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 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. : 27 / 2020  

ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 9 / 2020  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣHΣ  

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

 

 

ΘΕΜΑ: Διαμόρφωση υπαίθριου χώρου επί της συμβολής Λεωφ.Βασ. 

Αλεξάνδρου και οδ. Απολλωνιάδος στο νέο πάρκο δυτικά του 

καταστήματος ΑΡΓΩ για την τοποθέτηση γλυπτού του Κωστή Γεωργίου 

 

  Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα την 7 Σεπτέμβριου   του έτους 2020 ημέρα 

της εβδομάδας Δευτέρα   και ώρα 14:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, η Δημοτική 

Κοινότητα Αλεξανδρούπολης συνήλθε σε συνεδρίαση , ύστερα από την 27423 /  

3/09/2020  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, η οποία έγινε σύμφωνα με 

τους ορισμούς του άρθρου 88  του Ν.3852/2010.  

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

   1) ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΑΪΤΙΔΗΣ 2) ΜΑΡΙΑ ΠΟΝΤΙΚΑ 3) ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΠΑΖΑΡΛΙΩΤΗ 4) 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 5) ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ 6) ΣΟΦΙΑ ΤΕΡΖΟΥΔΗ  

7) ΣΟΦΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ 8) ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΛΥΜΝΙΟΣ 9) ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ  

10) ΣΩΤΗΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΥ 11) ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΡΕΛΛΗΣ                                                                                    

 και δεν  προσήλθαν οι κ.κ : 

  1) ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΚΑΣ 2) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ 3) ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  4) 

ΘΩΜΑΣ ΑΓΓΕΛΟΥ 

 

Η Δημοτική Κοινότητα Αλεξανδρούπολης, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία  (σε 

σύνολο  αριθμού  συμβούλων -15- παρευρίσκονταν οι -11- ) , σύμφωνα με τις 

διατάξεις του  άρθρου 89 παράγραφος 2 τoυ  Ν.3852/2010,  το Συμβούλιο έχει 

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

συζήτηση των θεμάτων. 

Ο Πρόεδρος  της Δημοτικής Κοινότητας κ. Ναϊτίδης Ιωάννης κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης. 

  

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας, κ.Ναϊτίδης Ιωάννης, εισηγούμενος το 5ο 

θέμα της ημερήσιας διάταξης Διαμόρφωση υπαίθριου χώρου επί της συμβολής 

Λεωφ. Βασ. Αλεξάνδρου και οδ. Απολλωνιάδος στο νέο πάρκο δυτικά του 

καταστήματος ΑΡΓΩ για την τοποθέτηση γλυπτού του Κωστή Γεωργίου θέτει 

υπόψη του Συμβουλίου τα εξής: 

 

   Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, από τον καλλιτέχνη  κ. Κωστή Γεωργίου έχει γίνει 

δωρεά ενός γλυπτού στον Δήμο Αλεξανδρούπολης. Η σύνθεση του γλυπτού 

αποτελεί ένα σύμπλεγμα 7 χορευτών- ακροβατών, οι οποίοι συνθέτουν μια 

δυναμική πρόταση που παραπέμπει στην ανάταση έξ ου και ο τίτλος του έργου του 

καλλιτέχνη «ANATASIS DELTA». 

    Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  με την υπ΄αριθμ. 60/4-12- 2017 απόφαση της 

εισηγήθηκε προς το Δημοτικό Συμβούλιο, την έγκριση τοποθέτησης γλυπτού 

κατόπιν δωρεάς του κ. Κωστή Γεωργίου στον υπαίθριο χώρο επί της Λεωφόρου 

Βασιλέως Αλεξάνδρου και γωνίας ανώνυμης οδού προς Λιμάνι Αλεξανδρούπολης.    
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Στην συνέχεια με την υπ΄αριθμ. 656/4-12-2017 απόφαση του Δημοτικού 

συμβούλιου εγκρίθηκε η διαμόρφωση του εν λόγω χώρου για την τοποθέτηση 

γλυπτού του Κωστή Γεωργίου. Το Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Περιφερικής 

Ενότητας Έβρου (πρώην ΕΠΑΕ), με αριθμ. πράξη 139/14-12-2017 διατύπωσε 

Θετική Γνωμοδότηση για διαμόρφωση και τοποθέτηση γλυπτού «ANATASIS 

DELTA» του Κωστή Γεωργίου στο αναφερθέν υπαίθριο χώρο. Το εν λόγω γλυπτό 

τοποθετήθηκε στο Μάρτιο του 2018. 

 Μετά την ολοκλήρωση του έργου "Επέκταση ποδηλατοδρόμου και 

διαμόρφωση υπαίθριου χώρου στάθμευσης" διαπιστώθηκαν στο σημείο 

τοποθέτησης του γλυπτού και πέριξ του νέα δεδομένα που χρίζουν αντιμετώπισή 

τους όπως τα παρακάτω:   

 ραγδαία αύξηση κίνησης ποδήλατων. 

 αυξημένη έντονη χρήση Skateboards από την νεολαία λόγω σημαντικής 

επέκτασης κατά 3,00 m περίπου του πλάτους πεζοδρομίου της πλατείας του 

Φάρου (από το Φάρο οδός Κανάρη έως τη διασταύρωση με την οδό Κύπρου 

και σε συνέχεια από το τέλος της πλατείας Φάρου έως την είσοδο του 

λιμένα και του υπαίθριου χώρου στάθμευσης). 

 αύξηση τραπεζοκαθισμάτων στην πλατεία του Φάρου  και ειδικότερα πέριξ  

του γλυπτού λόγω επέκτασης της πλατείας του Φάρου κατά 800,00 m2 

περίπου προς την πλευρά του νότιου ρεύματος της παραλιακής οδού. 

Σαν αποτέλεσμα των παραπάνω:  

1. το καλλιτεχνικό έργο του κ. Κωστή Γεωργίου χάνει την εξέχουσα 

δεσπόζουσα θέση και την αισθητική του καθώς, 

2. τα άνω νέα δεδομένα προκαλούν την ανησυχία για θέματα ασφάλειας τόσο 

των περαστικών πεζών όσο και των παιδιών που κινούνται πέριξ του 

γλυπτού είτε με ποδήλατα είτε με  Skateboards με κατεύθυνση από την 

πλατεία στο νέο ποδηλατόδρομο και αντιθέτως  και μπορούν να 

προκαλέσουν ατύχημα.  

     Για τους άνω λόγους προτείνουμε μεταφορά του γλυπτού στη νέα θέση που 

βρίσκεται στο υπαίθριο χώρο στο παρτέρι του νέου μικρού πάρκου, δυτικά του 

καταστήματος - αναψυκτήριου ΑΡΓΩ. Η νέα θέση που επιλέχτηκε είναι σε 

κεντρικότατο και πολυσύχναστο  σημείο της πόλης ώστε να τυγχάνει ευρείας  

προβολής και για τους κατοίκους της  αλλά και για όλους τους τουρίστες και τους 

περαστικούς- διερχόμενους  ξένους από την πόλη.  

 

    Η απόφαση της μεταφοράς και τοποθέτησης του γλυπτού στη νέα προτεινόμενη 

θέση για την καλύτερη ανάδειξή του λήφθηκε κατόπιν και σύμφωνης  γνώμης του 

καλλιτέχνη Κωστή Γεωργίου. Η νέα θέση του γλυπτού στο παρτέρι του νέου 

μικρού πάρκου δυτικά του καταστήματος ΑΡΓΩ έχει εξέχουσα θέση και θα 

αναδεικνύει το έργο του καλλιτέχνη καθώς αναβαθμίζει την νέα διαμορφωμένη 

παραλιακή ζώνη στον τομέα της αισθητικής. 

    Κατόπιν όλων των ανωτέρω  εισηγούμαι την μεταφορά και τοποθέτηση του 

γλυπτού του Κωστή Γεωργίου «ANATASIS DELTA» σε νέα θέση στο υπαίθριο χώρο 

επί της συμβολής Λεωφ. Βασ. Αλεξάνδρου και οδ. Απολλωνιάδος στο παρτέρι του 

νέου μικρού πάρκου της νέας διαμορφωμένης παραλίας,  δυτικά του καταστήματος 

αναψυκτήριου "ΑΡΓΩ" 

 

    Η κ. Πόντικα Μαρία και ο κ. Πατερόπουλος Κωνσταντίνος συμφωνούν με την 

μετακίνηση αλλά προτείνουν να τοποθετηθεί στην παραλία στο ύψος του γηπέδου 

Φώτης Κοσμάς , στο μικρό πάρκο με τους φοίνικες .  

 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των κυρίων 

Συμβούλων μετά το τέλος της οποίας το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας 

αφού άκουσε την εισήγηση, τη συζήτηση έλαβε υπόψη και τις σχετικές διατάξεις 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

     Η κ.Πόντικα Μαρία και ο κ.Πατερόπουλος Κωνσταντίνος πρότειναν διαφορετικό 

σημείο τοποθέτησης του γλυπτού. 

 

Την εισήγηση για την μεταφορά και τοποθέτηση του γλυπτού του Κωστή 

Γεωργίου «ANATASIS DELTA» σε νέα θέση στο υπαίθριο χώρο επί της συμβολής 

Λεωφ. Βασ. Αλεξάνδρου και οδ. Απολλωνιάδος στο παρτέρι του νέου μικρού 

πάρκου της νέας διαμορφωμένης παραλίας, δυτικά του καταστήματος 

αναψυκτήριου "ΑΡΓΩ" 

 

 

 Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται την ίδια μέρα. 

 

Ακολουθούν υπογραφές 

Ο Πρόεδρος        Τα μέλη 

 

Ακριβές απόσπασμα 

 

 Ο Πρόεδρος Δημ.Κοινότητας Αλεξ/πόλης 

 

 

 

 

  Ναϊτίδης Ιωάννης 
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