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          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ       
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ             
  
 
 

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. : 587 / 2019  
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 42 / 2019  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  
 

 
ΘΕΜΑ : « Λήψη απόφασης του Δ.Σ. για έγκριση αποδοχής παραχώρησης 
για χρήση ακινήτου , από την ΠΕΔ, για στέγαση των δημοτικών 
παρατάξεων της αντιπολίτευσης  » 
 

 
  
  Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα την 20η  Δεκεμβρίου, του έτους 2019, 
ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή   και ώρα 18:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το 
Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση , ύστερα από την  με αριθ. 
πρωτ. 39383 /  16/12/2019  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία 
έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 67  του Ν.3852/2010,  όπως 
τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18.   
  
 
 Ήταν  δε παρόντες, από τα μέλη του Δ.Σ., οι κ.κ. :  
 1) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΙΟΣ 
 2) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΓΙΩΝΗΣ  
 3) ΗΛΙΑΣ ΔΑΣΤΕΡΙΔΗΣ 
 4) ΕΛΕΝΗ ΙΝΤΖΕΠΕΛΙΔΟΥ-

ΣΥΤΜΑΛΙΔΟΥ 
 5) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΖΙΡΙΔΗΣ  
 6) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ 
 7) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΛΚΟΣ 
 8) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ  
 9) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΟΥΡΔΟΛΗΣ 
 10) ΔΡΟΣΙΑ ΜΟΥΛΑΤΖΙΔΟΥ-

ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ 
 11) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ 
 12) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
 13) ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 
 14) ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΙΩΓΑΣ 
 15) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΤΣΙΔΗΣ 

 16) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ 
 17) ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΤΑΜΙΔΗΣ 
 18) ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΛΕΚΑΣ 
 19) ΣΑΒΒΑΣ ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ 
 20) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΣ 
 21) ΠΑΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 
 22) ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ 
 23) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ 
 24) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ 
 25) ΠΕΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 
 26) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ 
 27) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΝΑΚΗΣ 
 28) ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ 
 29) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ 
 30) ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΡΣΑΜΑΚΗΣ 
 31) ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΛΥΣΙΔΗΣ  

 
 
 

Α. Δεν  προσήλθαν, αν και προσκλήθηκαν νόμιμα,  οι κ.κ. : 
 1) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ 
 2) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ  

 3) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ 
 4) ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΡΑΧΙΟΛΟΓΛΟΥ 
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 5) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΣΙΑΣ 
 6) ΣΑΒΒΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ 
 7) ΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΝΙΔΟΥ 

 8) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 
 9) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΪΣΑΣ 

 
Β. Δεν προσήλθε, λόγω της θέσης του σε αργία σύμφωνα με απόφαση του 

Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ανατ. Μακ.-Θράκης, ο κ. Βαμβακερός 
Αντώνιος. 
 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία  (σε σύνολο  
αριθμού  συμβούλων 41 παρευρίσκονταν οι  31, αποτελούντες  την απόλυτη 
πλειοψηφία αυτού) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96, παράγραφος 2, του 
Ν.3463/8-6-2006 «Το συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόν το ήμισυ πλέον 
ενός του αριθμού των μελών του», εισέρχεται  στην συζήτηση των θεμάτων, 
παρόντος του Δημάρχου κ. Ιωάννη Ζαμπούκη. 
 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  κ. Δημήτριος Κολιός  κήρυξε την 
έναρξη της συνεδρίασης. 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Δημήτριος Κολιός, 
εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Λήψη απόφασης του Δ.Σ. 
για έγκριση αποδοχής παραχώρησης για χρήση ακινήτου , από την ΠΕΔ, 
για στέγαση των δημοτικών παρατάξεων της αντιπολίτευσης» δίνει το λόγο 
στο Δήμαρχο, κ. Ζαμπούκη Ιωάννη, ο οποίος, ως εισηγητής του θέματος, λέει τα 
εξής: 

“Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι,  σε συνέχεια του από  9/10/2019 
αποσυρθέντος θέματος του δημοτικού συμβουλίου αναφορικά με τη λήψη 
απόφασης για έγκριση μίσθωσης ακινήτου  για τη στέγαση των δημοτικών 
παρατάξεων της αντιπολίτευσης, ως προς  την προσκόμιση πρότασης για το θέμα 
αυτό, ενημερώνουμε το σώμα ότι υποβλήθηκε μια πρόταση από την παράταξη  
“ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ - ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ” για παραχώρηση χώρου στο κτίριο 
Μύλος Μασούρα που δυστυχώς παρά του ότι είναι αδιαμόρφωτος από πλευράς 
χωροταξίας και υποδομών, προορίζεται από την δημοτική αρχή για άλλη 
προσχεδιασμένη χρήση. 

Εισηγούμαι για τη στέγαση των δημοτικών παρατάξεων της αντιπολίτευσης, 
τα γραφεία της ΠΕΔ που βρίσκονται στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης, επί της 
οδού Μπουμπουλίνας 14, στον 4ο όροφο. Είναι ήδη χώρος διοικητικής χρήσης, με 
αίθουσα συνεδριάσεων και ιδιαίτερους χώρους γραφείων. Διαθέτει διοικητικό 
εξοπλισμό, φωτοτυπικό, φαξ, τηλεφωνική σύνδεση, κουζίνα και WC. 

 Έχω έρθει σε επικοινωνία με τον Πρόεδρο της ΠΕΔ, και υπάρχει, αν ληφθεί 
απόφαση σήμερα, θετική ανταπόκριση να μας παραχωρηθεί η χρήση, αφού 
καλύπτουμε μόνο τα λειτουργικά έξοδα ρεύματος, νερού, κοινοχρήστων,  και 
αναλωσίμων”.  

Στο σημείο αυτό, ο λόγος δόθηκε στον κ. Γκοτσίδη Κωνσταντίνο, ο οποίος 
είπε πως η παράταξη του θα ψηφίσει το θέμα υπό την αίρεση ότι από τις 
02.01.2019 θα υπάρξει γραμματειακή υποστήριξη για τις παρατάξεις της 
αντιπολίτευσης. 

 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των Κυρίων 

Συμβούλων μετά το τέλος της οποίας, το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την 
εισήγηση και τη συζήτηση, έλαβε υπόψη τα σχετικά έγγραφα και τις διατάξεις, 
καθώς και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, από την οποία απουσίαζε ο κ. 
Βλυσίδης Γ.,  

 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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Εγκρίνει την  αποδοχή παραχώρησης χρήσης ακινήτου  από την ΠΕΔ, για 

τη στέγαση των δημοτικών παρατάξεων της αντιπολίτευσης και συγκεκριμένα των 
γραφείων της ΠΕΔ που βρίσκονται στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης, επί της οδού 
Μπουμπουλίνας 14, στον 4ο όροφο. Ο χώρος είναι διοικητικής χρήσης, με αίθουσα 
συνεδριάσεων και ιδιαίτερους χώρους γραφείων και διαθέτει διοικητικό εξοπλισμό, 
φωτοτυπικό, φαξ, τηλεφωνική σύνδεση, κουζίνα και WC. Τα λειτουργικά έξοδα 
ρεύματος, νερού, κοινοχρήστων και αναλωσίμων θα καλύπτονται από το Δήμο.   

 
 
 Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται την ίδια μέρα. 
 
Ο Πρόεδρος        Τα μέλη 

Ακολουθούν υπογραφές 
 
Ακριβές απόσπασμα 
   Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 
 
 
 
    Δημήτριος Κολιός 
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