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          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ       
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ             
  

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. : 104 / 2022  

ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 16 / 2022  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

 

 

ΘΕΜΑ : «Λήψη απόφασης αναφορικά με την αποζημίωση δικαιούχων 

σχετικά με τη διέλευση του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου 

(ΑΣΦΑ)». 

 

Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα την 6η  Ιουνίου, του έτους 2022, ημέρα της 

εβδομάδας Δευτέρα  και ώρα 18:30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό 

Συμβούλιο συνήλθε σε   ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, ύστερα από την  με αριθ. πρωτ. 

17633 /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΄). 

 

 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) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ 

 6) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΛΚΟΣ 

 7) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ  

 8) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΟΥΡΔΟΛΗΣ 

 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) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ  

 18) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ 

 19) ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΤΑΜΙΔΗΣ 

 20) ΣΑΒΒΑΣ ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ 

 21) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΣ 

 22) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ 

 23) ΠΑΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 

 24) ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ 

 25) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ 

 26) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΣΙΑΣ 

 27) ΠΕΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 

 28) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ 

 29) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΝΑΚΗΣ 

 30) ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ 

 31) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ 

 32) ΣΑΒΒΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ 

 33) ΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΝΙΔΟΥ 

 34) ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΡΣΑΜΑΚΗΣ 

 

 και δεν  προσήλθαν οι κ.κ. : 

 1) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΖΙΡΙΔΗΣ  

 2) ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΡΑΧΙΟΛΟΓΛΟΥ 

 3) ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΛΕΚΑΣ 

 4) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ 

 5) ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΛΥΣΙΔΗΣ  

 6) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΔΑ: ΩΥΞ2ΩΨΟ-Χ0Σ



 

2 

 

 7) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΙΟΣ 

 

Παρόντες οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Αλεξανδρούπολης και Πέπλου, κ.κ. 

Ναϊτίδης Ιωάννης και Τσοτανίδης Δημήτριος, αντίστοιχα. 

 

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

αριθμού  συμβούλων 41 παρευρίσκονταν οι 34, 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. 

 Πριν από τη  συζήτηση  των  θεμάτων  της  ημερήσιας   διάταξης, ο 

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Καΐσας Γεώργιος  ρωτά τα μέλη του 

Δημοτικού Συμβουλίου αν  δέχονται  να συζητήσουν εκτός ημερήσιας διάταξης το 

θέμα «Λήψη απόφασης αναφορικά με την αποζημίωση δικαιούχων σχετικά 

με τη διέλευση του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ)». 

Αφού τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου αποφάνθηκαν ομόφωνα  για  τη 

συζήτηση του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7  του  ν.  

3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ο Πρόεδρος του Δημοτικού 

Συμβουλίου, κ.  Καΐσας Γεώργιος,  αναφέρθηκε στο από 02.06.2022 έγγραφο των 

δικαιούχων αποζημίωσης σχετικά με τη διέλευση ανεξάρτητου συστήματος 

φυσικού αερίου και έδωσε το λόγο στο δικηγόρο και εκπρόσωπο  αυτών, κ. 

Καλεντερίδη Παύλο, ο οποίος, ζήτησε από το Δημοτικό Συμβούλιο την ολόθερμη 

συμπαράσταση του  προς τους πολίτες και ιδιοκτήτες που πλήττονται οικονομικά, 

λόγω της έλευσης αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου  από την εταιρεία 

GASTRADE A.E. στην οποία χορηγήθηκε άδεια ανεξάρτητου συστήματος φυσικού 

αερίου για το έργο του Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ Αλεξανδρούπολης, ενώ τόνισε το 

χαμηλό ύψος αποζημιώσεων, δίνοντας αναλυτικά  στοιχεία για το έργο και 

ενημερώνοντας για τις νομικές κινήσεις των αιτούντων.  

 

  

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των Κυρίων 

Συμβούλων, κατά τη διάρκεια της οποίας, εκφράστηκαν απόψεις σχετικά με την 

αναγκαιότητα επαφής και επικοινωνίας με την εταιρεία. Ο Δήμαρχος, κ. 

Ζαμπούκης Ιωάννης πρότεινε να πραγματοποιηθεί, την επόμενη μέρα, 

τηλεδιάσκεψη του ίδιου και παρουσία  των εκπροσώπων των δικαιούχων, με 

εκπρόσωπο της εταιρείας και κατά προτίμηση με τον κ. Σιφναίο Κωνσταντίνο, ο 

οποίος, όπως είπε, γνωρίζει την κατάσταση  και είχε δεσμευτεί.  

Στο τέλος της συζήτησης και συνοψίζοντας ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Καΐσας 

Γεώργιος, είπε ότι το Δημοτικό  Συμβούλιο  εκφράζει τη συμπαράσταση του προς 

τους δημότες που πλήττονται από τη διέλευση του ανεξάρτητου συστήματος 

φυσικού αερίου και πρότεινε να υπάρξει μια πρώτη επαφή  μεταξύ του Δημάρχου 

και της εταιρείας μέσω τηλεδιάσκεψης και έπειτα να προσκληθεί εκπρόσωπος της 

εταιρείας  προκειμένου να  παρευρεθεί σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου, ώστε, να υπάρξει ενημέρωση του σώματος, να συζητηθούν οι 

εκκρεμότητες και να  επιλυθούν σχετικά προβλήματα. 

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, από την οποία 

απουσίαζε η κ. Δραμανίδου Ν. 

 

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

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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 Εκφράζει τη συμπαράσταση του προς τους δημότες που πλήττονται από τη 

διέλευση του ανεξάρτητου συστήματος φυσικού αερίου, από την εταιρεία 

GASTRADE A.E. 

 Την πραγματοποίηση επαφών-συναντήσεων με εκπρόσωπους της εταιρείας. 

Αρχικά να πραγματοποιηθεί μία συνάντηση μέσω τηλεδιάσκεψης, μεταξύ του 

Δημάρχου και εκπροσώπου της εταιρείας  και έπειτα να προσκληθεί ο εκπρόσωπος 

της εταιρείας, προκειμένου να παρευρεθεί σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

 

 

 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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