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          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ       
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ             
  

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. : 349 / 2019  
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 19 / 2019  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  
 

 
ΘΕΜΑ : « Έγκριση του 2ου ΑΠΕ - 2ου ΠΚΤΜΝΕ ( 1ης Συμπληρωματικής 
Σύμβασης)  του έργου  "Διαμόρφωση χώρου παραλίας στην 
Αλεξανδρούπολη"  » 
 
  Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα την 19η  Ιουνίου, του έτους 2019, ημέρα 
της εβδομάδας Τετάρτη   και ώρα 13:30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό 
Συμβούλιο συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση, ύστερα από την  με αριθ. πρωτ. 
17343 /  18/06/2019  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 67  του Ν.3852/2010, και του άρθρου 65 
παρ. 5 του Ν. 3852/2010,  όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του 
ν. 4257/2014, για τους παρακάτω λόγους: 
 
Α)Για το πρώτο θέμα, επειδή πρέπει, άμεσα, να τροποποιηθεί η απόφαση, 
προκειμένου να ισχύσει και να υπογραφεί η Κοινή Προγραμματική Σύμβαση. 
 
Β)Για το δεύτερο θέμα, επειδή είναι αναγκαία η οικονομική ενίσχυση του δημότη, 
προκειμένου να καλυφθούν οι βιοποριστικές του ανάγκες. 
 
Γ) Για το τρίτο θέμα, επειδή πρέπει να γίνει αναμόρφωση των εισηγούμενων Κ.Α., 
προκειμένου να συνεχιστεί η εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του Δήμου.  
 
Δ)Για το τέταρτο θέμα, επειδή ο μισθωτής έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα 
καλλιέργειας βιολογικών προϊόντων και σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου 
πρέπει η καλλιέργεια να υπάρχει μέχρι το τέλος της καλλιεργητικής περιόδου. 
 
Ε)Για το πέμπτο θέμα, επειδή κρίνεται αναγκαία η πρόσληψη προσωπικού, 
προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των Παιδικών Εξοχών – Κατασκηνώσεων 
Μάκρης και να συνεχιστεί  η εύρυθμη λειτουργία. 
 
ΣΤ) Για το έκτο θέμα, επειδή είναι αναγκαία η πρόσληψη εργατών γενικών 
καθηκόντων, προκειμένου να στελεχωθούν, αποτελεσματικά, οι αντίστοιχες 
ομάδες εργασίας και να αποφευχθούν ενδεχόμενοι κίνδυνοι. 
 
Ζ) Για το έβδομο θέμα, επειδή απαιτείται να χορηγηθεί, άμεσα, στους εν λόγω 
παραγωγούς , άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου (οι οποίοι επιθυμούν να 
δραστηριοποιηθούν στην πώληση αγροτικών προϊόντων, βοτάνων κ.λ.π.), σε 
καθορισμένα σημεία – τοποθεσίες στην Αλεξανδρούπολη, σε συνδυασμό με το 
γεγονός ότι την καλοκαιρινή περίοδο , υπάρχει αυξημένη αγοραστική ζήτηση των 
καταναλωτών για τα παραπάνω προϊόντα.  
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Η)Για τα θέματα οκτώ, εννιά, δέκα και έντεκα, επειδή λήγουν τα  μισθωτήρια των 
Νηπιαγωγείων. 
 
Θ)Για τα θέματα δώδεκα και δεκατρία, επειδή πρέπει να διαγραφούν τα πρόστιμα 
στα ονόματα των φερόμενων ιδιοκτητών, προκειμένου να αποδεσμευτούν οι 
λογαριασμοί τους, όσον αφορά την Εφορία.  
 
 
Ι)Για το δέκατο τέταρτο θέμα, επειδή απαιτείται η έγκριση του 2ου Συγκριτικού 
Πίνακα, προκειμένου να ολοκληρωθεί, η εργασία από τεχνικής και οικονομικής 
άποψης. 
 
ΙΑ) Για τα δέκατο πέμπτο θέμα, επειδή πρέπει να ενημερωθεί, έγκαιρα, ο αιτών 
δημότης. 
 
ΙΒ)Για τα δέκατο έκτο θέμα, επειδή πρέπει να ολοκληρωθεί το έργο,  από τεχνικής 
και οικονομικής άποψης. 
 
 
ΙΔ)Για το δέκατο έβδομο θέμα, επειδή ο Πρόεδρος του Δ.Σ. πρέπει να παραστεί σε 
συνεδρίαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου Αιρετών. 
 
 Ήταν  δε παρόντες, από τα μέλη του Δ.Σ., οι κ.κ. :  
 1) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΤΣΙΔΗΣ 
 2) ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΛΕΚΑΣ 
 3) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ 
 4) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
 5) ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΙΩΓΑΣ 
 6) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ 
 7) ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΡΑΧΙΟΛΟΓΛΟΥ 
 8) ΣΑΒΒΑΣ ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ 
 9) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 
 10) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΓΓΛΙΑΣ 
 11) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΠΗΛΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 
 12) ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΚΟΣ 
 13) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ  
 14) ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΤΑΜΙΔΗΣ 

 15) ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΣΟΝΙΔΟΥ - ΣΚΕΥΑ 
 16) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ 
 17) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΗΤΑΚΗΣ 
 18) ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΤΕΡΖΗΣ 
 19) ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΥΖΑΣ 
 20) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΣ 
 21) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ 
 22) ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΡΤΑΝΗΣ 
 23) ΣΑΒΒΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ 
 24) ΦΑΝΗ ΤΡΕΛΛΗ 
 25) ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ 
 26) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ 
 27) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ 
 28) ΕΛΕΝΗ ΙΝΤΖΕΠΕΛΙΔΟΥ-

ΣΥΤΜΑΛΙΔΟΥ
 
 
 Α. Δεν  προσήλθαν, αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, οι κ.κ.  
 1) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ 
 2) ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ 
 3) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ  
 4) ΜΑΡΙΟΣ ΓΟΥΔΟΥΛΑΚΗΣ 
 5) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΥΜΙΑΝΙΔΗΣ 
 6) ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΡΣΑΜΑΚΗΣ 

 7) ΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΝΙΔΟΥ 
 8) ΠΑΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 
 9) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ 
 10) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΑΝΙΔΗΣ 
 11) ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΒΕΓΛΕΚΤΣΗΣ 
 12) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ

 
 
 Β. Δεν προσήλθε,  ο κ. Βαμβακερός Αντώνιος, λόγω της θέσης του σε 
αργία σύμφωνα με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας-Θράκης. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία  (σε σύνολο  
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, 
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παρόντος του Δημάρχου κ. Ευάγγελου Λαμπάκη. 
 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  κ. Κωνσταντίνος Γκοτσίδης κήρυξε 
την έναρξη της συνεδρίασης. 

Προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Κωνσταντίνος Γκοτσίδης κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο 
να αποφανθεί για το κατεπείγον της συνεδρίασης και για τους λόγους, όπως 
αναφέρονται στην πρόσκληση.  

Αφού το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάνθηκε για το κατεπείγον της 
συνεδρίασης  (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 
και του άρθρου 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 
του άρθρου 1 του ν. 4257/2014), ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. 
Κωνσταντίνος Γκοτσίδης  ρωτά τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου αν  δέχονται  
να συζητήσουν εκτός ημερήσιας διάταξης το θέμα «Έγκριση του 2ου ΑΠΕ - 2ου 
ΠΚΤΜΝΕ ( 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης)  του έργου  "Διαμόρφωση 
χώρου παραλίας στην Αλεξανδρούπολη"». 

Αφού τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου αποφάνθηκαν ομόφωνα  για  τη 
συζήτηση του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7  του  ν.  
3852/2010, επειδή πραγματοποιήθηκε απρόβλεπτη συνεδρίαση του Τεχνικού 
Συμβουλίου Έργων στις 19-06-2019 για  την έγκρισή της Συμπληρωματικής 
Σύμβασης, ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ.  Κωνσταντίνος Γκοτσίδης,  
δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσίας Δόμησης, κ. 
Κουκουράβα Γεώργιο, ο οποίος, ως εισηγητής του θέματος, λέει τα εξής: 

“Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι,  στις  09/11/2018  μεταξύ του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης και του Αναδόχου «Κ/ΞΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ 
Ε.Ε. – ΑΔΑΜ ΧΡΗΣΤΟΣ» του έργου του θέματος,  υπογράφηκε η εργολαβική 
σύμβαση ποσού 388.694,54€ χωρίς τον ΦΠΑ για την εκτέλεση του παραπάνω 
έργου. 

Η προθεσμία περαιώσεως των εργασιών ορίσθηκε σε δέκα οκτώ (18) μήνες 
από την υπογραφή του. 

Το παραπάνω έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020» με προϋπολογισμό 1.192.201,86 €. 
     Ο 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τρεις νέες εργασίες, οι οποίες 
κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου, δεν συμπεριλήφθηκαν στην 
αρχική μελέτη και η σύνταξη τους οφείλεται κυρίως σε προμετρητικές παραλείψεις.  

Ο 1ος ΑΠΕ – 1ος ΠΚΤΜΝΕ  έκλεισε στο ποσό της σύμβασης με μερική 
απορρόφηση των απροβλέπτων με  χρήση επί έλαττον εργασιών και νέων τιμών 
και εγκρίθηκε με αριθμ. 259/2019 ΑΔΣ, κατόπιν της σύμφωνης γνώμης της 
Διαχειριστικής Αρχής και του Τεχνικού Συμβουλίου Έργων. 

   Ο 2ος ΑΠΕ - 2ος  ΠΚΤΜΝΕ (1η Τροποποίηση της Αρχικής Σύμβασης- 
συμπληρωματικό έργο) συντάχτηκε λόγω των συμπληρωματικών εργασιών, οι 
οποίες είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του 
έργου. 

Συγκεκριμένα: 

Ο διάδρομος μεταξύ του παλιού και νέου τοιχείου προστασίας ιδιοκτησίας 
της Κτηματικής Υπηρεσίας Έβρου, ο οποίος, ενώνει  το δυτικό και ανατολικό τμήμα 
του υπό εκτέλεση έργου, δεν συμπεριλήφθηκε στην αρχική μελέτη, λόγω της 
ισχύουσας γραμμής αιγιαλού την περίοδο υποβολής της πρότασης του Δήμου για 
διαμόρφωση χώρου Παραλίας  Αλεξανδρούπολης στην Διαχειριστική Αρχή.  

Με την ολοκλήρωση του έργου κατασκευής νέου τοιχείου προστασίας, η 
γραμμή αιγιαλού το 2017 τροποποιήθηκε και σήμερα συμπίπτει  με το νέο 
κατασκευασμένο τοιχείο. 

 Έτσι, σύμφωνα με την παρ.1β του άρθρου 132 Ν. 4412/2016, ο 
προαναφερόμενος διάδρομος μήκους 145,00 μ. μπορεί να συμπεριληφθεί ως 
συμπληρωματικό έργο στην υπό εκτέλεση εργολαβία, για λόγους 
λειτουργικότητας, ασφάλειας και αισθητικής. 
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Η Κτηματική Υπηρεσία Έβρου, κατόπιν αίτησης του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης προς αυτήν με το με αριθμ. 52890/11-06-2019 έγγραφό της , 
επικαιροποίησε την τεχνική περιγραφή εργασιών, εντός του παραπάνω τμήματος  
και συναινεί  με  τις άμεσες παρεμβάσεις, που προβλέπονται να γίνουν. 
    Το συμπληρωματικό έργο περιλαμβάνει τη δημιουργία  διαδρόμου 
επικοινωνίας μήκους 145,00 μ., ανάμεσα στο ανατολικό και δυτικό τμήμα του υπό 
εκτέλεση έργου. 
  Η διαμορφωθείσα επιφάνεια θα επικαλυφτεί με βοτσαλόπλακες και θα έχει 
την ίδια στάθμη με το υφιστάμενο πεζοδρόμιο. 
     Ο 2ος  ΑΠΕ - 2ος ΠΚΤΜΝΕ παρουσιάζει την αύξηση του συμβατικού 
αντικειμένου  κατά 80.000,00 € με ΦΠΑ ή 16,65%, δεν υπερβαίνει το 50% της 
Αρχικής Σύμβασης οριζόμενα στην παρ.1 του άρθρου 132 και στην παρ. 1β του 
άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 και με τις συμπληρωματικές εργασίες  
ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο  του έργου. 
    Το Τεχνικό Συμβούλιο Έργων Περιφερειακής Ενότητας Έβρου με την με 
αριθμ. 15/19-06-2019, γνωμοδοτεί θετικά υπέρ της έγκρισης του 2ου ΑΠΕ- 1ης 
Συμπληρωματικής Σύμβασης.  
    Η χρηματοδότηση της Συμπληρωματικής Σύμβασης θα γίνει από τους 
ιδίους πόρους του Δήμου Αλεξανδρούπολης και υπάρχει εγκεκριμένη πίστωση στον 
προϋπολογισμό  του Δήμου για το έτος 2019. 
  Ο Ανάδοχος του έργου υπέγραψε ανεπιφύλακτα τον 2ο ΑΠΕ – 2ο ΠΚΤΜΝΕ 
(Συμπληρωματικής Σύμβασης) του έργου και η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 
εισηγείται για τη έγκριση του από το ΔΣ”. 
 
 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των Κυρίων 
Συμβούλων μετά το τέλος της οποίας, το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την 
εισήγηση και τη συζήτηση, έλαβε υπόψη τα σχετικά έγγραφα και τις διατάξεις, 
καθώς και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, στην οποία ψήφισαν Υπέρ-21-, Κατά -
3-, οι κ.κ. Χριστοφορίδης Β., Δευτεραίος Σ., Τρέλλη Φ., Λευκό -2- οι κ.κ. 
Αραμπατζής Κ., Καρυπίδης Ιωαν. και από την οποία απουσίαζαν οι κ.κ. Μυτιληνός 
Ευαγγ., Ιντζεπελίδου-Συτμαλίδου Ελ.,  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 Εγκρίνει τον 2ο ΑΠΕ - 2ο ΠΚΤΜΝΕ ( 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης)  του 
έργου  "Διαμόρφωση χώρου παραλίας στην Αλεξανδρούπολη", σύμφωνα με την 
εισήγηση της παρούσας απόφασης. 
 Η χρηματοδότηση της Συμπληρωματικής Σύμβασης θα γίνει από τους ιδίους 
πόρους του Δήμου Αλεξανδρούπολης και υπάρχει εγκεκριμένη πίστωση στον 
προϋπολογισμό  του Δήμου για το έτος 2019. 
 
 
 
 Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται την ίδια μέρα. 
 
Ο Πρόεδρος        Τα μέλη 

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