κυβικών µέτρων, εποχούµενου χειριστού σειράς5 έκδοση STH, 
µε κινητήρα EURO 6, σύστηµα ελέγχου Ι system, πλήρως κλειστή- 
ηχοµονωµένη καµπίνα µε σύστηµα θέρµανσης-ψύξης χωρητικότητας, 
εµπρόσθιο και οπίσθιο προειδοποιητικό φάρο LED , βοµβητή οπισθοπορείας, 
δύο πλευρικές συρµάτινες ψήκτρες, σύστηµα πλευρικής µετατόπισης των 
ψηκτρών, ανεξάρτητη εµπρόσθια υδροπνευµατική ανάρτηση, κάδο 
απορριµµάτων από ανοξείδωτο χάλυβα αναρρόφησης απορριµµάτων  από 
ανοξείδωτο χάλυβα, σύστηµα χαµηλής πίεσης νερού µε ψεκαστήρες (13 
τεµ) 

7. CS66B Vibratory Soil Compactor(Gross Power ISO 14396 117kW 157hp) ¨ 
 
 Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται την ίδια µέρα. 
 
Ο Πρόεδρος        Τα µέλη 

Ακολουθούν υπογραφές 
 
Ακριβές απόσπασµα 
   Ο Πρόεδρος ∆.Σ. 
 
 
 
     Κωνσταντίνος Γκοτσίδης 
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