
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
     ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                            Αλεξανδρούπολη   20.2.2012 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                       Αριθ. Πρωτ. 12.66 
 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 
   Καλούνται τα µέλη  του Δηµοτικού Συµβουλίου του Δήµου Αλεξανδρούπολης, όπως την   
24.2.2012  ηµέρα Παρασκευή     και ώρα  18.00΄    προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σε   ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα 
παρακάτω θέµατα: 
 
 

1. Διάφορες Ενηµερώσεις  -  Αιτήσεις 
2. Έναρξη διαδικασίας απαλλοτρίωσης τµηµάτων ακινήτων για την υλοποίηση του έργου: 

«Κατασκευή Περιφερειακού Δρόµου». (εισηγ. κ. Δήµαρχος). 
3. Παράταση ανοικοδόµησης δηµοτικών οικοπέδων, βάσει του άρθρου 284 του Ν. 

3852/2010. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος). 
4. Συγκρότηση Επιτροπής για την κατάρτιση πίνακα υποψηφίων συµµετοχής στο 
διαγωνισµό ανάδειξης υποτρόφου του Κληροδοτήµατος του ζεύγους: «Βασιλείου Ν. 
Φωτίου και Χαρίκλειας το γένος Χατζησάββα». (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος). 

5. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων και προµηθειών. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος). 
6. Συγκρότηση Επιτροπής σύµφωνα µε το Π.Δ. 23/2000 «Χαρακτηρισµός χώρων αιγιαλού 
και παραλίας ως πολυσύχναστων», για το έτος 2012. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος). 

7. Ορισµός µέλους Δηµοτικού Συµβουλίου ως αναπληρωτή του Προεδρεύοντος Δηµάρχου 
στην τριµελή επιτροπή χορήγησης παραγωγικών βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές 
Λαϊκής Αγοράς. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος). 

8. Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών. (εισηγ. κ. 
Ξαθνόπουλος). 

9. Χορήγηση Αδειών Υπαίθριου Πλανόδιου Εµπορίου έτους 2012 (Α.Δ.Σ. 915/2011). 
(εισηγ. κ. Χαρταµπάς Κων/νος). 

10. Ορισµός Υπολόγων διµήνου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2012 των Προνοιακών 
Επιδοµάτων. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος). 

11. Έγκριση χορήγησης ή µη άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου (καντίνας)  
στον ΜΑΧΑΝΟΥΤΟΓΛΟΥ ΟΡΧΑΝ του  ΜΟΥΣΤΑΦΑ. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος). 

12.  Επιβολή προστίµων για υπαίθρια διαφήµιση σε απαγορευµένους χώρους. (εισηγ. κ. 
Ξανθόπουλος). 

13.  Επιβολή προστίµου για εκπρόθεσµη καταβολή ΕΤΑΚ και ΦΑΠ Δηµοτικής Ενότητας 
Τραϊανούπολης. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος). 

14.  Διαγραφή προστίµου αυθαίρετης κατασκευής στο Κατάστηµα Ιδιοκτησίας ΑΝΔΡΩΝΗ 
ΠΑΣΧΑΛΗ. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος). 

15.  Διαγραφή οφειλών από χρηµατικό κατάλογο σχετικά µε επιχειρήσεις που υπόκεινται 
στην  καταβολή τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων. (εισηγ. κ.  Ξανθόπουλος). 

16. Ενίσχυση µονάδων Ειδικής Αγωγής για τη συµµετοχή τους στις Εκδηλώσεις των 
Ελευθερίων 2012. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος). 



17.  Έγκριση ανάληψης χρέους ασφαλιστικών εισφορών ύψους 1.826,45 ευρώ χρήσης 2010 
της υπό εκκαθάρισης επιχείρησης του Δήµου ΔΗΚΕΑΛ. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος). 

18. Διαγραφή οφειλής Π.Ο.Ε. για τέλη Λαϊκής Αγοράς Φερών. (εισηγ. κ.Γκότσης).  
19.  Αποδοχή δωρεάς ποσότητας πετρελαίου 2.000 λίτρων για τις ανάγκες θέρµανσης του 
Γυµνασίου Φερών. (εισηγ. κ. Δήµαρχος). 

20. Η απευθείας εκµίσθωση στην ΑΤΕ χώρου για τοποθέτηση ΑΤΜ. (εισηγ. κ. Δήµαρχος). 
21. Παραχώρηση χώρου στο Κέντρο Νεότητας έναντι γηπέδου «ΦΩΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ» για 
Κοινωνικό Ιατρείο και Κοινωνικό Φαρµακείο µε γραµµατειακή υποστήριξη. (εισηγ. κ. 
Δήµαρχος). 

22.     1. Αποδοχή των όρων της Ανοιχτής Πρόσκλησης (Κωδικός Πρόσκλησης : 4) της 
Γενικής Γραµµατέως Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων του Υπουργείου 
Εργασίας & Κοινωνικής  Ασφάλισης. 

          2. Έγκριση Υποβολής Αίτησης – Φακέλου για την επιβεβαίωση   Διαχειριστικής 
Επάρκειας της Αναπτυξιακής Σύµπραξης. 

          3. Δέσµευση για απόφαση έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών µετά τη συγκρότηση 
σε σώµα του Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Σύµπραξης.» (εισηγ. κ. Βαµβακερός). 

23. Έγκριση συµµετοχής του Δήµου Αλεξανδρούπολης στην Αναπτυξιακή Σύµπραξη µε 
σκοπό την υποβολή, από αυτήν, Σχεδίου Δράσης στο πλαίσιο της Δράσης 3: «Τοπικές 
δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες µονάδες» της Κατηγορίας Παρέµβασης 1: 
«Πρόληψη και αντιµετώπιση του κοινωνικού αποκλεισµού ευπαθών οµάδων του 
πληθυσµού», του Θεµατικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωµάτωση του 
συνόλου του ανθρώπινου δυναµικού σε µια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Τοµεακού 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου» για την προγραµµατική 
περίοδο 2007 – 2013». (εισηγ. κ. Βαµβακερός). 

24. Έγκριση υποβολής πρότασης στα πλαίσια της πρόσκλησης 09/ΕΥΕ.ΓΓΙΦ. (εισηγ. κ. 
Βαµβακερός). 

25.  Έγκριση συµµετοχής του Δήµου Αλεξανδρούπολης στο Δίκτυο Πράσινων Ελληνικών 
Πόλεων -  Green Greek Cities. (εισηγ. κ. Φαλέκας). 

26. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στους Νοµικούς Συµβούλους του Δήµου για την 
άσκηση ενδίκων µέσων κατά του υπ’ αριθµ. 361/11 α΄ απογράφου εκτελεστού µετά της 
από 7.11.2011 επιταγής προς πληρωµή της µε αριθ. 132/10 απόφ. του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Αλεξ/πολης. (εισηγ. κ. Παπατζελίδης). 

27. Έγκριση της αριθ. 12/2012 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής µε θέµα: «Άσκηση ή µη 
ενδίκων µέσων επί διαταγών πληρωµής των: α) Λεπτίδου Μαρίας και β) Χατζή Μαρίας. 
(εισηγ. κ. Παπατζελίδης). 

28.  Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθµίσεων. (εισηγ. κ. Ουζουνίδης). 
29. Λειτουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων. (εισηγ. κ. Γερακόπουλος). 
30.  Λήψη απόφασης για συγχωνεύσεις ή µη σχολικών µονάδων. (εισηγ. κ. Γερακόπουλος). 
31. Έγκριση αναµόρφωσης προϋπολογισµού οικ. έτους 2012, του ΝΠΔΔ 

«ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ». (εισηγ. κ. Ζητάκης). 
32. Έγκριση ψήφισης πίνακα οφειλών του ΝΠΔΔ «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ». (εισηγ. κ. 
Ζητάκης). 

33. Έγκριση αναµόρφωσης προϋπολογισµού οικ. έτους 2012 του ΝΠΔΔ «ΑΠΟΚΔΑ»  
(εισηγ. κ. Ζιώγας). 

34. Έγκριση µετάβασης Αντιδηµάρχου Τραϊανούπολης-Ενέργειας & Φυσικών Πόρων κ. 
Φαλέκα, στην Αθήνα, για τη συµµετοχή τους σε ηµερίδα, στο Κέντρο Ανανεώσιµων 
Πηγών Ενέργειας. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος). 

35. Έγκριση Οδοιπορικών Δηµάρχου. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος). 
36. 3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος. (Εισηγ.Γερακόπουλος Χρ.) 
37. Έγκριση συγκριτικού πίνακα της µελέτης «Ανάπλαση παραλιακής ζώνης» Δήµου 
Αλεξ/πολης. (Εισηγ.Μπρίκα Αικ.) 



38. Υποβολή προτάσεων στο ΕΣΠΑ για το έργο: «Αναβάθµιση υφισταµένων υποδοµών, 
εξοπλισµού και λειτουργίας βρεφονηπιακών και παιδικών σταθµών του Δήµου 
Αλεξανδρούπολης». (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.) 

39. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. – Ισοζυγίου του έργου: «Κατασκευή Αγροτικής Οδοποιΐας 
Δηµοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης». (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.) 

40. Έγκριση 4ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Απαλού» (Εισηγ. 
Παπαντωνίου Ι.) 

41. Έγκριση παράτασης του έργου: «Κατασκευή σηµάνσεων διαβάσεων οδών». (Εισηγ. 
Παπαντωνίου Ι.) 

42. Γνωµοδότηση για τον καθαρισµό οριογραµµών υδραυλικής µελέτης, τµήµατος ρέµατος 
στη Μελία Φερών, Δήµου Αλεξανδρούπολης. (Εισηγ. Καναρίδης Ευάγγ.) 

43. Έγκριση παράτασης του έργου: «Ανέγερση Β’ ΚΑΠΗ». (Εισηγ. Καναρίδης Ευάγγ.) 
44. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής  παραλαβής του έργου: «Κατασκευή κοιµητηρίων 
Μάκρης» (Εισηγ. Αδαµάκης Φ.) 

45. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαµόρφωση 
µπαζότοπων Χιλής» (Εισηγ. Αδαµάκης Φ.) 

46. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 
«Ασφαλτόστρωση οδού προς Δίκελλα» (Εισηγ. Αδαµάκης Φ.) 

47. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή 
ποδηλατοδρόµου» (Εισηγ. Αδαµάκης Φ.) 

48. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή 
διαδρόµων και επέκταση ύδρευσης Β΄ νεκροταφείου» (Εισηγ. Αδαµάκης Φ.) 

49. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή 
ρείθρων διαβάσεων σε αγροτικούς δρόµους Δηµοτικών Διαµερισµάτων». (Εισηγ. 
Αδαµάκης Φ.) 

50. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση 
Ο.Τ. 39Α εκκλησίας τιµίου σταυρού» (Εισηγ. Αδαµάκης Φ.) 

51. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή 
περίφραξης γηπέδων Παλαγίας & Χιλής». (Εισηγ. Αδαµάκης Φ.) 

 
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
 

Θεόδωρος Αγγλιάς 
 











ΘΕΜΑ 
 

5. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων και προµηθειών. (εισηγ. 
κ. Ξανθόπουλος). 

 
 

Δεν υπάρχει εισήγηση 
 

















ΘΕΜΑ 
 

10. Ορισµός Υπολόγων διµήνου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2012 των 
Προνοιακών Επιδοµάτων. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος). 

 
 

Λείπουν οι εισηγήσεις 





























ΘΕΜΑ 
 

17. Έγκριση ανάληψης χρέους ασφαλιστικών εισφορών ύψους 
1.826,45 ευρώ χρήσης 2010 της υπό εκκαθάρισης επιχείρησης του 
Δήµου ΔΗΚΕΑΛ. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος). 

 
 

Δεν υπάρχει εισήγηση 
	  













ΘΕΜΑΤΑ 
 

22. 1. Αποδοχή των όρων της Ανοιχτής Πρόσκλησης (Κωδικός 
Πρόσκλησης: 4) της Γενικής Γραµµατέως Διαχείρισης Κοινοτικών 
και άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής  
Ασφάλισης. 
2. Έγκριση Υποβολής Αίτησης – Φακέλου για την επιβεβαίωση   
Διαχειριστικής Επάρκειας της Αναπτυξιακής Σύµπραξης. 
3. Δέσµευση για απόφαση έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών 
µετά τη συγκρότηση σε σώµα του Δ.Σ. της Αναπτυξιακής 
Σύµπραξης.» (εισηγ. κ. Βαµβακερός). 

23. Έγκριση συµµετοχής του Δήµου Αλεξανδρούπολης στην 
Αναπτυξιακή Σύµπραξη µε σκοπό την υποβολή, από αυτήν, 
Σχεδίου Δράσης στο πλαίσιο της Δράσης 3: «Τοπικές δράσεις 
κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες µονάδες» της Κατηγορίας 
Παρέµβασης 1: «Πρόληψη και αντιµετώπιση του κοινωνικού 
αποκλεισµού ευπαθών οµάδων του πληθυσµού», του Θεµατικού 
Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωµάτωση του συνόλου του 
ανθρώπινου δυναµικού σε µια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του 
Τοµεακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη του 
Ανθρώπινου» για την προγραµµατική περίοδο 2007 – 2013». 
(εισηγ. κ. Βαµβακερός). 

 
Δεν υπάρχουν εισηγήσεις 

	  





















ΘΕΜΑ 
 

27. Έγκριση της αριθ. 12/2012 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής µε 
θέµα: «Άσκηση ή µη ενδίκων µέσων επί διαταγών πληρωµής των: 
α) Λεπτίδου Μαρίας και 
β) Χατζή Μαρίας. (εισηγ. κ. Παπατζελίδης). 

 
 

Δεν υπάρχει εισήγηση 
 







ΘΕΜΑΤΑ 
 

29. Λειτουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων. (εισηγ. κ. 
Γερακόπουλος). 

30. Λήψη απόφασης για συγχωνεύσεις ή µη σχολικών µονάδων. 
(εισηγ. κ. Γερακόπουλος). 

 
 

Δεν υπάρχουν εισηγήσεις 





















ΘΕΜΑΤΑ 
 

33. Έγκριση αναµόρφωσης προϋπολογισµού οικ. έτους 2012 του 
ΝΠΔΔ «ΑΠΟΚΔΑ»  (εισηγ. κ. Ζιώγας). 

34. Έγκριση µετάβασης Αντιδηµάρχου Τραϊανούπολης-Ενέργειας & 
Φυσικών Πόρων κ. Φαλέκα, στην Αθήνα, για τη συµµετοχή τους 
σε ηµερίδα, στο Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. (εισηγ. 
κ. Ξανθόπουλος). 

35. Έγκριση Οδοιπορικών Δηµάρχου. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος). 
 
 

Δεν υπάρχουν εισηγήσεις 





































































ΘΕΜΑ 
 

38. Υποβολή προτάσεων στο ΕΣΠΑ για το έργο: «Αναβάθµιση 
υφισταµένων υποδοµών, εξοπλισµού και λειτουργίας 
βρεφονηπιακών και παιδικών σταθµών του Δήµου 
Αλεξανδρούπολης». (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.) 

 
 

Δεν υπάρχει εισήγηση 
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	20120224.7ο.ΔΣ.Θέμα.25.Σελ.02
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	20120224.7ο.ΔΣ.Θέμα.39.Σελ.02
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	20120224.7ο.ΔΣ.Θέμα.40.Σελ.06
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	20120224.7ο.ΔΣ.Θέμα.40.Σελ.11
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	20120224.7ο.ΔΣ.Θέμα.42.Σελ.01
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	20120224.7ο.ΔΣ.Θέμα.44.Σελ.06
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