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          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ             
  

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.: 75 / 2021  

ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 23 / 2021  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

 

 

ΘΕΜΑ: «Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την Κυριακή 12 

Σεπτεμβρίου 2021 σε τμήμα της παραλιακής οδού  Βασ. Αλεξάνδρου, για 

τη μετάδοση  τηλεοπτικού Δελτίου Ειδήσεων» 

 

 

 

      Στην Αλεξανδρούπολη και δια περιφοράς,  έλαβε χώρα η  ΕΚΤΑΚΤΗ  

συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αλεξανδρούπολης,  

ύστερα  από την με αριθ. πρωτ. 28210/ 10/09/2021  έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου, σύμφωνα με  

 την παρ. 6 , του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το 

άρθρο 77 του N.4555/18,  

 τις από 11.03.2020  και 30.03.2020 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, 

 τις αριθ. 18318/13.3.2020, 40/20930/31.03.2020, 163/33282/29.05.2020  

60249/22.09.2020 και με τις μέχρι τώρα σχετικές ΔΙΔΑΔ εγκυκλίους του 

ΥΠΕΣ, καθώς και την τελευταία εκδοθείσα ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ. οικ. 53950/04-9-

2021 (ΦΕΚ Β΄ 4054),  
 

με την οποία καλούσε τα μέλη της Ε.Π.Ζ. να ενημερώσουν για  την ψήφο τους  

(Υπέρ, Κατά, Λευκό, Δήλωση ‘Παρών’) την Παρασκευή 10-09-2021 και ώρες  

από  13:30 έως 14:00 στο email: mariasyridou@yahoo.gr , για λήψη απόφασης 

επί του  θέματος. 

    

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

 1) ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ και ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 2) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ 

 3) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ 

 4) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ 

 5) ΗΛΙΑΣ ΔΑΣΤΕΡΙΔΗΣ 

 6) ΕΛΕΝΗ ΙΝΤΖΕΠΕΛΙΔΟΥ-ΣΥΤΜΑΛΙΔΟΥ 

 

                  

 και δεν  προσήλθαν οι κ.κ : 

 1) ΔΡΟΣΙΑ ΜΟΥΛΑΤΖΙΔΟΥ-ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ 

 2) ΠΕΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 

 3) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΝΑΚΗΣ 
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       Το παραπάνω θέμα συζητείται ως έκτακτο διότι “μόλις σήμερα μας ενημέρωσε 

ο τηλεοπτικός σταθμός ότι το παραπάνω Δελτίο θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 

12 Σεπτεμβρίου 2021”. 

 

 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία  (σε σύνολο  

αριθμού  συμβούλων -9- παρευρίσκονταν οι -6 -), σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 75 του ν.3852/10, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του 

Ν.4555/18(ΦΕΚ 133/19.7.2018 τεύχος Α'), εισέρχεται  στην συζήτηση των 

θεμάτων. 

 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και Δήμαρχος 

Αλεξανδρούπολης  κ. Ιωάννης Ζαμπούκης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

         Οι παρόντες (συμμετέχοντες) Δημοτικοί Σύμβουλοι με τη συμμετοχή τους 

στη δια περιφοράς ψηφοφορία ομόφωνα συμφώνησαν για την έκτακτη 

συνεδρίαση και για τον τρόπο διεξαγωγής αυτής, με την αποστολή της 

ψηφοφορίας τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Αυτοτελές Γραφείο 

Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου, την Παρασκευή 10-09-2021 και 
ώρες  από  13:30 έως 14:00.  

        Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κ. Ιωάννης Ζαμπούκης, 

εισηγείται το 1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έκτακτες κυκλοφοριακές 

ρυθμίσεις για την Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου 2021 σε τμήμα της παραλιακής 

οδού  Βασ. Αλεξάνδρου, για τη μετάδοση  τηλεοπτικού Δελτίου 

Ειδήσεων». 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Αθλητισμού, Εθελοντισμού, Παιδείας, 

Νεολαίας, κ. Θεόδωρος Βουρδόλης. 

 

        «Κυρίες και Κύριοι σύμβουλοι, 

στο πλαίσιο της επιλογής από τον τηλεοπτικό σταθμό ANT1 να κάνει το βραδινό 

(19.00-20.00) Δελτίο Ειδήσεων στην παραλιακή ζώνη της Αλεξανδρούπολης την 

Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου 2021 εισηγούμαι την απαγόρευση κυκλοφορίας στην Μ. 

Αλεξάνδρου από το ύψος της Κύπρου έως τη στροφή Εγνατία τις 18.30 έως τις 

20.00 προς αποφυγή κατά την διάρκεια του Δελτίου ηχητικών ρύπων και όλων 

όσων τυχόν προβλημάτων μπορεί να προκύψουν από την διέλευση οχημάτων». 

 

          Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη της: 

1. την παρ. 6 , του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από 

το άρθρο 77 του N.4555/18,  

2. τις από 11.03.2020 και 30.03.2020 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, 

τις με αριθ. 18318/13.3.2020, 40/20930/31.03.2020, 

163/33282/29.05.2020  60249/22.09.2020 και με τις μέχρι τώρα σχετικές 

ΔΙΔΑΔ εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, καθώς και την τελευταία εκδοθείσα ΚΥΑ 

Δ1α/ΓΠ. οικ. 53950/04-9-2021 (ΦΕΚ Β΄ 4054),  
3. την ανωτέρω εισήγηση, 

4. την ψήφο των μελών της, όπως δηλώθηκε με μήνυμα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, όπου σε σύνολο -6- ψηφισάντων μελών ψήφισαν ΥΠΕΡ-

6-, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την απαγόρευση κυκλοφορίας στην παραλιακή οδό Β.Αλεξάνδρου, από το 

ύψος της οδού Κύπρου έως τη στροφή Εγνατία, την Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου 

2021,  από ώρα 18.30 έως 20.00, στο πλαίσιο της επιλογής από τον τηλεοπτικό 

σταθμό ANT1 να μεταδώσει το βραδινό (19.00-20.00) Δελτίο Ειδήσεων από την 

παραλιακή ζώνη της Αλεξανδρούπολης, την ανωτέρω ημέρα και ώρα, 

προς αποφυγή ηχητικών ρύπων και όλων όσων τυχόν προβλημάτων μπορεί να 
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προκύψουν από την διέλευση οχημάτων κατά τη διάρκεια της μετάδοσης του 

Δελτίου Ειδήσεων. 

 

       Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και 

υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  

1) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ  

                                                               2) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ  

                                                               3) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ  

                                                               4) ΗΛΙΑΣ ΔΑΣΤΕΡΙΔΗΣ  

                                                               5) ΕΛΕΝΗ ΙΝΤΖΕΠΕΛΙΔΟΥ- 

ΣΥΤΜΑΛΙΔΟΥ  

          ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ       
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