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Από το πρακτικό της αριθμ.   8/2016 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ ΑΜΘ 

Αριθµ. Απόφασης:      30 /2016    

Θέμα: ΄Εκδοση ψηφίσματος για την ίδρυση Λιμενικής Ακαδημίας στην 

Αλεξανδρούπολη. 

 

Στη Ξάνθη σήμερα,  26 Μαΐου 2016, ημέρα  Πέμπτη   και ώρα 11.00΄, συνήλθε σε 

διευρυμένη συνεδρίαση  και κατεπείγουσα διαδικασία, το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Περιφερειακής  Ένωσης  Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΠΕ∆/ΑΜΘ), στην αίθουσα 

του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,(Δημαρχείο Ξάνθης, Πλ. Δημοκρατίας), με την παρουσία 

του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή 

κατόπιν της Α.Π  313/24-5-2016 πρόσκλησης-ημερήσιας διάταξης, του Προέδρου του 

Διοικητικού Συμβουλίου κ .Ευάγγελου Λαμπάκη , Δημάρχου Αλεξανδρούπολης, που επιδόθηκε 

νόμιμα σε κάθε µέλος της, σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 16 παρ. 1 του Π.Δ 

75/2011 (ΦΕΚ 182 Α /22-8-2011)«ΠΕΔ & ΚΕΔΕ».  Με την ίδια πρόσκληση κλήθηκαν και οι 

Δήμαρχοι-μέλη της Γενικής Συνέλευσης της ΠΕΔ/ΑΘΜ, οι οποίοι δεν συμμετέχουν στο 

Διοικητικό Συμβούλιο αυτής.  

Ύστερα από διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας, αφού σε σύνολο 21 µελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα 14 συγκεκριμένα : 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. Λαμπάκης Ευάγγελος, Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, Πρόεδρος Δ.Σ 

2. Τσανάκα Δήμητρα, Δήμαρχος Καβάλας Αντιπρόεδρος Δ.Σ 

3. Αθανασιάδης Θεόδωρος, Δημοτικ. Σύμβουλος Προσοτσάνης Γραμματέας Δ.Σ 
4. Μαμσάκος Χριστόδουλος, Δήμαρχος Δράμας , Μέλος Δ.Σ 

5. Αναστασιάδης Φίλιππος, Δήμαρχος Παγγαίου, Μέλος Δ.Σ 
6. Μαυρίδης Βασίλειος: Δήμαρχος Ορεστιάδας  Μέλος Δ.Σ  

7. Χατζηεμμανουήλ Κωνσταντίνος:  Δήμαρχος Θάσου Μέλος Δ.Σ  
8. Τσιτιρίδης Γεώργιος:  Δήμαρχος Αβδήρων Μέλος Δ.Σ  

9. Γιαννόπουλος Βασίλειος: Δήμαρχος Κάτω Νευροκοπίου Μέλος Δ.Σ 

10. Τσομπανόπουλος Ευάγγελος: Δήμαρχος Νέστου Μέλος Δ.Σ  
11. Σωτηριάδου Αλεξάνδρα: Δήμαρχος Παρανεστίου  Μέλος Δ. Σ    

12. Φιλόσογλου Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος Καβάλας Μέλος Δ.Σ 
13. Σιμιτσής Κωνσταντίνος: Δημοτικός Σύμβουλος  Καβάλας Μέλος Δ.Σ 

14. Τσολακίδης Βασίλειος: Δημοτικός Σύμβουλος Αβδήρων Μέλος Δ.Σ 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Δαλακάκης Δημήτριος: Δήμαρχος Δοξάτου Μέλος Δ.Σ 

2. Καδή Ισμέτ: Δήμαρχος Ιάσμου, Μέλος Δ.Σ 
3. Καζάκου Φελίνα:  Δημοτική Σύμβουλος  Κομοτηνής Μέλος Δ.Σ 

4. Γραβάνης Αντώνιος:   Δημοτικός Σύμβουλος Κομοτηνής Μέλος Δ.Σ  

5. Γκαράνης Ιωάννης:    Δημοτικός Σύμβουλος  Κομοτηνής Μέλος Δ.Σ   
6. Μιχαηλίδης Παύλος:  Δημοτικός Σύμβουλος  Αλεξανδρούπολης Μέλος Δ Σ 

   

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες και οι Δήμαρχοι, μέλη της Γενικής Συνέλευσης της ΠΕΔ ΑΜ-Θ: 

1)Πετρίδης Γεώργιος Δήμαρχος Κομοτηνής, μέλος του Δ.Σ της ΚΕΔΕ.2)Δημαρχόπουλος 

Χαράλαμπος, Δήμαρχος Ξάνθης, μέλος του Δ.Σ της ΚΕΔΕ.3)Μίχογλου Θωμάς, Δήμαρχος 



Τοπείρου. 4) Πατσουρίδης Παρασκευάς, Δήμαρχος Διδυμοτείχου.5) Λύσσελης ΄Άγγελος 

Δήμαρχος Προσοτσάνης. και 6) Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μύκης κ. Πετσενίκ 

Ατνάν. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 Έπειτα ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος  εκτός της  ημερήσιας διάταξης, προτείνει όπως το 

Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την παρούσα συνεδρίασή του, συζητήσει και λάβει απόφαση επί 
του εκτός της ημερήσιας διάταξης θέματος: «΄Εκδοση ψηφίσματος για την ίδρυση 

Λιμενικής Ακαδημίας στην Αλεξανδρούπολη»,  διότι αυτό εμφανίζεται ως κατεπείγον. 

 Το Δ.Σ λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του  Προέδρου, την  οποία βρίσκει ορθή και 
δικαιολογημένη, Βλέποντας και τις διατάξεις του Π.Δ.  75/2011 (ΦΕΚ Α΄182/22-08-2011) « 

ΠΕΔ και ΚΕΔΕ»  
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ο µ ό φ ω ν α 

Χαρακτηρίζει το παραπάνω θέμα ως κατεπείγον και συζητητέο κατά την παρούσα συνεδρίασή 

της. 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το εκτός  της ημερήσιας διάταξης θέμα ανάφερε: «Τον Ιούλιο  

του 2000 ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας Χρήστος Παπουτσής, εξαγγέλλει την ίδρυση της 

Λιμενικής ακαδημίας στην Αλεξανδρούπολη. 
Ευθύς αμέσως  κινούνται σε κυβερνητικό επίπεδο οι διαδικασίες για την υλοποίηση της 

εξαγγελίας.  

Συντάσσεται και εγκρίνεται από το Υ.Ε.Ν. κτιριολογικό πρόγραμμα και αναζητούνται πηγές 

χρηματοδότησης του έργου. 

Με την Πράξη 15/03.04.2002 (ΦΕΚ 68Α΄/08.04.2002) του Υπουργικού Συμβουλίου διατίθεται 

στο Υ.Ε.Ν. έκταση 148 στρεμμάτων στην περιοχή Νέας Χιλής στην Αλεξανδρούπολη, για την 
κατασκευή της Ακαδημίας Λιμενικού Σώματος, δυναμικότητας 1.000περίπου σπουδαστών. 

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση,  Υφυπουργού Οικονομίας - Οικονομικών και Υπουργού 
Εμπορικής Ναυτιλίας (ΦΕΚ 1439 Β΄/15.11.2002) ανατέθηκε στην Κ.Ε.Δ. η εκπόνηση μελέτης, 

η διαδικασία δημοπράτησης και η εκτέλεση του έργου ″Ανέγερσης Κτιριακών Εγκαταστάσεων 
της Ακαδημίας Λιμενικού Σώματος″. 

Στις 18.07.2003 υπογράφηκε σύμβαση μεταξύ Κ.Ε.Δ.  και της Σύμπραξης των Εταιρειών 
BAYERISCHE HYPO-UND VEREINSBANK AG-ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ και LAMPERT 

SMITHHAMPTON HELLAS A.E. για την παροχή Υπηρεσιών Χρηματοοικονομικού Συμβούλου 
συμβάσεων Παραχώρησης και Χρηματοδότησης έργων Προγράμματος Στέγασης του 

Δημοσίου. 

Με την υπ΄αριθμ. 25/03/Ζ1/31.07.2003 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ., 

έγινε  άμεσα κατά προτεραιότητα σε ισχύ η σύμβαση  για το έργο της Λιμενικής Ακαδημίας, 
προβλέπεται η  αλλαγή του τρόπου χρηματοδότησης του έργου και η υπαγωγή του στο 

σύστημα συγχρηματοδότησης   PFI (Private Finance Initiative), γνωστό μεταγενέστερα ως 
ΣΔΙΤ. 

Το έργο αυτό προορίζονταν  για την στέγαση όλων των εκπαιδευτικών λειτουργιών του 
Λιμενικού Σώματος. Οι σχετικές εγκαταστάσεις θα αποτελούνταν από κτίρια εμβαδού περίπου 

40.000τ.μ. στα οποία θα στεγάζονταν  οι  Σχολές,  Λιμενοφυλάκων,  Υπαξιωματικών και 
Αξιωματικών και οι εγκαταστάσεις διοικητικού-διδακτικού και βοηθητικού προσωπικού. 

Η δαπάνη  της κατασκευής του έργου είχε  εκτιμηθεί από την Κ.Ε.Δ. σε 45.000.000€ πλέον 
ΦΠΑ.   

 Κινήθηκε η διαδικασία έγκρισης Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου (Τ.Ρ.Σ.) και  ανατέθηκε από 
την Κ.Ε.Δ. σε ιδιώτες μελετητές η σύνταξη της μελέτης Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου, η 

οποία υποβλήθηκε στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, αφού προηγήθηκε η 



υπ΄αριθμ. 497/2003 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξ/πολης, η οποία γνωμοδότησε 

υπέρ της έγκρισης. 

Το Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ. με την 25/03/Ζ1/31.07.2003 Απόφασή του, ενέκρινε την διεξαγωγή 
Διαγωνισμού Επιλογής Αναδόχου, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με αριθμ. 2003/S173-157013/03.09.2003 και στον Ελληνικό Τύπο. 

Ο Ανάδοχος που θα επιλέγονταν θα αναλάμβανε τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, 

λειτουργία και συντήρηση του έργου, σύμφωνα με τα παραπάνω, για χρονικό διάστημα που 
θα συμφωνούνταν  με την Σύμβαση (συνήθως από 15-30 χρόνια) με καταβολή από το Υ.Ε.Ν. 

σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά την διάρκεια της Σύμβασης του σχετικού ανταλλάγματος, 

που θα προέκυπτε με την διαδικασία διαγωνισμού. 

Με την 31/03/Ε1/02.10.2003 απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ. εγκρίθηκε η εφαρμογή της 
κλειστής διαδικασίας για την δημοπράτηση του έργου.   

Με την 33/03/Ζ1/23.10.2003 απόφαση Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ. εγκρίθηκαν η επιλογή του συνδυασμού 
των συστημάτων προσφοράς, μελέτη και κατασκευή και άλλα ανταλλάγματα, και τα τεύχη 

της προκήρυξης της Α΄φάσης του Διαγωνισμού Επιλογής Αναδόχου.  

Η προκήρυξη δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  στις 

08.11.2003 με αριθμ. 2003/S 216-194085 και στον Ελληνικό Τύπο και ορίσθηκε η 17η 
Δεκεμβρίου 2003 ως ημερομηνία για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Με την 1/04/Ζ1-15.01.2014 απόφαση Δ.Σ της Κ.Ε.Δ. εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η 
κατ΄αποκοπή αμοιβή του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου για την παροχή εξειδικευμένων 

Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για το συγκεκριμένο έργο. 

Συγκροτήθηκαν ομάδες έργου στην Κ.Ε.Δ. και στο Υ.Ε.Ν. προκειμένου να δρομολογηθεί η 

Β΄Φάση του Διαγωνισμού (προετοιμασία Τευχών Δημοπράτησης, Αξιολόγηση Τεχνικών και 
Οικονομικών Προσφορών, Διαπραγματεύσεις με τον Ανάδοχο και υπογραφή της Σύμβασης). 

Στις 17 Δεκεμβρίου 2003 αποσφραγίσθηκαν οι φάκελοι Τυπικών προσόντων και 

δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν από τις 7 Συμπράξεις-Κοινοπραξίες που υποβλήθηκαν για 

την συμμετοχή τους στην Α΄ φάση του διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για το έργο. 

Κατόπιν αυτών προωθείται η διαδικασία της αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων των 
υποψηφίων και της προεπιλογής εκείνων που θα κληθούν να υποβάλουν προσφορές στην 

Β΄φάση του Διαγωνισμού. 

Παράλληλα ο Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος ετοιμάζει τα Τεύχη της Β΄ φάσης του 

Διαγωνισμού. 

Στις 20.02.2004 υπογράφηκε μεταξύ Υ.Ε.Ν. και Κ.Ε.Δ. Συμφωνία -Πλαίσιο Συνεργασίας για το 

έργο. 

Μετά τις εκλογές 2004, παρά ο γεγονός ότι ο Υπουργός Οικονομικών στην Βουλή επανέλαβε 

την διαβεβαίωση του ότι πρόκειται περί καινοτόμου έργου, το οποίο θα προχωρήσει, η 
διαδικασία επιλογής του αναδόχου δεν ολοκληρώθηκε, αλλ΄ούτε ρητά διακόπηκε, αλλά 

παρέμεινε σιωπηρά ανενεργή. 

Η υλική υποδομή ο ώριμος φάκελος, η ύπαρξη έκτασης 148.000 τ.μ. υφισταμένη κατά 

κυριότητα στο υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας με μοναδικό σκοπό την ίδρυση της Λιμενικής 
Ακαδημίας , το Θρακικό Πέλαγος , τα Θαλάσσια σύνορα με την Τουρκία , το λιμάνι μας με την 

γεωστρατηγική και γεωπολιτική   θέση  του και πάνω από όλα ότι ο Έβρος  δικαιούται 
επιτέλους αυτό που του ανήκει , σύμφωνα και με το ανωτέρω ιστορικό δημιουργεί αίσθηση 

δικαίου και απαίτηση να γίνει η Λιμενική Ακαδημία στην Αλεξανδρούπολη. 

Σε περίπτωση μεγάλου χρονικού διαστήματος μέχρι την εγκατάσταση της είναι δυνατή η 

ίδρυσή της (ανέξοδα) και η διερεύνηση μετεγκατάστασης της Σχολής Λιμενοφυλάκων στην 
Αλεξανδρούπολη. 



Η άσκηση ηθικής πολιτικής απαιτεί ο νυν Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας να μην διερευνά 

ΑΛΛΟ ΤΟΠΟ για την εγκατάσταση της Λιμενικής Ακαδημίας με όλα όσα έχουν συμβεί μέχρι 
τώρα κατά τα άνω θωρακίζοντας ακόμη περισσότερο τα σύνορά μας ». 

  Με το τέλος της εισήγησής του, ο κ. Πρόεδρος, προτείνει την έκδοση  ψηφίσματος, για την 

ίδρυση Λιμενικής Ακαδημίας στην Αλεξανδρούπολη. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Το Δ.Σ μετά από ανταλλαγή διαφόρων γνωμών, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του κ. 

Προέδρου, με την οπαία γίνεται πλήρης τεκμηρίωση του αιτήματός τους, βλέποντας και τις 

διατάξεις του Π.Δ. 75/2011(ΦΕΚ 182/Α/22-8-2011) «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και 

Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας» 

Αποφασίζει Ομόφωνα 

Εγκρίνει την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος για την ίδρυση Λιμενικής Ακαδημίας στην 

Αλεξανδρούπολη : 

« ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ» 

Η υλική υποδομή ο ώριμος φάκελος, η ύπαρξη έκτασης 148.000 τ.μ. υφισταμένη κατά 

κυριότητα στο υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας με μοναδικό σκοπό την ίδρυση της Λιμενικής 
Ακαδημίας , το Θρακικό Πέλαγος , τα Θαλάσσια σύνορα με την Τουρκία , το λιμάνι μας με την 

γεωστρατηγική και γεωπολιτική   θέση  του και πάνω από όλα ότι ο Έβρος  δικαιούται 

επιτέλους αυτό που του ανήκει , σύμφωνα και με το ανωτέρω ιστορικό δημιουργεί αίσθηση 
δικαίου και απαίτηση να γίνει η Λιμενική Ακαδημία στην Αλεξανδρούπολη. 

Σε περίπτωση μεγάλου χρονικού διαστήματος μέχρι την εγκατάσταση της είναι δυνατή η 

ίδρυσή της (ανέξοδα) και η διερεύνηση μετεγκατάστασης της Σχολής Λιμενοφυλάκων στην 

Αλεξανδρούπολη. 

Η άσκηση ηθικής πολιτικής απαιτεί ο νυν Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας να μην διερευνά 
ΑΛΛΟ ΤΟΠΟ για την εγκατάσταση της Λιμενικής Ακαδημίας με όλα όσα έχουν συμβεί μέχρι 

τώρα κατά τα άνω θωρακίζοντας ακόμη περισσότερο τα σύνορά μας ». 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 30/ 2016 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   Ακριβές Απόσπασμα 

που βγήκε για υπηρεσιακή χρήση 
 

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

          ΤΗΣ  ΠΕΔ ΑΜ-Θ 

 

      ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ               ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 

……………………………………………………………………………………. 

 

 


