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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
=================
Από τo υπ' αριθμ. 16ο Πρακτικό Συνεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβουλίου Δήμου Ορεστιάδας της 7ης
Σεπτεμβρίου 2012.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 331/2012
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Ανακήρυξη επίτιμου Δημότη του Στρατηγού εν αποστρατεία κ. Φράγκου Φραγκούλη.
Στην Ορεστιάδα, σήμερα 7 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα.
14:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε Τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 44165/03-09-2012
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010.
Επίσης προσκαλέστηκαν και οι Πρόεδροι των Τοπικών Διαμερισμάτων (για τους οποίους υπήρχαν
θέματα στην ημερήσια διάταξη) όπως ορίζει η παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.
Έγινε νόμιμη απαρτία, επειδή στo σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρίσκονται παρόντα τριάντα
δύο (32), τα εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΓΟΥΔΕΤΣΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
5. ΒΑΡΣΑΜΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7. ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
9. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
11. ΚΟΥΜΠΡΙΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ (Ήρθε Αν/σεις)
13. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
15. ΜΟΥΤΟΥΣΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
17. ΤΥΡΠΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
19. ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
21. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
23. ΧΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
25. ΜΗΤΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Ήρθε Αν/σεις)
27. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
29. ΧΑΨΑΛΗ ΕΛΕΝΗ
31. ΚΑΛΕΝΤΖΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

2. ΟΥΡΟΥΜΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
4. ΚΑΡΑΚΟΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Ήρθε Αν/σεις)
6. ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ – ΔΗΜΗΤΡΑ
8. ΟΡΜΑΝΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
10. ΜΑΡΑΣΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
12. ΜΠΟΥΡΓΚΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
14. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
16. ΓΚΑΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
18. ΑΛΕΞΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
20. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
22 .ΔΟΛΑΨΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
24. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
26. ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
28. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
30. ΤΣΕΛΕΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
32. ΔΑΛΑΜΑΓΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI
1. ΜΑΝΤΙΚΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Ο Δήμαρχος κoς Μουζάς Δημήτριος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Παρών ήταν και όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων και Δημοτικών Κοινοτήτων καθώς επίσης
και οι εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος του Δήμου κ.
Παλλίδης Χαρίλαος για τηv τήρηση τωv πρακτικών. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρoς τoυ
Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κ. Γουδετσίδης Ευάγγελος αναφερόμενος στο 4ο θέμα ημερήσιας διάταξης κάλεσε τον
εισηγητή του θέματος, τον Αντιδήμαρχο κ. Μαρασλή Ευάγγελο να πάρει το λόγο. Αφού πήρε το λόγο είπε τα
εξής αναλυτικά:
1
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« Το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας από τον καιρό που ήταν Δήμαρχος ο κ. Βαρσαμακίδης έχει
τιμήσει κατά καιρούς προσωπικότητες, οι οποίες με τον α ή β τρόπο θεωρούντο ότι προσέφεραν στην περιοχή
μας. Άνθρωποι οι οποίοι τιμήθηκαν ήταν Πρυτάνεις, Δήμαρχοι, Υπουργοί.
Πιστεύω ότι όταν έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο ένα όνομα όπως είναι αυτό του Φράγκου του
Φραγκούλη, ο οποίος διετέλεσε Αρχηγός Γ.Ε.Σ. αλλά και Υπουργός Εθνικής Αμύνης, με Υπηρεσιακή
Κυβέρνηση, πιστεύω ότι το λιγότερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι να τον τιμήσουμε με τον τρόπο με
τον οποίο θέλουμε να τον τιμήσουμε, μια και στο πρόσωπο του κ. Φράγκου ως επίτιμου Δημότη Ορεστιάδας
θέλουμε να τιμήσουμε όλους τους εν ενεργεία και εν αποστρατεία αξιωματικούς και υπαξιωματικούς του
Ελληνικού Στρατού που υπηρέτησαν και υπηρετούν στην περιοχή μας, καθώς και όλους όσους κατάγονται από
την περιοχή μας. Ο κ. Φράγκος συγκεντρώνει μια σειρά από στοιχεία που μας αγγίζουν ως Έλληνες Ακρίτες
της Ορεστιάδας. έχει υπηρετήσεις ως μάχιμος στην περιοχή μας και μάλιστα ως Διοικητής στην 16η
Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού. Έχει φτάσει στην ανώτατη θέση ως αξιωματικός του στρατού Ξηράς,
δηλαδή ως στρατηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Είναι συμπατριώτης μας Θρακιώτης από τον Νομό
Ροδόπης και μάλιστα δύο φορές συμπατριώτης μας αφού οι γονείς του έχουν έρθει πρόσφυγες από την
Ανατολική Θράκη και συγκεκριμένα από την Χαριούπολη.
Τέλος πιστεύω ότι έχει προσφέρει πάντα πολύ σημαντική υπηρεσία στην αμυντική θωράκιση του
Έβρου , αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες και υλοποιώντας μια σειρά από έργα τα οποία φυσικά δεν είναι επί
του παρόντος να τα αναλύσουμε με λεπτομέρειες. Το σημαντικότερο το οποίο έκανε για μας είναι η τιμή που
επιφύλαξε για τους ακρίτες των συνόρων, κάνοντας γνωστή στο πανελλήνιο την κυρά των Μαρασίων. Αυτήν
την τιμή θέλουμε να του ανταποδώσουμε, ανακηρύσσοντας τον ως επίτιμο Δημότη Ορεστιάδας, και στο
πρόσωπο αυτού όλα τα στελέχη του Ελληνικού Στρατού που υπηρετούν πολλές φορές στον Έβρο κατά τη
διάρκεια της καριέρας τους. Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε για να τιμήσουμε όλους αυτούς τους
ανθρώπους στο πρόσωπο του Φράγκου Φραγκούλη και να δείξουμε ταυτόχρονα την εμπιστοσύνη που έχουμε
σε αυτούς.
Αυτός είναι ο λόγος που θέλουμε να τιμήσουμε τον κ. Φράγκο Φραγκούλη »
Κατόπιv αυτώv o Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κάλεσε τo Δ.Σ. vα απoφασίσει επί του
θέματος. Τo Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση, αφoύ έλαβε υπόψη τoυ την εισήγηση, και την κείμενη
νομοθεσία, με ψήφους 21 υπέρ έναντι 8 παρόντων
ΑΠΟΦΑΣIΖΕI
==================
1. Ανακηρύσσει επίτιμο Δημότη του Δήμου Ορεστιάδας τον Στρατηγό εν αποστρατεία κ. Φράγκο
Φραγκούλη.
2. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο κ. Μουζά Δημήτριο να προβεί στις σχετικές διαδικασίες για την τελετή
ανακήρυξης του κ. Φράγκου Φραγκούλη ως Επίτιμου Δημότη κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που θα
πραγματοποιηθεί την 29-09-2012.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χαμαλίδης , Χατζής, Χάψαλη, Μαυρίδης, Ορμανλίδης, Παπαμιχαήλ,
Τσελεμπής και Γκατζίδης δήλωσαν παρών αναλύοντας διεξοδικά στην διαλογική συζήτηση πως δεν έχουν
κάτι εναντίον του συγκεκριμένου προσώπου αλλά με τον τρόπο τον οποίο εισήχθη στο Δημοτικό Συμβούλιο
το θέμα προς συζήτηση.
Κατά την διάρκεια της ψήφισης του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γραμματίκης,
Μητακίδης και Παπαϊωάννου.
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 331/2012.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως ακολουθεί:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος Δήμου Ορεστιάδας

ΜΟΥΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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