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          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ           
  

 

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.: 192 / 2019  

ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘ.23 / 2019  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

 

ΘΕΜΑ : «Έγκριση  τεχνικών προδιαγραφών   και  τρόπου εκτέλεσης   με 

απευθείας ανάθεση για την προμήθεια "Προμήθεια και τοποθέτηση τεντών 

στις πέρκολες  της παραλιακής ζώνης" » 

  

  

  Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα την 19η  Ιουνίου  , του έτους 2019,ημέρα 

της εβδομάδας Τετάρτη   και ώρα 13:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, η 

Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε συνεδρίαση , ύστερα από την 17.294/ 

14/06/2019 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) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ   2) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  3) ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΚΟΣ  

4) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ  5) ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΣΟΝΙΔΟΥ - ΣΚΕΥΑ  6) ΦΑΝΗ ΤΡΕΛΛΗ

                                                                    

Ενώ  δεν  προσήλθαν οι κ.κ : 

1) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ   2) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΥΜΙΑΝΙΔΗΣ  

 

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

αριθμού  συμβούλων -9- παρευρίσκονταν οι - 7 - ),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 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

«Έγκριση  τεχνικών προδιαγραφών   και  τρόπου εκτέλεσης   με απευθείας 

ανάθεση για την προμήθεια "Προμήθεια και τοποθέτηση τεντών στις 

πέρκολες της παραλιακής ζώνης" », δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών 

Υπηρεσιών & Υπηρεσίας Δόμησης, κ. Κουκουράβα Γεώργιο, ο οποίος διαβάζει την 

παρακάτω εισήγηση της Υπηρεσίας:    
 “Κύριοι Σύμβουλοι έχοντας υπόψη: 

α) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016(ΦΕΚ147/Α) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών» 

β). Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α ’) «Κύρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

όπως ισχύει σήμερα» 

γ) Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α ) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

δ) Το Ν. 4555/2018  «Κλεισθένης 1»  
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Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσίας  Δόμησης , συνέταξε   την  

66/2019 μελέτη για την  προμήθεια  με τίτλο : «Προμήθεια και τοποθέτηση τεντών 

στις πέρκολες της παραλιακής ζώνης » προϋπολογισμού   24.800,00 € με το 

Φ.Π.Α.  έχει εξασφαλισμένη  πίστωση   με  Κ.Α.  30.7135.011  στον  

προϋπολογισμό του  έτους   2019.  To πρωτογενές αίτημα  αναρτήθηκε στο 

ΕΣΗΔΗΣ με αρ. 19REQ005077188 2019-06-07 για την υλοποίηση της προμήθειας. 

Η παρούσα προμήθεια  αναφέρεται στην προμήθεια και τοποθέτηση  τεντών 

στις πέρκολες της παραλιακής ζώνης. Οι ξύλινες πέρκολες καταλαμβάνουν 

επιφάνεια περίπου 810 τμ. και περιορίζουν την επιφάνεια ανάπτυξης 

τραπεζοκαθισμάτων των επιχειρήσεων εστίασης που δραστηριοποιούνται στην 

περιοχή. Τους θερινούς μήνες υπάρχει η ανάγκη προστασίας των πελατών από την 

ηλιακή ακτινοβολία πράγμα που κατά το παρελθόν υλοποιούνταν από τους 

επιχειρηματίες με την τοποθέτηση τεντών, ομπρελών κλπ. χωρίς όμως να 

αντιμετωπίζεται ενιαία η αισθητική της περιοχής. Με την παρούσα μελέτη ο Δήμος 

Αλεξανδρούπολης αναλαμβάνει την τοποθέτηση ενιαίου και μόνιμου συστήματος 

σκίασης, το οποίο δύναται να αναδιπλώνεται σε ελάχιστο χρόνο και με την 

ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση ώστε να αποφεύγεται η καταστροφή σε έκτακτα 

καιρικά φαινόμενα. Ταυτόχρονα θα παρέχει και την απαραίτητη προστασία των 

υποκείμενων καθισμένων πελατών από έκτακτη βροχή και θα παρέχει την 

απαιτούμενη απορροή των όμβριων.  

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσίας Δόμησης   εισηγείται : 

α)Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της  μελέτης  για  την  προμήθεια  

«Προμήθεια και τοποθέτηση τεντών στις πέρκολες της παραλιακής ζώνης »  

β)Την έγκριση του τρόπου εκτέλεσης με τη διαδικασία  της απευθείας ανάθεσης με 

ανακοίνωση ή συλλογή προσφορών.” 

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, από την οποία απουσίαζε ο κ. Μπίκος 

Χρήστος,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

α)Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της  μελέτης  για  την  προμήθεια  

«Προμήθεια και τοποθέτηση τεντών στις πέρκολες της παραλιακής ζώνης»  

β)Την έγκριση του τρόπου εκτέλεσης με τη διαδικασία  της απευθείας ανάθεσης με  

συλλογή προσφορών. 

 

      Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και 

υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

                                                             1) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ   

                                                             2) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  

                                                             3) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ  

                                                             4) ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΣΟΝΙΔΟΥ - ΣΚΕΥΑ  

                                                             5) ΦΑΝΗ ΤΡΕΛΛΗ  

       

      ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ  
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