
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
 

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. : 17 / 2020  

ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 5 / 2020  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣHΣ  

ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

 

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός σημείων και τοποθέτηση πινάκων ανακοινώσεων» 

 

  Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα την 15η  Ιουνίου, του έτους 2020, ημέρα 

της εβδομάδας Δευτέρα   και ώρα 18:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, η Κοινότητα 

Αλεξανδρούπολης συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση , ύστερα από την 16485/10-

6-2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής, η οποία έγινε σύμφωνα με τους 

ορισμούς του άρθρου 88  του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 

89 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.7.2018 τεύχος  Α’). 

 

 Ήταν  δε παρόντες από τα μέλη της  οι κ. κ :  

  1) ΝΑΪΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ(ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ)   2)ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΡΕΛΛΗΣ , 

3)ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΚΑΣ,   4)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ,   5)ΜΑΡΙΑ ΠΟΝΤΙΚΑ,  6)ΣΟΦΙΑ 

ΤΕΡΖΟΥΔΗ, 7)ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ,    8)ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, 9)ΘΩΜΑΣ 

ΑΓΓΕΛΟΥ 10)ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΠΑΖΑΡΛΙΩΤΗ, 11)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, 

12)ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΛΥΜΝΙΟΣ, 13)ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ, 14)ΣΩΤΗΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΥ     

     

 και δεν  προσήλθαν οι κ.κ : 

1)ΣΟΦΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ,     

 

Η  Κοινότητα Αλεξανδρούπολης, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία  (σε 

σύνολο  αριθμού  συμβούλων -15- παρευρίσκονταν οι -14-) , σύμφωνα με τις 

διατάξεις του  άρθρου 89 παράγραφος 2 τoυ  Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε 

από το άρθρο 90 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.7.2018, το Συμβούλιο έχει 

απαρτία όταν είναι παρόντα τα δύο τρίτα (2/3) των μελών του, εισέρχεται στην 

συζήτηση των θεμάτων. 

Ο Πρόεδρος  της  Κοινότητας κ. Ναϊτίδης Ιωάννης κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης. 

 Ο Πρόεδρος  της  Κοινότητας κ. Ναϊτίδης Ιωάννης , εισηγούμενος το 6ο 

θέμα της ημερήσιας διάταξης «Καθορισμός σημείων και τοποθέτηση πινάκων 

ανακοινώσεων» διαβάζει την εισήγηση, η οποία είναι  η εξής: 

 

Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, θέλοντας να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο την 

εικόνα της καθαριότητας στην πόλης μας, εφαρμόζοντας τον κανονισμό 

καθαριότητας και όλες τις σχετικές αποφάσεις του Δήμου Αλεξανδρούπολης στο 

θέμα της αφισορύπανσης, από διαφημιστικές αφίσες και αγγελτήρια από τα 

γραφεία τελετών που ρυπαίνουν το περιβάλλον, υποβαθμίζουν την εικόνα της 

πόλης και των οικισμών μας και επιβαρύνουν την ποιότητα ζωής των συμπολιτών 

μας. 

Εισηγούμαι τον καθορισμό συγκεκριμένων σημείων στον αστικό ιστό της πόλης και 

των οικισμών, όπου θα τοποθετηθούν καλαίσθητοι πίνακες ανακοινώσεων καθώς 

και την προμήθεια ή κατασκευή των πινάκων αυτών σύμφωνα με τις 

προτεινόμενες προδιαγραφές που σας έχουν δοθεί . 

Τα προτεινόμενα σημεία έχουν καθοριστεί σε συνέχεια συνάντησης που 

πραγματοποίησα με ιδιοκτήτες των γραφείων τελετών της πόλης μας.  

 

ΑΔΑ: 9ΒΛΣΩΨΟ-ΨΞΞ



 
                          

Ενδεικτικά σημεία τοποθέτησης 

Αλεξανδρούπολη 

-Ιερός Ναός Αγίου βασιλείου 

-Κατακουζηνού & Κουταβού γωνία  

-Δήμητρας & Κίρκης γωνία 

-Πλησίον της Δημόσιας Οικονομικής Εφορίας 

-Ιερός Ναός Αγίας Κυριακής 

-28ης Οκτωβρίου & Πατριάρχου Φωτίου γωνία  

-Ιερός Ναός Αγίου Σωτήρα 

-Ηροδότου & Ανδρονίκου γωνία  

-Κονδύλη & Αξού γωνία 

-14ης Μαΐου & Ικτίνου γωνία 

-Μοσχονησίων & Αίνου γωνία 

-Ανδριανουπ’ολεως & Κομνηνών γωνία  

-Κίου & Τρικούπη Χ. γωνία 

-Βενιζέλου & Ι. Καβύρη γωνία  

-Φυλής 

-Λεωφόρος Δημοκρατίας & Μητροπολίτου Ιωακείμ 

-Λεωφόρος Δημοκρατίας, έμπροσθεν εργατικού κέντρου 

-Μαζαράκη, έμπροσθεν Αγίου Νικολάου 

-Ιερός Ναός Αγίου Ελευθερίου 

-Πλατεία Ελευθερίας  

-Ιερός Ναός Αγίου Νεκταρίου 

-Άβαντος & Τούντζας γωνία 

-Ποιμενίδη Αγγέλου & Παναμά γωνία 

-Εθνικής Αντιστάσεων & Αθυρών γωνία  

-Είσοδος Α’ Κοιμητηρίων  

-Είσοδος Β’ Κοιμητηρίων 

Δημοτικό Διαμέρισμα Παλαγίας 

         - Πλατεία οικισμού 

-Δημοκρατίας & Αγίου Γεωργίου γωνία 

-Οικισμός Νέου Πόντου 

Δημοτικό Διαμέρισμα Μαΐστρου 

-Πλατεία 28ης Οκτώβριου  

-Πλατεία 25ης Μαρτίου 

-Αμφιτρίτης & Νικηταρά γωνία 

Δημοτικό Διαμέρισμα Απαλού 

-Ρήγα Φεραίου 

-14ης Μαϊου & Υψάλων γωνία 

    Δημοτικό Διαμέρισμα Χηλής  

-Μάκρης & Πόντου γωνία 

-Δημοκρατίας & Σμύρνης γωνία  

-Κολοκοτρώνη & Σολωμού γωνία  

     Δημοτικό Διαμέρισμα Αμφιτρίτης 
-Κεντρική πλατεία οικισμού  

Δημοτικό Διαμέρισμα Αγνάντιας 

-Κεντρική πλατεία οικισμού  
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   Το λόγο πήρε ο κ.Γεωργιάδης Παύλος ο οποίος είπε ότι η πρόταση των 

πινακίδων δεν είναι καλαίσθητη. 

     Το λόγο πήρε ο κ. Μερκούρης Δημήτριος είπε ότι είναι απαραίτητοι οι πίνακες 

αλλά επιβάλλεται να είναι καλαίσθητοι και όσοι χρειάζονται. 

    Το λόγο πήρε η κ.Παζαρλιώτη Κλεονίκη και είπε ότι συμφωνεί με την 

τοποθέτηση αλλά θα ήθελε να δει την ολοκληρωμένη και τελική μορφή του πίνακα 

πρώτα.   

  Το λόγο πήρε η κ.Τερζούδη Σοφία η οποία πρότεινε να μην υπάρχουν πίνακες 

ανακοινώσεων και να ξεκινήσουν όλα πλέον να γίνονται ψηφιακά. 

 

  Το λόγο πήρε ο κ.Ναϊτίδης Ιωάννης και διευκρίνισε ότι το Συμβούλιο της 

Κοινότητας δίνει το έναυσμα και τις προτάσεις για να ξεκινήσει η διαδικασία και ότι 

η νομοθεσία μας επιβάλλει να έχουμε πίνακες ανακοινώσεων , διαφορετικά δεν 

μπορούμε να επιβάλουμε πρόστιμο σε αυτούς που αφισοκολλούν σε άσχετα 

σημεία.  

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των κυρίων 

Συμβούλων μετά το τέλος της οποίας το Συμβούλιο της Κοινότητας αφού άκουσε 

την εισήγηση, τη συζήτηση, έλαβε υπόψη και τις σχετικές διατάξεις, καθώς και το 

αποτέλεσμα της ψηφοφορίας,   

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Η κ. Παζαρλιώτη Κλεονίκη ψηφίζει υπερ με την προϋπόθεση να είναι καλαίσθητοι 

οι πίνακες. 

Ο κ.Γεωργιάδης Παύλος ψήφισε ΛΕΥΚΟ 

Οι κ. Τρέλλης Αποστόλης , κ.Μερκούρης Δημήτριος και κ.Δευτεραίου Σωτηρία 

ψήφισαν ΑΡΝΗΤΙΚΑ  

 

  

Εισηγείται:  

1.Τον καθορισμό σημείων στον αστικό ιστό της πόλης και των οικισμών, όπου θα 

τοποθετηθούν καλαίσθητοι πίνακες ανακοινώσεων και  

2.Την προμήθεια ή κατασκευή των πινάκων αυτών σύμφωνα με τις προτεινόμενες 

προδιαγραφές . 

 

Σημεία τοποθέτησης 

Αλεξανδρούπολη 

-Ιερός Ναός Αγίου βασιλείου 

-Κατακουζηνού & Κουταβού γωνία  

-Δήμητρας & Κίρκης γωνία 

-Πλησίον της Δημόσιας Οικονομικής Εφορίας 

-Ιερός Ναός Αγίας Κυριακής 

-28ης Οκτωβρίου & Πατριάρχου Φωτίου γωνία  

-Ιερός Ναός Αγίου Σωτήρα 

-Ηροδότου & Ανδρονίκου γωνία  

-Κονδύλη & Αξού γωνία 

-14ης Μαΐου & Ικτίνου γωνία 

-Μοσχονησίων & Αίνου γωνία 

-Ανδριανουπ’ολεως & Κομνηνών γωνία  

-Κίου & Τρικούπη Χ. γωνία 

-Βενιζέλου & Ι. Καβύρη γωνία  
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-Φυλής 

-Λεωφόρος Δημοκρατίας & Μητροπολίτου Ιωακείμ 

-Λεωφόρος Δημοκρατίας, έμπροσθεν εργατικού κέντρου 

-Μαζαράκη, έμπροσθεν Αγίου Νικολάου 

-Ιερός Ναός Αγίου Ελευθερίου 

-Πλατεία Ελευθερίας  

-Ιερός Ναός Αγίου Νεκταρίου 

-Άβαντος & Τούντζας γωνία 

-Ποιμενίδη Αγγέλου & Παναμά γωνία 

-Εθνικής Αντιστάσεων & Αθυρών γωνία  

-Είσοδος Α’ Κοιμητηρίων  

-Είσοδος Β’ Κοιμητηρίων 

Δημοτικό Διαμέρισμα Παλαγίας 

         - Πλατεία οικισμού 

-Δημοκρατίας & Αγίου Γεωργίου γωνία 

-Οικισμός Νέου Πόντου 

Δημοτικό Διαμέρισμα Μαΐστρου 

-Πλατεία 28ης Οκτώβριου  

-Πλατεία 25ης Μαρτίου 

-Αμφιτρίτης & Νικηταρά γωνία 

Δημοτικό Διαμέρισμα Απαλού 

-Ρήγα Φεραίου 

-14ης Μαϊου & Υψάλων γωνία 

    Δημοτικό Διαμέρισμα Χηλής  

-Μάκρης & Πόντου γωνία 

-Δημοκρατίας & Σμύρνης γωνία  

-Κολοκοτρώνη & Σολωμού γωνία  

     Δημοτικό Διαμέρισμα Αμφιτρίτης 
-Κεντρική πλατεία οικισμού  

Δημοτικό Διαμέρισμα Αγνάντιας 

-Κεντρική πλατεία οικισμού  
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Ενδεικτικός πίνακας ανακοινώσεων 
 
 
 
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται την ίδια μέρα. 

 

Ακολουθούν υπογραφές 

O Πρόεδρος        Τα μέλη 

 

Ακριβές απόσπασμα 

 

 

Ο Πρόεδρος Κοινότητας Αλεξ/πολης 

 

 

 

 Ναϊτίδης Ιωάννης 
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