
 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                        Αλεξανδρούπολη  20/04/2012 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                  Αριθ. Πρωτ. 31624 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
   Καλούνται τα µέλη  του Δηµοτικού Συµβουλίου του Δήµου Αλεξανδρούπολης, 
όπως την   25/04/2012  ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 15:30  προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σε     ΤΑΚΤΙΚΗ     συνεδρίαση, για συζήτηση και 
λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέµατα: 
 
 
1. Διάφορες Ενηµερώσεις  -  Αιτήσεις 

2. Τροποποίηση – συµπλήρωση της αριθ. 265/2011 Α.Δ.Σ. µε θέµα «Έγκριση 

συνοµολόγησης δανείου ποσού 980.000 ευρώ για την αποπεράτωση του έργου: 

«Κατασκευή Κλειστού Κολυµβητηρίου Αλεξ/πολης». (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος 

Χρ.). 

3. Συµµετοχή του Δήµου στη διαδικασία προς την Εθνική Κεφαλαίου Α.Ε ως 

διαχειρίστριας της περιουσίας της αλλαντοβιοµηχανίας Θράκης Α.Ε Φερών , 

στη εκποίηση του ακινήτου 1.1.96 τ. µ µετά των εν αυτώ κτισµάτων του 

εργοστασίου σύµφωνα µε την ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ 6Η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ Ε 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ 

ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ της ως άνω διαχειρίστριας και 

εξουσιοδότηση προς τον κ. Δήµαρχο για τη συµµετοχή και προσφορά ενώπιον 

της ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α.Ε. στις 16/5/2012.    (Εισηγ. κ.Δήµαρχος) 

4. Λήψη εγγυητικής 500.000 ευρώ από την Συνεταιριστική Τράπεζα Έβρου για 

την συµµετοχή µας στην απόκτησή του εργοστασίου της αλλαντοβιοµηχανίας 

Θράκης Α.Ε  (Εισηγ. κ.Δήµαρχος) 

5. Συνοµολόγηση δανείου ύψους 2.000.000 ευρώ που θ΄ αποτελέσει την  α΄ 

προσφορά του Δήµου προς την διαχειρίστρια Εθνική Κεφαλαίου ΑΕ για την 

απόκτηση του εργοστασίου αλλαντοβιοµηχανίας Θράκης µετά του 

περιβάλλοντος χώρου ήτοι 1.196 τ.µ. στις Φέρες. (Εισηγ. κ. Δήµαρχος) 



6. Ανάθεση σύµβασης έργου στον Διευθυντή της Φιλαρµονικής του Δήµου 

Αλεξανδρούπολης ( κ. Δήµαρχος) 

7. Λήψη απόφασης για την διακοπή εργασιών της  επιχείρησης Αστικής µη 

κερδοσκοπικής εταιρίας µε την επωνυµία «ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ ΘΡΑΚΗΣ»  

(Α.Δ.Σ. 398/2001), (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος). 

8. Έγκριση απαλλαγής υπολόγου, υπαλλήλου της Δ/νσης Κοινωνικής Πρόνοιας. 

(εισηγ. κ. Ξανθόπουλος). 

9. Έγκριση Δαπανών Δηµοσίων Σχέσεων (Εισηγ: κ.Ξανθόπουλος Χρ) 

10. Έγκριση δαπανών δράσεων ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ. (εισηγ. κ. Μακρή).  

11. Έγκριση Δαπανών Εκδηλώσεων «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2012» (Εισηγ: κ. Μακρή). 

12. Εξέταση αίτησης Παπαδόπουλου Νικολάου του Ηλία. (εισηγ. κ. 

Ξανθόπουλος). 

13.  Μίσθωση έκτασης από το Δήµο Αλεξανδρούπολης, στην περιοχή Αγίας 

Παρασκευής Μάκρης, για τη δηµιουργία χώρου στάθµευσης οχηµάτων. (εισηγ. 

κ. Ξανθόπουλος). 

14. Έγκριση των αριθµ. 6 & 8/2012 πρακτικών Επιτροπής Συµβιβαστικής 

Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος). 

15. Έγκριση πρακτικών διαγωνισµού για την ανάδειξη ενός (1)  υποτρόφου του 

κληροδοτήµατος του ζεύγους Βασιλείου Ν. Φωτίου και Χαρίκλειας. (εισηγ. κ. 

Ξανθόπουλος). 

16. Έγκριση Ισολογισµού & Απολογισµού έτους 2011 του Κληροδοτήµατος του 

ζεύγους Βασιλείου Ν. Φωτίου και Χαρίκλειας. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος). 

17. Αναµόρφωση προϋπολογισµού έτους 2012 του Κληροδοτήµατος του ζεύγους 

Βασιλείου Ν. Φωτίου και Χαρίκλειας. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος). 

18. Διαγραφής οφειλής τελών Λαϊκής Αγοράς. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος). 
19. Ανάκληση της αριθ. 59/24.02.2012 απόφασης Δηµοτικού Συµβουλίου «Περί 

συγκρότησης Επιτροπής Ελέγχου Λαϊκών Αγορών». (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος). 

20. Ανάκληση της αριθ.  129/21.03.2012 απόφασης Δηµοτικού Συµβουλίου «Περί  

συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Παραγωγών και Επαγγελµατιών Λαϊκών 

Αγορών». (Εισηγ.κ.Ξανθόπουλος Χρ) 

21. Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Επαγγελµατιών και Παραγωγών Λαϊκών 

Αγορών ( Εισηγ. κ.Ξανθόπουλος Χρ) 



22. Επιστροφή χρηµάτων σε Γκουντιλούδη Παναγιώτη ως αχρεωστήτως 

εισπραχθέντων, από παραβάσεις Κ.Ο.Κ.  (Εισηγ. κ.Ξανθόπουλος Χρ) 

23. Διαγραφή Οφειλών από Παραβάσεις ΚΟΚ (Εισηγ. κ.Ξανθόπουλος Χρ) 

24. Επιστροφή Χρηµάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα                                           

που αφορούν Δηµοτικά Τέλη (ΔΤ), Δηµοτικό Φόρο (ΔΦ) και Τέλος Ακίνητης 

Περιουσίας (ΤΑΠ) στου λογαριασµούς της ΔΕΗ. ( Εισηγ. κ.Ξανθόπουλος Χρ) 

25. Έγκριση διενέργειας της προµήθειας εξοπλισµού για τις ανάγκες λειτουργίας 

των µονάδων ειδικής αγωγής του Δήµου Αλεξανδρούπολης καθώς και των 

τµηµάτων ένταξης Αλεξανδρούπολης και Σαµοθράκης, προϋπολογισµού 

346.350,78 ευρώ µε ανοιχτό διαγωνισµό» (κ.Ξανθόπουλος Χρ) 

26.  Έγκριση Πρακτικών για την ανάδειξη επιτροπής παραλαβής ΕΚΠΟΤΑ                    

( Εισηγ: κ. Ξανθόπουλος Χρ) 

27. Έκθεση Εξόδων-Εσόδων Α’ τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίηση του 

προϋπολογισµού έτους 2012 ( Εισηγ. Κατσιάνης Αθ.) 

28. Έγκριση απόφασης Δ.Σ. του ΑΠΟΚΔΑ Περί συνοµολόγησης δανείου ύψους 

500.000 ευρώ  για την αποπληρωµή οφειλών παλαιότερων χρήσεων και 

παροχή εγγύησης από το Δήµο. ( Εισηγητής κ. Ζιώγας Χρ.) 

29. Άσκηση ή µη ενδίκων µέσων κατά διαταγή πληρωµής [1. Τσακιρούδης 

Γεώργιος ….. 9]( Εισηγ. Παπατζελίδης) 

30. Έγκριση 3ης Αναµόρφωσης Προϋπολογισµού του Ν.Π.Δ.Δ  ΚΕΝΤΡΟ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ) ( Εισηγητής : κ. Ζητάκης Παν) 

31.  Έγκριση της αριθ. 45/2012 και 15/2011 αποφάσεων Δ.Σ. 

ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ, «Καθορισµός Τροφείων Παιδικών Σταθµών». 

(Εισηγητης : κ.Ζητάκης Παν.) 

32. Έγκριση της αριθ. 56/2011 Δ.Σ. ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ «Καθορισµός ποσού 

για την εγγραφή - ετήσια εισφορά στα µέλη του Τµήµατος Κοινωνικής 

Υπηρεσίας (πρώην  ΚΑΠΗ Αλεξανδρούπολης). ( Εισηγητής : κ.Ζητάκης Παν.) 

33. Οικονοµική Ενίσχυση Ενδεούς-Πυροπαθούς Δηµότη (Εισηγ. κ. Γκότσης Ν ) 

34. Παράταση Προγραµµατικής Σύµβασης µε ΟΑΕΔ για την λειτουργία του 

Γραφείου Ανταποκριτή στη Δηµοτική Ενότητα Φερών .( Εισηγ. κ. Γκότση Ν ) 



35. Παραχώρηση δηµόσιας έκτασης για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων 

στους Τσιουτσιούρη Θεοδώρο του Δηµητρίου και Τσιουτσιούρη Ιωσήφ του 

Δηµητρίου ( Εισηγ:κ.Γκότσης Ν) 

36. Καθορισµός των όρων διακήρυξης για την εκµίσθωση του αριθµ.99 

αγροτεµαχίου , έκτασης 9.100 τ.µ στην περιοχή «ΚΑΡΥΔΟΤΟΠΟΣ» Αρδανίου 

και του αριθµ.1361 αγροτεµαχίου έκτασης 3.000 τ.µ στην περιοχή «Μικρό 

Λιβάδι» Αρδανίου ( Εισηγ : Γκότσης Ν) 

37. Θέσπιση Μεταλλίου Τιµής ( Εισήγ: κ. Δήµαρχος) 

38. Μετάβαση Δηµάρχου και Γεν.Γραµµατέα στην Τουρκία για συµµετοχή στις 

εργασίες «Ελληνοτουρκική-Αυτοδιοικητική Συνεργασία» (Εισήγ. κ.Δήµαρχος)  

39. Έγκριση Ονοµατοδοσίας Αίθουσας (πρώην Κέντρου Νεότητας-ΕΑΚ) 

ΜΠΟΥΛΜΠΟΥΤΖΗ (Εισηγ. κ. Δήµαρχος) 

40. Έγκριση συµµετοχής του Δήµου Αλεξανδρούπολης στην συνάντηση εργασίας 

στις 26/04/2012 στο εξωτερικό (Βουλγαρία Dimitrovgrand), στα πλαίσια του 

έργου «CYNOLOGY CENTER» του προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής 

Συνεργασίας» (Εισήγ: κ. Βαµβακερός) 

41. Έγκριση εκπροσώπησης 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 systainable tourism”) στο πλαίσιο του 

Προγράµµατος Νοτιοαναταλική Ευρώπη 2007-2013 & συµµετοχή στη 

συνάντηση εργασίας στις 03-04/05/2012 στο εξωτερικό (Βουλγαρία, Veliko 

Tirnovo). (εισηγ. κ. Βαµβακερός). 

42. Έγκριση Συµµετοχής στην Αναπτυξιακή Σύµπραξη µε την επωνυµία «ΠΡΟ-

ΩΘΗΣΗ » για την υποβολή πρότασης στην πρόσκληση υπ’αριθµ 75 της ΕΔΑ 

ΠΑΜΘ (Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης) (Εισηγ. κ. 

Βαµβακερός  Α ) 

43. Έγκριση συµµετοχής στην Αναπτυξιακή Σύµπραξη µε την επωνυµία 

«ΡΟΜΒΟΣ» για την υποβολή πρότασης στην πρόσκληση υπ’ αριθµ 75 της 

ΕΔΑ ΠΑΜΘ (Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης) (Εισηγ. κ. 

Βαµβακερός  Α ) 

44. Έγκριση συµµετοχής στην Αναπτυξιακή Σύµπραξη µε την επωνυµία 

«ΙΝ.Ε.ΕΜ.» για την υποβολή πρότασης στην πρόσκληση της υπ’αριθµ 75 της 



ΕΑΔ ΠΑΜΘ (Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης) (Εισηγ. κ. 

Βαµβακερός  Α ) 

45. Συγκρότηση διαχειριστικής επιτροπής των σπιτιών Πολιτισµού στον οικισµό 

ΠΑΛΑΓΙΑΣ. (εισηγ. κ. Γερακόπουλος). 

46. 5η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος. (Εισηγ. κ.Γερακόπουλος Χρ.) 

47. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης και δαπάνης κατασκευής του υποέργου 2: 

Μετατόπιση δικτύων οργανισµών κοινής ωφέλειας (δίκτυο ύδρευσης) του 

έργου: «Κατασκευή παράπλευρων δρόµων Εγνατίας Φερών 

(χρηµατοδότησης ΕΣΠΑ 2007-2013)» (Εισηγ. κ.Γερακόπουλος Χρ.) 

48. Έγκριση υποβολής πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραµµα «ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ» (Εισηγ.κ. Μπρίκα Αικατερίνη) 

49. Έγκριση τροποποίησης του ολοκληρωµένου σχεδίου αστικής ανάπλασης του 

Δήµου Αλεξ/πολης ΟΣΑΑ µε ένταξη του έργου: «Οικοπάρκο Αλτιναλµάζη». 

(Εισηγ. κ.Μπρίκα Αικατερίνη) 

50. Έγκριση χορήγηση παράτασης της Προγραµµατικής Σύµβασης για την 

δηµιουργία Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης. (Εισηγ. κ.Μπρίκα 

Αικατερίνη) 

51. Έγκριση χορήγηση παράτασης του έργου: «Επέκταση περίφραξης 

νεκροταφείου και διαµόρφωση κοινόχρηστου χώρου Αισύµης». (Εισηγ. κ. 

Μπρίκα Αικατερίνη) 

52. Έγκριση χορήγηση παράτασης του έργου: «Διάνοιξη και κατασκευή οδών 

Δήµου Αλεξ/πολης».(Εισηγ.κ. Παπαντωνίου Ιωάννης) 

53. Παύση λειτουργίας του ΧΑΔΑ στην θέση ¨Μαυρότοπος¨ του αγροκτήµατος 

Ποτάµου. (Εισηγ.κ. Παπαντωνίου Ιωάννης) 

54. Έγκριση 2ου ΑΠΕ-1ου ΠΚΤΜΝΕ-1ης Συµπληρωµατικής Σύµβασης του 

έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΠΑΛΑΓΙΑΣ»  

(Εισηγ. κ. Καναρίδης Ευάγγελος) 

55. Έγκριση χορήγηση παράτασης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 

ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΠΑΛΑΓΙΑΣ» (Εισηγ. κ.Καναρίδης Ευάγγελος) 

56. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: 

«Κατασκευή πεζοδροµίου στον Απαλό» (Εισηγ.κ. Αδαµάκης Φ.) 



57. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: 

«Διαµόρφωση πάρκων πόλης» (Εισηγ. κ. Αδαµάκης Φ.) 

58. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: 

«Κατασκευή βάσεων δεξαµενών άρδευσης εξώπολης». (Εισηγητής .            

κ. Αδαµάκης Φ.) 

59. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: 

«Κατασκευή τεχνικού οµβρίων οδού προς Παλαγία (κτήµα Βασίλη)». 

(Εισηγ.κ.Αδαµάκης Φ.) 

60. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: 

«Κατασκευή πεζοδροµίων πόλης» (Εισηγ. κ.Αδαµάκης Φ.) 

61. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: 

«Συντήρηση και λειτουργία νεκροταφείων Συκορράχης» (Εισηγ. 

κ.Αδαµάκης Φ.) 

62. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: 

«Επισκευή γέφυρας στην Κίρκη» (Εισηγ. κ.Αδαµάκης Φ.) 

63. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση 

διαβρωµένης θεµελίωσης γέφυρας Βανικιώτη». (Εισηγ. κ.Αδαµάκης Φ.) 

64. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Πλακοσκεπής 

αγωγός οικισµού Δικέλλων». (Εισηγ. κ.Αδαµάκης Φ.) 

65. Έγκριση Δαπανών µετακίνησης Ειδικού Συµβούλου ,κ. Λαζογιάννη Κυριάκου 

για µετάβαση στην Αθήνα . ( Εισηγ: κ.Πρόεδρος Δ.Σ) 

 
 
 
 

Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
 
 
 
 

Θεόδωρος Αγγλιάς 
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	20120425.ΔΣ.Θέμα08.Σελ01
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	20120425.ΔΣ.Θέμα12.Σελ02
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	20120425.ΔΣ.Θέμα19&20.Σελ01
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	20120425.ΔΣ.Θέμα36.Σελ02
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	20120425.ΔΣ.Θέμα51.Σελ02
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	20120425.ΔΣ.Θέμα62.Σελ02
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