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          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ       
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ             
  

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. : 22 / 2022  

ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 3 / 2022  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

 

ΘΕΜΑ : «Έκδοση ψηφίσματος για τη μη δημιουργία ή μεταφορά του 

πεδίου βολής βαρέων όπλων στην περιοχή "Μαυρόπετρα" 

Αλεξανδρούπολης και επικαιροποίηση της 61/2009 απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου». 

 

Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα την 8η  Φεβρουαρίου, του έτους 2022, 

ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 18:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το 

Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε, μέσω τηλεδιάσκεψης, σε συνέχεια της από 

26.01.2022 και 31.01.2022 διακοπείσας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης, ύστερα από την  

με αριθ. πρωτ. 3422/02/02/2022  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 N. 4555/18 και τα  άρθρα  177 και 184  

του N. 4635/19, 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. 

4761/28-01-2022 (ΦΕΚ Β΄290). 

 

Ήταν  δε παρόντες, από τα μέλη του Δ.Σ., οι κ.κ. :  

  

 1) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΓΙΩΝΗΣ  

 2) ΗΛΙΑΣ ΔΑΣΤΕΡΙΔΗΣ 

 3) ΕΛΕΝΗ ΙΝΤΖΕΠΕΛΙΔΟΥ-

ΣΥΤΜΑΛΙΔΟΥ 

 4) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΖΙΡΙΔΗΣ  

 5) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ 

 6) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΛΚΟΣ 

 7) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ  

 9) ΔΡΟΣΙΑ ΜΟΥΛΑΤΖΙΔΟΥ-

ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ 

 10) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ 

 11) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ 

 12) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

 13) ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 

 14) ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΙΩΓΑΣ 

 15) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΤΣΙΔΗΣ 

 16) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ 

  

 

 17) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ 

 18) ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΤΑΜΙΔΗΣ 

 19) ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΛΕΚΑΣ 

 20) ΣΑΒΒΑΣ ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ  

 21) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ 

 22) ΠΑΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 

 23) ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ 

 24) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ 

 25) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ 

 26) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΣΙΑΣ 

 27) ΠΕΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 

 28) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ 

 29) ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ 

 30) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ 

 31) ΣΑΒΒΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ 

 32) ΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΝΙΔΟΥ 

 33) ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΡΣΑΜΑΚΗΣ 

 34) ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΛΥΣΙΔΗΣ  

 35) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 

 36) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΪΣΑΣ 

 

 και δεν  προσήλθαν οι κ.κ. : 
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1)ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΡΑΧΙΟΛΟΓΛΟΥ 2)ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΣ 3)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΔΟΥΝΑΚΗΣ 4)ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ 5)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΙΟΣ 

 

 Από τους Προέδρους Κοινοτήτων, οι οποίοι προσκλήθηκαν, νόμιμα και 

εμπρόθεσμα, ήταν παρών ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αισύμης, κ. Αναστασιάδης 

Αναστάσιος. 

  

 Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία  (σε σύνολο  

αριθμού  συμβούλων 41 παρευρίσκονταν οι 36), 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. Καΐσας Γεώργιος  κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Καΐσας Γεώργιος εισηγούμενος 

το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έκδοση ψηφίσματος για τη μη 

δημιουργία ή μεταφορά του πεδίου βολής βαρέων όπλων στην περιοχή 

"Μαυρόπετρα" Αλεξανδρούπολης και επικαιροποίηση της 61/2009 

απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου» δίνει το λόγο  στον Αντιδήμαρχο 

Κυκλικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος, κ. Δαστερίδη Ηλία, ο οποίος, ως 

εισηγητής του θέματος,  λέει τα εξής: 

“Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι, ύστερα από το υπ’ αριθμ 

4880/15/15.01.2016 έγγραφο της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου 

Αλεξανδρούπολης, που ζητούσε σχετική πληροφόρηση για την εκπόνηση της Α 

Φάσης του ΓΠΣ, κατατέθηκε το υπ’ αριθμ Φ900/2/10884/Σ.621/12.02.2016 

έγγραφο της ΧΙΙ Μ/Κ Μεραρχία Πεζικού «Έβρου», όπου περιγράφονταν το σύνολο 

των «στρατιωτικών εγκαταστάσεων» στις Δημοτικές ενότητες Αλεξανδρούπολης 

και Φέρες. Ειδικότερα, πέραν των υπολοίπων, κατατέθηκε και έκταση 24.562 

στρεμμάτων στην περιοχή Μαυρόπετρα (διοικητικά όρια των Κοινοτήτων Άβαντα, 

Αισύμης, Κίρκης), που περιεγράφηκε στους χάρτες ανάλυσης της Α Φάσης του ΓΠΣ 

ως «προβλεπόμενο πεδίο βολής» - Χάρτης Α.3.3.α που τέθηκε σε διαβούλευση την 

30.08.2017. Σημειώνεται επίσης ότι το σύνολο της έκτασης βρίσκεται εντός της 

περιοχής Natura με κωδικό GR1110009 (spa).  

Αντίστοιχα, κατά τη Β1 Φάση του ΓΠΣ Αλεξανδρούπολης, που βρίσκεται σε 

στάδιο διαβούλευσης, η συγκεκριμένη έκταση περιγράφεται στο χάρτη Π.2α με 

θέμα Οργάνωση Χρήσεων γης και Προστασία Περιβάλλοντος – Περιοχή ΠΕΠΔΑ 

(Δασικής Προστασίας). 

  

Σε συνέχεια των ανωτέρω, σημειώνεται ότι η εγκατάσταση πεδίου βολής 

βαρέων όπλων στην περιοχή Μαυρόπετρα, όπως διαχρονικά έχει σχεδιάσει και 

αιτηθεί η στρατιωτική υπηρεσία, έχει απασχολήσει την τοπική κοινωνία του 

Δήμου Αλεξανδρούπολης τα έτη 2008 – 2009, όταν τότε σύσσωμοι φορείς, 

οργανώσεις, αυτοδιοίκηση και απλοί πολίτες, εξέφρασαν την πλήρη αντίθεσή τους 

στη δημιουργία πεδίου βολής στην περιοχή Μαυρόπετρα. Χαρακτηριστικά 

αναφέρονται η υπ αριθμ 61/2009 ομόφωνη άρνηση συναίνεσης του ΔΣ 

Αλεξανδρούπολης, στη δημιουργία νέου πεδίου ασκήσεων – βολής βαρέων όπλων 

στην περιοχή «Ερείπια Μαυρόπετρας». Αντίστοιχου περιεχομένου, υπήρξε το από 

09.12.2009 Ψήφισμα του Νομαρχιακού Συμβουλίου, καθώς και οι Αποφάσεις 

των Τοπικών Συμβουλίων  Άβαντα και Κίρκης (έχει υπάρξει συλλογή 600 

υπογραφών από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Άβαντα). Σημειώνεται επίσης ότι έχει 

υπάρξει αρνητική γνωμοδότηση της Δ/νσης Πολιτικής Γης του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και της Δ/νσης Περιβάλλοντος. 
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Η διαχρονική άρνηση των Δημοτικών, Νομαρχιακών και Τοπικών 

Συμβουλίων, στηρίζεται στους κάτωθι λόγους: 

 
 η εγγύτητα με τους οικισμούς Άβαντα, Κίρκης, Αισύμης  

 οι επιδράσεις από τις βολές στα λιθόκτιστα κτήρια  

 η ρύπανση του εδάφους και των φυσικών πηγών νερού  

 ο κίνδυνος της υγείας των κατοίκων από την μόλυνση του περιβάλλοντος  

 η εξαφάνιση της χλωρίδας και πανίδας της εν λόγω περιοχής  

 η διακοπή λειτουργίας των χώρων αναψυχής της περιοχής  

 οι αρνητικές επιπτώσεις της λειτουργίας του πεδίου βολής σε πολλούς 

τομείς (οικονομία, κοινωνία, περιβάλλον, στέρηση γης) καθώς και τη 

δυνατότητα διεκδίκησης πόρων από ευρωπαϊκά προγράμματα.  

 Το πεδίο βολής είναι εντός της προστατευόμενης περιοχής Νότιο Δασικό 

Σύμπλεγμα Έβρου SPA GR 1110009.  

 Σε όλη σχεδόν την έκταση του πεδίου βολής αλλά και στις θέσεις πυρός 

υπάρχουν ενεργές φωλιές προστατευόμενων αρπακτικών.  

 Η δραστηριότητα του πεδίου βολής δημιουργεί πρόβλημα ασφάλειας στις 

οδούς Άβαντα – Αισύμης και Άβαντα - Κίρκης. 

 η περιοχή είναι γεμάτη αρχαιολογικούς θησαυρούς, θρακικής αλλά και 

βυζαντινής περιόδου, όπου η Αρχαιολογική Υπηρεσία Αλεξανδρουπόλεως 

έχει δείξει το ενδιαφέρον της.  

 

Τα τελευταία χρόνια με την συνδρομή πολλών φορέων όπως: η 

Κοινότητα Αβάντα, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άβαντα, η Κοινότητα Κίρκης, ο 

Πολιτιστικός Σύλλογος Κίρκης, η Κοινότητα Αισύμης, ο Πολιτιστικός Σύλλογος 

Αισύμης, ο Δρομέας Θράκης, ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Έβρου, το Δασαρχείο , 

το WWF, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, αλλά και πολλών ανθρώπων εθελοντών, 

γίνεται προσπάθεια για τη δημιουργία περιπατητικών - πεζοπορικών 

διαδρομών στην ευρύτερη περιοχή, όπου σήμερα τα μονοπάτια του Άβαντα της 

Κίρκης και της Αισύμης είναι σε αριθμό πάνω από Είκοσι (20) με μήκος δεκάδων 

χιλιομέτρων. Ήδη κάποια από αυτά, αλλά και τα τέσσερα (4) αναρριχητικά πεδία 

του Άβαντα, συμπεριλαμβάνονται στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της περιφέρειας 

με φορέα υλοποίησης, τον φορέα διαχείρισης Δέλτα Έβρου, με τίτλο: «Δράσεις 

περιβαλλοντικής ενημέρωσης ,ανάδειξης και υποστήριξης της τοπικής κοινωνίας 

στις προστατευόμενες περιοχές ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης προστατευόμενων 

περιοχών Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκης» με ποσό πάνω από 100.000 ευρώ για 

έργα ερμηνείας μονοπατιών και υπάρχει ήδη ανάδοχος εταιρία για την υλοποίηση 

του έργου η οποία ξεκινάει της κατασκευές τους επομένους μήνες. 

 

Αντίστοιχα, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης αλλά και οι τοπικές κοινότητες 

εργάζονται για τη μελέτη, ανάπτυξη και δημιουργία δικτύου πεζοπορικών 

διαδρομών μεταξύ των Κοινοτήτων Άβαντα, Κίρκης, Αισύμης αλλά και σε 

ολόκληρο σχεδόν τον Δήμο. Η εν λόγω περιοχή αποτελεί το μεγαλύτερο δίκτυο 

χώρων αναψυχής του Δήμου και μάλιστα με την βοήθεια του Δασαρχείου έχει 

ξεκινήσει μία προσπάθεια συντήρησης αλλά και ανακατασκευής των 

εγκαταστάσεων των χώρων, με πολλά από αυτά να είναι ήδη έτοιμα και άλλα με 

έτοιμες μελέτες, έτσι ώστε η περιοχή να συνεχίσει να προσφέρει στιγμές 

χαλάρωσης και ευεξίας στους κατοίκους όλου του Δήμου Αλεξανδρούπολης που 

την επισκέπτονται.  

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, καλώ το Δ.Σ. Αλεξανδρούπολης, 

να εκφράσει την άρνησή του στη μελλοντική ενεργοποίηση του συγκεκριμένου 

σχεδιασμού της Στρατιωτικής Υπηρεσίας και να επικαιροποιήσει την υπ’ αριθμ 

61/2009 ομόφωνη άρνηση συναίνεσης του Δ.Σ. Αλεξανδρούπολης”. 
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Ο επικεφαλής της παράταξης «Πόλη και Πολίτες, Βαγγέλης Λαμπάκης», κ. 

Λαμπάκης Ευάγγελος είπε ότι εμμένει στο σχετικό ψήφισμα του έτους 2009 και δεν 

εκφράζει διαφορετική άποψη, ενώ πρότεινε σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου να παραστούν ο επικεφαλής της μελετητικής ομάδας του ΓΠΣ και οι 

τρεις Πρόεδροι των Κοινοτήτων, καθώς και να γίνει διερεύνηση από την Τεχνική 

Υπηρεσία, όλων των απόψεων των φορέων και των πολιτών που εκφράστηκαν στη 

Δημόσια Διαβούλευση.  

O επικεφαλής της παράταξης «Αδέσμευτη Νέα Αυτοδιοίκηση», κ. Μυτιληνός 

Ευάγγελος, υποστήριξε ότι το πεδίο βολής πρέπει να μεταφερθεί σε νέο σημείο, 

τονίζοντας ότι δε συνηγορούν στη μεταφορά του στην περιοχή «Μαυρόπετρα», 

ενώ παράλληλα πρότεινε το Δημοτικό Συμβούλιο να ενημερωθεί για τις τρέχουσες 

διαδικασίες από την μελετητική ομάδα του ΓΠΣ και την Τεχνική Υπηρεσία. 

 Ο Δήμαρχος, κ. Ζαμπούκης Ιωάννης, μεταξύ των άλλων, επεσήμανε ότι η 

έκδοση του ψηφίσματος και η επικαιροποίηση της απόφασης αποτελούν την ευρεία 

συναίνεση για τη μη μεταφορά του πεδίου βολής στην περιοχή «Μαυρόπετρα» και 

πως θα γίνουν όλες οι διαδικασίες, για τον πολεοδομικό σχεδιασμό, κλιμακωτά, 

από την Τεχνική Υπηρεσία και με βάση τις προθεσμίες. 

Ο επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», κ. Δευτεραίος Σάββας 

είπε ότι είναι υπέρ της πρότασης, όπως διαμορφώθηκε από το Δήμαρχο, 

εκφράζοντας την αντίθεση του στη δημιουργία κάθε πεδίου βολής. 

 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των Κυρίων 

Συμβούλων μετά το τέλος της οποίας, το Δημοτικό Συμβούλιο άκουσε την 

εισήγηση και τη συζήτηση, έλαβε υπόψη τα σχετικά έγγραφα και διατάξεις, όπως 

και  αυτές της παρ. 10 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, καθώς και το 

αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στην οποία συμμετείχε και ο Πρόεδρος της 

Κοινότητας Αισύμης, κ. Αναστασιάδης Αναστάσιος και  στην οποία ψήφισαν: Υπέρ 

-22- (συμπεριλαμβανομένης της ψήφου του Προέδρου της Κοινότητας Αισύμης, κ. 

Αναστασιάδη Αναστάσιου), Κατά -14-, οι κ.κ. Λαμπάκης Ευαγγ., Γκότσης Ν., 

Γερακόπουλος Χ., Κυριακίδης Ευθ., Ζιώγας Χ., Γκοτσίδης Κ., Ουζουνίδης Γ., 

Κουκουράβας Γ., Βαταμίδης Ιωαν., Φαλέκας Ιωαν., Βαμβακερός Αντ., Μιχαηλίδης 

Π. (είναι υπέρ της πρότασης, όπως διατυπώθηκε από τον κ. Λαμπάκη Ευαγγ.), 

Μυτιληνός Ευαγγ., Κουρτίδης Λ. (είναι υπέρ της πρότασης, όπως διατυπώθηκε από 

τον κ. Μυτιληνό Ευαγγ.), ενώ απουσίαζε ο κ. Λαζόπουλος Δ. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, το Σώμα, σε σύνολο 36 ψηφισάντων, 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

1.Την Έκδοση ψηφίσματος μη συναίνεσης για τη δημιουργία ή μεταφορά 

του πεδίου βολής βαρέων όπλων στην περιοχή "Μαυρόπετρα" Αλεξανδρούπολης. 

2. Την επικαιροποίηση της 61/2009 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

αναφορικά με την άρνηση συναίνεσης δημιουργίας ασκήσεων – βολής βαρέων 

όπλων στην περιοχή «Ερείπια Μαυρόπετρας».    

 

 Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται την ίδια μέρα. 

 

Ο Πρόεδρος        Τα μέλη 

Ακολουθούν υπογραφές 

 

Ακριβές απόσπασμα 

   Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

 

 

 

    Καΐσας Γεώργιος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ  

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ             

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α  
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε Τακτική 
συνεδρίασή του, που έγινε την 08η Φεβρουαρίου 2022, σε συνέχεια της 

από 26.01.2022 και 31.01.2022 διακοπείσας τακτικής συνεδρίασης, 
αποφάσισε την έκδοση  ψηφίσματος μη συναίνεσης για τη δημιουργία ή 
μεταφορά του πεδίου βολής βαρέων όπλων στην περιοχή "Μαυρόπετρα" 

Αλεξανδρούπολης. 
  

 
«Εκφράζουμε την άρνηση και την πλήρη αντίθεση μας στη 

δημιουργία ή μεταφορά του πεδίου βολής βαρέων όπλων στην περιοχή 

"Μαυρόπετρα" Αλεξανδρούπολης, που περιλαμβάνεται στα διοικητικά όρια 
των κοινοτήτων Άβαντα, Αισύμης, Κίρκης, προκειμένου να συνεχιστεί η 

αναπτυξιακή πορεία της περιοχής προς τη σωστή κατεύθυνση» 
 

 

 
 

    ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
             ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
 

 
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 
 

          Γεώργιος Καΐσας             
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