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ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
 

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. : 10 / 2022  

ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 6 / 2022  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣHΣ  

ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση Νέας Περιοδικής Πεζοδρόμησης Παραλιακής οδού και 

λοιπών οδών, κεντρικής περιοχής Αλεξανδρούπολης, έτους 2022.  

  

Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα την 27 Μαΐου του έτους 2022 ημέρα της εβδομάδας 

Παρασκευή και ώρα 10:00 -13:00, η Κοινότητα Αλεξανδρούπολης συνήλθε σε 

Έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση , ύστερα από την 16661/25-5-2022  

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-

020,163/33282/29.05.2020,60249/22.09.2020,ΔΙΔΑΔ/Φ69/133/οικ.20764/7-11-

2020, 426/77233/13.11.2020 και ΔΙΔΑΔ/Φ69/179/16812/30-8-2021 εγκυκλίους 

του ΥΠΕΣ. 

 

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

1) ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΚΑΣ 2) ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ 3) ΣΟΦΙΑ ΤΕΡΖΟΥΔΗ  4) ΣΟΦΙΑ 

ΒΑΛΑΒΑΝΗ 5) ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ 6) ΘΩΜΑΣ ΑΓΓΕΛΟΥ 7) 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 8) ΜΑΡΙΑ ΠΟΝΤΙΚΑ 9) ΣΩΤΗΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΥ  

10) ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΡΕΛΛΗΣ  11) ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΛΥΜΝΙΟΣ 12) ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΑΪΤΙΔΗΣ 

13) ΑΔΑΜ ΑΔΑΜΙΔΗΣ                                                                   

                  

και δεν  προσήλθαν οι κ.κ : 

 1) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ 3) ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΠΑΖΑΡΛΙΩΤΗ  

 

Δεδομένου ότι δήλωσαν έως τις 27/5/2022 και ώρα 13:00 μέσω μηνύματος 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη συμμετοχή τους στη διά περιφοράς συνεδρίαση 

(σε  σύνολο αριθμού συμβούλων - 15- παρευρίσκονταν οι -13-) 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. 

 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας, κ.Ναϊτίδης Ιωάννης, εισηγούμενος το 1ο Έκτακτο 

θέμα της ημερήσιας διάταξης Έγκριση Νέας Περιοδικής Πεζοδρόμησης 

Παραλιακής οδού και λοιπών οδών, κεντρικής περιοχής Αλεξανδρούπολης, 

έτους 2022  έθεσε υπόψη ότι το ανωτέρω θέμα, συζητείται εκτάκτως :  

 

Λόγω στενών χρονικών περιθωρίων προκειμένου να εγκριθεί από την 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση και να δημοσιευτεί σε ΦΕΚ. 

   

Μετά την ομόφωνη αποδοχή του θέματος  ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας, 

κ.Ναϊτίδης Ιωάννης, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης Έγκριση 

Νέας Περιοδικής Πεζοδρόμησης Παραλιακής οδού και λοιπών οδών, 

κεντρικής περιοχής Αλεξανδρούπολης, έτους 2022 θέτει υπόψη την εξής 

εισήγηση:  
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Κυρίες και Κύριοι της Κοινότητας Αλεξανδρούπολης εισηγούμαι την γνωμοδότηση 

των παρακάτω κυκλοφοριακών παρεμβάσεων «περιοδικές πεζοδρομήσεις» για το 

έτος 2022. 

 
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και υπηρεσίας Δόμησης εισηγείται τα παρακάτω: 

Η περιοδική πεζοδρόμηση της παραλιακής οδού κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, 

από το χώρο στάθμευσης Φώτης Κοσμάς έως την οδό Κύπρου, είναι μια διαχρονική 

(εθιμική) παράδοση της πόλης. Η αρχική Απόφαση, ανάγεται στη δεκαετία του 

1980, ίσως και πιο παλιά. Σύμφωνα επίσης με τον προγενέστερο κανονισμό 

παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων (ΑΔΣ 267/2011 – αντικαταστάθηκε από την 

23/2020 ΑΠΖ) και τις αντίστοιχες Αποφάσεις Δημάρχου, κάθε χρόνο, η παραλιακή 

οδός πεζοδρομείται κατά την περίοδο των θερινών μηνών. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και λαμβάνοντας κυρίως υπόψη την εθιμική παράδοση 

της πόλης, τα αποτελέσματα της κυκλοφοριακής μελέτης Αλεξανδρούπολης - υπ 

αριθμ 10/2016 ΑΠΖ (υπ αριθμ 2086/21.07.2016 Απόφαση ΓΓΑΔΜΘ - ΦΕΚ 

2549Β/2016) με την οποία έχουν εγκριθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην κεντρική 

και παραλιακή περιοχή, τον νέο Κανονισμό Πεζοδρόμων – 35/2020 ΑΠΖ (υπ. 

αριθμ. 2254/07.09.2020 Απόφαση ΓΓΑΔΜΘ - ΦΕΚ 3930Β), τη νέα διατομή της 

παραλιακής οδού με την υλοποίηση του ποδηλατοδρόμου, τις ρυθμίσεις 

στάθμευσης στην ευρύτερη περιοχή και τις υπ αριθμ 48/2020 ΑΠΖ (υπ. αριθμ. 

3123/17.11.2020 Απόφαση ΓΓΑΔΜΘ - ΦΕΚ 5177Β) & 39/2021 ΑΠΖ (προσωρινές 

ρυθμίσεις σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν4688/2020) με τις οποία εγκρίθηκε η 

περιοδική πεζοδρόμηση της παραλιακής οδούς για τα έτη 2020 & 2021. 

 

α) στην οδό Β. Αλεξάνδρου και Απολλωνιάδος - από το χώρο στάθμευσης «Φώτης 

Κοσμάς» έως και την οδό Κύπρου και για τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας,  

β) στην οδό Ζαρίφη - από την οδό Σωκράτη Οικονόμου έως την οδό Β. 

Αλεξάνδρου (το υπόλοιπο τμήμα της οδού είναι χαρακτηρισμένος πεζόδρομος 

σύμφωνα με το ισχύον Ρυμοτομικό Σχέδιο Αλεξανδρούπολης),  

γ) στην οδό Κουντουριώτου - από την οδό Λ. Δημοκρατίας έως την οδό Ειρήνης 

(το υπόλοιπο τμήμα της είναι πεζόδρομος),  

δ) στην οδό Δικαστηρίων - από την οδό Καραϊσκάκη έως την οδό Ψαρών και από 

την οδό Τζαβέλλα έως την οδό Αθ. Διάκου, 

ως κάτωθι: 

1. Την εφαρμογή ρύθμισης πεζοδρόμησης τις καθημερινές και ΣΑΒΒΑΤΟ - 

ΚΥΡΙΑΚΗ από την Τετάρτη 01/06/2022 (Ιουνίου) έως την Κυριακή 

25/09/2022 (Σεπτεμβρίου) και ώρα από 20:00 έως ώρα 01:00.  

2. Κατά το χρόνο πεζοδρόμησης των ανωτέρω οδών, απαγορεύεται η 

στάθμευση όλων των οχημάτων. 

3. Κατά το χρόνο απαγόρευσης της κυκλοφορίας των ανωτέρω οδών, 

ισχύει ο Κανονισμός λειτουργίας πεζοδρόμων (35/2020 ΑΠΖ) που ορίζει 

τον τρόπο πρόσβασης / χρήσης από μόνιμου κατοίκους, οχήματα Φ/Ε, 

έκτακτης ανάγκης (Πυροσβεστική, Αστυνομία, ΕΚΑΒ), ΑΜΕΑ κλπ.  

4. Με την εφαρμογή των συγκεκριμένων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, 

παύει κάθε άλλη προγενέστερη ρύθμιση πεζοδρόμησης. 

 

 

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

ταχυδρομείου και κατά την οποία ψήφισαν:  

-ΥΠΕΡ -13- 
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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, 

426/77233/13.11.2020  και και ΔΙΔΑΔ/Φ69/179/16812/30-8-2021 εγκυκλίους 

του ΥΠΕΣ. 

3) Το άρθρο 83 του Ν.3852/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Γνωμοδοτεί θετικά για την  Έγκριση Νέας Περιοδικής Πεζοδρόμησης Παραλιακής 

οδού και λοιπών οδών, κεντρικής περιοχής Αλεξανδρούπολης, έτους 2022 όπως 

παρακάτω:  

 

α) στην οδό Β. Αλεξάνδρου και Απολλωνιάδος - από το χώρο στάθμευσης «Φώτης 

Κοσμάς» έως και την οδό Κύπρου και για τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας,  

β) στην οδό Ζαρίφη - από την οδό Σωκράτη Οικονόμου έως την οδό Β. 

Αλεξάνδρου (το υπόλοιπο τμήμα της οδού είναι χαρακτηρισμένος πεζόδρομος 

σύμφωνα με το ισχύον Ρυμοτομικό Σχέδιο Αλεξανδρούπολης),  

γ) στην οδό Κουντουριώτου - από την οδό Λ. Δημοκρατίας έως την οδό Ειρήνης 

(το υπόλοιπο τμήμα της είναι πεζόδρομος),  

δ) στην οδό Δικαστηρίων - από την οδό Καραϊσκάκη έως την οδό Ψαρών και από 

την οδό Τζαβέλλα έως την οδό Αθ. Διάκου, ως κάτωθι: 

 

1. Την εφαρμογή ρύθμισης πεζοδρόμησης τις καθημερινές και ΣΑΒΒΑΤΟ - 

ΚΥΡΙΑΚΗ από την Τετάρτη 01/06/2022 (Ιουνίου) έως την Κυριακή 25/09/2022 

(Σεπτεμβρίου) και ώρα από 20:00 έως ώρα 01:00.  

2. Κατά το χρόνο πεζοδρόμησης των ανωτέρω οδών, απαγορεύεται η στάθμευση 

όλων των οχημάτων. 

3. Κατά το χρόνο απαγόρευσης της κυκλοφορίας των ανωτέρω οδών, ισχύει ο 

Κανονισμός λειτουργίας πεζοδρόμων (35/2020 ΑΠΖ) που ορίζει τον τρόπο 

πρόσβασης / χρήσης από μόνιμου κατοίκους, οχήματα Φ/Ε, έκτακτης ανάγκης 

(Πυροσβεστική, Αστυνομία, ΕΚΑΒ), ΑΜΕΑ κλπ.  

4. Με την εφαρμογή των συγκεκριμένων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, παύει κάθε 

άλλη προγενέστερη ρύθμιση πεζοδρόμησης. 

 

 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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