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ΘΕΜΑ: Υποβολή πρότασης με τίτλο: "AΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ"  στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και αλληλεγγύης για την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" και αποδοχή των όρων 

συμμετοχής  

 

Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα την 16η Δεκεμβρίου, του έτους 2020, ημέρα της 

εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 11:00, συνήλθε η Κοινότητα Αλεξανδρούπολης  σε 

διά περιφοράς συνεδρίαση, ύστερα από την 40100/11-12-2020 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 την αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο του 

Υπουργείου Εσωτερικών. 

  

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

1) ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΑΪΤΙΔΗΣ  

2) ΜΑΡΙΑ ΠΟΝΤΙΚΑ  

3) ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΠΑΖΑΡΛΙΩΤΗ  

4) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ  

5) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ 

6) ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ   

7) ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΛΥΜΝΙΟΣ  

8) ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ   

9) ΘΩΜΑΣ ΑΓΓΕΛΟΥ  

10) ΣΩΤΗΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΥ  

11) ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΡΕΛΛΗΣ                                                                     

               

 και δεν  προσήλθαν οι κ.κ : 

  

1) ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΚΑΣ  

2) ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ  

3) ΣΟΦΙΑ ΤΕΡΖΟΥΔΗ   

4) ΣΟΦΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ 

 

Δεδομένου ότι δήλωσαν έως τις 16/12/2020 και ώρα 13:00 μέσω μηνύματος 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη συμμετοχή τους στη διά περιφοράς συνεδρίαση 

(σε  σύνολο αριθμού συμβούλων - 15- παρευρίσκονταν οι -11-) και διαπιστώθηκε 

νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 89 παράγραφος 2 τoυ  

Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 90 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 

133/19.7.2018, το Συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τα δύο τρίτα (2/3) 

των μελών του. 
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Ο Πρόεδρος της Κοινότητας, κ.Ναϊτίδης Ιωάννης, εισάγει το 1ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης «Υποβολή πρότασης με τίτλο: «AΣΤΙΚΗ 

ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ»  στο πρόγραμμα Ανάπτυξης 

και αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και 

αποδοχή των όρων συμμετοχής "» του οποίου εισηγητής είναι ο ίδιος  με την 

εξής εισήγηση : 

 

Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι, 

Η Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας και Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου μας, μας 

διαβίβασε το παρακάτω έγγραφο . 
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Σύμφωνα με το άρθρο 83 του ν.3852/2010 παρ.1α 

 

Το Συμβούλιο Κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων ασκεί τις 

ακόλουθες αρμοδιότητες, εντός των ορίων της κοινότητας: 

α) εκφράζει γνώμη και διατυπώνει προτάσεις προς το δημοτικό συμβούλιο, για την 

εκτέλεση νέων έργων εντός της κοινότητας. 

 

Για το λόγο αυτό εισηγούμαι την θετική γνωμοδότηση για την υποβολή πρότασης 

με τίτλο: ""AΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ"  στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και 

αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" και αποδοχή των 

όρων συμμετοχής "» 

 

Η Κοινότητα έλαβε υπόψη της: 

 

1)Την ψήφο όλων των μελών της όπως δηλώθηκε με μήνυμα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου και κατά την οποία ψήφισαν, ΥΠΕΡ της εισήγησης  -8-, ΛΕΥΚΟ -2- 

ο κ.Τρέλλης Αποστόλης και η κ.Δευτεραίου Σωτηρία με την εξής αιτιολογία «Σαν 

Λαϊκή Συσπείρωση είμαστε θετικοί και υπέρ στην ανάπλαση του Βορείου Τμήματος 

της Αλεξανδρούπολης. Ωστόσο δεν μας έχει δοθεί καμία μελέτη ούτε και κάποιος 

σχεδιασμός για το πώς θα γίνει αυτό το έργο. Τα προβλήματα με το κυκλοφοριακό 

είναι ήδη πολλά στην πόλη μας και ένα τέτοιο έργο χωρίς την απαιτούμενη μελέτη 

θα δυσχεράνει την κατάσταση. Να δούμε ως παράδειγμα την οδό Ηροδότου και 

την είσοδο της πόλης »  και ΠΑΡΩΝ -1- ο κ.Γεωργιάδης Παύλος με την εξής 

αιτιολογία "Αναγκάζομαι να δηλώσω ΠΑΡΩΝ σε άλλη μία "δια περιφοράς" 

ψηφοφορία του Συμβουλίου της Κοινότητας Αλεξανδρούπολης. Είναι πλέον 

γεγονός πως με πρόσχημα την πανδημία, έχει εδραιωθεί η μεθοδευμένη 

προσπάθεια απαξίωσης του Συμβουλίου της Κοινότητας Αλεξανδρούπολης ως 

εκλεγμένο όργανο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, μέσα από στοχευμένες 

προσπάθειες απαξίωσης του ανοιχτού και δημοκρατικού διαλόγου.  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της μεθόδευσης αποτελούν τόσο οι 

προηγούμενες, όσο και η σημερινή "δια περιφοράς" ψηφοφορία. Για ακόμη μία 

φορά καλούμαστε να γνωμοδοτήσουμε για έργα και παρεμβάσεις που επηρεάζουν 

την ποιότητα ζωής στην πόλη, στη βάση μιας μονοσέλιδης, γενικόλογης και άνευ 

ουσιαστικού περιεχομένου ανακοίνωσης. Η εν λόγω εισήγηση που ήρθε προς 

ψήφιση δεν συνοδεύεται ούτε από τις σχετικές μελέτες σκοπιμότητας, ούτε τα 

εδάφια κάποιας κυκλοφοριακής μελέτης, αλλά ούτε και από τον λεπτομερή 

προϋπολογισμό. Έτσι και σήμερα, καλούμαστε να γνωμοδοτήσουμε σχετικά με την 

κατασκευή ποδηλατοδρόμων μήκους 3.500μ για το ποσό των 9.500.500 ευρώ 

(ήτοι περ. 2.715 ευρώ / μέτρο ποδηλατοδρόμου). Σε καιρούς που η τοπική 

οικονομία της Αλεξανδρούπολης βρίσκεται αντιμέτωπη με την απειλή της 

κατάρρευσης, και με τους πολίτες περιορισμένους λόγω σκληρών περιοριστικών 

μέτρων λόγω των ελλείψεων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, είναι απαραίτητο πως και 

το τελευταίο ευρώ που δαπανάται για υποδομές τις πόλης πρέπει να τυγχάνει 

ενδελεχούς διαλόγου, στο πλαίσιο της ανάγκης για διαφάνεια και λογοδοσία προς 

τους πολίτες. Αυτό, φυσικά, δεν είναι εφικτό λόγω της εμμονής στις "δια 

περιφοράς" συνεδριάσεις του εκλεγμένου οργάνου του Συμβουλίου της Κοινότητας 

Αλεξανδρούπολης, τη στιγμή μάλιστα που το Δημοτικό Συμβούλιο 

Αλεξανδρούπολης ήδη συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης εδώ και περισσότερους 

μήνες, ενώ πλέον η τηλεργασία έχει εδραιωθεί σε όλους τους τομείς του δημόσιου 

τομέα της χώρας. 

Η προκλητική εμμονή στις "δια περιφοράς" συνεδριάσεις δεν προσβάλλει μόνο το 

αίσθημα της δημοκρατίας στην τοπική κοινωνία, αλλά και την ίδια τη νοημοσύνη 

τόσο ημών των εκλεγμένων Συμβούλων, αλλά και των ίδιων των πολιτών. 

Απέχουν μακράν οι μεθοδεύσεις αυτές από τις βέλτιστες πρακτικές αστικής 

αναγέννησης, οι οποίες προτάσσουν τη διαβούλευση και τον σχεδιασμό έργων με 

βάση τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών ως χρήστες τους. Συνεπώς, αρνούμαι 

να τοποθετηθώ στη βάση τόσο διάτρητων διαδικασιών, και αρνούμαι να 

γνωμοδοτήσω σε ένα ακόμη μνημείο αδιαφάνειας και φίμωσης του διαλόγου. 
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Καλώ όλους τους αρμόδιους να αναλάβουν την ευθύνη που έχουν στην 

αποκατάσταση του διαλόγου εντός του εκλεγμένου Συμβουλίου της Κοινότητας και 

να αρχίσει άμεσα η συνεργασία των Συμβούλων μέσω τηλεδιάσκεψης".  

 

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 την αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο 

του Υπουργείου Εσωτερικών 

3) Την παρ. 1α του άρθρου 83 του Ν.3852/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Ο κ.Τρέλλης Αποστόλης , η κ.Δευτεραίου Σωτηρία ψήφισαν ΛΕΥΚΟ και ο 

κ.Γεωργιάδης Παύλος ψήφισε ΠΑΡΩΝ 

 

 

Γνωμοδοτεί θετικά για την Υποβολή πρότασης με τίτλο: ""AΣΤΙΚΗ 

ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ"  στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και αλληλεγγύης για 

την Τοπική Αυτοδιοίκηση "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" και αποδοχή των όρων 

συμμετοχής. 

 

 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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