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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ             
  

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. : 103 / 2022  

ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 15 / 2022  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

 

 

ΘΕΜΑ : « Έγκριση Νέας Περιοδικής Πεζοδρόμησης Παραλιακής οδού και 

λοιπών οδών, κεντρικής περιοχής Αλεξανδρούπολης, έτους 2022 » 

 

Στην Αλεξανδρούπολη και δια περιφοράς, έλαβε χώρα η 15η (Έκτακτη)  

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ύστερα από 

την  με αριθ. πρωτ. 17626/02/06/2022  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 

αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με το άρθρο 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, το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169/19-09-2021, τ. Α΄), 

την  αριθ. 643/69472/24-09-2021  εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., καθώς και την τελευταία 

εκδοθείσα ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π. οικ. 30819/31-05-2022 (ΦΕΚ 2676/31-05-2022 τ. Β΄), 

με την οποία καλούσε τα μέλη του Δ.Σ. να ενημερώσουν για  την ψήφο τους 

(Υπέρ, Κατά, Λευκό, Δήλωση Παρόν), την Πέμπτη   02-06-2022 και τις ώρες, 

από : 11:00 έως 12:00  στο email:  dimsim@alexpolis.gr, για τη  λήψη 

αποφάσεων στα  θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

 

Το ανωτέρω θέμα συζητείται, εκτάκτως, διότι επείγει η πεζοδρόμηση, των 

αναφερόμενων, στην εισήγηση οδών, προς όφελος των δημοτών.  

 

  

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

 1) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΪΣΑΣ 

 2) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΓΙΩΝΗΣ  

 3) ΗΛΙΑΣ ΔΑΣΤΕΡΙΔΗΣ 

 4) ΕΛΕΝΗ ΙΝΤΖΕΠΕΛΙΔΟΥ-

ΣΥΤΜΑΛΙΔΟΥ 

 5) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΖΙΡΙΔΗΣ  

 6) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ 

 7) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΛΚΟΣ 

 8) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΟΥΡΔΟΛΗΣ 

 9) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ 

 10) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

 11) ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 

 12) ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΙΩΓΑΣ 

 13) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΤΣΙΔΗΣ 

 14) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ 

 15) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ  

 16) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ 

 17) ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΤΑΜΙΔΗΣ 

 18) ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΛΕΚΑΣ 

 19) ΣΑΒΒΑΣ ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ 

 20) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΣ 

 21) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ 

 22) ΠΑΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 

 23) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ 

 24) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΣΙΑΣ 

 25) ΠΕΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 

 26) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ 

 27) ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ 

 28) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ 

 29) ΣΑΒΒΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ 

 30) ΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΝΙΔΟΥ 

 31) ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΡΣΑΜΑΚΗΣ 

 32) ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΛΥΣΙΔΗΣ  
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 και δεν  προσήλθαν οι κ.κ. : 

 1) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ  

 2) ΔΡΟΣΙΑ ΜΟΥΛΑΤΖΙΔΟΥ-ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ 

 3) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ 

 4) ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΡΑΧΙΟΛΟΓΛΟΥ 

 5) ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ 

 6) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ 

 7) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΝΑΚΗΣ 

 8) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 

 9) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΙΟΣ 

 

 Παρών ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αλεξανδρούπολης, κ. Ναϊτίδης Ιωάννης. 

 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παρ. 5 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,  αφού σε σύνολο 

σαράντα δύο (42) ψηφισάντων (συμπεριλαμβανομένης της παρουσίας του 

Προέδρου της Κοινότητας Αλεξανδρούπολης, κ. Ναϊτίδη Ιωάννη) συμμετείχαν τα 

τριάντα τρία (33), δηλαδή περισσότερα από τα 2/3 του συνόλου των μελών. 

 Για τη διά περιφοράς λήψη απόφασης, ενημερώθηκε, συμφώνησε και 

έλαβε γνώση  ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Ζαμπούκης.  

Οι παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι, με τη συμμετοχή τους στη δια 

περιφοράς ψηφοφορία, ομόφωνα, συμφώνησαν για την έκτακτη συνεδρίαση και 

για τον τρόπο διεξαγωγής της συνεδρίασης με την αποστολή της ψηφοφορίας 

τους, μέσω e-mail στο Αυτοτελές Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του 

Δήμου, την Πέμπτη   02-06-2022 και τις ώρες, από : 11:00 έως 12:00. 

Παρουσία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Καΐσα Γεωργίου και 

της υπαλλήλου του Αυτοτελούς Γραφείου Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων και 

γραμματέως του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Ραφαηλίδου Μαρίας  έγινε η λήψη, 

εκτύπωση και  ανάγνωση των e-mail των 33 συμμετεχόντων και  η καταμέτρηση 

των ψήφων. 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Καΐσας Γεώργιος αναφέρθηκε 

στην εισήγηση του Αντιδημάρχου Πολιτισμού, Αθλητισμού, Εθελοντισμού, Παιδείας  

και Νέας Γενιάς κ. Βουρδόλη Θεόδωρου για το θέμα της ημερήσιας διάταξης 

«Έγκριση Νέας Περιοδικής Πεζοδρόμησης Παραλιακής οδού και λοιπών 

οδών, κεντρικής περιοχής Αλεξανδρούπολης, έτους 2022». 

“Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, με την 56/2022 

απόφαση της, ομόφωνα αποδέχτηκε τις κυκλοφοριακές παρεμβάσεις (περιοδικές 

πεζοδρομήσεις) στην Αλεξανδρούπολη έτους 2022, που έχουν 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: 
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1. Την εφαρμογή ρύθμισης πεζοδρόμησης τις καθημερινές και ΣΑΒΒΑΤΟ - 

ΚΥΡΙΑΚΗ από την Παρασκευή 20/05/2022 (Μαΐου) 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 μόνιμους κατοίκους, οχήματα Φ/Ε, έκτακτης ανάγκης 

(Πυροσβεστική, Αστυνομία, ΕΚΑΒ), ΑΜΕΑ κλπ.  

 

     Με την εφαρμογή των συγκεκριμένων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων παύει 

κάθε άλλη προγενέστερη ρύθμιση πεζοδρόμησης. 

 

Εισηγείται την έγκριση του θέματος από το Δημοτικό Συμβούλιο”. 

 

Αναλυτικά, η εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, έχει ως εξής: 

«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, 

 
Σύμφωνα με το άρθρο 52, παρ.1 & 3 του Ν. 2696/99 (ΚΟΚ) «Μέτρα που 

αφορούν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό των μονόδρομων, 

ποδηλατοδρόμων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, την προτεραιότητα οδών, 

.... λαμβάνονται με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ...», και λαμβάνοντας 

υπ’ όψη τα ανωτέρω, 

 
Εισηγούμαστε 

 

προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, να εγκρίνει κυκλοφοριακές παρεμβάσεις 

(περιοδικές πεζοδρομήσεις): 

 

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),  
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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 Παρασκευή 20/05/2022 (Μαΐου) 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». 

 

 

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας προέκυψε από την καταμέτρηση των 

ψήφων των συμμετεχόντων στην διά περιφοράς συνεδρίαση, λαμβάνοντας  υπόψη  

τα σχετικά έγγραφα, τις ανωτέρω διατάξεις, καθώς και  αυτές της παρ. 10 του 

άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Σε σύνολο -33- συμμετεχόντων, ψήφισαν Υπέρ -

33-. 

  

 Κατόπιν των ανωτέρω, το Σώμα, σε σύνολο 33 ψηφισάντων, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 Δέχεται την 56/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και εγκρίνει 

τις κυκλοφοριακές παρεμβάσεις (περιοδικές πεζοδρομήσεις) στην Αλεξανδρούπολη 

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 Παρασκευή 20/05/2022 (Μαΐου) 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 μόνιμους κατοίκους, οχήματα Φ/Ε, 

έκτακτης ανάγκης (Πυροσβεστική, Αστυνομία, ΕΚΑΒ), ΑΜΕΑ κλπ.  
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     Με την εφαρμογή των συγκεκριμένων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων παύει 

κάθε άλλη προγενέστερη ρύθμιση πεζοδρόμησης. 

 

 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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