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          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ           
  

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΣΤΟ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ) 

 

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.: 272 / 2018  

ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘ.34 / 2018  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

 

 

ΘΕΜΑ : «Έγκριση 2ου πρακτικού Διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας  για 

τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων για το  έργο 

"ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ  ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ" » 

 

 

  

  

  Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα την 30η  Αυγούστου  , του έτους 

2018,ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη   και ώρα 13:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, 

η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε συνεδρίαση , ύστερα από την 24.665/ 

24/08/2018 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. Ευάγγελος Λαμπάκης ως ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Οικονομικής Επιτροπής 

και από τα μέλη της , οι  κ.κ :  

 

 

1) ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΚΟΣ 2) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ  3) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ   

4) ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΣΟΝΙΔΟΥ - ΣΚΕΥΑ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ 

ΑΠΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ)  

                                                                    

 

Ενώ  δεν  προσήλθαν οι κ.κ : 

1) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  2) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΥΜΙΑΝΙΔΗΣ  3) ΕΛΕΝΗ 

ΙΝΤΖΕΠΕΛΙΔΟΥ-ΣΥΤΜΑΛΙΔΟΥ  4) ΦΑΝΗ ΤΡΕΛΛΗ  5) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ  

 

 

 Η Οικονομική Επιτροπή, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία  (σε σύνολο  

αριθμού  συμβούλων -9- παρευρίσκονταν οι - 5 - ),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. 

  

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, κ. 

Ευάγγελος Λαμπάκης, εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

«Έγκριση 2ου πρακτικού Διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας  για τη 

σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων για το  έργο "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΧΩΡΟΥ  ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ" », δίνει το λόγο στην 

υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσίας Δόμησης, κ. Πολλουξίδου 
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Ειρήνη , η οποία λέγει τα παρακάτω: 

  

        “  Κύριοι Σύμβουλοι, στις 11/07/2018 διεξήχθη διαγωνισμός ανοικτής 

διαδικασίας  για τη σύναψη ηλεκτρονικής  δημοσίας  σύμβασης  με Α/Α συστήματος 

72693 για το  έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ  ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ»  προϋπολογισμού  961 453,11 € (πλέον ΦΠΑ 24%) σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Ν 4412/2016 και την με αριθ. 18PROC002932844 2018-04-12 

διακήρυξη του έργου. 

 

        Στις 12/07/2018 η Επιτροπή Διαγωνισμού  για την επιλογή Αναδόχου 

κατασκευής του έργου του θέματος, η οποία ορίστηκε κατόπιν κλήρωσης mimed και 

εγκρίθηκε με την με αριθ. 163/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου,   

συνήλθε στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας για ηλεκτρονική αποσφράγιση - 

αξιολόγηση   των προσφορών των διαγωνιζομένων. 

 

      Κατόπιν έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής των διαγωνιζομένων σύμφωνα με 

το άρθρο 24.2 της διακήρυξης η Επιτροπή συνέταξε το με αριθ. 20325/12-07-2018 1ο 

Πρακτικό διαγωνισμού του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ  ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ» με το οποίο γνωμοδότησε και εισηγήθηκε την ανάθεση σύμβασης 

στον προσωρινό μειοδότη «Ένωση οικονομικών φορέων «Κ/ΞΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ 

& ΣΙΑ Ε.Ε.-ΑΔΑΜ ΧΡΗΣΤΟΣ» με μέση έκπτωση 59,84%. 

     

     Το 1ο Πρακτικό εγκρίθηκε με την αριθ. 210/13-07-2018  Απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής, η  οποία  αναρτήθηκε μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» του 

Υποσυστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. στις 17-07-2018 για ενημέρωση των διαγωνιζομένων  σε 

περίπτωση προσφυγής κατά της πράξης της αναθέτουσας αρχής. 

 

     Κατόπιν πάροδο των 10 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης όπως ορίζει η 

Διακήρυξη της με αριθ. 210/2018  Απόφασης και εφόσον δεν υποβλήθηκαν 

προσφυγές από τους διαγωνιζόμενους, η αναθέτουσα αρχή με αριθ. πρωτ. 22143/30-

07-2018  πρόσκλησης της κάλεσε τον προσωρινό μειοδότη «Ένωση οικονομικών 

φορέων «Κ/ΞΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.-ΑΔΑΜ ΧΡΗΣΤΟΣ» για υποβολή 

δικαιολογητικών κατακύρωσης διαγωνισμού εντός 15 ημερών όπως ορίζει η Διακήρυξη. 

   

    Ο προσωρινός μειοδότης έχει αναρτήσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης 

διαγωνισμού του έργου εγκαίρως  στις 14-08-2018, και έχει υποβάλλει το αντίστοιχο 

φάκελο με αριθ. 23906/14-08-2018  στο πρωτόκολλο του Δήμου. 

 

     Στις 21-08-2018 η Επιτροπή διαγωνισμού του έργου συνήλθε εκ νέου για έλεγχο 

των παραπάνω δικαιολογητικών και συνέταξε με αριθ. 24467/22-08-2018 το 2ο 

Πρακτικό ολοκλήρωσης της Διενέργειας της Ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη 

ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης του έργου  του θέματος, το οποίο φέρνει προς 

έγκριση σας.  

 

2ο Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 
 

     Oλοκλήρωσης της Διενέργειας της Ανοιχτής Διαδικασίας για τη σύναψη 

ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων του Ν. 4412/2016 με το 

σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την επιλογή 

Αναδόχου Κατασκευής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ  ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ» προϋπολογισμού  961 453,11 € (πλέον ΦΠΑ 24%). 

 

Οι παρακάτω υπάλληλοι :  

 

1) Πολλουξίδου Ειρήνη , Αρχιτέκτων μηχανικός  της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών και 

Υπ. Δόμησης Δήμου Αλεξανδρούπολης, ως Πρόεδρος      
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2) Παπαζίκας Δημήτριος , Μηχ. μηχανικός της Δ/νσης Τεχνικών έργων ΠΕ Έβρου ,ως 

μέλος   

3)Πιστόλα Βασιλική, ΠΕ Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Δασαρχείου 

Αλεξανδρούπολης, ως αναπληρωματικό μέλος 

 

που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) σύμφωνα με την υπ. αριθ. 

163/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλεξανδρούπολης  και έχοντας 

υπόψη τη με αριθ. πρωτ.10968/11-04-2018 Διακήρυξη δημοπρασίας του 

συγκεκριμένου έργου, συνήλθαμε σε δημόσια συνεδρίαση στα γραφεία της Τεχνικής 

Υπηρεσίας του Δήμου    Αλεξανδρούπολης  στις 21- 08- 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 

12:00 π.μ., προκειμένου να προβούμε στον έλεγχο των Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης, τα οποία υπεβλήθησαν ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργίας 

«Επικοινωνία», κατόπιν της με αριθ. πρωτ. 22143/30-07-2018  πρόσκλησης της 

Αναθέτουσας αρχής. 

 

     Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης Διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα 

με τα αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων – Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ (στο εξής σύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (Α/Α) 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 72693. 

 

     Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την υπ’ αριθ. 210/2018 (ΑΔΑ: Ω1ΔΖΩΨΟ-ΚΤΘ) 

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλεξανδρούπολης  με την οποία εγκρίθηκε 

το 1ο  Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και εφόσον δεν υποβλήθηκαν προσφυγές  

κατά αυτή την  πράξη Αναθέτουσας Αρχής  , με το με αριθ. 22143/30-07-2018 

έγγραφο της κάλεσε τον προσωρινό ανάδοχο μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία», να 

υποβάλει εντός 15 ημερών μέσω του συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. τα προβλεπόμενα από 

τις κείμενες διατάξεις «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», που αναφέρονται στο άρθρο 

23.2 – 23.10 της με αριθ. 18PROC002932844  2018 -04-12 Διακήρυξης και στο άρθρο 

103 του Ν. 4412/16. 

 

    Κατόπιν προέβη στις παρακάτω ενέργειες: 

 

    Η Πρόεδρος Ε.Δ., αφού εισήλθε στο σύστημα, διαπίστωσε ότι τα δικαιολογητικά από 

την «Ένωση  οικονομικών  φορέων  «Κ/ΞΙΑ  ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.-

ΑΔΑΜ ΧΡΗΣΤΟΣ» που είναι ο προσωρινός Ανάδοχος είχαν αναρτηθεί σε αυτό και 

ταυτόχρονα έχουν υποβληθεί  στο πρωτόκολλο του Δήμου με αριθ. 23906 στις 14-08-

2018, δηλαδή πριν τη λήξη του δεκαπενθημέρου. 

   

     Η Επιτροπή αφού έλεγξε προσεκτικά τα δικαιολογητικά του προσωρινού Αναδόχου, 

διαπίστωσε ότι όλα πληρούν τις απαιτήσεις της διακήρυξης. 

    Την ίδια μέρα η Επιτροπή Διαγωνισμού ζήτησε  αυτεπάγγελτα από την Αρμόδια Αρχή  

τα Αντίγραφα  Ποινικού Μητρώου των κοινοπρακτούντων Μιχαήλ Κούγκουλος -Αδάμ 

Χρήστος  για δικαστική χρήση των ,τα οποία χορηγήθηκαν από το Τμήμα Ποινικού 

Μητρώου της Εισαγγελίας πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης στις 22/08/2018 με αρ. πρωτ. 

9871 και 9870 αντίστοιχα. 

 

    Τα παραπάνω δικαιολογητικά  έχουν  καταγραφεί   στο συνημμένο πίνακα, ο οποίος 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Πρακτικού. 

 

    Η Επιτροπή  αφού τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά είναι πλήρη  και καλύπτουν τα 

ζητούμενα σύμφωνα με το άρθρο 23.2 – 23.10 της διακήρυξης και τα αναφερόμενα στο 

άρθρο 103 του Ν 4412/16, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης, υπογράφει το 2ο Πρακτικό και τον Πίνακα δικαιολογητικών κατακύρωσης 

διαγωνισμού και  
Γνωμοδοτεί και εισηγείται 

 

        Την ανακήρυξη της «Ένωσης οικονομικών φορέων  « Κ/ΞΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 

ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.- ΑΔΑΜ ΧΡΗΣΤΟΣ» με A/A καταθ. 77241 ως ανάδοχο του 
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έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ  ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ»  με μέση 

έκπτωση 59,84% (πενήντα εννέα και ογδόντα τέσσερα %) και προσφερόμενη δαπάνη 

388 694,54 €  (χωρίς το Φ.Π.Α. 24%) και 481 981,23 € (με Φ.Π.Α. 24%) και 

υποβάλλει το παρόν 2ο Πρακτικό με τον συνημμένο Πίνακα δικαιολογητικών στην 

Αναθέτουσα Αρχή προς έγκριση όπως ορίζεται στην παρ.2.δ του άρθρου 4 της  αναλυτικής 

διακήρυξης. 

 

Κατά της Απόφασης προβλέπονται τα ένδικα μέσα της παρ.4.3 της Αναλυτικής διακήρυξης 

του έργου.” 

 

Ακολουθεί  διαλογική  συζήτηση  και   ανταλλαγή   απόψεων   μεταξύ   των 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής μετά το τέλος της οποίας η Οικονομική 

Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση και τη συζήτηση, έλαβε υπόψη τις σχετικές 

διατάξεις, καθώς και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

       Εγκρίνει το 2ο Πρακτικό του διαγωνισμού του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ  

ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ» και κατακύρωση της σύμβασης στον 

προσωρινό ανάδοχο   «Ένωση οικονομικών φορέων  « Κ/ΞΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ 

& ΣΙΑ Ε.Ε.- ΑΔΑΜ ΧΡΗΣΤΟΣ» με A/A καταθ. 77241 ως ανάδοχο του έργου: με μέση 

έκπτωση 59,84% (πενήντα εννέα και ογδόντα τέσσερα %) και προσφερόμενη δαπάνη 

388.694,54 €  (χωρίς το Φ.Π.Α. 24%) και 481.981,23 € (με Φ.Π.Α. 24%). 

      Κατά της Απόφασης προβλέπονται τα ένδικα μέσα της παρ.4.3 της Αναλυτικής 

διακήρυξης του έργου. 

  

 

 

       Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και 

υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

1) ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΣΟΝΙΔΟΥ –  

    ΣΚΕΥΑ  

                                                                      2)ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ  

                                                                      3)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ   

                                                                      4)ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΚΟΣ  

       

    ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ  
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