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ΘΕΜΑ: Ονοματοδοσία Κεντρικής Πλατείας Οικισμού Απαλού Κοινότητας 

Αλεξανδρούπολης       

  

  Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα την 26 Φεβρουάριου του έτους 2021 ημέρα 

της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 17:30 και μέσω τηλεδιάσκεψης, η Κοινότητα 

Αλεξανδρούπολης συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση , ύστερα από την 4896/22-02-

2021  έγγραφη πρόσκληση του 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’), την από 11-3-2020 ΠΝΠ 

“Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊού Covid -19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του » (ΦΕΚ Α’ 

55) και τις αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιους του 

Υπουργείου Εσωτερικών, 40/20930/31-03-2020,163/33282/29.05.2020, 

60249/22.09.2020,ΔΙΔΑΔ/Φ69/133/οικ.20764/7-11-2020 και 

426/77233/13.11.2020 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ εγκυκλίους του ΥΠΕΣ.  

        

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

1) ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΑΪΤΙΔΗΣ 2) ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΚΑΣ 3) ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΠΑΖΑΡΛΙΩΤΗ 4) 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 5) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ 6) ΠΑΥΛΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  7) ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ 8) ΣΟΦΙΑ ΤΕΡΖΟΥΔΗ  9) ΣΟΦΙΑ 

ΒΑΛΑΒΑΝΗ 10) ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ  11) ΘΩΜΑΣ ΑΓΓΕΛΟΥ 12) ΣΩΤΗΡΙΑ 

ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΥ 13) ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΡΕΛΛΗΣ                                                                     

 

                  

 και δεν  προσήλθαν οι κ.κ : 

  1) ΜΑΡΙΑ ΠΟΝΤΙΚΑ , 2) ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΛΥΜΝΙΟΣ ( Προσήλθε κατά τη συζήτηση 

του 2ου εκτάκτου θέματος.  

 

 

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

αριθμού  συμβούλων -15- παρευρίσκονταν οι -13- ) , 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 κ.Καλυμνιός Παντελής προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2ου 

έκτακτου θέματος.  

  

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

της συνεδρίασης. 

 

Προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της 

Δημοτικής Κοινότητας, κ. Ιωάννης Ναϊτίδης, ρωτά την Δημοτική Κοινότητα αν 

δέχεται να συζητήσει εκτός ημερήσιας διάταξης το θέμα « Ονοματοδοσία 

Κεντρικής Πλατείας Οικισμού Απαλού Κοινότητας Αλεξανδρούπολης  ». 

Μετά την ομόφωνη αποδοχή της συζήτησης του 1ου έκτακτου θέματος 
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σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/10, ο Πρόεδρος δίνει το 

λόγο  στον εισηγητή του θέματος κ.Τάκα Ιωάννη ο οποίος θέτει υπόψη του 

Συμβουλίου τα εξής τα παρακάτω:  

  

Η τελευταία θεομηνία που έπληξε τον οικισμό Απαλού άφησε πίσω της τρομερές 

καταστροφές σε σπίτια, οχήματα και δρόμους και δυστυχώς κόστισε και τη ζωή 

ενός παλικαριού που χάθηκε άδικα εκτελώντας το καθήκον του.  

Θρηνούμε όλοι για τον άδικο χαμό του Γιάννη Ζαφειρόπουλου που θυσιάστηκε 

στην προσπάθεια του να βοηθήσει τους ανυπεράσπιστους απέναντι στα φυσικά 

φαινόμενα κατοίκους του Απαλού.  

Προτείνω ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη του, η κεντρική πλατεία Απαλού να 

ονομαστεί πλατεία Ιωάννη Ζαφειρόπουλου ώστε να μην ξεχαστεί ποτέ η προσφορά 

και η θυσία του.  

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 

 

Ο εκλιπών γεννήθηκε το 1975 και κατατάχθηκε στο Πυροσβεστικό Σώμα το έτος 

2001. Ήταν έγγαμος με τρία ανήλικα τέκνα και υπηρετούσε στη Π. Υ. 

Αλεξανδρούπολης. Απεβίωσε τις πρώτες μεσημβρινές ώρες της 1ης Φεβρουαρίου 

2021 κατά την εκτέλεση του καθήκοντος στον Οικισμό Απαλού. 

    

Το λόγο πήρε ο κ.Γεωργιάδης Παύλος ο οποίος θέτει τα εξής : Προσωπικά πιστεύω 

πως δεν τιμούμε τους ανθρώπους δίνοντας το όνομα τους σε πλάκες και σε 

πλατείες. Η πρόταση μου σεβόμενος την ευαισθησία του κ. Τάκα και των κατοίκων 

του Απαλού οι οποίοι το βίωσαν προσωπικά είναι να ενεργοποιήσουμε 

προγενέστερη απόφαση του Συμβουλίου μας για δεντροφύτευση 4000 δέντρων 

στην Κοινότητα Αλεξανδρούπολης γιατί μία δεντροφύτευση και η δημιουργία ενός 

αστικού –περαστικού άλσους στη μνήμη ενός πυροσβέστη , που προστατεύει το 

δάσος θα ήταν ο πιο καλός τρόπος να τιμήσουμε την μνήμη του ανθρώπου και θα 

προστάτευε ουσιαστικά την ευρύτερη περιοχή όχι μόνο πρόσκαιρα αλλά και σε πιο 

μακροπρόθεσμο χρόνο. Προτείνω να αναβάλουμε το θέμα για να το διερευνήσουμε  

και μαζί με συνεννόηση με τους κατοίκου του Απαλού να πραγματοποιήσουμε την 

παραπάνω πρόταση.  

 

Το λόγο πήρε ο κ.Μερκούρης Δημήτριος ο οποίος θέτει τα εξής : Συμφωνώ και 

θεωρώ εξαιρετικές και τις δύο προτάσεις και θα πρότεινα να διαμορφώσουμε 

σήμερα μία απόφαση που θα περιέχει και την ονοματοδοσία της πλατείας και την 

δεντροφύτευση και να προσθέσω την δημιουργία ενός γλυπτού , μίας μνημονιακής 

στήλης προς τιμή του θανόντα.  

 

Το λόγο ξαναπήρε ο κ.Τάκας Ιωάννης ο οποίος εξηγεί ότι η εισήγηση του αφορά 

την ονοματοδοσία της Πλατείας στο όνομα του Ιωάννη Ζαφειρόπουλου και ότι 

συμφωνεί με κάθε άλλη πρόταση την οποία όμως προτείνει όποιος θέλει να φέρει 

σε επόμενη συνεδρίαση.  

 

 

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  

1) Την ψηφοφορία των Συμβούλων κατά την οποία ψήφισαν -13- Υπέρ . 

 

     2) Τις διατάξεις του άρθρου 88  του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το 

άρθρο 89 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.7.2018 τεύχος  Α’), την από 11-3-2020 

ΠΝΠ “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης 

του κορωνοϊού Covid -19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του » (ΦΕΚ 

Α’ 55) και τις αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιους 

του Υπουργείου Εσωτερικών, 40/20930/31-03-2020,163/33282/29.05.2020, 

60249/22.09.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ69/133/οικ.20764/7-11-2020 και 

426/77233/13.11.2020 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ εγκυκλίους του ΥΠΕΣ. 
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    3) Το άρθρου 83 του Ν.3852/2010 

    4) Την εγκ 6/8257/3-2-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εισηγείται την Ονοματοδοσία Κεντρικής Πλατείας Οικισμού Απαλού Κοινότητας 

Αλεξανδρούπολης σε Πλατεία Ιωάννη Ζαφειρόπουλου στη μνήμη του πυροσβέστη 

που έχασε τη ζωή του στην προσπάθεια του να βοηθήσει τους ανυπεράσπιστους 

απέναντι στα φυσικά φαινόμενα κατοίκους του Απαλού στις 1/2/2021.   

 

                                 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ  

 

Ο εκλιπών γεννήθηκε το 1975 και κατατάχθηκε στο Πυροσβεστικό Σώμα το έτος 

2001. Ήταν έγγαμος με τρία ανήλικα τέκνα και υπηρετούσε στη Π. Υ. 

Αλεξανδρούπολης. Απεβίωσε τις πρώτες μεσημβρινές ώρες της 1ης Φεβρουαρίου 

2021 κατά την εκτέλεση του καθήκοντος στον Οικισμό Απαλού. 

    

 

 Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται την ίδια μέρα. 

 

Ακολουθούν υπογραφές 

Ο Πρόεδρος        Τα μέλη 

 

Ακριβές απόσπασμα 

 

Ο Πρόεδρος Κοινότητας Αλεξ/πόλης 

 

 

 

 

 Ναϊτίδης Ιωάννης 
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