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          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ           
  

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.: 5 / 2019  

ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘ.3 / 2019  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

 

 

ΘΕΜΑ : «Συμμόρφωση με τη με αριθ.  53/2019 και  54/2019  Απόφαση 

της Αρχής Εξέτασης Προσφυγών σχετικά με το έργο : " ''ΑΝΑΔΕΙΞΗ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΟΣΕ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ '' 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ 1-3 ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ 

ΠΩΛΗΣΗ - ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 2 

ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ (ΧΩΡΟΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΦΕ '') » 

  

           Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα την 22α  Ιανουαρίου  , του έτους 

2019,ημέρα της εβδομάδας Τρίτη   και ώρα 13:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, η 

Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ  συνεδρίαση , ύστερα από την 2.215/ 

22/01/2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, η οποία έγινε σύμφωνα με 

τους ορισμούς του  άρθρου 75  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).  

  

 

        Το ανωτέρω θέμα  συζητείται   εκτάκτως , επειδή το έργο του θέματος έχει 

ενταχθεί  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020" 

και όλες οι εισηγήσεις στην Οικονομική Επιτροπή και στο Δημοτικό Συμβούλιο που 

κατατίθενται έκτακτα αυτήν την περίοδο  σχετικές με έργα που είναι ενταγμένα σε 

ευρωπαϊκά προγράμματα , κρίνονται επείγουσες , διότι αφενός  οι διαδικασίες εκ 

του Νόμου 4412/16 είναι χρονοβόρες, αφετέρου απαιτείται ηλεκτρονική 

ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων Φορέων (ΕΣΗΔΗΣ, συμμετέχοντες, Ειδική 

Υπηρεσία Διαχείρισης, κ.α) μέσω της χρήσης ειδικών προγραμμάτων που είναι 

επίσης χρονοβόρα. 

Πέραν τούτου για την ολοκλήρωση του διαγωνισμού του παραπάνω έργου έχουν 

τεθεί περιοριστικές ημερομηνίες συμμόρφωσης με την απόφαση 54/2019 της 

ΑΕΠΠ.   

Ήταν  δε παρόντες : 

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Ευάγγελος Λαμπάκης ως ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Οικονομικής Επιτροπής 

και από τα μέλη της , οι  κ.κ :  

1) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  2) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ 

ΜΕΛΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 

ΜΠΙΚΟΥ) 3) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ   4) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ 

Ενώ  δεν  προσήλθαν οι κ.κ : 

1) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΥΜΙΑΝΙΔΗΣ  2) ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΣΟΝΙΔΟΥ - ΣΚΕΥΑ  3) 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ  4) ΦΑΝΗ ΤΡΕΛΛΗ  5) ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΚΟΣ  

 

 

 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. 
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          Προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης , ο Πρόεδρος της 

Οικονομικής Επιτροπής κ. Ευάγγελος Λαμπάκης κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή 

να αποφανθεί για το κατεπείγον του θέματος της ημερήσιας διάταξης 

«Συμμόρφωση με τη με αριθ.  53/2019 και  54/2019  Απόφαση της Αρχής 

Εξέτασης Προσφυγών σχετικά με το έργο : " ''ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΟΣΕ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ '' ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ 1-3 ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ - 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 2 ΜΕ 

ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ (ΧΩΡΟΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΦΕ '')».  

         Αφού η Επιτροπή ομόφωνα αποφάνθηκε για το κατεπείγον του θέματος 

(σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10), επειδή το έργο του 

θέματος έχει ενταχθεί  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανατολική Μακεδονία 

Θράκη 2014-2020" και όλες οι εισηγήσεις στην Οικονομική Επιτροπή και στο 

Δημοτικό Συμβούλιο που κατατίθενται έκτακτα αυτήν την περίοδο  σχετικές με 

έργα που είναι ενταγμένα σε ευρωπαϊκά προγράμματα , κρίνονται επείγουσες , 

διότι αφενός  οι διαδικασίες εκ του Νόμου 4412/16 είναι χρονοβόρες, αφετέρου 

απαιτείται ηλεκτρονική ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων Φορέων (ΕΣΗΔΗΣ, 

συμμετέχοντες, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, κ.α) μέσω της χρήσης ειδικών 

προγραμμάτων που είναι επίσης χρονοβόρα. 

Πέραν τούτου για την ολοκλήρωση του διαγωνισμού του παραπάνω έργου έχουν 

τεθεί περιοριστικές ημερομηνίες συμμόρφωσης με την απόφαση 54/2019 της 

ΑΕΠΠ. 

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών & 

Υπηρεσίας Δόμησης κ. Κουκουράβα Γεώργιο, ο οποίος διαβάζει την παρακάτω 

εισήγηση της Υπηρεσίας: 

  

 “Κύριοι, με την με αρ. 389/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , 

αποφασίσθηκε κατά πλειοψηφία  η ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό 

ανάδοχο  «ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. "ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε."», για το έργο με τίτλο « ‘’ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΟΣΕ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ’’ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ 1-3 ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ – 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 2 ΜΕ 

ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ (ΧΩΡΟΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΦΕ ‘’) » 

Κατά της απόφασης αυτής  και όπως ορίζεται από το αρθ. 4.3 της 

Αναλυτικής Διακήρυξης του έργου, προσέφυγε η «ΑΡΧΙΤΕΧ ΑΤΕ»  και η  

«Ένωση οικονομικών φορέων Κ/Ξ ΑΛΦΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Ε. 

& ΣΙΑ Ε.Ε.- ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»  στην αρμόδια Αρχή που σύμφωνα με το 

αρθ. 362 του  Ν 4412/16 είναι η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών προσφυγών 

(ΑΕΠΠ). 

Σύμφωνα με την με αρ. 53/2019 απόφαση της ΑΕΠΠ η οποία 

κοινοποιήθηκε ηλεκτρονικά στην Υπηρεσία μας, «… απορρίπτει την υπό εξέταση 

προδικαστική προσφυγή. » Επικυρώνει την υπ΄ αριθ. 389/2018 Απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης ως προς το σημείο 2  «…2. 

Απορρίπτει την προσφορά της συμμετέχουσας εταιρείας : «Ένωση οικονομικών 

φορέων Κ/Ξ ΑΛΦΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε.- 

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ».   

Σύμφωνα με την με αρ. 54/2019 απόφαση της ΑΕΠΠ η οποία 

κοινοποιήθηκε ηλεκτρονικά στην Υπηρεσία μας, «... δέχεται την υπό εξέταση 

προδικαστική προσφυγή της «ΑΡΧΙΤΕΧ ΑΤΕ»  . Ακυρώνει την προσβαλλόμενη 

απόφαση 389/2018 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης κατά 

τα αναφερόμενα στο σκεπτικό. »  Στο σκεπτικό αναφέρεται το εξής : «..., και να 

ακυρωθεί η προσβαλλόμενη κατά το μέρος που απέρριψε την προσφορά της 

προσφεύγουσας  με την αιτιολογία ότι η προσκομισθείσα εγγυητική επιστολή της 

συμμετοχής στο διαγωνισμό όφειλε να ισχύει μέχρι την 4-8-2019 . »  

Από τα ανωτέρω συνάγεται το συμπέρασμα ότι ακυρώνεται ο λόγος για τον 

οποίο η Ο.Ε. με την 389/2018 απόφαση της  απέρριψε από τον διαγωνισμό την 
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προσφεύγουσα εταιρία «ΑΡΧΙΤΕΧ ΑΤΕ»  και ως εκ τούτου πρέπει να γίνει δεκτή 

η συμμετοχή της στον κατάλογο μειοδοτών. 

Ο νέος πίνακας συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας  μετά την 

συμμόρφωση με την 54/2019 απόφαση της ΑΕΠΠ έχει ως εξής:  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

ΜΕΤΑ ΤHN ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 54/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΕΠΠ   

Α/Α Α/Α ΚΑΤΑΘ. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ 
ΠΟΣ/ΤΟ 

% 

1 90729 ΑΡΧΙΤΕΧ ΑΤΕ 55,17 

2 92868 
ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. 

"ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε." 
46,56 

3 92648 
ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ 
46,00 

4 92696 
ΕΝΙΠΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
42,31 

 

 

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 367 του Ν 4412/16, «Οι αναθέτουσες 

Αρχές υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της ΑΕΠΠ.» 

 

 Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε την ακύρωση  της υπ΄ αριθ. 

389/2018 Απόφασης της  οικονομικής Επιτροπής κατά το μέρος που απέρριψε 

την προσφορά της προσφεύγουσας  (με την αιτιολογία ότι η προσκομισθείσα 

εγγυητική επιστολή της συμμετοχής στο διαγωνισμό όφειλε να ισχύει μέχρι την 4-

8-2019), την κατάταξη της στον κατάλογο των μειοδοτών σύμφωνα με την 

οικονομική προσφορά της και την ανάθεση της σύμβασης σε νέο  προσωρινό 

μειοδότη σύμφωνα με άρθρο 4.2δ  της αναλυτικής Διακήρυξης , το  πρώτο 

πρακτικό  της Επιτροπής Διαγωνισμού και τον νέο Πίνακα συμμετεχόντων κατά 

σειρά μειοδοσίας μετά την συμμόρφωση με την 54/2019 απόφαση της ΑΕΠΠ .” 

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 

          

Α. Την παραμονή σε ισχύ της 389/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής , 

ως προς το σημείο 2. «…2. Απορρίπτει την προσφορά της συμμετέχουσας εταιρείας 

: «Ένωση οικονομικών φορέων Κ/Ξ ΑΛΦΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ 

Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε.- ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», όπως επικυρώθηκε και με την  αριθ.  

53/2019 απόφαση της ΑΕΠΠ. 

 

         Β. 

       1. Tην ακύρωση της υπ΄ αριθ. 389/2018 Απόφασης   Οικονομικής  Επιτροπής 

κατά το μέρος που απέρριψε την προσφορά της προσφεύγουσας «ΑΡΧΙΤΕΧ 

ΑΤΕ» . 

      2. Tην κατάταξη της εταιρίας «ΑΡΧΙΤΕΧ ΑΤΕ» στον κατάλογο των μειοδοτών 

σύμφωνα με την οικονομική προσφορά της. 

      3. Tην ανάθεση της σύμβασης στο νέο προσωρινό μειοδότη, την εταιρία   

«ΑΡΧΙΤΕΧ ΑΤΕ » , η οποία προσέφερε την πλέον συμφέρουσα προσφορά , με  

έκπτωση 55,17 %,  σύμφωνα με άρθρο 4.2δ  της αναλυτικής Διακήρυξης , το  
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πρώτο πρακτικό  της Επιτροπής Διαγωνισμού και τον νέο Πίνακα συμμετεχόντων 

κατά σειρά μειοδοσίας μετά την συμμόρφωση με την 54/2019 απόφαση της ΑΕΠΠ. 

 

 

 

         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) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΣ  

                                                                3) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ   

                                                                4) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ  

       

      ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ  
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