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7ο	 ΔΣ	 Δήμου	 Αλεξανδρούπολης	 –	
13/04/2011	
17.58 
Αρχίζει η προσέλευση των δημοτικών συμβούλων. 
 
18.14 
Αρχίζει η συνεδρίαση. Γίνεται καταμέτρηση των παρόντων συμβούλων. 
 
 
18.22 

Αρχίζουμε	με	δύο	έκτακτα	θέματα	και	ένα	τακτικό:	
1) Ορισμός εκπροσώπου στην Επιτροπή Ρύθμισης της ΤΕΔΚ … 
Έχει προταθεί ο κος Ουζουνίδης που είναι και στην επιτροπή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. 
2) … 
3) Παραλαβή μελετών και τευχών δημοπράτησης Α Βρεφονηπιακού Σταθμού (τίθεται σαν τακτικό 
θέμα) 
Συνεχίζουμε	με	μία	αίτηση:	
Αίτηση απ´το Γραφείο Φυσικής αγωγής για συνδρομή σε ένα τουρνουά παιδιών δημοτικού 
σχολείου που θα γίνει στα μέσα Μάιου. Ζητούν 2.000 ευρώ, καλύπτει ο δήμος τα 700 ευρώ (για 
όλα τα έξοδα πλην των καπέλων) 
 
18.25 

Προ	ΗΔ	αίτηση	του	προέδρου	της	Καβησού.	
Το ΔΣ συμφωνεί για πρόσθετο δρομολόγιο 1 φορά την εβδομάδα για την Καβησό, αρκεί να μην 
υπάρχει πρόβλημα με τα ΚΤΕΛ. 
Ο κος Γκότσης ζήτησε για Πυλαία, Μελία και Καβησό το θέμα να το δει συνολικά ο δήμος. 
Ο κος Δευτεραίος είπε ότι με το ΚΤΕΛ θα υπάρχει πρόβλημα έτσι και αλλιώς, να πει το ΔΣ ότι το 
θέλει να γίνει. 
 
18.29 
Το λόγο έλαβε ο κος Λαμπάκης. Αναφέρθηκε στο πάρκο Παρμενίωνα και στο πρόσφατο ταξίδι του 
στην Αθήνα. 
Ο αντ/γος κος Κουτρουμπέλης δεσμεύτηκε να δώσει την προσωρινή χρήση μόλις παραλάβει 
φάκελο με τα δικαιολογητικά. 
Ακολούθησε σύσκεψη με τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας ο οποίος σε 5 λεπτά παρέκαμψε τη 
διαδικασία του φάκελου. 
Ο στρατός ζητούσε πρώτα την πολεοδόμηση Ιωάννου και Ζήση, που θα έπρεπε να περάσει απο 
ΣΧΟΠ, κάτι που θα έπαιρνε πάνω από 2 χρόνια. 
 
18.33 
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Θέμα	14	Προσωρινή	διακοπή	εργασιών	σε	Παρμενίωνα.	
Το λόγο έλαβε ο κος Γρηγοριάδης. Ρώτησε αν υπάρχει πρωτόκολλο παραλαβής που να ορίζει ότι 
το στρατόπεδο θα γίνει Πάρκο. 
Ο κος Μαστορόπουλος ανέφερε το ιστορικό του Πάρκου και την παραχώρηση κατά χρήση πάλι 
στο Δήμο. 
Στήθη αίθουσα μόλις μπήκε ο κος περιφερειάρχης, Άρης Γιαννακίδης. 
 
18.37 
Ο κος Γιαννακίδης χαιρέτισε το κοινό ΔΣ. Ζήτησε τη συνεργασία όλων ώστε να ενεργοποιηθούν 
όλες οι παραγωγικές δυνάμεις της περιφέρειας. 
Πιστεύει πως αν αναγάγει η χώρα, η περιφέρειά μας θα είναι σε έναν καλό δρόμο. 
Ευχήθηκε καλή πορεία και συνεργασία σε όλους. 
Ο κος δήμαρχος καλωσόρισε το. Κο Γιαννακίδη. Ανέφερε ότι τον εξέπληξε θετικά η μέχρι τώρα 
συνεργασία τους, είναι άνθρωπος γνώστης των προβλημάτων και δεν κοιτά κόμματα. 
Αυτοδιοικητικοί άντρες σαν τον κο Γιαννακίδη είναι πολύτιμοι. 
 
18.37 
Ο κος Γιαννακίδης ανέφερε ότι οι παρεμβάσεις που γίνονται στον Έβρο απ’το ΕΣΠΑ ανέρχονται 
στα 200 εκατομμύρια ευρώ. 
 
18.58 
Συνεχίζει ο κος Γρηγοριάδης ρωτώντας τον κο Μαστορόπουλο αν χάθηκε ποτέ η χρήση του 
Παρμενίωνα. 
Ο κος Λαμπάκης είπε πως έχει χαθεί η χρήση και για αυτό γίνονται οι ενέργειες. 
Ο κος Γρηγοριάδης είπε ότι στο πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής δεν υπάρχει ο όρος της 
πενταετίας όπως είχε πει παλαιότερα ο κος Λαμπάκης. 
Ο κος Δευτεραίος ρώτησε αν στα 81 στρέμματα που θα είναι πάρκο αν θα προσαρμοστεί η 
παλαιότερη μελέτη. 
Ο κος Μαστορόπουλος είπε ότι σταματούν οι εργασίες προσωρινά στο πάρκο μέχρι να ληφθεί η 
απόφαση παραχώρησης απ´τον στρατό. 
Ακόμα, περνούν οι τρεις χρήσεις για το χώρο. Γίνονται 4 οικοδομικά τετράγωνα (31 στρέμματα) 
όπου μπορούν να χτιστούν 6 μεγάλα κτίρια σχολικά. Τα παλιά κτίρια του στρατού διατηρούνται 
(1.000 τμ δόμησης). Με το συντελεστή δόμησης που δίνεται στο χώρο περισσεύουν άλλα 800 τμ. 
Οτιδήποτε άλλο χτιστεί εκεί θα είναι ισόγειο και θα αφορά σε χρήση σχετική με το πάρκο. 
Χωρίζεται χώρος για αθλητικές εγκαταστάσεις (17 στρ.) όπου μπορούν να κτιστούν 150 τμ 
αποδυτήρια. 
Ο στρατός δεν έχει πρόβλημα με την αλλαγή χρήσης σε σχολεία και αθλητικούς χώρους. 
Ο κος δήμαρχος είπε ότι το σιντριβάνι διαμέτρου 60 μ μειώνεται σε 20 μ. 
Ο κος Κογιομτζής ρώτησε τι γίνεται με την εργολαβία και το κόστος της επένδυσης. 
Ο κος Μαστορόπουλος είπε ότι δεν έχει υπολογιστεί ακόμα το νέο κόστος. 
Ο κος Λαμπάκης είπε ότι ο ο εργολάβος συνεργάζεται με το δήμο και περιμ´ενει την τροποποίηση 
του σχεδίου για να βγει το νέο κόστος. 
Ο κος Γερακόπουλος ρώτησε αν ο στρατός παίρνει κάτι στο πάρκο, για να λάβει την απάντηση πως 
όχι, παίρνει έκταση στο στρατόπεδο Ζήση. 
Ο κος Ραπτόπουλος ρώτησε αν υπάρχει πρόβλημα με την αλλαγή της εργολαβιά και αν πρέπει να 
γίνει νέα δημοπρασία. 
Ο κος Μαστορόπουλος είπε ότι δεν έχει επέλθει αλλαγή στην Εργολαβία (λεπτομέρειες θα 
προστεθούν αργότερα) 
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Ο κος Γρηγοριάδης είπε ότι είναι εναντίον στην αλλαγή χρήσης. Σχολεία εκεί μπορεί να πάρει και 
5 χρόνια να κατασκευαστούν εκεί. 
Ο κος Κογιομτζής είπε ότι συμφωνεί για τα 30 στρέμματα για σχολεία. Ήταν στο πρόγραμμα και 
πάντα ειν´ανι θετικό να υπάρχουν οικόπεδα για σχολεία. 
Ο κος Δευτεραίος είπε ότι η παράταξή του το ψηφίζει γιατί μέσα στην εργολαβία θα κτιστούν και 
τα σχολεία και δεν θα χρειαστεί να δοθούν με ΣΔΙΤ. 
Ο κος Λαμπάκης ζήτησε απ’τον κο Γρηγοριάδη να ψηφίσει θετικά και να αφήσει τους εγωισμού 
ώστε να λυθεί για τα επόμενα 50 χρόνια το πρόβλημα των σχολείων και να μην υπάρχει πρόβλημα. 
Υπάρχει περίπτωση να έχει πρόβλημα και να καθυστερήσει η εκτέλεση του έργου και να χρειαστεί 
να περάσει το έργο από ΣΧΟΠ με αποτέλεσμα να καθυστερήσει 2 χρόνια. 
Ο κος Γρηγοριάδης είπε ότι δίπλα είναι το στρατόπεδο Ζήση στο οποίο προβλέπεται χώρος για 
σχολεία, το ίδιο και στο ΚΕΓΕ και σε άλλους χώρους. 
Ο κος Κογιομτζής ζήτησε το λόγο επί προσωπικού. Ανέφερε ότι έχουν γίνει 200 αίθουσες ενώ η 
παράταξη του κου Γρηγοριάδη έφερνε συνέχεια σχέδια χωρίς να έχει ούτε ένα οικόπεδο έτοιμο για 
να κατασκευαστεί σχολείο. 
Ο κος πρόεδρος ζήτησε να αφεθεί το θέμα για ένα τέταρτο και να αφήσουν όλοι τις αψιμαχίες και 
να ψηφίσουν θετικά. 
19.04 

Θέμα	3ο		
Ο κος Λαμπάκης ανέφερε ότι το βιβλίο είχε μοιραστεί. Είναι ένα βιβλίο ζωής του συγγραφέα. Ο 
κος δήμαρχος είπε ότι έγινε 16 αντίγραφα και μοιρ´αστηκαν στο ΔΣ. 
Η αντιπολίτευση είπε ότι δεν έχει λάβει αντίτυπα. Έχουν λάβει κάποιοι από την συμπολίτευση. 
Ο κος Λαμπάκης ανέφερε για το περιεχόμενο του βιβλίου. Θα χρηματοδοτηθέι, θα εκτυπωθούν 
2.500 στα ελληνικά και 1.500 στα αγγλικά. Προτείνει να δοθούν 7.000 ευρώ από τα 15.000 που 
κοστίζει η εκτύπωση. 
Ο κος Λαμπάκης υποσχέθηκε να το μοιράσει ως την Παρασκευή. 
Ψηφίζεται ομόφωνα. 
Ο κος Λασκαράκης ζήτησε να προσφέρει δωρεάν το βιβλίο του σε όλους τους συμβόυλους. Ο κος 
Αγγλιάς είπε θα φέρει το θέμα σε επόμενο ΔΣ 
19.05 

Θέμα	4	
Ψηφίζεται κατά πλειοψηφία με 2 κατά (Λαϊκή Συσπείρωση) 
19.09 

Θέμα	5	
Ψηφίζεται ομόφωνα 
19.10 

Θέμα	6	
Αποσύρεται για κάποιες διευκρινήσεις 
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Θέμα	7		
Ψηφίζεται ομόφωνα 
19.11 

Θέμα	8	
Ο κος Βαμβακερός και αναπληρωματικός ο κος Φαλέκας 
Ψηφίζεται ομόφωνα 
19.11 

Θέμα	9	
Ο κος Γκότσης είπε ότι ξεπεράστηκε το πρόβλημα. 
Ψηφίζεται ομόφωνα. 
19.23 

Θέμα	10	
Η κα Τρέλλη είπε ότι το θέμα των κουνουπιών είναι θέμα δημόσιας υγείας. Το θέμα αυτό πρέπει να 
το υλοποιούν οι δημόσιες υπηρεσίες. Πέρσι είχαμε 37 θύματα στην Μακεδονία από τα κουνούπια. 
Δεν πρέπει να δοθεί σε ιδιώτη. 
Το ποσό που έχει δοθεί στηνΠεριφέρεια είναι λίγο. Πρέπει να δημιουργηθέι Κέντρο 
Καταπολέμησης Κουνουπιών. Προτείνει να αυξηθεί κατά 50% ο προϋπολογισμός και η παράταξη 
θα καταψηφίσει. 
Ο κος Γκότσης ανέφερε στοιχέια από την εισήγησή του για το θέμα. Είπε ότι δεν είναι δυνατον να 
μη γίνει φ´ετος καμία καταπολέμηση στις προνύμφες. Έχουμε 800 χλμ κανάλια στη δημοτική 
ενότητα Φερών. Χρησιμοποιούνται φάρμακα συμβατά με τις λίστες του υπουργείου. 
Ο κος Γρηγοριάδης ρώτησε τι ποσό ξόδευε ο νομός παλαιότερα. 
Ο κος Κογιομτζήσ είπε ότι ποτέ δεν έστειλε χρήματα το υπουργείο υγείας πλην του 2006-2009 από 
ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Η νομαρχία από πόρους της ξόδευε 200.000 ευρώ. Τα 1.000.000 ευρώ 
για όλη την περιφέρεια είναι πάρα πολύ λίγα. 
Είναι απαραίτητο να γίνει. Το υπουργείο υγείας έδωσε την άδεια για πρώτη φορά φέτοσ να 
σκοτώνονται και τα ενήλικα κουνούπια, αντιμετώπιση που κοστίζει λιγότερα. Η παράταξη θα 
στηρίζει και ζητά να υπάρξουν οι περισσότερες παρεμβάσεις στην περιοχή μας που αντιμετωπίζει 
το μεγαλύτερο πρόβλημα. 
Ο κος Δευτεραίος είπε ναι στον ψεκασμό αλλ´α την ευθύνη να έχει το κράτος. Κρούσματα 
ελονοσίας έχουν 15 χρόνια να παρουσιαστούν στην περιοχή μας. Είπε όχι στους ψεκασμούς από 
ιδιώτες, παλαιότερα είχε διαπιστωθεί ψεκασμός με νερό από ιδιώτη. 
Ο κος Γιαννέλος ρώτησε αν υπάρχει συννενόηση με ν Τουρκική πλευρά. 
Ο κος Λασκαράκης είπε ότι λείπουν πολλές εισηγήσεις. Ζήτησε να μην επαναληφθεί. 
Ψηφίζεται κατά πλειοψηφία με 3 αρνητικά (Λαϊκή Συσπείρωση) 
19.26 

Θέμα	11	
Οι κκ Μαυρίδης και Τερζής ορίζονται στις επιτροπές. 
19.32 
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Θέμα	12	&	13	
Εισηγητής του θέματος ο κος Βαμβακερός. 
Οι υπηρεσίες μόνες τους συντάσσουν τα τεύχη για την περιφέρεια. Η μελέτες δεν είναι στα χέρια 
των συμβούλων γιατί οι μηχανικοί τις προσαρμόσουν αφού μέχρι την Παρασκευή πρέπει να 
φύγουν για ν περιφέρεια. Μόλις είναι έτοιμες θα μοιραστούν στους συμβούλους. 
Οι μελέτες θα υπογραφούν από μηχανικό της υπηρεσίας και θα επικυρωθούν από την κα Μπρίκα. 
Ο κος Κογιομτζής ζήτησε να μην επαναληφθεί αυτό, να γίνεται το ΔΣ όταν όλα είναι έτοιμα. 
Ο κος Λαμπάκης είπε ότι αυτές τις 100 μέρες πέρασε η αρχή από ένα Γολγοθά. Δε θα είναι έτσι το 
πράγμα, θα διορθωθεί η κατάσταση. 
Ο κος Βαμβακερός είπε ότι είχαν το άγχος να ξεπεραστεί το ιδιοκτησιακό. 
Ψηφίζεται κατά πλειοψηφία, λευκό απ´το κο Ραπτόπουλο γιατί θεωρεί ότι οι 608 χιλ. ευρώ είναι 
πολλά χρήματα.  
19.34 

Διάλειμμα	10	λεπτών.	Εκκρεμεί	η	ψήφιση	του	θέματος	14.	
 
19.54 
Συνεχίζεται η συνεδρίαση. 
20.01 

Ψηφοφορία	για	το	θέμα	14	
Ο λόγος στον κο Σεραφειμίδης. 
Η παράταξή του έχει πολλούς λόγους να καταψηφίσει το θέμα. Παρακάλεσε να προσεχθεί ο τόνος 
της φωνής του δημάρχου. Αλλιώς το σχεδίασε και αλλιώς ήθελε να το κάνει. 
Παρόλα αυτά θα υπερψηφίσουν. 
Ο κος Γρηγοριάδης είπε ότι ήταν πολιτική απόφαση να γίνει ότι έγινε στο πάρκο Παρμενίωνα. 
Ξέρει τις δυσκολίες αν υπάρχουν αντίθετες απόψεις, αν και συνεχίζουν να πιστεύουν ότι είναι 
λάθος, ψηφίζουν θετικά στο θέμα. 
 
Ψηφίζεται ομόφωνα το θέμα. 
 


