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          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

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

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. : 598 / 2018  
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 33 / 2018  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ  
 

 
ΘΕΜΑ : «Έγκριση µελέτης  και καθορισµός τρόπου εκτέλεσης του έργου: 
"Υποδοµή και εγκατάσταση προπονητηρίου κλειστού θόλου στέγασης 
αθλητικών  εγκαταστάσεων"» 

 
  
  Στην Αλεξανδρούπολη σήµερα την 1η  Νοεµβρίου, του έτους 2018, ηµέρα 
της εβδοµάδας Πέµπτη  και ώρα 19:00 και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση , ύστερα από την  µε αριθ. πρωτ. 
32159 /  26/10/2018  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) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙ∆ΗΣ 
 7) ΣΑΒΒΑΣ ΣΕΦΕΡΙΑ∆ΗΣ 
 8) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ 
 9) ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΚΟΣ 
 10) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΗΣ  
 11) ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΤΑΜΙ∆ΗΣ 
 12) ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΣΟΝΙ∆ΟΥ - ΣΚΕΥΑ 
 13) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ 

 14) ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ ΤΕΡΖΗΣ 
 15) ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΥΖΑΣ 
 16) ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑ∆ΗΣ 
 17) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΥΜΙΑΝΙ∆ΗΣ 
 18) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΟΥΜΕΝΙ∆ΗΣ 
 19) ΣΑΒΒΑΣ ∆ΕΥΤΕΡΑΙΟΣ 
 20) ΦΑΝΗ ΤΡΕΛΛΗ 
 21) ΠΑΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ 
 22) ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΥΠΙ∆ΗΣ 
 23) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΑΝΙ∆ΗΣ 
 24) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΙ∆ΗΣ 
 25) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ 

 
 
 
 και δεν  προσήλθαν οι κ.κ. : 
 1) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙ∆ΗΣ  
 2) ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΡΑΧΙΟΛΟΓΛΟΥ 
 3) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 
 4) ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΑΓΓΛΙΑΣ 
 5) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΠΗΛΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 
 6) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΗΤΑΚΗΣ 
 7) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΣ 
 8) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙ∆ΗΣ  

 9) ΜΑΡΙΟΣ ΓΟΥ∆ΟΥΛΑΚΗΣ 
 10) ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΡΤΑΝΗΣ 
 11) ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΕΪΧΑΜΠΕΡΗΣ 
 12) ΝΙΚΗ ∆ΡΑΜΑΝΙ∆ΟΥ 
 13) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ 
 14) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ 
 15) ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΒΕΓΛΕΚΤΣΗΣ 
 16) ΕΛΕΝΗ ΙΝΤΖΕΠΕΛΙ∆ΟΥ-

ΣΥΤΜΑΛΙ∆ΟΥ 
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 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία  (σε σύνολο  
αριθµού  συµβούλων 41 παρευρίσκονταν οι 25, 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. Κωνσταντίνος Γκοτσίδης κήρυξε 
την έναρξη της συνεδρίασης. 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κ. Κωνσταντίνος Γκοτσίδης, 
εισηγούµενος το 26ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Έγκριση µελέτης  και 
καθορισµός τρόπου εκτέλεσης του έργου "Υποδοµή και εγκατάσταση 
προπονητηρίου κλειστού θόλου στέγασης αθλητικών  εγκαταστάσεων"» 
δίνει το λόγο στον Αντιδήµαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσίας ∆όµησης, κ. 
Κουκουράβα Γεώργιο, ο οποίος, ως εισηγητής του θέµατος, λέει τα εξής: 

 
“Κυρίες και Κύριοι Σύµβουλοι,  µε βάση την µε αρ. 16/2018  µελέτη της Τ/Υ 

συντάχτηκαν τα τεύχη δηµοπράτησης και τεχνικές προδιαγραφές  που αφορούν 
στην κατασκευή του έργου του θέµατος προϋπολογισµού 250.000,00 € µε ΦΠΑ. 

 Το έργο έχει γραφεί στο Τεχνικό Πρόγραµµα  και  στον προϋπολογισµό του 
∆ήµου για το έτος 2018 µε Κ.Α 15.7326.007. 
  Με το έργο αυτό προβλέπεται η εγκατάσταση στον ακάλυπτο χώρο του 
Νέου Κλειστού Κολυµβητηρίου του ∆ήµου Αλεξ/πολης της «φουσκωτής λυόµενης  
κατασκευής» – τύπου «µπαλόνι» από πολυεστέρα µε επικάλυψη PVC,  που  θα 
αποτελεί χώρο προπόνησης για αθλήµατα σάλας, διαστάσεων κάτοψης 51,00m Χ 
36,00m, που θα περιλαµβάνει το ειδικά υφάσµατα επικάλυψης, την θύρα εισόδου, 
θύρες εξόδου κινδύνου, θύρα εισόδου εξοπλισµού, κύριο και εφεδρικό σύστηµα 
αερισµού / υπερπίεσης – θέρµανσης, πλήρη εγκατάσταση ηλεκτροφωτισµού, όλα 
τα εξαρτήµατα στερέωσης, αγκύρωσης  κλπ.  
 Οι θεµελιώσεις της άνω εγκατάστασης αποτελούνται από δυο εδαφόπλακες 
όπως: 

• εδαφόπλακα δαπέδου γυµναστηρίου πάχους 18 cm, διαστάσεων 51,00m Χ 
36,00m και πέριξ της µεµονωµένα θεµέλια των αγκυρίων για την 
«φουσκωτή λυόµενη  κατασκευή» τύπου «µπαλόνι» από πολυεστέρα µε 
επικάλυψη PVC, 

•  εδαφόπλακα π Η/Μ εγκαταστάσεων πάχους 18 cm, διαστάσεων 20,00m Χ 
8,00m.  

 Οι άνω βάσεις (εδαφόπλακες) διαµορφώνονται, στον ακάλυπτο χώρο που 
περικλείεται µεταξύ του Βόρειου ∆υτικού πεζοδροµίου του Κολυµβητηρίου και των 
αντίστοιχων (Β-∆) γραµµών (περιφράξεων) των όµορων δρόµων.  
 Σύµφωνα µε τα άρθρα  26, 27 του Ν 4412/2016  η αναθέτουσα αρχή 
µπορεί να προσφύγει στην επιλογή του τρόπου εκτέλεσης του έργου. 
 Το έργο «Υποδοµή και εγκατάσταση προπονητηρίου κλειστού    
θολού στέγασης αθλητικών  εγκαταστάσεων» βάσει του προϋπολογισµού 
του, µπορεί   να δηµοπρατηθεί µε την ανοιχτή διαδικασία  επιλογής Αναδόχου”. 
 
 
 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 τις διατάξεις, 
καθώς και το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας, από την οποία απουσίαζαν οι κ.κ. 
Βαταµίδης Ιωαν., Θυµιανίδης Κ., Φωτιάδης Απ., Παντελίδης Γ., Μπίκος Χ., Γκότσης 
N.,  
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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 Eγκρίνει: 
1. Tην 16/2018 µελέτη της Τ/Υ, βάσει της οποίας συντάχτηκαν τα τεύχη 
δηµοπράτησης και οι τεχνικές προδιαγραφές  που αφορούν στην κατασκευή του 
έργου «Υποδοµή και εγκατάσταση προπονητηρίου κλειστού θόλου στέγασης 
αθλητικών εγκαταστάσεων» προϋπολογισµού 250.000,00 € µε ΦΠΑ. 
  
2.Τον καθορισµό του τρόπου εκτέλεσης του ανωτέρου έργου, (σύµφωνα µε τα   
άρθρα  26, 27 του Ν 4412/2016),το οποίο, βάσει του προϋπολογισµού του, θα 
δηµοπρατηθεί µε την ανοιχτή διαδικασία  επιλογής Αναδόχου. 
  
 
 
 
 Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται την ίδια µέρα. 
 
Ο Πρόεδρος        Τα µέλη 

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