
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
     ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                            Αλεξανδρούπολη   22/ 9/2011 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                       Αριθ. Πρωτ.    63.989 
 
 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 
  Καλούνται τα µέλη  του Δηµοτικού Συµβουλίου του Δήµου Αλεξανδρούπολης, 
όπως την  28.9.2011  ηµέρα Τετάρτη    και ώρα 19.00΄   προσέλθουν στην 
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σε   ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, για 
συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέµατα: 
 
 

1. Διάφορες Ενηµερώσεις  -  Αιτήσεις 

2. Έγκριση  4ης αναµόρφωσης  προϋπολογισµού του Δήµου οικ. έτους 2011. 

(εισηγ. κ. Ξανθόπουλος). 

3. Επιλογή πιστωτικού ιδρύµατος για τη λήψη δανείου 980.000 ευρώ για το 

έργο: «Κατασκευή Κλειστού Κολυµβητηρίου». (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος). 

4. Αναπροσαρµογή τελών τέλεσης Πολιτικών Γάµων (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος). 

5. Διαγραφή οφειλών από χρηµατικούς βεβαιωτικούς καταλόγους, για τέλη 

Λαϊκής Αγοράς. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος). 

6. Διαγραφή οφειλών από  χρηµατικό βεβαιωτικό κατάλογο, για πρόστιµα 

κατάληψης κοινόχρηστου χώρου. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος). 

7. Έγκριση µετάβασης αντιπροσωπείας του Δήµου Αλεξανδρούπολης στην 

Ανδριανούπολη Τουρκίας, στο πλαίσιο αδελφοποίησης των δύο Δήµων. 

(εισηγ. κ. Ξανθόπουλος). 

8. Έγκριση Δαπανών Δηµοσίων Σχέσεων. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος). 

9. Έγκριση Οδοιπορικών Δηµάρχου & Αντιδηµάρχων. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος). 

10. Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση χώρου στη Δηµόσια Επιχείρηση 

Ηλεκτρισµού ΔΠΜ-Θ/ περιοχή Αλεξανδρούπολης. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος). 

11.  Παραχώρηση έκτασης στην εταιρεία ΖΟΥΡΑΣ ΦΑΡΜ Α.Ε., για επέκταση 

των εγκαταστάσεών της. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος). 
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12. Απόδοση λογαριασµών χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής προνοιακών 

επιδοµάτων διµήνου  Μαΐου-Ιουνίου 2011  & απαλλαγή υπολόγων των 

προνοιακών επιδοµάτων. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος). 

13. Καθορισµός του αντιπροσωπευτικότερου σωµατείου µικροπωλητών της 

περιοχής του Δήµου Αλεξανδρούπολης. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος). 

14.  Παράταση ανοικοδόµησης οικοπέδων, βάσει του άρθρου 284 του 

Ν.3852/2010. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος). 

15.  Χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου (Καντίνας) στην 

ΕΔΙΝΕΡΛΗ ΣΑΝΙΕ του ΜΟΥΣΤΑΦΑ. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος). 

16. Διόρθωση και συµπλήρωση της αριθ. 598/2011 Α.Δ.Σ. µε θέµα: «Έγκριση 

σύναψης προγραµµατικής σύµβασης του Δήµου Αλεξ/πολης µε τη 

ΔΙΑΑΜΑΘ Α.Α.Ε. για την υλοποίηση του έργου: «Λειτουργική αναβάθµιση 

συστήµατος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων 

προϊόντων κατά την έννοια του Νόµου 2939/2001 και βελτίωση µεθοδολογίας 

Διαχείρισής του–Υποστηρικτικές ενέργειες Δήµου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ». 

(εισηγ. κ. Δήµαρχος). 

17. Απόσυρση Οχηµάτων από την κυκλοφορία λόγω παλαιότητας. (εισηγ. κ. 

Δήµαρχος). 

18. Έγκριση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α. (εισηγ. κ. 

Ζιώγας). 

19.  Έγκριση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δ.Ε.Υ.Α.Α. (εισηγ. κ. 

Ουζουνίδης). 

20. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος (Εισηγ. Γερακόπουλος Χρ.) 

21. Έγκριση λύσης σύµβασης του Ερευνητικού Προγράµµατος: «Έρευνα 

αρχιτεκτονικής τοπίου-Πλατανότοπος Αλεξανδρούπολης – Ρέµα 

Μαΐστρου». (Εισηγ. Γερακόπουλος Χρ.) 

22. Σύνταξη Γενικού Πολεοδοµικού σχεδίου Καλλικρατικού Δήµου Αλεξ/πολης 

(Εισηγ. Μαστορόπουλος Δ.) 

23. Έγκριση πρακτικών διαγωνισµού του έργου: «Κατασκευή υπόγειου χώρου 

στάθµευσης αυτοκινήτων στην περιοχή πλατείας Εθνικής Ανεξαρτησίας 

του Δήµου Αλεξανδρούπολης Ν. Έβρου». (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.) 

24. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Συντήρηση κτιρίου και ανάπλαση αύλειου 

χώρου πρώην νηπιαγωγείου Αρδανίου». (Εισηγ. Καναρίδης Ευάγγ.) 
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25. Έγκριση 5ου ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή κόµβου παλιού Νοσοκοµείου». 

(Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.) 

26. Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου: «Επισκευή περίφραξης και 

κατασκευή διαδρόµων Β΄ κοιµητηρίου». (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.) 

27. Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου: «Κατασκευή µιας αίθουσας 

πολλαπλών χρήσεων και αθλητικών εγκαταστάσεων» (Μαΐστρου). (Εισηγ. 

Μπρίκα Αικ.) 

28. Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου: «Επέκταση περίφραξης 

Νεκροταφείου και διαµόρφωση κοινοχρήστου χώρου Αισύµης». (Εισηγ. 

Μπρίκα Αικ. )  

29. Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου: «Διαµόρφωση πλατείας 

Παλαγίας». (Εισηγ. Μπρίκα Αικ. ) 

30. Έγκριση και παραλαβής µελέτης : «Εδαφοτεχνική µελέτη αποκατάστασης 

επέκταση κτιρίου Ωδείου». (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.) 

31. Έγκριση και παραλαβής µελέτης : «Εδαφοτεχνική µελέτη αποκατάστασης 

διατηρητέου κτιρίου Καπνοµάγαζου». (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.) 

32. Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης καταλληλότητας οχηµάτων. 

(Εισηγ. Μπρίκα Αικ.) 

33. Αντικατάσταση αιρετού εκπροσώπου του Δήµου Αλεξανδρούπολης στο νέο 

Εθνικό Διαδηµοτικό Δίκτυο Υγείας. (εισηγ. κ. Δήµαρχος).  

34. Έγκριση Οδοιπορικών του Δηµοτικού Συµβούλου κ. Ζητάκη Παναγιώτη, για 

τη συµµετοχή του στο Διαδηµοτικό Δίκτυο Υγείας. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος). 

35. Εξέταση αίτησης της Αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία 

«Θεατρικό Εργαστήρι Φερών» για παραχώρηση της χρήσης του κτιρίου & 

περιβάλλοντα χώρου που βρίσκεται στις Φέρες & στην οδό 50ου Συντάγµατος 

- Ανάκληση της αριθ. 71/2010 Α.Δ.Σ. Φερών. (εισηγ. κ. Γκότσης). 

36. Έγκριση συµµετοχής του Δήµου Αλεξανδρούπολης στη συνάντηση εργασίας 

στο εξωτερικό (Βουλγαρία, Dimitrovgrad), στα πλαίσια του έργου 

«CYNOLOGY CENTER» του προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής 

Συνεργασίας. (εισηγ. κ. Βαµβακερός). 

37. Εκπροσώπηση του Δήµου Αλεξανδρούπολης στην εγκεκριµένη πρόταση 

«CULTTOUR» µε τίτλο «Πολιτιστική κληρονοµιά (κήπων και πάρκων) 

ως σηµεία προώθησης του βιώσιµου τουρισµού» (“CULTURAL <garden> 

heritage as focal points for sustainable tourism”) στο πλαίσιο  του 
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Προγράµµατος Νοτιοανατολική Ευρώπη 2007-2013 & συµµετοχή στη 

συνάντηση εργασίας στις 19-21/10/2011 στο εξωτερικό (AUSTRIA KREMS). 

(εισηγ. κ. Βαµβακερός). 

38.  Έγκριση παράτασης της σύµβασης «Υποστήριξη του Δήµου 

Αλεξανδρούπολης για την επικαιροποίηση και τη συντήρηση του προτύπου 

ποιότητας ISO». (εισηγ. κ. Βαµβακερός). 

39.  Έγκριση παράτασης της σύµβασης «Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήµου για 

την επικαιροποίηση της διαχειριστικής επάρκειας». (εισηγ. κ. Βαµβακερός). 

40. Εξώδικος συµβιβασµός της εδρεύουσας στην Αλεξανδρούπολη Ο.Ε. µε την 

επωνυµία ΚΟΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ιδιοκτησίας ραδιοφωνικού 

σταθµού maximum 93,6 fm stereo. (εισηγ. κ. Παπατζελίδης). 

41.  Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθµίσεων. (εισηγ. κ. Ουζουνίδης). 

42. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή 

πλατείας Απαλού». (Εισηγ. Αδαµάκης Φ.) 

43.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή 

αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Απαλού». (Εισηγ. Αδαµάκης Φ.) 

44. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

«Κατασκευή µιας ποτίστρας και επισκευή υπαρχουσών στον Άβαντα». 

(Εισηγ. Αδαµάκης Φ.) 

45. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

«Περίφραξη κοιµητηρίων Ιάνας». (Εισηγ. Αδαµάκης Φ.) 

46. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

«Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στον οικισµό του Άβαντα». (Εισηγ. 

Αδαµάκης Φ.) 

47. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

«Βελτίωση οδού πρόσβασης στον χώρο ΣΜΑ – ΧΥΤΥ του περιφερειακού 

σχεδιασµού της ΠΑΜΘ». (Εισηγ. Αδαµάκης Φ.) 

48. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

«Πλακοστρώσεις κοινοχρήστων χώρων Α΄ και Β΄ Νεκροταφείων». (Εισηγ. 

Αδαµάκης Φ.) 

49.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

«αποστραγγιστικά έργα νοτίως αεροδροµίου». (Εισηγ. Αδαµάκης Φ.) 

50. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

«Διάνοιξη και καθαρισµός φράγµατος Ν. Χιλής». (Εισηγ. Αδαµάκης Φ.) 
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51. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

«Επαναφορά κοίτης ρέµατος Μάκρης». (Εισηγ. Αδαµάκης Φ.) 

52. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

«Περίφραξη κοιµητηρίων Αµφιτρίτης». (Εισηγ. Αδαµάκης Φ.) 

53. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

«Περιφράξεις Αγ. Γεωργίου Άβαντα – Πολιτιστικού κέντρου Πόταµου 

γηπέδου Αγ. Ανδρέα και παιδικής χαράς δεξαµενής». (Εισηγ. Αδαµάκης 

Φ.) 

54. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

«Κατασκευή πλακοσκεπούς Απαλού». (Εισηγ. Αδαµάκης Φ.) 

55. Έγκριση απολογισµών Σχολείων. (εισηγ. κ. Πρόεδρος). 

56. Έγκριση απολογισµού πρώην ΝΠΔΔ «ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ 

ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΦΕΡΩΝ»,  οικονοµικής  περιόδου από 1/1/2011 µέχρι & 

την 22/7/2011. (εισηγ. κ. Πρόεδρος). 

 

 

 
 

Ο Πρόεδρος Δηµοτικού Συµβουλίου 
 
 

Θεόδωρος Αγγλιάς 
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ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το 17ο Πρακτικό τακτικής Συνεδρίασης της 
Οικονομικής Επντροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης 

Σήμερα την 31-08-2011 ημέρα Τετάρτη κατ ώρα 13.00 συνήλθε σε 
Τακτνκή συνεδρίαση, η Ονκονομτκή Επττροπή , του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης ,ύστερα από την 58185/26-8-2011 πρόσκληση του 
Προέδρου Δημάρχου κ. Λαμπάκη Ευάγγελου που νόμτμα επιδόθηκε στους 
Δημοττκούς Συμβούλους μέλη της, αφού δναπτστώθηκε ότι υπάρχετ 
νόμιμη απαρτία καθόσον σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα 
μέλη ( 7 ) όπως φαίνεται, παρακάτω: 

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

Ι.Λαμπάκης Ευάγγελος ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
2.Ξανθόπουλος Χρυσόστομος Αντιδήμαρχος' 
3.Δευτεραίος Σάββας Δημοττκός Σύμβουλος 
4 . Σεφερι,άδης Σάββας 
5.Σεραφενμίδης Σπύρος 
6.Κατσαντούρας Χρήστος Δημοτνκός Σύμβουλος 
7.Δουνάκης Κων/νος Δημοτικός Σύμβουλος 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Ζητάκης Παναγτώτης 
2. Κογα,ομτζής Μνχαήλ 

Δημοτικός Σύμβουλος 
Δημοτικός Σύμβουλος 

Δημοτικός Σύμβουλος 
Δημοτικός Σύμβουλος 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
Τακτικό 
Τακτικό 
Τακτικό 
Τακτικό 
Τακττκό 
Τακττ,κό 

Τακττκό 
Τακτικό 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ί \ 

Μέλος * 1 
Μέλος 
Μέλος 
Μέλος s 
Μέλος,' 
Μέλθ£^. 

Μέλος 
Μέλος 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κατ Δήμαρχος κ. Λαμπάκης' 
Ευάγγελος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
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ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ν·* 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ^ , 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17ο " . 
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 122/2011 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επχχροπής καχ Δήμαρχος Αλεξ/πολης 
κ. Λαμπάκης Ευάγγελος ενσηγούμενος χο 2ο θέμα χης ημερήσιας 
δχάχαξης "Επχλογή πχσχωχχκού χδρύμαχος γχα χη Λήψη δανείου 
980.000 ευρώ" δίνεχ χο Λόγο σχον Ανχχδήμαρχο κ. Ξανθόπουλο 
Χρυσόστομο ο οποίος λέγει.: 
Κύρχοχ σύμβουλοχ, έχονχας υπ' όψη: 
1. Τχς δχαχάξεχς χου άρθρου 72 παρ. 1 περ. σχ' Ν. 3852/10 

σύμφωνα με χχς οποίες η 0ι.κονομχκή Επχχροπή, μελεχά χην ανάγκη 
δανείων, καχαρχίζεχ χους όρους χους καχ ει,σηγείχαχ σχεχχκά προς 
τούτο σχο Δημοχχκό Συμβούλιο. 
2. Την αρχθ. 36/2011 απόφαση χης Οχκ. Επχχροπής καχ χην αριθ. 
265/2011 απόφαση χου Δημοχχκού Συμβουλίου, με χην οποία καχά 
πλε χ οψηφ ί α, εγκρίθηκε η λήψη δανε ίου γχα χρημαχοδόχηση 
αποκλεχσχχκά χων χρεών χου. 
3. Την αρχθ. 12724/22-7-2011 απόφαση χου Γ.Γ. Αποκεντρωμένης 

Δχοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, με χην οποία μεχά από έλεγχο, η 
αναφερόμενη σχην παρ. 2 απόφαση, βρέθηκε νόμχμη. 
4. Την αρχθ. 56087/16-8-2011 ανακοίνωση πρόσκλησης ενδχαφέρονχος 

προς τα πχσχωχχκά χδρύμαχα, η οποία παράλληλα δημοσχεύθηκε καχ 
σχον Τοπικό Τύπο. 
5. Το αρχθ. 116030/19-8-2011 έγγραφο του Τ.Π.κ Δ. με χο οποίο 

μας γνωρίζεχ όχχ δύναχαχ να δανεχοδοχηθούμε γχα χην αποπληρωμή 
ληξχπρόθεσμων ή μη οφεχλών σχο 100% με επχχόκχο 6,02 καχ δχάρκεχα 
εξυπηρέχησης χου δανείου χα 10 χρόντ,α, εφόσον πληρούνχαχ οχ 
προΰποθέσεχς καχ οχ όροχ που θέχεχ ο Ν. 3852/2011 καχ οχ αρχθ. 
43043/30-7-2010 καχ 45352/9-8-2010 αποφάσεχς ΥΠΕΣΑ καχ ΗΔ. : 
6. Το αρχθ. 671/19-8-2011 έγγραφο χης Συνεχαχρχσχχκής Τράπεζας 

Εβρου, με χο οποίο μας γνωρίζεχ όχχ ενδχαφέρεχατ. γχα χη 
χορήγηση δανείου 980.000 ευρώ με επχχόκχο 7% πλέον εισφοράς Nt 
128σήμερα 0,60% καχ με την προϋπόθεση εμπράγματων εξασφαλίσεω4 
ανάλογης αξίας καχ δχάρκεχα αποπληρωμής 10 έτη. 
7. Τη μη ανταπόκρχση από κανένα λοχπό πχσχωτχκό ίδρυμα μέχρχ 

σήμερα σχην πρόσκληση ενδχαφέρονχος. 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ 
Την έγκρχση επχλογής χου πχσχωχχκού Ιδρύμαχος χου Ταμείου 

Παρακαταθηκών καχ Δανείων γι,α χην λήψη του δανείου χων 980.000 
ευρώ με χους προσφερόμενους όρους σχο αναφερόμενο σχην παρ. 5 
έγγραφο με χην επχφύλαξη σ· όχι, αφορά χην δχάρκεχα αποπληρωμής. 
Ακολουθεί δχαλογχκή συζήχηση καχ ανχαλλαγή γνωμών μεταξύ χων 

μελών της Ο.Ε. μετά το τέλος της οποίας η Οχκονομχκή Επχχροπή 
αφού άκουσε χην εχσήγηση καχ χη συζήχηση είδε τχς παραπάνω σχεχ. 
δχατάξεχς καχ χο αποχέλεσμα χης ψηφοφορίας κατά την οποία ψήφχσαν 
Υπέρ 6, Λευκό 1 (Δευχεραίος επεχδή καχαψήφχσε την αρχχκή απόφαση 
υπ' αρχθ. 265/2011 λήψης δανείου) 

ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΚΑΤΑ ΠΛΕIΟΨΗΦΙΑ 
Δέχεταχ χην εχσήγηση καχ εγκρίνεχ χην επχλογή του Πχσχωχχκού 

Ιδρύμαχος του Ταμείου Παρακαχαθηκών καχ Δανείων γχα την λήψη τορ 
Δανείου των 980.000 ευρώ με τους προσφερόμενους όρους στο 

1 -



αναφερόμενο στην παρ / έγγραφο. 

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε, και υπογράφεται, χην ίδνα μέρα α ι . ν r\ -τ-·^.η τ? ι- .-» ντΛ \ ·. Ακριβές απόσπασμα 
Ο Δήμαρχος Αλεξ/πολης 

Ο Πρόεδρος χης Ο.Ε. χα Μέλη 
Ακολουθούν Υπογραφές 
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ΘΕΜΑ: «Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους » 

Κύριοι Σύμβουλοι, η Οικονομική Υπηρεσία επέβαλε τέλη λαϊκής αγοράς για 
τα έτη 2007 και 2008 στους συμμετέχοντες , οι οποίοι δεν είχαν καταβάλλει το 
ανάλογο τέλος και συνέταξε βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους . Αφού 
παρέλαβαν τις ατομικές ειδοποιήσεις του Δημοτικού Ταμείου με την οφειλή τους , 
απευθύνθηκαν στην Οικονομική Υπηρεσία και κατέθεσαν ^αιτήσεις για διαγραφές: 

1) Ο Γρηγοριάδης Ιωάννης του Στεφάνου με Α.Φ.Μ. 061266694 διότι του 
χρεώθηκαν τέλη λαϊκής για το έτος 2008 1012,5€ αντί 708,75€ λόγω της έκπτωση 
που έχει ως Ομογενής Πόντιος από παλιννόστηση. 
2) Ο Μελισσανίδης Αλέξανδρος του Στεφάνου με Α.Φ.Μ.059426552 διότι του 
χρεώθηκαν τέλη λαϊκής για το έτος 2007 1012,56 αντί 708,756 και τέλη λαϊκής για 
το έτος 2008 1012,56 αντί 708,756 λόγω της έκπτωση που έχει ως Ομογενής 
Πόντιος από παλιννόστηση*. 
3) Η Καουσλίδου Αντζελα του Μιλτιάδη με Α.Φ.Μ. 119260083 διότι της 
χρεώθηκαν τέλη λαϊκής για το έτος 2007 6756 αντί 472,56 και τέλη λαϊκής για το 
έτος 2008 6756 αντί 472,56 λόγω της έκπτωσης που έχει ως Ομογενής Πόντια από 
παλιννόστηση. 
4) Ο Σταμπολής Σταύρος του Μιχαήλ με Α.Φ.Μ. 059725773 διότι του 
χρεώθηκαν τέλη λαϊκής για το έτος 2007 6756 αντί 472,56 και για το έτος 2008 
6756 αντί 472,56 λόγω της έκπτωσης που έχει ως Ομογενής Πόντιος από 
παλιννόστηση. 

Στην Οικονομική Υπηρεσία κατατέθηκαν επίσης αιτήσεις για διαγραφές, από άλλες 
οφειλές: 
1) Η Βασιλειάδη Νίνα του Γεωργίου με Α.Φ.Μ. 139412387 διότι της χρεώθηκαν 
6726 για κοστολόγηση ζημιάς ενώ αντικατέστησε η ίδια τη ζημιά . 

Η Υπηρεσία αφού έκανε τον έλεγχο των λόγων που επικαλούνται προτείνει σύμφωνα 
με το άρθρο 174 του Ν.3463/2006( λανθασμένη εγγραφή ) : 

1) Στο όνομα Γρηγοριάδης Ιωάννης του Στεφάνου την διαγραφή 303,756 από τον 
179/2011 πλέον προσαυξήσεων για το έτος 2008 ως Ομογενής Πόντιος από 
παλιννόστηση 
2) Στο όνομα Μελισσανίδης Αλέξανδρος του Στεφάνου την διαγραφή 303,756 από 
τον 27/2011 πλέον προσαυξήσεων για το έτος 2007 και την διαγραφή 303,756 από 
τον 179/2011 για το έτος 2008 ως Ομογενής Πόντιος από παλιννόστηση 
3) Στο όνομα Καουσλίδου Αντζελα του Μιλτιάδη την διαγραφή 202,56 από τον 
27/2011 πλέον προσαυξήσεων για το έτος 2007 και την διαγραφή 202,56 από τον 
179/2011 πλέον προσαυξήσεων για το έτος 2008 ως Ομογενής Πόντια από 
παλιννόστηση. 
4) Στο όνομα Σταμπολής Σταύρος του Μιχαήλ την διαγραφή 202,56 από τον 
27/2011 πλέον προσαυξήσεων για το έτος 2007 και την διαγραφή 202,56 από τον 
179/2011 πλέον προσαυξήσεων για το έτος 2008 ως Ομογενής Πόντιος από 
παλιννόστηση. 
5) Στο όνομα Βασιλειάδη Νίνα του Γεωργίου την διαγραφή 6726 από τον 839/2011 
πλέον προσαυξήσεων επειδή σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ 94246/27-7-2011 έγγραφο 
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξ/πολης αποκατάστησε μόνη της τη 
ζ η μ ί α 0 Π Ρ Π < ν Τ * ^ Τ
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Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας δαπανήθηκαν για τα προνοιακά επιδόματα Μ Α Ι Ο Υ - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ 2011 
ΓΟ ποσό των # 2.784,175,44€# € , επιστράφηκαν στο ταμείο του Δήμου Αλεξ/πολης από τους παρακάτω υπόλογους υπάλληλους 
: ο ποσό των #20 .136 ,23€ .# € , από το σύνολο των #277-84.175.44 #€ σύμφωνα με την αριθμ. 21920/10-05-2011 Απόφαση του 
Υπουργείου Εσωτερικών,Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής φακυβέρνησης, όπως αναφέρονται αναλυτικώς στο παρακάτω 
τίνακα, ανά Υπόλογο Υπάλληλο της Υπηρεσίας & προνοιακό επίδομα . 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤ/ΝΥΜΟ 
ΟΝΟΜΑ 
ΠΑΤΡΟΣ 

ΚΑ 
6718 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΠ1ΔΟΜΑΤ 
ΟΣ 

ΠΛΗΡΩΤΕΟ 
ΠΟΣΟ 

ΕΠΙΣΤΡΕΦΟ 
ΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 
ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 001 

ΒΑΡΕΊΕς 
ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 1.580.368.63€ 10.329,00€ 1.590.697.63€ 

Η υττ 
Υραμ 

άλογος υπάλληλοι 
jάτια είσπραξης :α 

ς επέστρεψ< 
ριθμ^Α 703-11 

στο ταμείο του Δήμου το ποσό των 
/8/2011Λ704-11/8/2011 ,Α,705-11/8/2011 

#10329,00#€ 
,Α7938-2/9/2011 

ρύμφωνα με τα 

2 
ΤΣΙΑΚΙΡΗ 
ΛΕΜΟΝΙΑ 

ΕΥΑΓΓΕΛ 
ΟΣ 002 

ΑΙΜΟΤΟΛΟ 
ΓΙΚΩΝ 
ΝΟΣΗΜΑΤΩ 
Ν 41.645,82€€ 0,00 41.645,82€ 

3 
ΤΣΙΑΚΙΡΗ 
ΛΕΜΟΝΙΑ 

ΕΥΑΓΓΕΛ 
ΟΣ 013 

ΟΜΟΓΕΝΩΝ 
ΠΡΟΣΦΥΓΩ 
Ν 26.249.28€ 915,72€ 27.165.00€ 
ΣΥΝΟΛΟ 67.895.10€ 915,72€ 68.810.82€ 

Η υπόλογος υπά/ 
σύμφωνα με τα γ 

ιληλος επέστρεψε στο ταμείο του Δήμου το ποσό των #915,72#€ 
χιμμάτια είσπραξης :αριθμ.Α 7934-2/9/2011 

4 
ΚΙΟΡΟΓΛΑΝΙΔΟ 
Υ ΟΥΡΑΝΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 003 ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ 6.987,28€ 0,00 6.987.28 € 

5 
ΚΙΟΡΟΓΛΑΝΙΔΟ 
Υ ΟΥΡΑΝΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 009 ΤΥΦΛΩΝ 429.023.83C 1.254.00C 430.277.83€ 

ΣΥΝΟΛΟ 436.011.11€ 1.254.00C 437.265.11€ 
Η υπόλογος υπά/ 
σύμφωνα με τα γ 

ιληλος επέστ 
οαμμάτια είστ 

)εψε στο ταμείο του Δήμου το ποσό των #1.254.00#€ 
τραξης :αρ Α 7937-2/9/2011,7067-12/8/2011 

6 
ΚΑΒΑΝΟΖΗ 
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 

ΕΜΜΑΝΟ 
ΥΗΛ 004 B.N.K. 271576.55 € 0.00 271.576,55 € 

7 
ΚΑΒΑΝΟΖΗ 
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 

ΕΜΜΑΝΟ 
ΥΗΛ 006 

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚ 
Η 
ΣΥΝΔΡΟΜΗ 60.852,79 € 0.00 

\ 
60.852.79 £ 

8 
ΚΑΒΑΝΟΖΗ 
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 

ΕΜΜΑΝΟ 
ΥΗΛ 010 

ΚΩΦΑΛΑΛΟ 
Ν 43.971.59 € 0,00 43.971.59 € 
ΣΥΝΟΛΟ 376.400.93C 0.00 376.400.93C 

9 
ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΟ 
Υ ΘΕΟΠΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 005 ΚΙΝΗΣΗΣ 106.160.62€ 1.628€ 107.788.62C 

10 
ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΟ 
Υ ΘΕΟΠΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 008 

ΠΑΡΑΠΛΗΓ! 
ΚΩΝ 144.286.33C 4.626.00C 148.912.33€ 

11 
ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΟ 
Υ ΘΕΟΠΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Ό12 

ΑΠΡΟΣΤΑΤ 
ΕΥΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ 52.916.49€ 1.383.51€ 54.300.00C 
ΣΥΝΟΛΟ 303.363.44€ 7.637.51€ 311.00O.95C 

Η υπόλογος υπάλληλος επέστρεψε στο ταμείο του Αι 
#7.637.51€#€ σύμφωνα με τα γραμμάτια είσπραξης :α 
2011 ,Α7011/11 -8-2011 ,Α-7007/11-8-2011 ,Α-7008/11-8-2Ι 
7009/11 -8-2011,Α-7936/2-9-2011 ,Α-8301/9-9-2011 ,Α-701 

ίμου το ποσό των 
ριθμ.Α-7935/2-9-
311^-7006/118-2011 ,Α-
0/11-8-2011 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.764.039,21€ 20.136T23€ 2.784.175.44C 

» , 



ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ 

Κύριοι Σύμβουλοι 
με το αριθ. 16951/12-4-2011 έγγραφο του γραφείου αδειών καταστη μάτων, 
διαβιβάστηκε κατάσταση επιτηδευματιών στην Οικονομική Υπηρεσία 
για τους οποίους βεβαιώθηκαν πρόστιμα κατάληψης κοινοχρήστου χώρου στα 
διοικητικά όρια του Δήμου Αλεξ/πολης για οικ,έτος 2010 με Αποφάσεις Δημάρχου. 

Επειδή οι συγκεκριμμένοι οφειλέτες δεν πλήρωσαν το αναλογούν τέλος και το 
χρηματικό πρόστιμο, η υπηρεσία συνέταξε βεβαιωτικό χρηματικό κατάλογο 
ο οποίος και βεβαιώθηκε στο Δημοτικό Ταμείο. 

Το Δημοτικό Ταμείο μετά την βεβαίωση , έστειλε ατομικές ειδοποιήσεις στους 
οφειλέτες γνωρίζσντάς τους το ποσό της οφειλής και την ημερομηνία εξόφλησης. 

Οι κατωτέρω εταιρείες κατέθεσαν προσφυγή στην Επιτροπή συμβιβαστικής 
επίλυσης φορολογικών διαφορών, του άρθρου 32 του Ν. 1080/80 : 

1. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΜΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ο.Ε. 
για αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου, 
της επιβλήθηκε 780 € ως αναλογούν τέλος και χρηματικό πρόστιμο διπλάσιο 

προς το αναλογούν τέλος ήτοι ί 560 € 

2. ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΑΣ Α. - ΧΑΜΟΣ Γ. Ο.Ε. 
για αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου, 
της επιβλήθηκε 840 € ως αναλογούν τέλος και χρηματικό πρόστιμο διπλάσιο 
προς το αναλογούν τέλος ήτοι 1680 € 

3. ΔΗΜΗΤΣΑΣ ΑΛ.- ΠΕΤΡΙΔΗΣ Δ.- ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ Ν. Ο.Ε. 
για αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου 
της επιβλήθηκε 805 € ως αναλογούν τέλος και χρηματικό πρόστιμο διπλάσιο 

προς το αναλογούν τέλος ήτοι 1610 € 

Με την αρ. 481/20-7-2011 απόφαση δημοτικού συμβουλίου επικυρώθηκαν τα 
πρακτικά συνεδρίασης (26-5-2011) της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης 
φορολογικών διαφορών, η οποία απεφάσισε την διαγραφή του προστίμου καθώς 
και του αναλογούντος ποσού των ανωτέρω εταιρειών. 

Η Υπηρεσία αφού έκανε τον έλεγχο των ανωτέρω σχετικών εγγράφων και του 
χρηματικού καταλόγου αριθ. 838/2011 προτείνει την διαγραφή των βεβαιωμένων 
οφειλών των κατωτέρω εταιρειών : 

1. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΜΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ο.Ε. 
μεΑΦΜ 999387602 που βρίσκεται στην Αλεξ/πολη 

- επί της οδού Εμπορίου 118, διαγραφή 1404 € πλέον προσαυξήσεων από τον 
838/2011 χρηματικό κατάλογο. 

2. ΣΤΕΡΓΙΟ ΥΔΑΣ Α.- ΧΑΜΟΣ Γ. Ο.Ε. 
με ΑΦΜ 999385633 που βρίσκεται στην Αλεξ/πολη επί των οδών Ν.Φωκά 
και Ειρήνης γωνία, διαγραφή 1512 € πλέον προσαυξήσεων από τον 838/2011 

χρηματικό κατάλογο. 
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3. ΔΗΜΗΤΣΑΣ ΑΛ.-ΠΕΤΡΙΔΗΣ Δ. -ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ Ν. Ο.Ε. 
με ΑΦΜ 084237529 που βρίσκεται στην Αλεξ/πολη εττί της οδού 
Μ.Αλεξάνδρου 24, διαγραφή 1449 € πλέον προσαυξήσεων από τον 838/2011 

χρηματικό κατάλογο. 



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΏΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ 

Κύριοι Σύμβουλοι, 
Επειδή κατά το τελευταίο διάστημα πραγματοποιήθηκαν ορισμένες δαπάνες που 
αφορούν τις Δημόσιες Σχέσεις και οι οποίες δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν και να 
προσδιοριστούν επακριβώς ώστε να ζητηθεί εκ των προτέρων η έγκριση τους από το 
Δ.Σ., όπως προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις, παρακαλούμε να εγκρίνετε εκ των 
υστέρων σύμφωνα με διατάξεις του άρθρου 158 του Δ.Κ.Κ. (ν. 3463/06) τις 
παρακάτω αναφερόμενες αναλυτικά δαπάνες: 

1} Για τιμητικές διακρίσεις. αναανηστικά δώρα και έ£οδα α>ιλο£ενίας φυσικών 
προσώπων και αντιπροσωπειών: 3.593,006 (που θα βαρύνουν τον ΚΑ. 
00.6433.001) και αφορούν α)δώρα φιλοφρόνησης σε επίσημες 
αντιπροσωπείες κατά την επίσκεψη τους στον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης 
καθώς και σε φυσικά πρόσωπα για την πολύτιμη προσφορά τους και β) 
Φιλοξενία - παράθεση γευμάτων. 

2) Για λοιπέα δαπάνες δηαοσίων σχέσεων: 704,00€ (που θα βαρύνουν τον ΚΑ. 
00.6434.001). 

3) Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών Δημοτικής Κοινότητας 
Αλεξανδρούπολης: 671«22€ (που θα βαρύνουν τον ΚΑ* 00.6443.001) και 
αφορούν σε στεφάνια κατάθεσης για την 25η Μαρτίου ( στα Δ.Δ. Μάκρης , 
Συκορράχης , Άβαντα , Αισύμης και Κίρκης , στην κεντρική παρέλαση της 
Αλεξανδρούπολης και στους οικισμούς του Δήμου ) και για τον εορτασμό της 
14ης Μαΐου - Επέτειο απελευθέρωσης της Αλεξανδρούπολης. 

4) Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών Δημοτικής Ενότητας 
Τραΐανούπολης: 244,08€ (που θα βαρύνουν τον Κ.Α. 00.6443.003) και 
αφορούν σε στεφάνια κατάθεσης για την 25η Μαρτίου. 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 5.212,306 

Καλείστε να αποφασίσετε σχετικά. 
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Αλεξανδρούπολη ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Θέμα : « Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση χώρου στη Δημόσια Επιχείρηση 
Ηλεκτρισμού ΑΠΜ-Θ/περ ιοχή Αλεξανδρούπολης» 

Εισηγητής: κ. Χρυσόστομος Ξανθόπουλος 

Κύριοι Σύμβουλοι, 
ΜΣΤΟΡΙΚΟ 

Η Δημόσια επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΔΠΜ-Θ/περιοχή Αλεξανδρούπολης με την 
Αρ.Πρωτ: 15815/2011 αίτηση της, μας γνωρίζει πως : « .. η Επιχείρηση ενόψει της 
ανάπλασης του πάρκου Ανατολικής Θράκης Αλεξ/πολης ,προτίθεται να εγκαταστήσει 
έναν Υ/Σ τόπου (compact) για αισθητική αναβάθμιση στο πάρκο στη συμβολή των 
οδών Ανδριανουπόλεως και Κομνηνών. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να μας 
παραχωρήσετε έκταση 15τ.μ yia την τοποθέτηση του συγκεκριμένου υποσταθμού». 
Συνημμένα μας υποβάλλει και απόσπασμα τοπογραφικού με την προτεινόμενη θέση , 
στην βορειοανατολική πλευρά του πάρκου, στη συμβολή των οδών 
Ανδριανουπόλεως και Κομνηνών. 
Το Γρ. Περιουσίας με το Αρ. Πρωτ: 17877/2011 έγγραφό της προς τη Δ/νση 
Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξ/πολης ζητεί την έκφραση των απόψεων 
τους, προκειμένου το θέμα να τεθεί για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. 
Στο Αρ. Πρωτ: 17877/2011 έγγραφο της η Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών αναφέρει 
τα παρακάτω: « ..η εισήγηση μας θα είναι θετική για την εγκατάσταση του 
υποσταθμού εάν τηρηθούν οι παρακάτω προϋποθέσεις: 
Α)να τηρηθούν όλα τα μέτρα ασφαλείας που απαιτούνται, τόσο κατά την εγκατάσταση 
τον , όσο και μετά το πέρας των εργασιών τον , επειδή τφόκειται για πάρκο πον θα 
δέχεται μεγάλο αριθμό επισκεπτών και κυρίως παιδιά, εφόσον μέσα στο πάρκο θα 
υπάρχει παιδική χαρά. 
Β) οι εργασίες εγκατάστασης τον υποσταθμού να γίνουν την ίδια χρονική περίοδο που 
θα γίνονται και οι εργασίες ανάπλασης του εν λόγω πάρκου. Ως εκ τούτου θα πρέπει η 
ΔΕΗ να επικοινωνήσει με την υπηρεσία μας, πριν την εγκατάσταση του υποσταθμού». 
Στη συνέχεια η Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας , με το Αρ. Πρωτ: 
37604/2011 έγγραφό της -το οποίο το Γραφείο Περιουσίας διαβίβασε στη ΔΕΗ ΑΕ-, 
ζητά ακόμη να «εξεταστεί α)το ποσό της εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής 
ακτινοβολίας και κατά πόσο αυτό βρίσκεται εντός των επιτρεπόμενων ορίων για τη 
χρήση του χώρου,β) εάν η παρουσία του υποσταθμού δημιουργεί πρόβλημα 
καταλληλότητας τον χώρου της παιδικής χαράς και γ)να κατατεθούν πιστοποιήσεις από 
το φορέα εγκατάστασης του έργον (ΔΕΗ)..» 
Π. 
Με το Αρ. Πρωτ: 63820/11 έγγραφο της Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών γίνεται 
γνωστό στην Οικονομική Υπηρεσία πως: «κατόπιν σχετικής απάντησης της ΔΕΗ στο 
Θέμα της εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από υποσταθμούς, Θεωρούμε 
άτι δεν συντρέχουν λόγοι για τη μη εγκατάσταση τον υποσταθμού εντός του πάρκου 
Ανατ. Θράκης. 
Σε κάθε περίπτωση Θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι εργασίες θα γίνουν παράλληλα με 
αυτές της ανάπλασης τον πάρκου και σίγουρα όχι μετά» 
Επειδή στο άρθρο 185 παρ. 2 του Ν. 3463/2006 ορίζεται πως: «με αττόφαση του 
δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου , επιτρέττεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση 
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ακινήτων σε άλλα νομικά πρόσωπα ,' που ασκούν αποκλειστικά και μόνο 
δραστηριότητα, η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοτηκά συμφέροντα». 

Εισηγούμαι λοιπόν προς το Δ.: 
1. την καταρχήν λήψη απόφασης δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση χώρου 15 

τ.μ στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΔΠΜ-Θ/περιοχή 
Αλεξανδρούπολης για τοποθέτηση ενός υποσταθμού τύπου compact στη 
συμβολή των οδών Ανδριανουπόλεως και Κομνηνών για αισθητική 
αναβάθμιση 

2. Να ληφθούν υπόψη και να εφαρμοστούν οι εισηγήσεις της Δ/νσης 
Γεωτεχνικών υπηρεσιών για τήρηση των όλων μέτρων ασφαλείας από τη 
ΔΕΗ ,τόσο κατά τη διάρκεια των εργασιών εγκατάστασης του υποσταθμού 
όσο και μετά το πέρας των εργασιών, αφού πρόκειται για πάρκο και παιδική 
χαρά , επίσης η ΔΕΗ πριν την έναρξη των εργασιών εγκατάστασης του 
υποσταθμού να επικοινωνήσει με τη Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών , ώστε 
οι εργασίες της ΔΕΗ να γίνουν την ίδια χρονική περίοδο που θα γίνουν και οι 
εργασίες ανάπλασης του εν λόγω πάρκου από το Δήμο Αλεξ/πολης. 

3. Το Δημοτικό Συμβούλιο θα επανέλθει για το παραπάνω αίτημα της ΔΕΗ 
.προκειμένου να οριστικοποιήσει αυτήν μετά από τη σύμφωνη γνώμη της 
Επιτροπής Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠ.Α.Ε) και την εισήγηση της Δ/νσης 
τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου μας -τμήματος ηλεκτρομηχανολογικού -
κ.(Ντεφίδου Αικατερίνη) 

Ο εισηγητής 

Χρυσόστομος Ηανθόπουλος 



Αλεξ/ττολη 19/9/2011 
Αρ.πρωτ:Οικ.2989 

/ ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 

Ενταύθα 

ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 
ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

αχ.Δ/νση: Δήμητρας 19 
αχ.Κώδ: 68100-Αλεξ/ττολη 
ληροφορίες: Κυριαζίδης χρήστος 
ηλέφωνο: 25510355337 
ΑΧ: 25510-89165 
-mail: pronia.evrou@1994.syzefxis.gov.gr 

lEMA : Απόδοση λογαριασμών χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων διμήνου 
ΙΑΙΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 & απαλλαγή υπολόγων των προνοιακών επιδομάτων 

Σύμφωνα με την αριθμ.234/11 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης με την οποία 
ΰίσθηκαν υπόλογοι των προνοιακών επιδομάτων οι παρακάτω υπάλληλοι του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως αναφέρονται 
rov παρακάτω πίνακα στα ονόματα των οποίων έχουν εκδοθεί χρηματικά εντάλματα προπληρωμής, είναι υποχρεωμένοι να 
ΠΌδώσουν λογαριασμό μέχρι τις 14/10/2011, για τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 172 γ του 
.3463/06 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΏΝΥΜΟ 
ΟΝΟΜΑ 
ΠΑΤΡΟΣ 

ΚΑ 
6718 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 
ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ 

1 
ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ '001 1.590.697,63 € ΒΑΡΕΙΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 2549 

ΣΥΝΟΛΟ 1.590.697,636 • -ν 2549 

2 ΤΣΙΑΚΙΡΗ ΛΕΜΟΝΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ '002 41.645,82 € 
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ 37 

3 ΤΣΙΑΚΙΡΗ ΛΕΜΟΝΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 013 27.165,00 € 
ΟΜΟΓΕΝΩΝ -
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 368 

ΣΥΝΟΛΟ 68.810.826 405 

4 
ΚΙΟΡΟΓΛΑΝΙΑΟΥ 
ΟΥΡΑΝΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ '003 6.987,28 € ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ 5 

5 
ΚΙΟΡΟΓΛΑΝΙΑΟΥ 
ΟΥΡΑΝΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 009 430*27733 € ΤΥΦΛΩΝ 507 

ΣΥΝΟΛΟ 437.265,11€ 512 

6 
ΚΑ Β ΑΝ ΟΖΗ 
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ '004 271.576,55 € Β.Ν.Κ. 254 

7 
ΚΑΒΑΝΟΖΗ 
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ '006 60.852,79 € ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΛΡΟΜΗ 100 

8 
ΚΑΒΑΝΟΖΗ 
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ '010 43.97139 € ΚΩΦΑΛΑΛΩΝ * 61 

ΣΥΝΟΛΟ 376.400,936 415 

9 
ΜΠΛΞΕΒΑΝΙΛΟΥ 
ΘΕΟΠΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ '00S 107.788,62 € ΚΙΝΗΣΗΣ 324 

10 
ΜΠΛΞΕΒΑΝΙΛΟΥ 
ΘΕΟΠΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ '008 148.91233 € ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ 106 

11 
ΜΠΛΞΕΒΑΝΙΛΟΥ 
ΘΕΟΠΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ '012 54300,00 € ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΑ ΠΑΙΛΙΑ 602 

ΣΥΝΟΛΟ 311.000,95€ 1.032 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
2.784.175,44 

€ 4913 

1 
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Δήμος Αλεξ/πολης. Αλεξανδρούπολη 06-09-2011 
Γραφείο έκδοσης αδειών. Αρ. πρωτ. 58681 

Προς: Τα Μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου Αλεξ/πολης 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
Ο Ανπδήμαρχος Διοικητικών - Οικονομικών Υπηρεσιών 

Έχόντας υπόψη: 
1 »ΊΊς διατάξεις του άρθ. 1 του Ν .2323/95, όπως αυτές ισχύουν μετά 

την αντικατάστασή τους από το άρθρο 1 παρ.5 του Ν.3377/2005, σε 
συνδυασμό με το άρθρ. 1 του π.δ. 254/2005 όπως τροποποιήθηκε με 
την παρ. 12 του άρθ. 1 της Υ.Α. Κ-164/17-01-2011 (ΦΕΚ Β 275/22-02-2011) 
στις οποίες περιγράφεται και ορίζεται: 

α) Η έννοια του στάσιμου υπαίθριου εμπορίου 
β) Τα απαιτούμενα - υποβαλλόμενα κατά το στάδιο αίτησης 
χορήγησης της άδειας, δικαιολογητικά 
γ) Το αρμόδιο καθ* ύλη όργανο χορήγησης της άδειας (Δημοτικό 
Συμβούλιο) 
δ) Ο χρόνος ισχύος της άδειας (τρία (3) έτη) 
ε) Ο τόπος άσκησης (θέσεις οριοθετούμενες από Δήμο ή ιδιωπκούς 
χώρους 
στ) Τα υποβαλλόμενα δικ/κά κατά το στάδιο έκδοσης, και η 
προθεσμία υποβολής τους (30 ημέρες από την λήψη απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου) 

2. Την από 30-08-2011 αίτηση της ΕΔΙΝΕΡΛΗ Σ'ΑΝΙΕ του ΜΟΥΣΤΑΦΑ 
περί έκδοσης άδειας στάσιμου υπαίθριου εμπορίου (πώληση ειδών 
καντίνας) που βρίσκεται σε ιδιωπκό χώρο 115 τ.μ. στην περιοχή 
Τοπούρικα ιΜαίστρου αριθ. τεμαχ. 99 στην Αλεξ/πολη. 
3) Το από 22-08-2011 ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης. 

Εισηγείται 

Την χορήγηση ή μη της έκδοσης άδειας άσκησης υπαίθριου 
στάσιμου εμπορίου (Καντίνας) στην ΕΔΙΝΕΡΑΗ ΣΑΝΙΕ του 
ΜΟΥΣΤΑΦΑ σε ιδιόκτητο χώρο 115 τ.μ. στην περιοχή Τοπούρικα 
Μαΐστρου στην Αλεξανδρούπολη αριθ. τεμαχ. 99, κάτοικος 
Αλεξ/πολης οδός Τέρμα Αβαντος. 
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης, κ. Ευάγγελου Λαμπάκη, 

Θέμα: «Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης 
συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Ν.2939/2001 και 
βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής των- Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου 
Αλεξανδρούπολης». 

Από την ΔΙΑΑΜΑΘ ( Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρία Διαχείρισης 
Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδ. Θράκης ) ΑΑΕ λάβαμε την 1596/23-8-2011 επιστολή, 
με την οποία καλούμαστε να προβούμε στην έγκριση και υπογραφή 
προγραμματικής σύμβασης , για τη λειτουργία των υποδομών του έργου 
«Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης 
συσκευασιών» στο Δήμο μας. 

Οι υποδομές περιλαμβάνουν το Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων ( 
ΣΜΑ) Φερών και δύο συρμούς μεταφοράς - συμπίεσης απορριμμάτων. 

Ύστερα από τα παραπάνω , 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

1 ) Την έγκριση της προγραμματικής σύμβασης του Δήμου μας με τη ΔΙΑΑΜΑΘ 
ΑΑΕ για 

τη λειτουργία των υποδομών του έργου «Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος 
συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά 

την 
έννοια του Νόμου Ν.2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας διαχείρισής των -
Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Αλεξανδρούπολης ». 

2) Τον ορισμό Επιτροπής Παρακολούθησης του Έργου, αποτελούμενη απέ* 
τους: 

3) Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου κ. Ευάγγελου Λαμπάκη να προβεί επ' 
ονόματικαι 

για λογαριασμό του Δήμου μας στην υπογραφή της σύμβασης. 
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Του Δημάρχου κ. Λαμπάκη Ευάγγελου 

Θέμα : « Απόσυρση Οχημάτων από την κυκλοφορία λόγω παλαιότητας » 

Σύμφωνα με τις τις διατάξεις : 

1) της Υ Α ΑΠ 6400/2060/14-6-1984 « Διαδικασία αγοράς, διάθεσης, θέσης, άρσης της 
κυκλοφορίας αυτ/των των Υπηρεσιών κλπ του άρθρου 1 του Ν.Δ. 2396/1953 και 

δικύκλων» 
(ΦΕΚ Β'387). 

2) του Ν.2647/1998 « Περί Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Περιφέρειες και Αυτοδιοίκηση 
(ΦΕΚ Α'237/22-10-1998) 

3) του Ν.Δ. 2396/1953 «Περί κανονισμού χρήσεως -κινήσεως αυτοκινήτων - οχημάτων 
του Δημοσίου , των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ (ΦΕΚ ΑΊ17/8-5-1953) 

Εισηνούυαστε 

Την άρση της κυκλοφορίας των κάτωθι οχημάτων του πρώην Δήμου 
Αλεξανδρούπολης, λόγω παλαιότητας και μη συμφέρουσας επισκευής τους: 

1. Αρ. κυκλοφορίας: ΚΗΥ1578 (Φορτηγό απορριμματοφόρο) 
Αρ. πλαισίου 385067-14-117697 

Αρ. κινητήρα 353951-10-602091 
Τύπος κατασκ. MERCEDES ΒΕΝΖ1617 

Τέθηκε σε κυκλοφορία σύμφωνα με την αριθμό 2951/12-10-95 απόφαση Περ/κης 
Διοίκησης Ν. Έβρου , Υπηρεσία Υπουργείου Εσ/κών , Τμήμα Τοπ. Αυτ/σης. ( Βρίσκεται 
σε ακινησία 

2. Αρ. κυκλοφορίας : ΚΗΥ 5309 (Φορτηγό - βαρέλα τσιμέντου) 
Αρ. πλαισίου -.50900710011 

Αρ. κινητήρα: 35837570872310 
Τύπος Κατασκ. MAN 

Τέθηκε σε κυκλοφορία σύμφωνα με την υττ. αριθ. Φ044/5579/121355/15-1096 απόφαση 
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α . ( Βρίσκεται σε 
ακινησία) 

3. Αρ. κυκλοφορίας: ΚΗΥ 1596 (Επιβατικό, 1300 κ.εκ.) 
Αρ. πλαισίου: ΖΑΑ15600005044877 
Αρ. κινητήρα: 146450462897062 
Τύπος Κατασκ. LANCIA Υ10 

Τέθηκε σε κυκλοφορία σύμφωνα με την υπ. αριθ. Φ044/5094/19515/96 απόφαση 
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 

( Βρίσκεται σε* 
ακινησία) 

4. Αρ. κυκλοφορίας: ΚΗΥ 1569 (Επιβατικό, 2800 κ,εκ.) 
Αρ. πλαισίου: 12303010014123 
Αρ. κινητήρα: 11092212063696 
Τύπος Κατασκ. MERCEDES ΒΕΝΖ 280 

Τέθηκε σε κυκλοφορία το 1994 . 
ακινησία) 

5. Αρ. κυκλοφορίας: ΚΗ11546 ( Βυτίο) 
Αρ. πλαισίου: VSKM132FENB354776 
Αρ. κινητήρα: FE6B0419772 
Τύπος Κατασκ.: NISSAN 

Ημερομηνία 1ας άδειας κυκλοφορίας: 1993 

( Βρίσκεται σε 

(Βρίσκεται σε ακινησία 

- Ο -

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

μαζί Πάμε Μπροστά
Typewritten Text
ΘΕΜΑ 17

μαζί Πάμε Μπροστά
Typewritten Text



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΝΓΊΔΔ : ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ. 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1. Εισαγωγή 
Το Νέο Ν.Π.Δ.Δ με την Επωνυμία "ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ" και 
διακριτικό τίτλο (Α.ΠΟ.Κ.Δ-Α ) προήλθε από την συγχώνευση των ήδη υπαρχόντων Νομικών 
Προσώπων "ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ" (Α.Ο.Δ.Α.) , του "ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ^ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΕΡΩΝ" (Δ.Ο.Ν.Α) ΚΑΙ της "ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 
ΠΕΠΛΟΥ**(ΦΕΚ 1472/17.06.2011). Με την 201/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Αλεξ/πολης αποφασίστηκε η διάλυση όλων των Δημοτικών Επιχειρήσεων και η μεταφορά των 
αρμοδιοτήτων τους στο νέο Ν.Π.Δ.Δ. 

2. Θεματικοί τομείς αρμοδιοτήτων και σκοποί του ΝΠΔΔ 
Οι θεματικοί τομείς αρμοδιότητας του Ν.Π.Δ.Δ με την Επωνυμία "ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ" σύμφωνα με την ιδρυτική του Πράξη (ΦΕΚ 1472/17.06.2011) είναι: 
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: 
α) Η καλύτερη ικανοποίηση των αναγκών των δημοτών και φορέων του Αθλητισμού και Νεολαίας 
σε θέματα αθλητικά (Μαζικού και αγωνιστικού αθλητισμού), επαγγελματικού προσανατολισμού 
και η ενίσχυση κάθε δραστηριότητας με τους παραπάνω φορείς αλλά και μη οργανωμένους 
δημότες. 
Β) Η αναβάθμιση του αθλητικού επιπέδου. 
γ) Η οργάνωση αθλητικών, ψυχαγωγικών, επιστημονικών, συνεδριακών εκδηλώσεων Διεθνούς, 
Εθνικού, Περιφερειακού, Νομαρχιακού Επιπέδου και φορέων τοπικού χαρακτήρα καθώς και η 
υποστήριξη ατόμων με ειδικές ανάγκες. 
δ) Η καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος σε όλους τους Δημότες και ιδιαίτερα στους νέους του 
Δήμου και ο συντονισμός των ενεργειών και εκδηλώσεων των φιλάθλων τοπικών συλλόγων 
φορέων για την ανάπτυξη και πρόοδο του Αθλητισμού. 
ε) Η καλλιέργεια της αθλητικής άμιλλας στο χώρο του Δήμου και της διάθεσης του φίλαθλου 
πνεύματος ανάμεσα στα φίλαθλα σωματεία της περιφέρειας του Δήμου και η μεταξύ τους 
συνεργασία. 
Στ) Η ηθική και υλική συμπαράσταση στην προσπάθεια ανάπτυξης κάθε αθλητικής δραστηριότητας 
των σωματείων της περιοχής. 
ζ) Η καλλιέργεια του πνεύματος της φυσιολατρίας στα πλαίσια της προστασίας του φυσικού 
περιβάλλοντος και η επίτευξη της επαφής με ότι στη φύση θα βελτίωνε τη φυσική κατάσταση του 
σώματος. Μέσα στην επίτευξη των πιο πάνω σκοπών θα είναι η δημιουργία και λειτουργία των 
παρακάτω τμημάτων και η διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων ως εξής: 

1. Τμήμα κλασσικού αθλητισμού. 
2. Τμήμα καλαθοσφαίρισης καιπετοσφαίρισης. 
3. Τμήμα Ποδοσφαίρου. 
4. Τμήμα τέννις και πιγκ-πογκ. 
5.Τμήμα ενόργανης και ρυθμικής γυμναστικής. 
6. Τμήμα ελεύθερης και ελληνορωμαϊκής Πάλης. 
7. Τμήμα κολύμβησης και διαφόρων άλλων αθλημάτων, που αν χρειασθούν θα ιδρυθούν με 

απόφαση του Δ.Σ 
8. Τμήμα σκοποβολής. 
9. Τμήμα μότο-κρος. 

10. Η οργάνωση ομιλιών για των αθλητισμό. 
11. Η διοργάνωση αγώνων. 
12. Η οργάνωση επιδείξεων και αθλητικής λέσχης και όποιων άλλων χρειασθεί να δημιουργηθούν 

στο μέλλον, την δημιουργία των οποίων θα αποφασίζει το Δ.Σ. 
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η) Με την ελεύθερη και χωρίς περιορισμούς συμμετοχή του λαού στις επιτροπές για την 
διαμόρφωση της αθλητικής ζωής του τόπου. 
θ) Τη συνεργασία με όλους τους φορείς που μπορούν να βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση. 
I) Η δημιουργία και λειτουργία αθλητικών κέντρων και γυμναστηρίων, χώρων αθλοπαιδιών και 
γυμναστικής γενικά, έτσι που να καλύπτονται πλήρως οι αυξημένες ανάγκες για άθληση των 
συμπολιτών μας κατά ηλικία, φύλο, ενδιαφέροντα κλ.π. 
κ) Η συστηματική καλλιέργεια και ανάπτυξη των σωματικών και πνευματικών ικανοτήτων των 
αθλούμενων πολιτών και των δύο φύλων , η ανάπτυξη του μαζικού, λαϊκού και σχολικού 
αθλητισμού (όλων των βαθμίδων) από κατάλληλα ειδικευμένο προσωπικό ως και η καλλιέργεια 
«φίλαθλου συναγωνιστικού πνεύματος» μεταξύ των, μακριά από φανατισμούς, ανταγωνισμούς 
και κερδοσκοπικούς σκοπούς με συστηματική επιδίωξη την κοινωνικοποίηση των συμπολιτών μας. 
λ) Η συμβολή στην επιστημονική αναβάθμιση της γνώσης για τον αθλητισμό, τα διάφορα 
αγωνίσματα με την διοργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων, αθλητικών ακαδημιών κλ.π 
μ) Η συνεργασία με άλλους φορείς (σωματεία, ενώσεις) και η υποστήριξη του σωματειακού 
αθλητισμού. 
ν) Η δημιουργία δυνατοτήτων ανάπτυξης αθλητικού τουρισμού σε συνεργασία με κρατικές 
υπηρεσίες, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΟΤΑ, επιχειρηματικούς και αθλητικούς φορείς, 
ξ) Η συστηματική προσπάθεια για τη διατήρηση και προβολή της αθλητικής παράδοσης στην 
περιοχή μας. 

ο) Η αντιμετώπιση των σύγχρονων προβλημάτων της νεολαίας. 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: 
Αναλαμβάνει όλες τις Πολιτιστικές Δραστηριότητες των Πρώην Κοινωφελών Επιχειρήσεων που 
λύθηκαν με την αριθμό 201/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης και είναι ιδίως: 
-Η αναβάθμιση και η εξέλιξη της απαραίτητης πολιτιστικής υποδομής. 
-Η διάδοση και η ανάπτυξη της Καλλιτεχνικής παιδείας σε όλους τους τομείς των τεχνών και 
ιδιαίτερα της μουσικής του χορού του κινηματογράφου και των άλλων οπτικοακουστικών μέσων 
και των εικαστικών τεχνών. 
-Η στήριξη και η διάδοση της σύγχρονης Καλλιτεχνικής και Πνευματικής δημιουργίας και η 
εξασφάλιση των συνθηκών που θα επιτρέψουν την άσκηση και την ανάπτυξη των ατομικών 
δημιουργικών ικανοτήτων στους αντίστοιχους τομείς: 
-Η προβολή, η ανάπτυξη και η διάδοση των τεχνών με τη διοργάνωση, παραγωγή και παρουσίαση 
πολιτιστικών εκδηλώσεων, καθώς και άλλων επιμορφωτικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων. 
- Η δημιουργία και ανάπτυξη της αναγκαίας υποδομής για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής , την 
προώθηση της οικολογίας και της προστασίας του περιβάλλοντος, τη δημιουργική αξιοποίηση του 
ελεύθερου χρόνου των κατοίκων της Αλεξανδρούπολης και ιδιαίτερα των νέων. 
- Η περεταίρω ανάπτυξη της συνεργασίας με τους μαζικούς Πολιτιστικούς φορείς και τα 
ερασιτεχνικά συγκροτήματα της Αλεξανδρούπολης και της ευρύτερης περιοχής. 
- Παροχή κοινωνικών Υπηρεσιών (όπως π.χ. το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 
(Κ.Δ.Α.Π.), (ατροκοινωνικό Κέντρο, Βοήθεια στο Σπίτι, Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας) 
- Παροχή Πολιτιστικών Υπηρεσιών (όπως π.χ. Ωδείο, Σχολή Χορού , Εργαστήρι Παραδοσιακής 
Μουσικής, Χορωδία, Βιβλιοθήκες, Μουσείο φυσικής Ιστορίας) 
- Η Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, η διαχείριση του περιβάλλοντος και η Αειφόρος Ανάπτυξη. 
- Η προμήθεια και εξεύρεση βιβλίων εθνικού, επαγγελματικού και επιστημονικού περιεχομένου 
και η διάθεση αυτών στους κατοίκους του Δήμου για την ανύψωση του πνευματικού, πολιτιστικού 
και επαγγελματικού τους επιπέδου και η δημιουργία και λειτουργία δανειστικών Βιβλιοθηκών. 

Υφισταμένη κατάσταση υπηρεσιών του ΝΠΔΔ: ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ 
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ. (Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α.) 



Στην Χρήση του ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ. (Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α.) 
λόνω συγχώνευσης θα περιέλθουν κατά χρήση οι παρακάτω εγκαταστάσεις: 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ: 
-Στάδιο «Φώτης Κοσμάς» Αλεξανδρούπολης 
-Κλειστό προπονητήριο στίβου (εντός Στάδιο «Φώτης Κοσμάς») Αλεξανδρούπολης 
-Ανοικτό γήπεδο μπάσκετ (εντός Στάδιο «Φώτης Κοσμάς») 
- Ανοικτό γήπεδο βόλεϊ (εντός Στάδιο «Φώτης Κοσμάς») 
- Ανοικτό γήπεδο μπάσκετ (προαύλιος χώρος πρώην κτιρίου Κέντρου Νεότητας) 
- Ανοικτό γήπεδο χαντμπωλ (προαύλιος χώρος πρώην κτιρίου Κέντρου Νεότητας) 
-Ανοικτά γήπεδα beach volley (2) (προαύλιος χώρος πρώην κτιρίου Κέντρου Νεότητας) 
- Κλειστό κολυμβητήριο 25 μέτρων Αλεξανδρούπολης 
-Κλειστό Γυμναστήριο Αλεξανδρούπολης 
- Κλειστό Προπονητήριο Αλεξανδρούπολης (Περιοχή Μαίστρου) 
-Κλειστό τολ ενόργανης γυμναστικής Αλεξανδρούπολης (Περιοχή Μαΐστρου) 
-Τέσσερα (4) ανοικτά γήπεδα τένις Αλεξανδρούπολης. 
-Κλειστό κολυμβητήριο 50 μέτρων Αλεξανδρούπολης (νέο) 
-Όλα τα περιφερειακά γήπεδα ποδοσφαίρου εκτός του «Μαρακάνα» . Το γήπεδο του Ποντιακού, 
σύμφωνα με το ΦΕΚ σύστασης του ΑΟΔΑ φαίνεται ότι είναι ιδιοκτησίας ΑΟΔΑ. Γνωρίζουμε όμως ότι 
από τον Κο Παντελίδη Γεώργιο (Τέως Δημοτικό Σύμβουλο) δηλώθηκε στο κτηματολόγιο ως ιδιοκτησία 
του Ποντιακού. 
-Κτίρια Ωδείου (2) Καραϊσκάκη 5 και Βενιζέλου 53 
-Κτίριο Βιβλιοθήκης Τζαβέλα 6 
-Κτίριο Μουσείου Φυσικής Ιστορίας. 
-Κτίριο Ισόγειο οδού Τούντζας για την λειτουργία του Ιατροκοινωνικού Κέντρου 
-Αίθουσα Πολύ κέντρο υ Απαλού. 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΕΡΩΝ: 
-Κλειστό Γυμναστήριο Φερών. 
-Κλειστό Γυμναστήριο σταδίου Φερών 
-Ανοικτό Κολυμβητήριο 25 μέτρων Φερών 
-Γήπεδα Ποδοσφαίρου (Φερών - Πέπλου- Πόρου - Αρδανίου - ΜοναστηρακΙου - Δω ρίσκο υ) 
-Κτίριο Πολιτιστικού Κέντρου (πρώην 2° Δημοτικό Σχολείο) 
-Κτίριο Μουσικής Σχολής Φερών και Βιβλιοθήκης 
-Κτίριο Βιβλιοθήκης Πέπλου 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ /ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ: 
Το ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ. (Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α.) διαθέτει σήμερα την εξής 
οργανωτική δομή από άποψη ανθρώπινου δυναμικού : 
Έναν Προϊστάμενο Διοικητικών Υπηρεσιών και έναν Προϊστάμενο Τεχνικών Υπηρεσιών. 
Διαθέτει ως Προσωπικό για την Περιφέρεια Αλεξανδρούπολης: 
Δύο (2) Διοικητικούς Υπαλλήλους (ΔΕ) με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου. 
Έναν (1) Τεχνικό (ΤΕ) Εργοδηγό Δομικών έργων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου 
Τέσσερις(4) Τεχνικούς (ΔΕ) διαφόρων ειδικοτήτων (Ελαιοχ/τές, Κηπουροί κΛ.π) με σχέση εργασίας 
Δημοσίου Δικαίου 
Δύο(2) Καθαρίστριες (ΥΕ) εσωτερικών χώρων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου 
Δύο(2) Εργάτες /Φύλακες (ΥΕ) με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου 
Δύο (2) Γυμναστές Φυσικής Αγωγής (ΠΕ) με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ 
Για την Περιφέρεια Φερών διαθέτει: 
Ένα (1) Ηλεκτρολόγο (ΤΕ) με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ 

Από την συγχώνευση των τριών νομικών προσώπων η υφιστάμενη στελέχωση του νέου νομικού 
προσώπου ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ. (Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α.) αναλύεται ως 
εξής: 



Επίπεδο Εκπαίδευσης 
ΔΔ Ι.ΔΑΧ = Ι.Δ.Ο.Χ 

Κατηγορία Π Ε 2 
Κατηγορία ΤΕ 1 1 
Κατηγορία ΔΕ 6 
Κατηγορία ΥΕ 4 
Σύνολο Προσωπικού 11 3 

Περιφέρεια Αλεξ/πολης: άτομα 11 με σχέση εργασίας ΔΑ 
άτομα 2 με σχέση εργασίας Î LAJC 

Περιφέρεια Φερών : άτομα 1 με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ: 
Τα υφιστάμενα έσοδα ανέρχονται νια την χρήση του 2011 στο ποσό των 680.00,00€ .τα οποία 
Προέρχονται από τις παρακάτω δραστηριότητες: 
- Μισθώματα από ακίνητα 
-Εκμετάλλευση Διαφημιστικών χώρων 
-Εισιτήρια αθλητικών αγώνων 
-Από το ΚΑΠ 
-Από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού 
-Επιχορήγηση από τον Δήμο Αλεξ/πολης 

4. Προτεραιότητες της δημοτικής αρχής και της διοίκησης του ΝΠΔΔ για τις δραστηριότητες που πρέπει 
να αναπτύξει το ΝΠΔΔ κατά την επόμενη μεσοπρόθεσμη περίοδο στο πλαίσιο των σκοπών του. 

Η έγκαιρη και αποτελεσματική προσαρμογή στις νέες συνθήκες που έχουν θεσπιστεί από το 
πρόγραμμα "Καλλικράτης" με ενδοδημοτική ισορροπία και αρμονία, με έμφαση στην ενδυνάμωση 
της κοινωνικής συνοχής και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των Πολιτών. 

- Ο ορθολογικός σχεδιασμός των Υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου και η ανάπτυξη του 
ανθρώπινου δυναμικού του. 
Η Βελτίωση, εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των αθλητικών, πολιτιστικών υποδομών. 
Η παροχή υψηλής ποιότητας Αθλητικών και Πολιτιστικών υπηρεσιών και n διεύρυνση τους. 
Η προστασία και ανάδειξη της ταυτότητας της περιοχής. 

- Η Διασφάλιση ίσων ευκαιριών συμμετοχής προς το σύνολο των Πολιτών. 
Η αναβάθμιση των Υπηρεσιών κοινωνικής πολιτικής. 
Η αναβάθμιση των Υπηρεσιών Προστασίας του Περιβάλλοντος. 

5. Πρόταση οργάνωσης / στελέχωσης του ΝΠΔΔ (προτεινόμενο οργανόγραμμα, υπολογισμός των νέων 
οργανικών θέσεων, προτεινόμενες νέες οργανικές θέσεις) 

Προτεινόμενο σχέδιο οργάνωσης/στελέχωσης : 
Στο νέο Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ. (Α.ΠΟΧΔ.Α.) θα 
δημιουργηθούν δύο(2) Επιτελικές Υπηρεσίες : α) Αυτοτελές Γραφείο Διοίκησης, Επικοινωνίας και 
Δημοσίων Σχέσεων και β) Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : Μία(Ι) Πολιτιστικών, Αθλητικών Δραστηριοτήτων και Περιβάλλοντος 
ΤΜΗΜΑΤΑ : Τρία{3): 1) Αθλητικών Δραστηριοτήτων 

2) Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων 
3) Τμήμα Υπηρεσιών Υποστήριξης 

ΓΡΑΦΕΙΑ: 1) Αθλητικών Δραστηριοτήτων 
1.1) Γραφείο Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης 
1.2) Γραφείο λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων Αλεξ/πολης 
1.3) Γραφείο λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων Περιφ. Φερών 
1.4) Γραφείο Υγειονομικής Μέριμνας με ειδικότερες αρμοδιότητες 
1.5) Γραφείο Αθλητικών Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων 



2) Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων 
2.1 Γραφείο Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης Αλεξ/πολης 
2.2 Γραφείο Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης Φερών 
2.3 Γραφείο Βιβλιοθηκών 
2.4 Γραφείο Αρχείων, Μουσείων και Πινακοθηκών 
2.5 Γραφείο Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης (χορός, εικαστικά, τέχνες, θέατρο) 
2.6 Γραφείο Ωδείου και Φιλαρμονικής Αλεξανδρούπολης 
2.7 Γραφείο Ωδείου και Φιλαρμονικής Περιφ. Φερών 
2.8 Γραφείο Πολιτιστικών Εκδηλώσεων 

2.9 Γραφείσ Ειδικών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Προστασίας 
3) Τμήμα Υπηρεσιών Υποστήριξης 

3.1 Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών 
3.2 Γραφείο Οικονομικών Υπηρεσιών 
3.3 Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης 

Η στελέχωση με προσωπικό της Διεύθυνσης / Τμημάτων και γραφείων θα y 
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Δ.Δ Δ.Δ Δ.Δ Δ.Δ IJLA.X 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΤΜΗΜΑ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ 
Αυτοτελούς Γραφείου Διοίκησης, Επικοινωνίας και Δημοσίων 
Σχέσεων 

1 1 

Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού και Οργάνωσης 1 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Πολιτιστικών, Αθλητικών, Δραστ/τήτων και Περιβ/ντος 1 
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟ 
Γραφείο Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης 1 1 
Γραφείο λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων Αλεξ/πολης 1 
Γραφείο λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων Περιφ. Φερών 1 
Γραφείο Υγειονομικής Μέριμνας με ειδικότερες αρμοδιότητες 1 
Γραφείο Αθλητικών Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων 2 2 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
Γραφείο Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης Αλεξ/πολης 1 1 
Γραφείο Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης Φερών 1 1 
Γραφείο Βιβλιοθηκών 2 
Γραφείο Αρχείων, Μουσείων και Πινακοθηκών 1 
Γραφείο Καλ/χνικής Εκπ/δευσης (χορός, εικαστικά, τέχνες, θέατρο) 1 
Γραφείο Ωδείου και Φιλαρμονικής Αλεξανδρούπολης 1 6 
Γραφείο Ωδείου και Φιλαρμονικής Περιφ. Φερών 2 
Γραφείο Πολιτιστικών Εκδηλώσεων 1 
Γραφείο Ειδικών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Προστασίας 1 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών 1 1 1 
Γραφείο Οικονομικών Υπηρεσιών 1 1 
Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης 1 12 7 1 

ΣΥΝΟΛΟ 8 6 20 12 12 

νει ως παρακάτω: 

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Δ.Δ. ULAJC 
Υφιστάμενες Οργανικές Θέσεις 11 3 
Προτεινόμενες Οργανικές Θέσεις 46 12 

Μέρος των παραπάνω θέσεων(25) θα καλυφθούν λειτουργικά από το μεταφερόμενο προσωπικό των υπό 
Εκκαθάριση Δημοτικών Επιχειρήσεων βάσει της 609/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Αλεξ/πολης και αφορά "την μεταφορά του προσωπικού των Δημοτικών Επιχειρήσεων σε 



προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ΙΛΑ.Χ ~ μετά και από Διαπιστωτική Πράξη του Προέδρου 
Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ» (Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α.) που θα εκδοθεί 

Αλεξ/πολη 20/09/2011 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ 

ΖΙΠΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 



ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ Ο.Ε.Υ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α, 

Η εφαρμογή του Ν. 1069/80 είχε ως αποτέλεσμα την δημιουργία 
επιχειρήσεων ύδρευσης-αποχέτευσης στη Χώρα μας, η λειτουργία των 
οποίων συνέβαλε στα μέγιστα στην επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων 
που απασχολούσαν και απασχολούν το κοινωνικό σύνολο. 

Η πρώτη 20ετία στη λειτουργία των Δημοτικών επιχειρήσεων 
χαρακτηρίζεται από την δημιουργία μεγάλων ΔΕΥΑ που συνέβαλαν στην 
ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Η εφαρμογή του "Καποδίστρια" είχε ως 
αποτέλεσμα τη σύσταση και λειτουργία δεκάδων επιχειρήσεων που 
λειτούργησαν από τους νέους Καποδιστριακούς Δήμους. 

Ήδη βρισκόμαστε στα μέσα του 2011 και διανύουμε μια από τις 
δυσκολότερες περιόδους για την Χώρα μας που ως αποτέλεσμα έχει την 
αναθεώρηση πολλών στοιχείων, τόσο της κεντρικής εξουσίας, όσο και των 
ΔΕΥΑ. 

Τίποτα δεν είναι όπως πριν και για την ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης. Νέα 
οικονομικά δεδομένα, νέα γεωγραφικά όρια δράσης, νέες ανάγκες, νέες 
προοπτικές. 

Με τον Ν.3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη) άλλαξε ο αυτοδιοικητικός 
χάρτης της Χώρας και συνακόλουθα άλλαξε και ο χάρτης των ΔΕΥΑ. 

Η εφαρμογή του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) είχε ως αποτέλεσμα στο 
1° δμηνο του έτους που διανύουμε να αποκαλυφθούν πληθώρα 
προβλημάτων που αποτελούν στοιχείο της δομής της κοινωνίας που δρούμε 
και δραστηριοποιούμαστε. Κατά πρώτον εμφανίσθηκαν προβλήματα 
λειτουργίας ως προς πς συγχωνεύσεις και διευρύνσεις των διοικητικών ορίων 
της ΔΕΥΑΑ, προβλήματα με θέματα ελεγκτικών διαδικασιών (Επίτροπος), 
προβλήματα με θέματα καθημερινότητας (π.χ. διαύγεια, αναρτήσεις 
αποφάσεων κ.λ.π.). 

Παρά την σωρεία των προβλημάτων που υφίστανται θεωρούμε ότι η 
παρούσα κατάσταση αποτελεί αφετηρία για να ξεπεράσει η ΔΕΥΑΑ τα 
προβλήματά της και να αναδειχθεί σε κυρίαρχο μοχλό ανάπτυξης στην τοπική 
κοινωνία που δραστηριοποιείται. Ομως για αυτό απαιτούνται σειρά μέτρων 
και δράσεων που περιλαμβάνουν: 
1. Την στρατηγική λειτουργίας της ΔΕΥΑΑ με λήψη αναγκαίων μέτρων 
2. Την ανάδειξη της ΔΕΥΑΑ ως κυρίαρχο περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό 

όργανο σε περιφερειακό επίπεδο 
Έτσι η ΔΕΥΑΑ θα πρέπει άμεσα να προχωρήσει σε λήψη αναγκαίων και 

διοικητικών μέτρων, όπου κυρίαρχος στόχος θα είναι η αλλαγή της δομής και 
της λειτουργίας της. Ειδικότερα: 
• Την συμπίεση των λειτουργικών δαπανών της επιχείρησης με δράσεις 

και ενέργειες όπως: ομαδοποιήσεις προμηθειών, ηλεκτρονικές 
προμήθειες, κ.λ.π. 

• Τον επανασχεδιασμό της λειτουργίας της ΔΕΥΑΑ μέσω του Ο.Ε.Υ. όπου 
οι στρεβλώσεις που υπάρχουν σήμερα (δυσκολίες μετακίνησης, 
οργανικές θέσεις φωτογραφικές κ.λ.π.) θα πρέπει να καμφθούν και νέες 
ειδικότητες και γνώσεις που παρέχονται πλέον από τα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα να αξιοποιηθούν προς όφελος των δημοτών και προς όφελος 
της λειτουργίας της επιχείρησης. 
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* Τον περιορισμό ή και μηδενισμό των γραφειοκρατικών διαδικασιών με 
αύξηση της παραγωγικότητας, κλείσιμο ανοικτών εργασιών εντός 
ωραρίου και αντίστοιχης βάρδιας. 

• Την εφαρμογή των άρθρων 25 & 26 του Ν. 1069/80 στο σύνολο των 
διοικητικών ορίων των ΔΕΥΑ περί τιμολόγησης, καθώς και της Οδηγίας 
Πλαίσιο 2000/60/ΕΕ, ώστε η τιμολόγηση να καλύπτει το κόστος 
λειτουργίας των επιχειρήσεων, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία. 

• Την εξειδίκευση, βελτίωση προσφερομένων υπηρεσιών που θα 
βασίζονται σε ποιότητα υπηρεσιών, εκπαίδευση, επιμόρφωση, 
καινοτομία, τεχνολογία, τηλεεργασία μέσω επενδύσεων, ευελιξία, 
προστιθέμενη αξία. 

• Την άμεση εφαρμογή ελεγκτικών διαδικασιών και την εφαρμογή μέτρων 
και κανόνων που θα προβλέπονται από τον νέο Ο.Ε.Υ., καθώς και την 
συνεργασία με εξωτερικούς φορείς για την επίτευξη καλύτερων 
αποτελεσμάτων. 

Η αλλαγή στρατηγικής λειτουργίας της επιχείρησης θα επιφέρει άμεση 
συμπίεση των λειτουργικών εξόδων που ως αποτέλεσμα θα έχει αφενός την 
εξοικονόμηση πόρων που θα μπορούν να μετακυλισθούν στους δημότες, 
αφετέρου την ύπαρξη ικανού αποθεματικού για να καλυφθούν οι επενδυτικές 
δραστηριότητες των επιχειρήσεων στο μέλλον. 

Μοχλός και εργαλείο για την επίτευξη των πιο πάνω, αλλά και θεσμική 
υποχρέωση της ΔΕΥΑΑ (Ν. 3852/10 άρθρο 109 παρ. 3) είναι η σύνταξη νέου 
ΟΕΥ. Ενός ΟΕΥ που θα λαμβάνει υπόψη του όλα τα νέα πλέον δεδομένα. 
Άλλωστε από το 2007 που έγινε η τελευταία τροποποίησή του τίποτα δεν είναι 
πια το ίδιο. 

• Η χώρα μας, η περιοχή μας, η κοινωνία μας βρίσκεται σε μια βαθειά 
οικονομική κρίση. 

• Τα όρια δράσης της «Καλλικρσπκής» ΔΕΥΑΑ έχουν πια επεκταθεί, 
συμπεριλαμβάνοντας τους πρώην Καποδιστριακούς Δήμους της 
Τραΐανούπολης και των Φερών 

• Ο πληθυσμός όπου απευθύνεται η νέα ΔΕΥΑΑ σχεδόν διπλασιάστηκε. 
Σύμφωνα με την νέα απογραφή του 2011 ξεπερνά πς 70000, σε 
αντίθεση με την προηγούμενη απογραφή του 2001 όπου ο πληθυσμός 
ήταν λίγο περισσότερο από 42000. 

• Οι περιβαλλοντικές πιέσεις που δέχεται η περιοχή είναι ήδη έντονες, και 
υπάρχει σοβαρός φόβος όπ αυτές θα γίνουν εντονότερες, ενώ 
παράλληλα και η περιβαλλοντική ευαισθησία των πολιτών γίνεται και 
αυτή μεγαλύτερη. 

• Νέα προβλήματα, νέες προκλήσεις, αλλά και νέες δυνατότητες, νέες 
τεχνολογίες έχουν ήδη εμφανισθεί. 

Μαζί με αυτά στη σύνταξη του νέου ΟΕΥ λήφθηκαν υπόψη και τα 
ακόλουθα: 

1. Η ισχύουσα για πς ΔΕΥΑ νομοθεσία και κυρίως ο ν. 1069/80 και ο ν. 
3852/2010 («Καλλικράτης») με ιδιαίτερη έμφαση σπς αλλαγές που 
επιφέρει ο Ν.3852/10. 

2. Η εμπειρία πολλών χρόνων από την έναρξη λειτουργίας της ΔΕΥΑΑ. 



3. Η σύγχρονη δομή διοίκησης σύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις 
περί διοίκησης. 

Η σύγχρονη οργάνωση - λειτουργία μιας ΔΕΥΑΑ πρέπει να εξυπηρετεί: 
1. Τη βελτίωση του τρόπου αντιμετώπισης των τοπικών προβλημάτων 

στους τομείς ύδρευσης-αποχέτευσης κ Απ. μέσω της ορθολογικής 
ιεράρχησης, σχεδιασμού, προγραμματισμού και υλοποίησης των 
έργων τους. 

2. Τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες. 
3. Την αναβάθμιση των συνθηκών εργασίας και του ρόλου των 

εργαζομένων. 
4. Την περαιτέρω αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και της πληροφορικής. 

Έτσι ο νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της Δημοτικής 
Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης, είναι ένας 
οργανισμός που συντάχθηκε με σύνεση και μέτρο, αλλά όχι με μιζέρια, με 
προοπτική, και σχεδιασμό αντιμετώπισης και των αυριανών αναγκών, αλλά 
όχι με υπερβολή και σπατάλη. 

Συντάχθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του Ν.1069/80 
και αποτελείται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών και τον Κανονισμό 
Προσωπικού της παραγράφου 1 του άρθρου 257 του Κώδικα Δήμων και 
ρυθμίζει τα ζητήματα που αφορούν στην οργάνωση, την σύνθεση, τις 
αρμοδιότητες και τη λειτουργία των υπηρεσιών της, τον αριθμό των 
οργανικών θέσεων του τακτικού προσωπικού κατά υπηρεσία, την τοποθέτηση 
στις θέσεις σύμφωνα με τις ειδικότητες και ανάλογα με τις ανάγκες της 
υπηρεσίας, τον τρόπο πρόσληψης και απόλυσης, τις αποδοχές, την 
πειθαρχική ευθύνη και γενικά κάθε θέμα που έχει σχέση με την υπηρεσιακή 
κατάσταση και τα δικαιώματα του απασχολούμενου προσωπικού και τις 
υποχρεώσεις της Δ.Ε.ΥΑ προς το προσωπικό που από την πρόσληψη του 
αποδέχεται τον Ο.Ε.Υ. ως εργασιακή σχέση. 

Ο νέος Ο.Ε.Υ. αποτελείται όπως και οι υφιστάμενοι από δύο ενότητες: 
> Το πρώτο μέρος αναφέρεται στην οργανωτική διάθρωση των 

Υπηρεσιών των ΔΕΥΑ, καθώς και στην περιγραφή των αρμοδιοτήτων 
των επιχειρησιακών μονάδων τους. 

> Το δεύτερο μέρος αναφέρεται σε θέματα που αφορούν σης σχέσεις του 
προσωπικού με την επιχείρηση και συγκεκριμένα σε θέματα 
προσλήψεων προσωπικού, πειθαρχικού ελέγχου, αποδοχών κ.λπ. 

Ο νέος ΟΕΥ είναι αναγκαστικά καινοτόμος και σύγχρονος. Καταργεί τους 
περιορισμούς σε ειδικότητες, γνώσεις, ευκαιρίες, και επιτρέπει την αξιοποίηση 
στην ΔΕΥΑΑ όλου του προσωπικού, σε θέσεις που πραγματικά αντιστοιχούν 
στην γνώση και στις ικανότητες του καθενός δίνοντας ίσες ευκαιρίες σε όλους, 
επιτρέποντας παράλληλα και την πρόσληψη νέων πλέον ειδικοτήτων, 
γνώσεων και δεξιοτήτων που παράγουν τα εκπαιδευτικά μας ιδρύματα. 

Η Γεωγραφική επέκταση των ορίων της Α.Ε.ΥΛΛ. , με τον νέο Ν. 
3852/10 ενσωματώνει σε αυτήν σημαντικό αριθμό Τοπικών Διαμερισμάτων 
της ευρύτερης περιοχής , που αρκετά από αυτά είναι σε απόσταση από το 



κέντρο της Δ.ΕΎ.ΑΑ και κάνει αναγκαία την σύσταση αποκεντρωμένων 
γραφείων, σε σύνδεση και συνεργασία με τα υπάρχοντα τμήματα και γραφεία 
της ΔΕΥΑΑ με στόχο: 
• Την καλύτερη παρακολούθηση της συντήρησης των υποδομών και 
Π Την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. 

Η ήδη υπάρχουσα δομή της πρώην ΔΕΥΑ Φερών, και ο σεβασμός μας 
για την μέχρι τώρα αυτάρκεια και αυτοτέλεια των συμπολιτών μας στις Φέρες, 
μας οδήγησε στην σύσταση γραφείων στην Δημοτική Ενότητα των Φερών, 
εξαρτώμενων και συνεργαζόμενων με τα τμήματα και τα γραφεία της ΔΕΥΑΑ 
και την στελέχωση του (τουλάχιστον οργανωτικά) με το προσωπικό εκείνο που 
μπορεί να ανταπεξέλθει τόσο στις σημερινές όσο και στις μελλοντικές ανάγκες 
(ύπαρξη αποχετευτικού δικτύου, λειτουργία βιολογικού καθαρισμού κ.ά.) 

Η αγωνία, η ευαισθησία και το έντονο ενδιαφέρον της πόλης για τους -
περιβαλλοντικούς κινδύνους από την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που 
επιβαρύνουν το περιβάλλον και τους υδροφόρους ορίζοντες (όπως 
χρυσορυχεία, αγωγός πετρελαίου, καύση απορριμμάτων κ.λπ.) μας οδηγούν 
στην ανάγκη της όσο το δυνατόν καλύτερης αξιοποίησης του επιστημονικού 
προσωπικού και της αναβάθμισης του ρόλου του. 

Η κατάργηση και συρρίκνωση σε κεντρικό επίπεδο επιστημονικών 
φορέων (όπως το ΙΠΜΕ και το ΕΘΙΑΓΈ) που ασχολούνταν με το περιβάλλον 
και στην περιοχή μας, η μετακύλιση των ευθυνών για την προστασία και την 
αειφόρο ανάπτυξη του περιβάλλοντος στους Δήμους, ο στόχος μας να 
αναδείξουμε την ΔΕΥΑΑ ως κυρίαρχο περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό όργανο 
σε περιφερειακό επίπεδο, που θα μπορεί να συμβάλει και με νέες υπηρεσίες 
όπως της εκμετάλλευσης της γεωθερμίας και των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, καθώς και της στήριξης των αγροτών με την δημιουργία 
εδαφολογικού εργαστηρίου, μας οδηγεί στην δημιουργία μιας νέας Διεύθυνσης 
αυτής της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος - Υδατικών Πόρων - Ποιοπκού 
Ελέγχου. 

Άλλωστε με την δημιουργία της νέας αυτής διεύθυνσης αντιγράφουμε 
τις σύγχρονες τάσεις αναβάθμισης των υπηρεσιών που αφορούν το 
περιβάλλον και την ποιότητα ζωής, τόσο σε κεντρικό επίπεδο όπως ο 
διαχωρισμός του ΥΠΕΧΩΔΕ σε δύο διακριτά πλέον υπουργεία, αλλά και την 
θέσπιση όχι μόνον στις μεγάλες εταιρείες ύδρευσης όπως η ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ 
αλλά πλέον και σε αντίστοιχου μεγέθους ΔΕΥΑ με αυτήν της 
Αλεξανδρούπολης (όπως οι ΔΕΥΑ Λάρισας, Πάτρας, Σπάρτης, Τρίπολης, 
Χαλκίδας, Βόλου), νέας Διεύθυνσης Περιβάλλοντος όπως αυτή προτάθηκε και 
στην εισήγηση της Επιτροπής (Παυλίδης, Σπύρου, Πελτέκης) της ΕΔΕΥΑ και 
ανακοινώθηκε στην 23η τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΔΕΥΑΑ που 
πραγματοποιήθηκε στην Λάρισα 1,2 Ιουλίου 2011. 

Παράλληλα ο κοινωφελής χαρακτήρας της ΔΕΥΑΑ και η ευθύνη 
διαχείρισης των πόρων - χρημάτων των συμπολιτών μας, μας υπαγορεύει την 
αυστηρότερη αντιμετώπιση των λίγων και σπάνιων εκείνων φαινομένων 
παραπτωματικής συμπεριφοράς ώστε αυτά να μηδενισθούν. 

Έχοντας υπόψη την προσφορά στην κοινωνία, την οικονομία και το 
περιβάλλον οφείλουμε να συμβάλλουμε στην αειφορία και στην άριστη 



ποιότητα νερού που προϋποθέτουν υδατική πολιτική βιώσιμη που να 
ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες τόσο της επιχείρησης, όσο και των 
πολιτών. 

Η δομή που προτείνεται στον νέο και αναβαθμισμένο ΟΕΥ θα 
προσδώσει στην επιχείρηση επιπλέον εξειδίκευση, ποιότητα υπηρεσιών, 
μεγαλύτερη ευελιξία και παραγωγή νέων έργων, ενώ παράλληλα θα λαμβάνει 
υπόψη ότι κάθε ευρώ των συμπολιτών μας θα πρέπει να το διαχειριζόμαστε 
με σύνεση, με αποτελεσματικότητα και με προοπτική για μια καλύτερη 
ποιότητα ζωής, αφήνοντας στις επόμενες γενιές πς βάσεις για πρόοδο και 
ανάπτυξη. 

Για όλους τους πιο πάνω λόγους το ΔΣ της ΔΕΥΑΑ σε Τακτική 
Συνεδρίασή του την Πέμπτη 28/8/11 ψήφισε ομόφωνα (πρακτικό αρ 13/2011) 
τον νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας. 

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο του ν. 1069/80 για την έγκριση του νέου 
ΟΕΥ της ΔΕΥΑΑ απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του οικείου Δημοτικού 
Συμβουλίου, εισηγούμαστε την έκφρασή της από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΑ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Γεώργιος Ουζουνίδης 



ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Αντικατάσταση παροχών ύδρευσης Απαλού 10.000,00 
Στεγανοποίηση Δημοτικών κτιρίων Αλεξανδρούπολης 13.000,00 
Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης ενεργειακός σχεδιασμός εκμίσθωσης 
και διαχείρισης του γεωθερμικού πεδίου Αρίστεινσυ-Αλεξανδρούπολης 
και τεχνικό-επιστημονική υποστήριξη του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε * 
θέματα αξιοποίησης του γεωθερμικού δυναμικού. 24.000,00 
Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης ενεργειακός σχεδιασμός και 
οικονομοτεχνική προσέγγιση αξιοποίησης της αβαθούς γεωθερμίας στο 
Νέο Κλειστό Κολυμβητήριο Αλεξανδρούπολης με χρήση γεωθερμικών 
Αντλιών θερμότητας. 16.000,00 

ΔΙΟΡΘΩΣΕΤΕ ΤΙΤΛΩΝ 
1. Διορθώνει τον ΚΑ 45.7122.001 και τίτλο: ^Ύδρευση και αποχέτευση στις κατασκηνώσεις 

Μάκρη ς» σε «ΓΥδρευση και αποχέτευση κατασκηνώσεων Μάκρης» 
2. Διορθώνει τον ΚΑ 45.6262.001 και τίτλο: «Στεγανοποίηση οροφής οστεοφυλακίου Α' 

Κοιμητηρίου και στεγανοποίηση οροφής WC Β' Κοιμητηρίου» σε «Στεγανοποίηση 
δημοτικών κτιρίων Αλεξανδρούπολης» 

3. Διορθώνει τον ΚΑ 1322,801 και τίτλο: «Κατασκευή σταθμού προσωρινής φύλαξης ζώων» 
σε «Καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς». 

4. Διορθώνει τον τίτλο: «Κέντρο ενημέρωσης επισκεπτών και προβολής στην παλιά 
Δημαρχεία» σε «Ανακαίνιση κέντρου ενημέρωσης και προβολής Δήμου Αλεξανδρούπολης» 

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 
ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
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ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Σχετική με το ο θέμα της ημερησίας διάταξης. 

Έγκριση 5ου ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή κόμβου παλιού Νοσοκομείου»». 

Κύριοι σύμβουλοι, στις 24 του μηνός Απριλίου του έτους 2009 υπογράφτηκε 
η σύμβαση του έργου «Κατασκευή κόμβου παλιού Νοσοκομείου» από τον 
«ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΓΚΟΥΑΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με συμβατικό χρόνο περαίωσης δώδεκα (12) 
μήνες ήτοι μέχρι την 24 Απριλίου του έτους 2010 και συμβατική δαπάνη 
873.392,16 € με τονΦΠΑ 

Ο 1ος ΑΠ.Ε, συντάχθηκε για να συμπεριλάβει πς διαφοροποιήσεις που προέκυψαν 
από την ετπκαιροποίηση της στατικής μελέτης της επικάλυψης του ρέματος 
Βανικιώτη. 

Ο 2ος ΑΠ.Ε, συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την πρώτη Συμπληρωματική 
Σύμβαση που προέκυψε για να αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα, που δεν 
κατέστη δυνατό να επιλυθούν από την αρχική σύμβαση του έργου. 

Ο 3ος ΑΠ.Ε, συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την αύξηση της δαπάνης του 
ποσοστού των γενικών εξόδων & του οφέλους από 18% σε 28% της αρχικής 
σύμβασης του έργου. — — 

Ο 4ος ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις ποσότητες των εργασιών όπως 
^εγκρίθηκαν^με^ας Αναλυτικές-Εττπμετρήσειςτου έργου και ήταν εττί έλλατον με χρήση 
Απροβλέπτων και συμπεριλάμβανε την n αύ£πσπ ττκ δαπάνης που προκύπτει από 
την αύΕπση του ποσοστού Φ.Π Α από 19% σε 23%. 

Ο παρόντας 5ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι τακτοποιηηκός και 
συμπεριλαμβάνει την αύξηση της δαπάνης κατά 4.407,10 € από τον προηγούμενο 
Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Τελικής Δαπάνης λόγω αύξησης της δαπάνης 
αναθεώρησης πέραν της αρχικά προβλευθήσας. 

Μετά από τα παραπάνω το τελικό ποσό της σύμβασης διαμορφώνεται στο 
1.426.464,76 € με Φ ΠΑ 

Η υπηρεσία εισηγείται την έγκριση του 5ου ΑΠΕ του έργου, για τους λόγους 
που αναφέρονται παραπάνω. 

Ο εισηγητής 
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ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΚ/ΠΟΛΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ: 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 

ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

«Κύριοι σύμβουλοι, ο σνάδοχρς του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΗΗΣ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ Β1 ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ζήτησε με την με 
αριθμό 58336/29-08-2011 παράταση του συμβατικού χρόνου μέχρι της 31-10-2011 
βάσει του άρθρου 48 του Ν. 3669/08 Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας 
κατασκευής δημοσίων έργων «γιατί λόγω καταπάτησης τμήματος στο χώρου που 
γίνεται η επέκταση του κοιμητηρίου δεν μπορούσαν να γίνουν εργασίες. 
Η υπηρεσία εισηγείται την παράταση μέχρι την 31-05-2011. 

Συμβατική προθεσμία 13-01-2011 
Συμβατική δαπάνη 245.928,01 € 
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΑΑΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
«Εδαφοτ^νική μελέτη αποκατάστασης ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΩΔΕΙΟΥ» 

Στις 02-08-2011 υπογράφηκε η σύμβαση για την ανάθεση της εκπόνησης της μελέτης με τίτλο 
«ΕΒοφατεχνική μελέτη αποκατάστασης ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΩΔΕΙΟΥ» με συμβσπκά χρόνο 
περαίωσης τριάντα ημέρες (30) ημ., ήτοι μέχρι την 02-09-2011. 
ζτις ΐ«-ύδ-<>υ:ιΐ-αρ.πρωτ.55/δ2 η ονύοσχος μελετήτρια Νικολάου Πηνελόπη κατέθεσε την μελέτη μέσα στην 
προβλεπόμενη από την σύμβαση ημερομηνία. 
Στην συνέχεια σπς 19-08-2011 υπογράφηκε Βεβαίωση Περαίωσης εργασιών της μελέτης όπου βεβαιώνεται ότι 
περαιώ8ηκπν οι συμβατικές εργασίες της μελέτης. 
Κατόπιν τούτου πρέπα σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν-3316/05 «Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων 
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών tan άλλες διατάξεις» να προχωρήσουμε στην 
έγκριση και στην προσωρινή και οριστική παραλαβή της μελέτης. 

Βάσει των ανωτέρων, η υπηρεσία εισηγείται την έγκριση και την προσωρινή και οριστική παραλαβή της 
παραπάνω μελέτης με τ+Γλο «Εδαφοτεχνική μελέτη ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΔΕΙΟΥ» . 

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
«Εδαφοτεχνική μελέτη αποκατάστασης διατηρητέου κτιρίου Καπνομάγαζου» 

Στις 02-08-2011 υπογράφηκε η σύμβαση για την ανάθεση της εκπόνησης της μελέτης με τίτλο 
«Εδαφοτεχνική μελέτη αποκατάστασης διατηρητέου impiou Καπνομάγαζου» με συμβσπκό χρόνο 
περαίωσης τριάντα ημέρες (30) ημ., ήτοι μέχρι την 02-09-2011. 
Στις 18-08-2011-αρ.πρωτ,56761 η ανάδοχος μελετήτρια Νικολάου Πηνελόπη κατέθεσε την μελέτη μέσα στην 
προβλεπόμενη από την σύμβαση ημερομηνία. 
Στην συνέχεια στις 19-08-2011 υπογράφηκε Βεβαίωση Περαίωσης εργασιών της μελέτης άπου βεβαιώνεται 
ότι περαιώβηκαν οι συμβατικές εργασίες της μελέτης. 
Κατόπιν τούτου πρέπει σύμφωνα με το όρθρο 37 του Ν-3316/05 «Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων 
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διστάζεις» να προχωρήσουμε 
στην έγκριση eon στην προσωρινή και οριστική παραλαβή της μελέτης. 

Βάσει των ανωτέρων, η υπηρεσία εισηγείται την έγκριση και την προσωρινή και οριστική παραλαβή της 
παραπάνω μελέτης με τίτλο «Εδαφοτεχνική μελέτη αποκατάστασης διατηρητέου κτιρίου 
Καπνομάγαζου». 

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 
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ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17ο 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 118/2011'·-·. 

Ο Πρόεδρος χης Οικονομικής Επνχροπής καν Δήμαρχος κ. Λαμπάκης 
Ευάγγελος προ χης συζήτησης χων θεμάχων χης ημερήσιας δνάχαξης 
ρωχά χα μέλη χης Ο.Ε. αν δέχονχαν να συζητήσουν εκχός ημερήσιας 
δνάχαξης χο θέμα "Εξώδνκος συμβιβασμός χης εδρεύουσας σχην 
Αλεξ/πολη Ο.Ε.με χην επωνυμία ΚΟΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑΟ.Ε., 
νδνοκχήχρνας ραδνοφωννκού σχαθμού maximum 93,6 fm stereo". Μεχά 
χην ομόφωνη αποδοχή χης συζήχησης χου θέμαχος σύμφωνα με χ ι. ς 
δναχάξενς χου άρθρου 75 χου Ν. 3 852/2010 δίνει χον λόγο σχον 
Νομικό Σύμβουλο χου Δήμου κ.Παπαχζελίδη Δημοσθένη, ο οποίος 
δναβάζεν χην παρακάτω έγγραφη γνωμοδότηση που έχεν ως ακολούθως: 
"Προς κο Πρόεδρο Οικονομικής Επνχροπής 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

Δημοσθένη Παπατζελίδη του Ιωάννη, δικηγόρου παγίας αντί.μισθίας 
χου ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ, κατοίκου Αλεξ/πολης. 
ΘΕΜΑ: Ασκηση ανακοπής ή μη κατά της με αρνθμό 278/22-7-2011 
απόφασης Διαταγής Πληρωμής της Ειρηνοδίκου του Ειρηνοδικείου 
Αλεξανδρούπολης, που επιδόθηκε στον Δήμο Αλεξ/πολης στις 
29/7/2 011, καν η οποία εκδόθηκε κατόπιν Αίτησης της εδρεύουσας 
στην Αλεξ/πολη Ομόρρυθμης Εχανρίας με την επωνυμία ΚΟΛΙΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ιδιοκτήτριας ραδιοφωνικού σταθμού maximum 
93,6 fm stereo, νομίμως εκπροσωπούμενης Κατά του Δήμου 
Αλεξ/πολης, νομίμως εκπροσωπουμένου. 
I. Ισχορνκο 
I. Η παραπάνω Δναχαγή Πληρωμής (278/2011) της Ειρηνοδίκου του 
Ειρηνοδικείου Αλεξ/πολης, που επεδόθη νόμιμα με δικαστικό 
επιμελητή στον Δήμο μας την 29-7-2 011, στηρίζεται στην ως ά̂ /ω 
αίτηση κατά του Δήμου μας, την οποία δέχθηκε η Δ.Π.αυτή. Με αυτ^ν 
υποχρεούται ο καθ'ου ΔΗΜΟΣ ΑΛΕ3/Π0ΛΗΣ να καχαβάλεν σχην αιχούσα 
χο εις αυχήν συνολνκό ποσό κεφαλαίου χων 2.999,97 ευρώ [2.439 Ε 
πλέον ΦΠΑ(23%), ήχοι άλλων 560,97 Ε] για χο υπ' αριθ. 
1583/31.7.2010 επνκαλούμενο και προσκομιζόμενο χιμολόγιο παροχής 
υπηρεσιών καν χο πλέον χόκων, εξόδων καν νομνκής συμβουλής 
συνολνκό ποσό επνχαγής χης ως άνω Διαχαγής Πληρωμής 3.969,15 ευρώ 
καν χο ποσό αυχό νομνμόχοκα από χην ως άνω επίδοση χης Δ.Π.αυτής 
μέχρνς εξοφλήσεως. 
Η παραπάνω Λναταγή Πληρωμής (Δ.Π.) βασίζεταν στο ενς*άυτήν 
εκδοθέν τνμολόγνο παροχής υπηρεσνών καν την υπ'αρνθ. πρωτ. 
50763/20.7.2011 βεβαίωση του αντνδημάρχου Δνονκητνκών* καν 
Ονκονομνκών Υπηρεσνών του Δήμου Αλεξ/πολης απ' τα οποία προκύπτεν 
ότν πράγματν ο Δήμος Αλεξ/πολης οφείλεν σχην ανχούσα Ο.Ε. χο πνο 
πάνω αναφερόμενο σχο εκδοθέν υπ' αυχής χνμολόγνο παροχής 
υπηρεσνών συνολνκό ποσό χων 2.999,97 Ε, νομνμοχόκως από την 
έκδοση του τνμολογίου αυτού καν μέχρνς εξοφλήσεως. 
II. Κατά της Δ.Π. αυχής υπάρχεν η δυναχόχηχα να ασκηθεί ανακοπή 
εκ μέρους χου Δήμου Αλεξ/πολης ενχός προθεσμίας 15 εργασίμων 
ημερών από χην επίδοση αυχής που έγννε χην 29-7-2011. 
III. Η ανχούσα χης Δ.Π.αυχής, ως δανείσχρνα χου Δήμου μας παρέχον 
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σ'αυτόν τη δυνατότατα μη επί πλέον τοκνσμού των απαντήσεών της 
καν τμηματνκής καταβ'όλής της συνολικής οφενλής, δηλώνει δε δνά 
του νομίμου εκπροσώπου τήςνκατ της πληρεξουσίας δνκηγόρου της ότι περνορίζεν το ποσό για σύνταξη εντολής μετά νομνκής συμβουλής από 
500,00 σε 100,00 ευρώ, τοΰ συνολνκού ποσού της επνταγής της 
Λ.Π. αυτής περτορτζομένου από 3.969,15 Ε σε 3.569,15 ευρώ κατ 
τούτο χωρίς επί πλέον τόκους μέχρν την εξόφληση του. 
II. Επετδή χο άρθρο 72 Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010) Νέα 
Αρχττεκτοννκή της ΑυτοΔνοίκησης κατ της Αποκεντρωμένης Δι.οίκησης 

Πρόγραμμα Καλλνκράτης ''ορίζεν: 
Αρθρο 72 Ονκονομνκή Επιτροπή - Αρμοδιότητες 
1. Η Οικονομική Επντροπή είναν όργανο παρακολούθησης καν ελέγχου 
της ονκονομνκής λεττουργίας του δήμου. Ενδνκότερα έχει τνς 
ακόλουθες Αρμοδτότητες: 
νγ) αποφασίζεν γτα την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων καν των 
ενδίκων μέσων, 
τδ) αποφασίζει, γτα το δνκασττκό συμβνβασμό καν ενσηγείταν στο 
δημοτνκό συμβούλνο γνα τον εξώδνκο συμβνβασμό ή την κατάργηση 
δίκης που έχουν αντνκείμενο μέχρν ποσού τρτάντα χνλνάδων (30.000) 
ευρώ, 
2. Γ να τνς περνπτώσενς νβ"*, νγ" καν νδ" της προηγούμενης 
παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεταν ύστερα από γνωμοδότηση 
δνκηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεταν ακυρότητα της 
σχετνκής απόφασης. Προκενμένου γνα μνσθολογνκές απαντήσενς, κάθε 
μορφής, περνλαμβανομένων καν των επνδομάτων, δεν είναν δυνατή η 
Παραίτηση από την άσκηση ενδίκων μέσων, ο δνκαστνκός ή εξώδνκος 
συμβνβασμός καν η κατάργηση δίκης, εκτός από τνς περνπτώσενς που 
το νομνκό ζήτημα έχεν κρνθεί με απόφαση ανωτάτου δνκαστηρίου. 
III. Επενδή καν το νομτκό ζήτημα της ευθύνης του Δήμου μας έχεν 
κρνθεί δεσμευτνκά με την παραπάνω Δναταγη Πληρωμής, αλλά καν το 
πραγματνκό ζήτημα που έρχεταν γνα κρίση καν αναφέρεταν στην ως 
άνω βαστκή απαίτηση της εξεταζόμενης Α.Π., αφορά δεόντως 
ορνσμένη, εκκαθαρνσμένη, ληξνπρόθεσμη καν απαντητή οφενλή του 
Δήμου μας προς την αντούσα καν ενδεχόμενη ανακοπή μας όχν μό̂ /ο 
δεν θα τροποπονούσε προς το συμφέρον του Δήμου μας το αποτέλεσα 
αυτό αλλά καν μετά βεβανότητος θα δημνουργούσε καν πρόσθετη 
επνβάρυνση εκ των νομίμων τόκων που θα οφείλονταν, ενώ με τον 
προτεννόμενο εξώδνκο συμβνβασμό η αντούσα της Δ.Π. αυτής, ως 
δανείστρνα του Δήμου μας παρέχεν σ1αυτόν τη δυνατότητα μη επί 
πλέον τοκνσμού της συνολνκής απαίτησης της μέχρνς εξοφλήσεως 
αυτής καν περνορνσμού αυτής, όπως προαναφέρθηκε, κατά το ποσό των 
400 ευρώ. 
Κατόπνν τούτων ο Δήμος μας δεν έχεν ουσνώδες έννομο συμφέρον 

από την άσκηση ανακοπής κατά της ως άνω Δναταγής Πληρωμήςί αφού 
με αυτήν είναν σφόδρα πνθανόν να επνβαρυνθεί αντί να ελαφρυνθεί 
ονκονομνκά η θέση του. 
IV Συμπέρασμα - Γνώμη 
Κατόπνν όλων των παραπάνω καν αφού συντρέχουν όλες ον νόμνμες καν 
πραγματνκές προΰποθέσενς γνα την έκδοση της ως άνω Απόφασης -
Δναταγης Πληρωμής, ήτον: νόμνμη, ορνσμένη, εκκαθαρνσμένη, 
ληξνπρόθεσμη καν απαντητή βασνκή αντία καν οφενλή. Επενδή 
σύντρεχεν έννομο οτκονομτκό συμφέρον του Δήμου μας από την 
παρεχομένη σ'αυτόν δυνατότητα μη επί πλέον τοκνσμού των 
απαντήσεων της αντούσας καν περνορνσμού - ελάφρυνσης τη,ς 
συνολνκής οφενλής του Δήμου μας προς αυτήν. 
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΩ * 
Να μη ασκηθεί από xdv- Δήμο μας χο ένδικο μέσο χης ανακοπής κατά 
χης ως άνω υπ1 apt©. 278/2011 Δχαχαγής Πληρωμής χου Ειρηνοδικείου 
Αλεξ/πολης καχ να πληρωθ'έ-ί η εδρεύουσα σχην Αλεξ/πολη ανχούσα 
εχαχρία με χην επωνυμία ΚΟΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο. Ε., χδχοκχήχρχα 
χου ραδιοφωνικού σχαθμού maximum 93,6 fm stereo, χο σε αυχήν 
επχδχκασθέν ποσό χωρίς επί πλέον χόκους μέχρχ χην εξόφλησή χου 
καχ με καχαβολή περτ,ορχζομένη καχά χο παραπάνω ποσό σε αποδοχή 
εξώδχκου συμβιβασμού καχά χα ανωχέρω.-

Ο νομχκός σύμβουλος χου ΔΗΜΟΥ Δημοσθένης I.Παπαχζελίδης 
Ακολουθεί δχαλογχκή συζήχηση και. ανχ αλλαγή γνωμών μεχαξύ χ ων 

μελών χης Οχκονομχκής Επχχροπής, μεχά χο χέλος χης οποίας η 
Επχχροπή αφού . άκουσε χην εισήγηση καχ χη συζήχηση κατ. είδε χ\.ς 
παραπάνω σχεχχκές δχαχάξεχς 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Να μην ασκηθεί από χον Δήμο μας χο ένδχκο μέσο χης Ανακοπής 

καχά χης ως άνω υπ' αρνθ. 278/2011 απόφασης - Δχαχαγής Πληρωμής 
χου Εχρηνοδχκείου Αλεξ/πολης καχ να πληρωθεί η αχχούσα ΚΟΛΙΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. χο σε αυχήν επι,δτ,κασθέν ποσό, περτ,ορνσθένχος 
καχά χα παραπάνω, χωρίς επί πλέον χόκους μέχρχ χην εξόφλησή χου 
σε αποδοχή εξώδτ,κου συμβχβασμού καχά χα ανωχέρω.-

Κρίθηκε, αποφασίσχηκε και. υπογράφεχαι. χην ίδχα ημέρα . 
Ακρχβές Απόσπασμα Ο Πρόεδρος Τα μέλη 

0 Δήμαρχος Αλεξ/πολης Ακολουθούν υπογραφές 
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ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ . 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15ο 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 28/2011 

Ο Δήμαρχος καχ Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. 
ΛαμπάκηςΕυάγγελος ει,σηγούμενος χο 2ο θέμα χης ημερήσιας δΐ-άχαξης 
"Εγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων" θέχετ. υπόψη χης Ο. Ε. χην 
εισήγηση χης επ\.χροπής κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που έχεχ ως 
ακολούθως: 
Η επχχροπή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων συνεδρίασε σχχς 29-8-2011 

καχ ώρα 19.00 μ.μ. ύσχερα από δχαλογχκή συζήχηση καχ ανχαλλαγή 
γνωμών αποφάσχσε να προχείνει. σχο Δημοχχκό Συμβούλχο χα παρακάχω 
θέμαχα : 
Επί χων θεμάχων που συζηχήθηκαν σχην επχχροπή αποφασχζεχ: 
1. Εχσήγηση χου Προέδρου Ουζουνίδη Γεώργχο γτ.α χην χροποποίηση 
χης 140/10 απόφαση χου Δημοχχκού Συμβουλίου γχα ανασχολή χης 
ελεγχόμενης σχάθμευσης σχην οδό Εθνχκής Ανχίσχάσης από χο ύψος 
χης οδού Μοσχονησίων έως χο ύψος χης οδού I. Καβύρη. Μετά από 
δχαλογχκή συζήχηση η επχχροπή αποφάσχσε ομόφωνα να χροποποχηθεί η 
140/10 απόφαση χου Δημοχχκού Συμβουλίου καχ να ανασχαλεί η 
ελεγχόμενη στάθμευση σχην οδό Εθνχκής Ανχίσχάσης από χο ύψος χης 
οδού Μοσχονησίων έως χο ύψος χης οδού I. Καβύρη (Να σκεπασχούν οχ 
πχνακίδες). 
2. Αίχημα του Δαρδαμπούνη Πολύχρονη γχα άρση χης 640/2007 
απόφασης χου Δημοχχκού Συμβουλίου που αφορά χην απαγόρευση χης 
σχάσης καχ σχάθμευσης σχο 5ο χχλ. σχους δρόμους πρόσβασης σχην 
παραλία. Μεχά από δχαλογική συζήχηση η επχχροπή αποφάσχσε ομόφωνα 
να μην γίνεχ άρση χης 640/2007 απόφασης χου Δημοχχκού Συμβουλίου. 
3. Αίχημα χου Τοπχκού Συμβουλίου Δ. Δχαμερίσμαχος Αχσύμης γχα χην 
μονοδρόμηση από χην είσοδο χου οτ.κχσμού μέχρχ χην πλαχεία δχότχ 
μεχώθηκε χο πλάχος χου οδοσχρώματος μεχά χην ανάπλαση ενχός χοV 
οχκχσμού. Μεχά από δχαλογχκή συζήχηση η επχχροπή αποφάσχσί 
ομόφωνα να γίνεχ η μονοδρόμηση από χην είσοδο του οχκχσμού μέχρχ 
χην πλαχεία καχ να κοχνοποι,ηθεί η απόφαση στα αστικά. 
4. Αίχημα χου Τσεκερίδη Ελευθερίου γχα θέσεχς σχάθμευσης ΑΜΕΑ 
στην Ν. Χχλή καχ σχην Μάκρη. Μεχά από δχαλογχκή συζήχηση η 
επχχροπή αποφάσχσε ομόφωνα να δημχουργηθουν δύο θέσεχς σχάθμευσης 
στην Μάκρη στον αύλεχο χώρο του πρώην κοχνοχχκού καχασχήματος καχ 
δύο θέσεχς σχάθμευσης σχην Ν. Χτ,λή ανάμεσα σχο περίπχερο καχ σχην 
πχάχσα TASI. 
5. Αίχημα της Δ/νσης Τεχνικών Εργων χης Περχφερεχακής Ενότητας 
Εβρου γχα παραχώρηση δύο θέσεων σχάθμευσης επί χης οδού I. 
Δραγούμη. Μεχά από δχαλογική συζήχηση η επχχροπή αποφάσισε 
ομόφωνα να απορρίψεχ χο αίτημα χης Λ/νσης Τεχνικών Εργων χης 
Περχφερεχακής Ενόχηχας Εβρου. 
6. Αίχημα χης Κασίδου Ζαφείρω γχα χην μετατόπχση χου περχπχέρου 
που βρίσκεχαχ στην συμβολή των οδών Λ. Δημοκρατίας καχ Χ. Καβύρη. 
Μεχά από δχαλογχκή συζήχηση η επχχροπή αποφάσχσε ομόφωνα να 
αποσύρεχ χο θέμα δι,όχν είναι, αναρμόδχα γχα να απανχήσεχ. 
7. Αίχημα χου κ. Παπαδόπουλου Χρήσχου γχα χοποθέχηση πχνακίδας 
αδχεξόδου σε ανώνυμη οδό ανάμεσα σχα Ο.Τ. 450 καχ Ο.Τ. 450Α καχ 
στο σημείο που χέμνεχαχ με χην οδό Γ. Κονδύλη. Μετά από δχαλογχκή 

1 -

μαζί Πάμε Μπροστά
Typewritten Text
ΘΕΜΑ 41



συζήτηση η επντροπη ~-,αποφάσνσε ομόφωνα με την εισήγηση της 
Τεχνικής Υπηρεσίας για * τοποθέτηση πννακίδας οδικής σήμανσης με 
την ένδενξη αδιέξοδο σε ανώνυμη οδό ανάμεσα στα Ο.Τ. 450 κατ Ο.Τ. 
450Α. (Εκτός από τον κ. Μεΐμάρογλου Εμμανουήλ που ήταν απών). 
8. Αίτηση του Καρυπίδη Δημητρίου γτα την δημιουργία θέσης 
στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Λήμνου. Μετά από δναλογνκή συζήτηση η 
επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα με την εισήγηση της Τεχννκής Υπηρεσίας 
γτα την δημιουργία θέση ΑΜΕΑ στην οδό Λήμνου στο κέντρο του Ο.Τ. 
(Εκτός από τον κ. Μεΐμάρογλου Εμμανουήλ που ήταν απών). 
9. Αίτημα της Δημοτικής Ενότητας Φερών γνα την τοποθέτηση 
φωτεννών σηματοδοτών σε σημεία της περνφερενακής οδού των Φερών. 
Μετά από δναλογνκή συζήτηση η επιτροπή αποφάστσε ομόφωνα να μπουν 
παλλόμενοι σηματοδότες και. παράλληλα να γίνεν κυκλοφοριακή μελέτη 
και να κοινοποιηθεί η απόφαση στην κ. Ντεφίδου Ανκ. 
10. Αίτημα της Δημοτικής Κοννότητας Αλεξανδρούπολης γτα την 
τοποθέτηση στάσης στην επάνω πλατεία 25ης Μαρτίου, Μαίστρου. Μετά 
από δναλογνκή συζήτηση η επιτροπή συμφώνησε ομόφωνα με την 
εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας η οποία συμφωνεί με το αίτημα καν 
θα το υλοπονήσεν με την επόμενη προμήθεια στεγάστρων. (Εκτός από 
τον κ. Μεΐμάρογλου Εμμανουήλ που ήταν απών). 
11. Αίτημα της Δημοτικής Κοινότητας Αλεξανδρούπολης γτα την 
μονοδρόμηση της οδού Αγ. Μαρίνας, Μαίστρου. Μετά από δναλογνκή 
συζήτηση η επντροπή αποφάσισε ομόφωνα την μονοδρόμηση της οδού 
Αγ. Μαρίνας από την οδό Ορφέως έως την οδό Πατριάρχου Κυρίλλου 
καν με φορά από Νότο προς Βορρά κατ την μονοδρόμηση της οδού 
Πατριάρχου Κυρίλλου από την οδό Αγ;, Μαρίνας έως την οδό 
Αμφιτρίτης καν με φορά από Δύση προς Ανατολή με την τοποθέτηση 
των κατάλληλων σημάτων. (Εκτός από τον κ. Μεΐμάρογλου Εμμανουήλ 
που ήταν απών). 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση καν ανταλλαγή γνωμών μεταξύ των 

μελών της Επ ν τροπής Πονότητας Ζωής η οποία αφού άκουσε την 
ενσήγηση καν τη συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ 1 
t 

Κάνεν δεκτή την ενσήγηση, εγκρίνεν τνς προτάσενς της επντροπής 
κυκλοφορνακών ρυθμίσεων όπως αναλυτνκά αναφέρονταν στο ενσηγητνκό 
της παρούσης καν ενσηγείταν την έγκρνσή τους από το Δημοτνκό 
Συμβούλνο. 
Το θέμα 6 του ενσηγητνκού μέρους (αίτηση Κασίδου Ζαφενρώ) να 
παραπεμφθεί γνα γνωμοδότηση στην Επντροπή Αδενών Εκμετάλευσης 
Περνπτέρων Λναννκής Πώλησης Καπνοβνομηχαννκών Προίόντων Κυλνκείων 
- Καφενείων. 

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε καν υπογράφετατ την νδνα μέρα 
Ακρνβές απόσπασμα Ο Πρόεδρος τα Μέλη 

Ο Δήμαρχος Αλεξ/πολης Ακολουθούν Υπογραφές 
2 -
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
* ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ 

Προς: Αντιδήμαρχο Τεχνικών 
Υπηρεσιών 
κ,Γερακόπουλο Χρήστο 

ΘΕΜΑ: Προσωρινή & οριστική παραλαβή του έργου: «Περίφραξη κοιμητηρίων 

Η Υπηρεσία εισηγείται την προσωρινή & οριστική παραλαβή του έργου: «Περίφραξη 
κοιμητηρίων Ιάνας». 

Κύριοι Σύμβουλοι η Υπηρεσία ανέφερε στην Περιφέρεια ότι το παραπάνω έργο με 
αριθμό μελέτης 172/07 τελείωσε στις 3-12-2007. 

Το ποσό της σύμβασης ήταν 11.605,13 € με ΦΠΑ και η δαπάνη που 
πραγματοποιήθηκε ήταν 11.605,02 €. 

Επιβλέπων του έργου ήταν ο κ,Σεφεριάδης Σάββας Πολ/κός Μηχ/κός Τ.Ε. 
Η Υπηρεσία με έγγραφό της ζήτησε-αϊτό την Περιφέρεια να ορίσει επιτροπή 

προσωρινής & οριστικής παραλαβής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 και 75 του 
Ν. 3669/08 και του άρθρου Ί ©του Π.Δ. 171/87 

Η Περιφέρεια με την υπ'αριθ. 16885/9-9-2011 απόφαση της όρισε τους': 
1) Αδαμάκη Φώτιο, 2) Παπαντωνίου Ιωάννη και 3) Νέστορα Νικόλαο ως επιτροπή 
προσωρινής & οριστικής παραλαβής του ανωτέρω έργου οι οποίοι παρέλαβαν το έργο και 
σύμφωνα με το πρωτόκολλο που συνέταξαν δεν υπήρχαν παρατηρήσεις. 

Η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριοη ι ου 11 ρω ι οκόλΛου ι rpoooupivlfe & οριο ι ίκήξ 
παραλαβής του ανωτέρω έργου και την επιστροφή των εγγυητικών επιστολών στον 
ανάδοχο. 

Ιάνας» 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Η Δ/ντρια της Τ.Υ.Δ.Α 

Κατερίνα Μπρίκα 
Αρχ/κτων Μηχ/κός Α'β. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΑΕΕΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ 

ΕΡΓΟ: «ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΏΝ 
ΙΑΝΑΣ» 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΣΤΟΠΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

Αρ.Μελ.: 172/07 

Ι Τ Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Α Α Ο Ι Ι ^ ^ 

Των εργασιών που εκτελέστηκαν από τον ΣΤΟΙΊΑΝΝΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟ EJLE. για την εκτέλεση 
του έργου: «ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΙΑΝΑΣ ». 

\ 

Οι πιο κάτω υπογράφοντες: 

2. Πβσταντωνίου Ιωάννης, Πολ/κός Μηχανικός ILE^ ως Μέλος 
3. Νέστορας Νικόλαος, Τοπογράφος Μηχ/κός Ε Ε ^ ως Μέλος 

Μεταβήκαμε σήμερα την του μηνός του έτους 2011, ημέρα 
. .· σύμφωνα με την 16885/9-9-119 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Mcoc-Θράκ για να παραλάβουμε τις εργασίες του έργου αυτού έχοντας υπ'όψη την από 
3/12/2007 βεβαίωση περαίωσης τσυ επιβλέποντος μηχανικού. 
Τις εργασίες τις παραλαμβάνουμε σύμφωνα με την τελική επιμέτρηση όπως αναγράφονται στον 
πίνακα που ακολουθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΑ609/85 περί εκτελέσεως Δημοσίων 
Έργ®ν. 

Α/Α Εργασία Α.Τ. Ποσότ. 
ΕΥΚΕΚ. 

Ποσότ. 
Εκτελ. 

Ολογράφως 

R ΕκσκαφήθεμελίωνΓκοατάφρων - - - Ι — 61,95 - —6i^95 —Εξήντα-ένα-
και ενενήντα» 

πέντε 
1.2 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων 

εκσκαφών με μηχανικά μέσα 
2 61,95 61,95 Εξήντα ένα 

και ενενήντα 
πέντε 

1-3 Καθαρή μεταφορά προϊόντων 
"ασαφών 

3 315,00 315,00 Τριακόσια 

1.4 Σκυρόδεμα C 16/20 4 26,24 26,24 Είκοσι έξι και 
είκοσι 
τέσσερα 

1.5 Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος 5 28,50 28,50 Είκοσι οκτώ 
και πενήντα 

1.6 Ξυλότυπόι χυτών 
μΐκροκατασκευών 

6 126,57 126,57 Εκατόν είκοσι 
έξι και 
πενήντα επτά 

1.7 Χαλύβδινοι οπλισμοί S 500 7 1.026,40 1.026,40 Χίλια είκοσι 1.7 Χαλύβδινοι οπλισμοί S 500 
έξι και 
σαράντα 

1.8 Τοιχρδομές με τσψεντόπλινθσυς 8 106,20 106,20 Εκατόν έξι 
και είκοσι 

1.9 Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι 9 196,35 196,35 Εκατόν 
ενενήντα έξι 
και τριάντα 
πέντε 

V Μ 



1,10 I Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου 10 1,00 1,00 Ένα 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. M X ΙΗΜΚΥΙΜ ν ο 
Η παραλαβή αυτή αφορά το έργο: «ΠΕΡΙΦΡΑΕΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΙΑΝΑΣ». 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΕ 
Ίο ως άνώ έργο αφορούσε την περίφρ€φ|-κοιρ3ΐτηρΐωνΙάν< 

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Για την εν λόγω εργολαβία υπεγράφη την 30-10-2007 σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου κ 
Γεώργιου Αλεξανδρή και του Αναδόχου ΣΤΟΠΑΝΝΙΑΗ ΧΡΗΣΤΟΥ EJLE. συνολικού 
οικονομικού αντικειμένου 9.752^1 € +1.852^2 € για Φ.ΙΙΑ. 
Ο άνά&οχος εγκαταστάθηι^ε στο έργο σιις-30-10-2007^ και άρχισε τις εργασίες οι οποίες 
περατώθηκαν στις 3-12-2007. 

4. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ-ΡΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
Σύμφωνα με την από 30-10-2007 σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου κ. Γεώργιου Αλεξανδρή 
και του Αναδόχου, το έργο έπρεπε να τελειώσει μέσα σε 2 μήνες δηλαδή στις 30-12-2007 
όπως και έγινε σύμφωνα με την βεβαίωση περαίωσης εργασιών και δεν χρειάστηκε να δοθεί 
παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου. 

5. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Η επιτροπή αφούέλεγξε κατά το εφικτό την τελική επιμέτρηση μετέφερε τις ποσότητες στο 

6. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
^ Η ΐ π ί ϊ ^ καντις ποσότητες 
τωνυλικών που χρησιμοποιήθηκαν. 

. Λ 

7. ΤΚΑΤΚΐΤΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Η επιτροπή εξέτασε κατά το εφικτό την όλη λειτουργία του έργου και την βρίσκει σε καλή 
κατάσταση. 
Για/έδ^τυγκεκοιμένο έργο εκπληρώθηκαν όλοι οι όροι της σύμβασης και οι παραληφθείσες 

της σύμβασης. ^ 
πρωτόκολλο συντάχθηκε σε πέντε αντίγραφα, ένα από τα οπόίοΓπαρεδόθη-στΘν 

ίου παρέστη και δεν υπέβαλλε κανένα αίτημα. 

Μηχανικός 

ΣεφερΙάδηρΣάββας 
Πολ/κός Μηχ/κός Τ.Ε. 

1. Λ«χμάκης Φώτιος 
ΛΧ του Δήμου Αλέξ/πολης 

2. Παπαντωνίου Ιωάννης 
Πολ/κός^ίηχ/κός Π.Ε. 

3. Νέστορας Νικόλαος 
Τοπογράφος Μηχ/κός ΙΪ.Ε. 
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ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Σχετική με το ο θέμα της ημερησίας διάταξης. 

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : 
«Βελτίωση οδού πρόσβασης στον χώρο ΣΜΑ - ΧΥΤΥ του περιφερειακού 
σχεδιασμού της ΠΑΜΘ» 

Στις 16 Σεπτεμβρίου 2011 η επιτροπή παραλαβής του παραπάνω έργου 
που ορίστηκε με την υττ' αριθμ. πρωτ, 14035/9-9-2011 απόφαση του 
Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης & ΝΠΔΔ της Περιφέρειας Ανατ. Μακ. & 
Θράκης παρέλαβε τις εργασίες που εκτελέστηκαν από τον ΕΔΕ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 
ΠΑΥΛΟ. Επιβλέπων του έργου είναι ο Ιωάννης Παπαντωνίου Πολιτικό 
Μηχανικός. 

Αντικείμενο του έργου είναι η βελτίωση βατότητας της οδού πρόσβασης 
στον χώρο ΣΜΑ ~*ΧΥΤΥ του περιφερειακού σχεδιασμού της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και (ΞΓράκης Ο προϋπολογισμός του έργου ανήρχετο 
στο ποσό των 60.000,00 € με Φ.Π.Α. 

Η επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπ' όψη της, τις από 15/4/2010 
εγκριθείσες τελικές επιμετρήσεις, και αφού διαπίστωσε ότι έχει παρέλθει ο 
προβλεπόμενος χρόνος εγγύησης από την περαίωση των εργασιών 
συνέταξε το πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής με το οποίο 
παρέλαβε ποσοτικά κάΓ ποιοτικά το έργο, χωρίς παρατηρήσεις—Η ϋϋΐΓάνΐ)—-
του έργου ανήλθε στο ποσό των 60.000,00 € με ΦΠΑ. 

Ο 

εισηγητής 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ 
ΣΜΑ - ΧΥΤΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΤΗΣΠΑΜΘ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΜΕΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο 
Π Ρ Ο Σ Ω Ρ Ι Ν Η Σ - Ο Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Π Α Ρ Α Λ Α Β Η Σ 

Σήμερα στις 16/9/2011, οχ υπογεγραμμένοι: 
1. Αδαμάκης Φώτης, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος της Επιτροπής 
2. Νέστορας Νικόλαος, Τοπογράφος Μηχανικός, μέλος της Επιτροπής 
3. Καρκάνη Παρασκευή, Πολιτικός Μηχανικός, μέλος της Επιτροπής 

που αποτελούμε την επιτροπή προσωρινής - οριστικής παραλαβής του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΜΑ - ΧΥΤΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΤΗΣ ΠΑΜΘ προϋπολογισμού 100.000,00 € και η οποία ορίστηκε με την υπ' αριθμό 
πρωτοκόλλου 14035/9-9-2011 απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης μαζευτήκαμε στα γραφεία της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης και αφού μελετήσαμε το φάκελο της εργολαβίας 
μεταβήκαμε με τον εκπρόσωπο του Αναδόχου ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΠΑΥΛΟΥ και τον επιβλέποντα 
μηχανικό του έργου crcov τόπο του έργου. 

ν 
Έχοντας-υπόψη-τα-σχέδια, τιςαναλυτικές επιμετρήσεις που συνοδεύουν τη θεωρημένη από 

15/4/2010 τελική επιμέτρηση του έργου, προβήκαμε στον δειγματοληπτικό έλεγχο των 
επιμετρήσεων και βρήκαμε τις παρακάτω ποσότητες για τις αντίστοιχες εργασίες: 

ΠΤΛΓΑΚΑΣΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΜΑ - -ΕΡΓΑΣΙΑ - — —Tteri .. JMVM-
ΝΕΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΜΑ - -ΕΡΓΑΣΙΑ - — —Tteri .. JMVM-
ΝΕΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΟΛΟΓΡΆΦΩς 

— ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ -ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ 
- 1 Εκσκαφή ακατάλληλων εδαφών 1 μ3 303,41 303,41 Τριακόσια τρία και 

σαράντα ένα 
εκατοστά 

2 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες -
ημιβραχώδες 

2 μ3 168,20 168,20 Εκατόν εξήντα οκτώ 
και είκοσι εκατοστά 

3 Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος 
πάσης φύσεως στο φρύδι 

3 μ3 62,86 62,86 Εξήντα δύο και 
ογδόντα έξι εκατοστά 

4 Συνήθη δάνεια υλικών κατηγορίας 
ΕΙ έως Ε4 

Π/ 

4 Μ3 303,41 303,41 Τριακόσια τρία και 
σαράντα ένα// 

εκατοστάΛρ<^ 

ι ; 
—; ΛΪiyfir". Pi ·< . 



5 Κατασκευή επιχωμάτων 5 μ3 303,41 303,41 Τριακόσια τρία και 
σαράντα ένα ' 

εκατοστά * 
6 Βάση πάχους Ο,ΙΟμ (ΙΤΓΠ 0-155) 6 μ2 6.458,25 6.458,25 Έξι χιλιάδες 

τετρακόσια πενήντα 
οκτώ και είκοσι πέντε 

εκατοστά 
7 Κατασκευή ερεισμάτων 7 μ3 0,00 0,00 Μηδέν 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 
1 Ασφαλτική προεπάλειψη 8 μ2 5.838,48 5.838,48 Πέντε χιλιάδες 

οκτακόσια τριάντα 
οκτώ και σαράντα 

οκτώ εκατοστά 
2 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 

0,05μ με χρήση κοινής ασφάλτου 
(11Τ1ΙΑ265) 

9 μ2 5.444,42 5.444,42 Πέντε χιλιάδες 
τετρακόσια σαράντα 
τέσσερα και σαράντα 

δύο εκατοστά 

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
1. Οι εργασίες του έργου ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΜΑ - ΧΥΤΥ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΑΜΘ αφορούσαν την κατασκευή δρόμου 
πρόσβασης στον ΣΜΑ και ΧΥΤΥ του περιφερειακού σχεδιασμού στη θέση Μαυρότοπος του 
αγροκτήματος Πόταμου του*'Δήμου Αλεξανδρούπολης. 

2. Με την υπ' αριθμό 578/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κυρώθηκαν τα πρακτικά 
του Διαγωνισμού που έγινε την 15/9/2009 και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου, στον 
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΠΑΥΛΟ. 

3. Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε στις 19/11/2009 για το ποσό των 52.231,02 € (εκ 
των οποίων 27.467,77 € για εργασίες, 4.120,17 € για απρόβλεπτες δαπάνες, 11.228,13 € για 
δαπάνη ασφάλτου^ 1.075,54 € για αναθεωρήσεις καΐ^θσό 8.3397ΐ 1 € για ΦΠΛ-)-

4. Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών εγκρίθηκε με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου .του Δήμου Αλεξανδρούπολης με συνολικό προϋπολογισμό 52.231,02 €, εκ των 
οποίων ποσό 29.405,43 € για εργασίες, 0,00 € για απρόβλεπτες δαπάνες, 13.409,87 € για 
δαπάνη ασφάλτου, 1.076,31 € για αναθεωρήσεις και 8.339,41 € για ΦΠΑ. Ο 1ος 
Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Τελικής Δαπάνης εγκρίθηκε με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου με συνολικό προϋπολογισμό 60.000,00 €, εκ των οποίων ποσό 33.140,43 € για 
εργασίες, 0,00 € για απρόβλεπτες δαπάνες, 16.200,33 € για δαπάνη ασφάλτου,-JU079,41 € για 
αναθεωρήσεις και 9.579,83 € για ΦΠΑ. 

5. Σύμφωνα με τον Ιο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Τελικής Δαπάνης υπογράφηκε στις 26/3/2010 
συμπληρωματική σύμβαση για ποσό 7.768,98 € (με ΦΠΑ). 

6. Στις 15/4/2010 εγκρίθηκαν - θεωρήθηκαν τόσο το Ιο ΠΠΑΕ όσο και η τελική επιμέτρηση του 
έργου, ενώ τα παραπάνω υποβλήθηκαν την ίδια ημέρα. 

7. Τα Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου βρέθηκαν ενημερωμένα. 



Β. ΤΓΡΟΟΚΣΜΤΕΣ 
1.-Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου της εργολαβίας, ο ανάδοχος εγκαταστάθηκε 

, στον τόπο του έργου στις 19/11/2009 (ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού) με 
συμβατική προθεσμία περαίωσης δύο (2) μήνες, δηλαδή την 19/1/2010. 

2. Με την υπογραφή της Συμπληρωαμτικής Σύμβασης δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης 
εργασιών μέχρι τις 26/4/2010. 

3. Σύμφωνα με τη βεβαίωση περαίωσης εργασιών του Προϊστάμενου του Τεχνικού Τμήματος 
προκύπτει ότι όλες οι εργασίες αρχικής και συμπληρωματικής σύμβασης εκτελέστηκαν 
εμπρόθεσμα, ήτοι μέχρι 26/4/2010. 

Γ. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
1. Η επιτροπή αφού έκανε κατά το δυνατόν έλεγχο των επιμετρήσεων βρήκε τις ποσότητες που 

αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα και τις παραλαμβάνει ως έχουν. 
Α. ΠΟΙΟΤΠΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
1. Η Επιτροπή αφού έλεγξε το φάκελο του έργου και συγκεκριμένα τα εργαστηριακά 

αποτελέσματα των συμβατικών δοκιμών, διαπίστωσε ότι όλες οι εργασίες εκτελέστηκαν 
σύμφωνα με τις Π.Τ.Π. και από επί τόπου έλεγχο ότι όλες οι εργασίες βρίσκονται σε καλή 
κατάσταση. 

Η Επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπ1 όψη της όλα τα παραπάνω και το γεγονός ότι έχει 
παρέλθει ο χρόνος εγγύησης των 15 μηνών από την ημερομηνία περαίωσης του έργου, 
παραλαμβάνει το έργο ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ & ΟΡΙΣΤΙΚΑ. 

Το παρόν πρωτόκολλο Παραλαβής συντάχθηκε σε πέντε αντίγραφα. Ένα από αυτά 
παραδόθηκε στον ανάδοχο. 

Η Επιτροπή Ο Επιβλέπων 

Αδαμάκη ' 
Δημοτικός Σύμβουλος 

Ήαπ νιου Ιωάννης 
Πολ ; Μηχανικός 

Για τον Ανάδοχο 
Τοπογράφος Μηχανικός 

Α 
Πολιτικός Μηχανικός 
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ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ: 
ΑΡΙΘΜ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 

ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

«Κύριοι σύμβουλοι, η επιτροπή παραλαβής που ορίσθηκε με την υπ' αρίθμ. 
14567/12-08-2011 απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης 
προέβη στην προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: «ΑΠΟΣΤΡΑΐ 11LTIKA 
ΕΡΓΑ ΝΟΉΩΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ» και συνέταξε το από 20-09-11 Πρωτόκολλο 
προσωρινής και οριστικής παραλαβής, που τίθεται υπόψη σας για έγκριση. 
Το4ργο είχε προϋπολογισμό 12.000.00 € και έκλεισε στο ποσό των 11.629,303 €. 
Το έργο τελείωσε εμπρόθεσμα και η επιτροπή παρέλαβε το έργο. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ ΕΡΓΟ :ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΟΤΙΩΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ 

Αρ. Μελ.: 199/2007 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΜΠΟΛΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ 
ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Των εργασιών που εκτελέστηκαν από τον ΜΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ για την εκτέλεση του έργου : 
«Απο στραγγιστικά έργα νοτίως αεροδρομίου » 

Οι πιο κάτω υπογράφοντες: 
(1) ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος ως Πρόεδρος 
(2) Αμοιρίδη Ισίδωρο Πολ. Μηχ/κος της Τ.Υ. του Δήμου ως μέλος 
(3) Νέστορα Νικολάου Τοπογράφο. Μηχ/κος της Τ.Υ. του Δήμου ως μέλος 

Μεταβήκαμε σήμερα την... 20...του μήνα Σεπτεμβρίου .του έτους 2011, ημέρα 
Τρίτη...σύμφωνα με την..14566/12-08-2011..απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας-Θράκης για να παραλάβουμε τις εργασίες του έργου αυτού έχοντας υπόψη την από 
04/12/2007 βεβαίωση περαίωσης του επιβλέποντα μηχανικού. 
Τις εργασίες τις παραλαμβάνουμε σύμφωνα με την τελική επιμέτρηση όπως αναγράφονται στον πίνακα 
που ακολουθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ. 609/85 και των παραγρ. 73,74,75 του Ν. 3669/08 
περι εκτελέσως Δημοσίων Έργων 

Α/Α Εργασίες Α.Τ. Ποσότ. 
Εγκεκ. 

Ποσοτ. 
Εκτελ. Ολογράφως 

Λ 

1.1 
Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων σε εδάφη γαιώδη 
- ημιβραχώδη με την παράπλευρη απόθεση των 
προϊόντων εκσκαφών 

1 1.447,25 1.447,25 
Χίλια τετρακόσια 
σαράντα εφτά και 
είκοσιπέντε 

1.2 

Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από 
φερτά υλικά, ή απορρίμματα. Με την φόρτωση 
των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την 2 2.880,00 2.880,00 Δύο χιλιάδες οχτακόσια 

-ογδόντα οχτώ 1.2 
μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε 
οποιαδήποτε απόσταση 

1.3 Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από 
αυτοφυή βλάστηση 3 940,13 940,13 Εννιακόσια σαράντα και 

δεκατρία 

1.4 
Λειτουργία εργοταξιακων αντλητικών 
συγκροτημάτων. Αντλητικά συγκροτήματα dlesel 
ή βενζινοκίνητα. Ισχύος 2,0 έως 5,0ΗΡ 

4 144.0 144.00 Εκατόν σαράντα 
τέσσερα 

1.5 Ξυλότυτιοι ή σιδηρότυπσι επίπεδων επιφανειών 5 42,70 42,70 Σαράντα δύο και 
εβδομήντα 

1.6 
Παραγωγή μεταφορά, διάστρωση συμπύκνωση, 
και συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές 
σκυροδέματος C16/20 

6 —38,20 - 00|£U "Τριάνια οχτώ και είκοσι 

1.7 Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού 
S500 σκυροδεμάτων 7 2.865,00 2.865,00 Δύο χιλιάδες οχτακόσια 

εξήντα πέντε 

1.8 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό 
λατομείου 8 30 30 Τριάντα 



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Η παραλαβή αυτή αφορά το έργο «Αποστραγγιστικά έργα νοτίως αεροδρομίου» 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΕ 
Το ως άνω έργο αφορούσε την Αποστραγγιστικά έργα νοτίως αεροδρομίου 

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Για την εν λόγο εργολαβία υπογράφηκε την 13-11-2007 σύμβαση μεταξύ του 
Δημάρχου κ. Γεώργιου Αλεξανδρή και του Αναδόχου Μπόγλου Γεώργιο συνολικού 
©««νομικού αντικειμένου 9.781,51€ + Φ.Π.Α 

4. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ-ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
Σύμφωνα με την από 13-11-2007 σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου κ. Γεώργιου 
Αλεξανδρή και του Αναδόχου, το έργο έπρεπε να τελειώσει μέσα σε 2 μήνα δηλαδή 
στις 13-01-2008 όπως και έγινε σύμφωνα με την βεβαίωση περαίωσης εργασιών και 
δεν χρειάστηκε να δοθεί παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου. 

5. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Η επιτροπή έλεγξε κατά το εφικτό την τελική επιμέτρηση τις ποσότητες στο παρόν 
πρωτόκολλο π 
ροσωρτνής παραλαβής. 

6. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Η επιτροπή διαπίστωσε την καλή ποιότητα των εκτελεσθέντων εργασιών και τις 
ποσότητες των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν 

7. ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
- Η ί^τρηπή-εξέταττκ κατά το εφικτό την-όλη λειτουργία του έργου καιτη βρίσκει σε 

καλή κατάσταση. 
Για το συγκεκριμένο έργο εκπληρώθηκαν όλοι οι όροι της σύμβασης και οι 
παραληφθείσες εργασίες πληρούν τους όρους της σύμβασης 

Το παρόν πρωτόκολλο συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα, ένα από τα οποία παρεδόθη 
στον ανάδοχο που παρέστη και δεν υπέβαλε κανένα αίτημα. 



Ο Ανάδοχος Ο Επιβλέπων Μηχανικός Η Επιτροπή 

ΜΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΕΔΕ 

ΓΕΩΡΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. 

;ΦΩΉΟΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

2.ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΙΣΙΔΟΡΩΣ 
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΕΛΟΣ 

ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΕΛΟΣ 



ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ: 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 

ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

«Κύριοι σύμβουλοι, η επιτροπή παραλαβής που ορίσθηκε με την υπ9 αρίθμ. 
5935/01-04-2011 απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης 
προέβη στην προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Ν. ΧΗΛΗΣ» και συνέταξε το από 07-09-11 
Πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής, που τίθεται υπόψη σας για 
έγκριση. 
Το έργο είχε προϋπολογισμό 12.000.00 € και έκλεισε στο ποσό των 11.404,48 €. 
Το έργο τελείωσε εμπρόθεσμα και η επιτροπή παρέλαβε το έργο. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ ΈΡΓΟ: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΧΗΛΗΣ» 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΑΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΉΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Βαβασιάς Χρήστος 
Αρ.Μελ.: 231/07 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ Π Α Ρ Α Λ A t t i r e 

Των εργασιών που εκτελέστηκαν από τον Βαβασιά Χρήστο, για την εκτέλεση του 
έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Ν.ΧΗΛΗΣ». 

Οι πιο κάτω υπογράφοντες: 
α. Αδαμάκης Φώτης Δημοτικός σύμβουλος, ως πρόεδρος 
β. Νέστορας Νικόλαος Τοπ/φος Μηχ/κός ως μέλος 
γ. Μπάντας Αλέξανδρος Αρχ/κτων Μηχ/κός, ως μέλος 

Μεταβήκαμ^^μ£ρο^ |^7 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη 
σύμφωνα με την Μ Β Η Μ Η Β Β απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας -
Θράκης για να παραλάβουμε τις εργασίες του έργου αυτού έχοντας υπ'όψη την από 07/5/2008 
βεβαίωση περαίωσης του επιβλέποντος μηχανικού. 

Τις εργασίες τις παραλαμβάνουμε σύμφωνα με την τελική επιμέτρηση όπως 
αναγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΙΙΛ.609/85 περί 
εκτελέσεως Δημοσίων Έργων. 

Α/Α Εργασία Α.Τ. Ποσότ. Ποσότ. 
Εγκεκ. Εκτελ. 

1.1 Εκσκαφή με μηχανικά μέσα σε 1 5200,00 5200,00 
έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Η παραλαβή αυτή αφορά τσ - έργο—Τ^ΧΔΕΑΝΟΙ3Η ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Ν.ΧΗΛΗΣ». 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ 
Το ως άνω έργο αφορούσε την διάνοιξη ΗΚΖΙ τον κφΘαρκτμό φράγματος ®ngv Ν«Χΐ|λή 
Αλεξ/πολης. 

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤηΠΤΕΤΑ 
Για την εν λόγω εργολαβία υπεγράφη την 13-2-2008 σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου κ. 
Γεωργίου Αλεξανδρή και του Αναδόχου ΒΑΒΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ, συνολικού 
οικονομικού αντικειμένου 9.781,51 € + 1.858,496 για Φ . Π Λ 
Ο ανάδοχος εγκαταστάθηκε στο έργο μετά την σύμβαση και άρχισε τις εργασίες οι 
οποίες περατώθηκαν στις 07/5/2008. 

4. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟ@ΕΣΜΙΑ-ΠΑΡΑΤΑΤ!ΕΠ! 
Σύμφωνα με την από 13-2-2008 σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου κ. Γεωργίου 
Αλεξανδρή και του Αναδόχου, το έργο έπρεπε να τελειώσει μέσα σε 3 μήνες δηλαδή 
στις 13-05-2008 όπως και έγινε σύμφωνα με την βεβαίωση περαίωσης εργασιών και δεν 
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5. TTfreOTTKTT ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η επιτροπή αφού έλεγξε κατά το εφικτό την τελική επιμέτρηση μετέφερε τις ποσότητες 
στο παρόν πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής. 

6. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Η επιτροπή διαπίστωσε την καλή ποιότητα των εκτελεσθεισών εργασιών και τις 
ποσότητες των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν. 

7. ΤΕΑΏΠπΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Η επιτροπή εξέτασε κατά το εφικτό την όλη λειτουργία του έργου και την βρίσκει σε 
καλή κατάσταση. 

Για το συγκεκριμένο έργο εκπληρώθηκαν όλοι οι όροι της σύμβασης και οι 
παρεληφθείσες εργασίες πληρούν τους όρους της σύμβασης 

Το παρόν πρωτόκολλο συντάχθηκε σε πέντε αντίγραφα , ένα από τα οποία παρεδόθη 
στον ανάδοχο που παρέστη και δεν υπέβαλλε κανένα αίτημα. 

3. Μπάντας Αλέξανδρος 
Αρχιτέκτων Μη^κός 
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	Θέμα23-Σελ01
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	Θέμα30-Σελ01
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	Θέμα43-Σελ06
	Θέμα43-Σελ07
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	Θέμα46-Σελ01
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	Θέμα51-Σελ01
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