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Απόόψεις του Δήήµμου Αλεξανδρούύπολης α) για την χωροθέέτηση του ΚΤΕΛ

στην παραλιακήή λεωφόόρο της πόόλης-‐‑ διαφορετικήή θέέση απ’ αυτήή του

Γενικούύ Πολεοδοµμικούύ Σχεδίίου της πόόλης και β) για την µμη χωροθέέτηση

της δραστηριόότητας αυτήή στην πολεοδοµμικήή µμελέέτη Χηλήής που εγκρίίθηκε

στο ΥΠΕΚΑ

Το υπ’ αριθµμ. 879 αγροτεµμάάχιο, αγροκτήήµματος Καλλιθέέας-‐‑ Ν. Χηλήής

βρίίσκεται εντόός Γενικούύ Πολεοδοµμικούύ Σχεδίίου Αλεξανδρούύπολης µμετάά

απόό την υπ’ αριθµμ. 25903/5885/99 Απόόφαση Υπουργούύ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., ΦΕΚ

844Δ/25-‐‑11-‐‑99. Η χρήήση γης που έέχει καθοριστείί στην περιοχήή απόό το

Γ.Π.Σ. είίναι «τουρισµμόός-‐‑ αναψυχήή» και στην γενικήή αυτήή κατηγορίία

επιτρέέπεται η λειτουργίία «εγκαταστάάσεις µμέέσων µμαζικώών µμεταφορώών»

ΠΔ 23-‐‑2-‐‑87, ΦΕΚ 166Δ/6-‐‑3-‐‑87. Για το λόόγο όόµμως όότι η εγκατάάσταση ΚΤΕΛ



στην πόόλη αποτελείί λειτουργίία υπερτοπικήής σηµμασίίας, το Γενικόό

Πολεοδοµμικόό Σχέέδιο, µμετάά την εκπόόνηση της απαραίίτητης µμελέέτης,

καθόόρισε τη χωροθέέτηση του ΚΤΕΛ στην ανατολικήή πλευράά της πόόλης και

συγκεκριµμέένα, µμετάά απόό τον µμύύλο του Μασούύρα.

Επισηµμαίίνεται όότι τα ΓΠΣ, όόταν καθορίίζουν τις επιτρεπόόµμενες

κατηγορίίες χρήήσεων (όόπως αµμιγούύς κατοικίίας, βιοµμηχανικούύ πάάρκου

κτλ), δεν προχωρούύν στην εξειδίίκευση των χρήήσεων αυτώών, γιατίί αυτόό

είίναι αντικείίµμενο της πολεοδοµμικήής µμελέέτης που ακολουθείί, µμε εξαίίρεση

σηµμαντικέές για την πόόλη χρήήσεις όόπως µμεγάάλα πάάρκα, σχολείία,

συγκεκριµμέένες κοινωφελείίς εγκαταστάάσεις, προστατευόόµμενες περιοχέές

κτλ.

Η βασικήή σκέέψη των µμελετητώών του ΓΠΣ λοιπόόν, την οποίία και

υιοθέέτησε ο Δήήµμος Αλεξανδρούύπολης, ήήταν όότι η χωροθέέτηση του ΚΤΕΛ

πρέέπει να γίίνει στην ανατολικήή πλευράά της πόόλης, θέέση που ενισχύύθηκε

µμετάά απόό την ολοκλήήρωση της οριστικήής µμελέέτης του περιφερειακούύ

δρόόµμου της Αλεξανδρούύπολης αλλάά και απόό την κατασκευήή του καθέέτου

άάξονα της Εγνατίίας Οδούύ πριν απόό τον οικισµμόό του Απαλούύ.

Βέέβαια στο συγκεκριµμέένο σηµμείίο πρόόσφατα έέχει γίίνει απαλλοτρίίωση

τµμηµμάάτων του οδικούύ άάξονα µμε αποτέέλεσµμα να µμειωθείί η έέκταση του

ακινήήτου και το οικόόπεδο έέχει καταστείί µμη άάρτιο και οικοδοµμήήσιµμο για να

χωροθετηθείί η δραστηριόότητα αυτήή. Αυτόό όόµμως δεν αναιρείί την βασικήή

κατεύύθυνση σχεδιασµμούύ της πόόλης που θέέτει την χωροθέέτηση του ΚΤΕΛ

στην ανατολικήή πλευράά της πόόλης και εφόόσον το οικόόπεδο πλέέον δεν

µμπορείί να χρησιµμοποιηθείί για το σκοπόό αυτόό, είίναι απαραίίτητη η

τροποποίίηση του ΓΠΣ προκειµμέένου να βρεθείί άάλλος κατάάλληλος χώώρος

για να το φιλοξενήήσει.

Σε συνέέχεια του παραπάάνω Γενικούύ Πολεοδοµμικούύ Σχεδίίου ο Δήήµμος

Αλεξανδρούύπολης εκπόόνησε πολεοδοµμικήή µμελέέτη επέέκτασης του σχεδίίου

πόόλης. Η πολεοδοµμικήή µμελέέτη της περιοχήής Χηλήής έέχει ολοκληρωθείί,



έέχουν γίίνει οι όόλες συµμµμετοχικέές διαδικασίίες µμε αναρτήήσεις προς τους

φορείίς και τους κατοίίκους της Αλεξανδρούύπολης και έέχει εγκριθείί απόό το

ΥΠΕΚΑ.

Στην µμελέέτη στο συγκεκριµμέένο σηµμείίο δηµμιουργήήθηκε έένα ενιαίίο

οικοδοµμικόό τετράάγωνο µμε παράάπλευρο δρόόµμο απόό τον κεντρικόό άάξονα και

χρήήση γης «τουρισµμόό-‐‑ αναψυχήή» µμε την απαγόόρευση όόµμως

εγκαταστάάσεων µμέέσων µμαζικώών µμεταφορώών καθώώς και κέέντρων

διασκέέδασης. Βάάσει της νοµμολογίίας του ΣτΕ, καθορίίζεται υποχρεωτικάά

χρόόνος αποµμάάκρυνσης των µμη επιτρεπόόµμενων χρήήσεων. Το ΚΤΕΛ είίναι

ήήδη χωροθετηµμέένο γιατίί αποτελείί λειτουργίία µμείίζονος σηµμασίίας για την

πόόλη και για το λόόγο αυτόό µμελετήήθηκε ειδικάά και χωροθετήήθηκε

ειδικόότερα. Συνεπώώς ήήταν αδύύνατον να τακτοποιηθείί στο συγκεκριµμέένο

αγροτεµμάάχιο στην περιοχήή της Χηλήής.

Παράάλληλα οι όόροι δόόµμησης που εγκρίίθηκαν για την περιοχήή είίναι

ιδιαίίτερα χαµμηλοίί (800τµμ ελάάχιστο εµμβαδόόν, συντελεστήή δόόµμησης 0,4

ποσοστόό κάάλυψης 30% και δυόόροφα κτίίσµματα) και έέχουν ως στόόχο τη

δηµμιουργίία προαστιακήής χαµμηλήής δόόµμησης και ιδιαίίτερου

περιβαλλοντικούύ σχεδιασµμούύ.

Ο συγκεκριµμέένος χώώρος βρίίσκεται στη δυτικήή είίσοδο της πόόλης, δηλαδήή

στο πρόόσωπο της πόόλης και η περιοχήή που είίναι κατάάφυτη, ήήδη

κατοικείίται. Οι αξίίες γης είίναι ιδιαίίτερα υψηλέές και η αξίία της γης

παραµμέένει υψηλήή λόόγω της επικείίµμενης έένταξης.

Αν και ζήήτηµμα που πιέέζει, σε καµμίία περίίπτωση όόµμως δεν πρέέπει να

αντιµμετωπιστείί µμε σπασµμωδικόό και αποσπασµματικόό τρόόπο. Διόότι οι

παρεµμβάάσεις µμεγάάλης κλίίµμακας στον πολεοδοµμικόό ιστόό της πόόλης όόπως η

µμετεγκατάάσταση του σταθµμούύ υπεραστικούύ ΚΤΕΛ συνιστούύν

σηµμαντικούύς και κρίίσιµμους χειρισµμούύς που θα πρέέπει να βασίίζονται

οπωσδήήποτε σε βασικούύς σχεδιασµμούύς και όόχι σε βιαστικέές και µμη

ολοκληρωµμέένες λύύσεις.



Θα πρέέπει να πραγµματοποιούύνται ύύστερα απόό µμελέέτη των ιδιαίίτερων

χαρακτηριστικώών της λειτουργίίας που µμετακινείίται, την εκτίίµμηση των

θετικώών και αρνητικώών επιπτώώσεων στο περιβάάλλον, στην κυκλοφορίία

και στην σύύνδεση του µμε τα υπόόλοιπα Μέέσα Μαζικήής Μεταφοράάς, στις

λοιπέές λειτουργίίες της πόόλης, την τεχνικήή ανάάλυση των επιµμέέρους

εναλλακτικώών λύύσεων κλπ.

Αποτελείί δηλαδήή µμια σύύνθετη διαδικασίία και δεν µμπορείί να

πραγµματοποιηθείί ανεξάάρτητα απόό το θεσµμικόό σχεδιασµμόό των χρήήσεων

γης που πραγµματοποιείίται ΜΟΝΟ µμε το Γενικόό Πολεοδοµμικόό Σχέέδιο. Για

την χωροθέέτηση τέέτοιων δραστηριοτήήτων όόπως είίναι το ΚΤΕΛ που είίναι

υπερτοπικούύ χαρακτήήρα, πρέέπει να συνεκτιµμηθούύν όόλες οι παράάµμετροι

της υπάάρχουσας κατάάστασης µμιας πόόλης αλλάά και όόλες οι σκέέψεις και οι

προτάάσεις για την µμελλοντικήή εξέέλιξήή της στα πλαίίσια της αειφόόρου

ανάάπτυξης.

Ο Δήήµμος Αλεξανδρούύπολης είίναι αντίίθετος οµμόόφωνα για την

χωροθέέτηση σταθµμούύ υπεραστικώών λεωφορείίων στην περιοχήή επέέκτασης

της πόόλης στην Ν. Χηλήή επίί του κεντρικούύ δρόόµμου Αλεξανδρούύπολης – Ν.

Χηλήής απέέναντι απόό τις παραλίίες «ΣΑΝΤΑ ΡΟΖΑ» και «ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ».

Συνοψίίζοντας και κάάνοντας µμίία καταγραφήή των επιχειρηµμάάτων της µμη

έέγκρισης της εγκατάάστασης του ΚΤΕΛ στο συγκεκριµμέένο χώώρο έέχουµμε να

πούύµμε τα εξήής:

• Το Γενικόό Πολεοδοµμικόό Σχέέδιο της Αλεξανδρούύπολης προβλέέπει

ΚΤΕΛ σε άάλλη πολεοδοµμικήή ενόότητα στην ανατολικήή πλευράά της

πόόλης. Λόόγω του υπερτοπικούύ χαρακτήήρα της χωροθέέτησης αφούύ

σήήµμερα το ακίίνητο έέχει απαλλοτριωθείί και δεν µμπορείί να χτιστείί,

πρέέπει να γίίνει τροποποίίηση του Γενικούύ Πολεοδοµμικούύ Σχεδίίου

για να µμελετηθείί η νέέα θέέση του ΚΤΕΛ σ την πόόλη.



• Τα Γενικάά Πολεοδοµμικάά Σχέέδια µμπορείί να απαρτίίζονται είίτε απόό

ειδικέές κατευθυντήήριες διατάάξεις που αποσκοπούύν στην

επίίτευξη ορισµμέένου αποτελέέσµματος και είίναι δεσµμευτικέές, όόπως

στην περίίπτωση του ΚΤΕΛ, είίτε είίναι γενικέές όόπως π.χ.

συγκοινωνιακόό κέέντρο και θα εξειδικευθούύν κατάά την πολεοδοµμικήή

µμελέέτη. Το γεγονόός είίναι όότι οι διατάάξεις του ΓΠΣ είίτε είίναι γενικέές

είίτε είίναι εξειδικευµμέένες, ΕΙΝΑΙ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΕΣ εφόόσον δεν

επιδέέχονται περαιτέέρω εξειδίίκευση (τι παραπάάνω εξειδίίκευση απόό

ΚΤΕΛ σταθµμόός υπεραστικώών λεωφορείίων). Στις αποφάάσεις του ΣτΕ

4005/92, ΣτΕ1444/92, ΣτΕ 4255/2000, ΣτΕ 3485/2001 χαρακτηρίίζονται

ειδικέές ρυθµμίίσεις κάάποιες πολύύ συγκεκριµμέένες λειτουργίίες της

πόόλης και στην τελευταίία απόόφαση σηµμειώώνεται η απόόλυτη

δεσµμευτικόότητα του ΓΠΣ σε έένα «Συγκοινωνιακόό Κέέντρο»

• Σύύµμφωνα µμε την ισχύύουσα νοµμοθεσίία αλλάά και µμε την νοµμολογίία

του ΣτΕ η χρήήση γης που καθορίίζουν τα ΓΠΣ δε είίναι απλέές

κατευθύύνσεις αλλάά αποτελούύν δεσµμεύύσεις. Για να γίίνει λοιπόόν

αλλαγήή της χωροθέέτησης σε άάλλο σηµμείίο, απαιτείίται

εµμπεριστατωµμέένη µμελέέτη η οποίία δεν µμπορείί να είίναι άάλλη απόό

την αναθεώώρηση του ΓΠΣ ώώστε να µμελετηθείί και σχεδιαστείί η

χρήήση που είίναι υπερτοπικούύ χαρακτήήρα, αποτελείί µμεγάάλη αστικήή

παρέέµμβαση, να ληφθούύν όόλα τα νέέα τεχνικάά δεδοµμέένα και η νέέα

υπάάρχουσα κατάάσταση της πόόλης. Πρέέπει δηλ. να βρεθείί

κατάάλληλος χώώρος και να τροποποιηθείί σηµμειακάά το ΓΠΣ της

πόόλης.

• Πρέέπει να γίίνει σαφέές όότι εφόόσον υπάάρχει αυτήή η χωροθέέτηση του

ΚΤΕΛ ανατολικάά, στα δυτικάά που προβλέέπεται χρήήση «τουρισµμόός

αναψυχήή» και στο ΠΔ/µμα του 1987 περίί χρήήσεων γης,

συµμπεριλαµμβάάνονται τέέτοιου είίδους δραστηριόότητες, αυτέές

αφαιρούύνται σύύµμφωνα µμε τις επιταγέές του ΓΠΣ κατάά την



πολεοδοµμικήή µμελέέτη η οποίία τελικάά και εγκρίίθηκε απόό το ΥΠΕΚΑ.

Στο ΓΠΣ καθορίίζονται οι κατηγορίίες χρήήσεων που οφείίλεις να

ακολουθήήσεις στην πολεοδοµμικήή µμελέέτη καθώώς επίίσης και οι

µμέέγιστες επιτρεπόόµμενες. Η Πολεοδοµμικήή Μελέέτη εξειδικεύύει τις

χρήήσεις, έέχοντας δικαίίωµμα µμόόνο να αποµμειώώσει και όόχι να

προσθέέσει χρήήσεις απόό την προβλεπόόµμενη κατηγορίία. Το ΓΠΣ

καθορίίζει κατηγορίίες χρήήσεων (αµμιγήής, γενικήή κτλ) αλλάά δεν

εξαιρείί χρήήσεις απόό τις κατηγορίίες αυτέές διόότι αυτόό αποτελείί

εξειδίίκευση που κάάνει η ΠΜ. Καθορίίζει όόµμως συγκεκριµμέένους

χώώρους για σηµμαντικέές χρήήσεις, όόπως το ΚΤΕΛ.

• Σκοπόός της πολεοδοµμικήής µμελέέτης είίναι να εκφράάσει µμε ακριβήή και

λεπτοµμερήή σχεδιασµμόό τις ρυθµμίίσεις του ΓΠΣ κατάά πολεοδοµμικήή

ενόότητα (το ΚΤΕΛ είίναι σε άάλλη πολεοδοµμικήή ενόότητα απόό αυτήή

της περιοχήής επέέκτασης της Χηλήής) προκειµμέένου οι περιοχέές

αυτέές να οργανωθούύν ώώστε να διασφαλιστούύν οι ευνοϊκέές

συνθήήκες διαβίίωσης των κατοίίκων της πόόλης.

• Εκτόός της νοµμοθεσίίας υπάάρχουν όόλα εκείίνα τα σηµμείία της

νοµμολογίίας που έέχουν κριθείί απόό το ΣτΕ και αφορούύν ΠΔ/µματα

έέγκρισης πολεοδοµμικώών µμελετώών µμε χωροθέέτηση δραστηριοτήήτων

που ήήταν τακτοποιηµμέένες σε άάλλη πολεοδοµμικήή ενόότητα της πόόλης

όόπως το ΚΤΕΛ, συγκεκριµμέένα: α) ΣτΕ 3279/96 παράάνοµμος ο

καθορισµμόός χώώρου σχολείίου σε διαφορετικήή πολεοδοµμικήή

ενόότητα απόό αυτήή του ΓΠΣ β) ΣτΕ 722/96, γ) ΣτΕ 2414/1999, δ) ΣτΕ

1865/94, ε) ΣτΕ 722/96, στ) ΣτΕ 3845/96 και η) ΠΕ 582/2001 όόπου

παράάνοµμη κρίίθηκε η χωροθέέτηση συγκοινωνιακούύ κόόµμβου σε

έένα οικοδοµμικόό τετράάγωνο όόπου δεν προβλεπόόταν απόό το

Γενικόό Πολεοδοµμικόό Σχέέδιο.

• Στην πολεοδοµμικήή µμελέέτη της Χηλήής δεν υπάάρχει ζήήτηµμα

χωροθέέτησης ΚΤΕΛ εκείί µμε βάάσει την πολεοδοµμικήή ενόότητα (έέγινε



δεκτόό και στις 2 συνεδριάάσεις του ΚΕΣΥΠΟΘΑ). Αν όόµμως υπήήρχε

τέέτοιο ζήήτηµμα θα µμπορούύσε η πολεοδοµμικήή µμελέέτη να

«χειραφετήήσει» κατάά κάάποιο τρόόπο το Γενικόό Πολεοδοµμικόό Σχέέδιο

µμόόνο εάάν: Α) Η θέέσπιση της συγκεκριµμέένης λειτουργίίας δεν

αποκλείίεται απόό το κανονιστικόό και νοηµματικόό πεδίίο του ΓΠΣ

Αλεξανδρούύπολης Απάάντηση: Αποκλείίεται καθώώς χωροθετείίται

το ΚΤΕΛ σε άάλλη πολεοδοµμικήή ενόότητα στην ανατολικήή πλευράά της

πόόλης. Β) Εάάν η χρήήση εναρµμονίίζεται µμε τον χαρακτήήρα της

πολεοδοµμικήής ενόότητας που συγκροτείίται απόό τις γενικέές

κατευθύύνσεις ΉΉ ΤΙΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ

ΓΠΣ Απάάντηση: Η απάάντηση είίναι προφανήής καθώώς δεν

εναρµμονίίζεται αφούύ η χρήήση υπάάρχει αλλούύ και η πολεοδοµμικήή

µμελέέτη της Χηλήής καλείίται να παρουσιάάσει την κατάάσταση της

πόόλης αφαιρώώντας χρήήσεις που, είίτε είίναι χωροθετηµμέένες αλλούύ,

είίτε βοηθούύν στην βέέλτιση διαβίίωση των κατοίίκων, πχ.

αφαιρώώντας κέέντρα διασκέέδασης Γ) Εάάν η εγκατάάσταση και η

ανάάπτυξη της περιοχήής δεν είίναι επιβλαβήής για την λειτουργίία της

πολεοδοµμικήής ενόότητας Απάάντηση: Εκτόός του γεγονόότος όότι το

ΚΤΕΛ είίναι χωροθετηµμέένο σε άάλλη πολεοδοµμικήή ενόότητα, η

λειτουργίία του ΚΤΕΛ στον πιο τουριστικόό δρόόµμο του Ν. ΈΈβρου και

στην πιο περιβαλλοντικάά ακριβήή περιοχήή της Θράάκης θα ήήταν

πιθανόότατα επιβλαβήής.

• Στο υπ’ αριθµμ. 25903/5885/99 ΓΠΣ Αλεξανδρούύπολης, ΦΕΚ 844Δ/99

γνωµμοδόότησαν οι υπηρεσίίες ΠΕΧΩ και διευθύύνσεις συγκοινωνιώών

της 6ης ΠΥΔΕ για την έέγκρισήή του. Σε όόλες τις εγκρίίσεις καθώώς και

στις εγκρίίσεις του ΣΧΟΠ του Νοµμούύ ΈΈβρου και του Κεντρικούύ

ΣΧΟΠ για την λειτουργίία της πόόλης, το ΚΤΕΛ χωροθετήήθηκε εκείί

στα ανατολικάά. ΈΈτσι λοιπόόν εγκρίίθηκε και εάάν δεν γίίνει

τροποποίίηση του ΓΠΣ µμε τις συµμµμετοχικέές διαδικασίίες που η



µμελέέτη ορίίζει, οποιαδήήποτε διαφορετικήή χωροθέέτηση θα ήήταν εκτόός

νόόµμου και πολύύ εύύκολα το ΣτΕ θα µμπορούύσε να την απορρίίψει.

• Πρέέπει επίίσης να σηµμειωθείί όότι καµμίία έέγκριση κόόµμβου δεν δεσµμεύύει

ήή δεν επηρεάάζει την χωροθέέτηση του ΚΤΕΛ στον παραλιακόό δρόόµμο

της πόόλης καθώώς το µμόόνο που κάάνει είίναι όότι διευκρινίίζει και

αποσαφηνίίζει τις ικανέές και αναγκαίίες συνθήήκες για την σύύνδεση

της λειτουργίία του ΚΤΕΛ µμε την Εθνικήή Οδόό.

• Η περιοχήή της Χηλήής είίναι µμίία άάλλη πολεοδοµμικήή ενόότητα µμε άάλλο

χαρακτήήρα που η πολεοδοµμικήή της µμελέέτη επικεντρώώθηκε σε

συγκεκριµμέένες χρήήσεις για την λειτουργίία της πολεοδοµμικήής

ενόότητας. Για την λειτουργίία της πόόλης το εργαλείίο είίναι το Γενικόό

Πολεοδοµμικόό Σχέέδιο. Δεν µμπορείί να διορθώώσει την κατάάσταση που

δηµμιουργήήθηκε στην πόόλη απόό την απαλλοτρίίωση του υπόό

κατασκευήή ΚΤΕΛ στην άάλλη πλευράά της πόόλης η πολεοδοµμικήή

µμελέέτη µμιας άάλλης πολεοδοµμικήής ενόότητας που είίχε σχεδιαστείί

χωρίίς ΚΤΕΛ απόό το ΓΠΣ. Η διόόρθωση µμπορείί να γίίνει µμόόνο µμε

τροποποίίηση του Γενικούύ Πολεοδοµμικούύ Σχεδίίου όόπως αναφέέρθηκε

παραπάάνω για να εξεταστείί που πρέέπει να χωροθετηθείί το ΚΤΕΛ.

Το συµμπέέρασµμα όότι η χωροθέέτηση του ΚΤΕΛ γίίνεται σε κατάάλληλο

χώώρο ως προς την χρήήση του χώώρου στον παραλιακόό δρόόµμο της πόόλης,

απόό την Δ/νση Περιβάάλλοντος του της Περιφερειακήής Ενόότητας ΈΈβρου,

είίναι αυθαίίρετο καθώώς δεν είίναι η αρµμόόδια Υπηρεσίία για να γνωµμοδοτείί

περίί των χρήήσεων γης και όόπως προκύύπτει αγνοείί την βασικήή

πολεοδοµμικήή νοµμοθεσίία. Η Διεύύθυνση Υπηρεσίίας Δόόµμησης του Δήήµμου

Αλεξανδρούύπολης έέχει απαντήήσει γραπτώώς και προφορικάά στην

παραπάάνω Υπηρεσίία µμε το υπ’ αριθµμ. 5533/1-‐‑11-‐‑2012 έέγγραφόό της

εξηγώώντας την µμη καταλληλόότητα της χρήήσης. Εάάν αγνοηθείί η µμη

καταλληλόότητα του χώώρου για την δραστηριόότητα αυτήή απόό την Δ/νση



Περιβάάλλοντος όόπως φαίίνεται απόό τις εισηγήήσεις και εγκριθείί η µμελέέτη

περιβαλλοντικώών όόρων της εγκατάάστασης, τίίθεται σαφέές θέέµμα

παρατυπίίας, που πρέέπει να επιλύύσει η Περιφερειακήή Αρχήή.

Τέέλος στο ρυµμοτοµμικόό σχέέδιο της πόόλης και συγκεκριµμέένα στο

οικοδοµμικόό τετράάγωνο των αποθηκώών του λιµμανιούύ προβλέέπεται χώώρος

ΚΤΕΛ απόό το 1989. Ο χώώρος αυτόός είίναι µμπροστάά στο επιβατικόό λιµμάάνι της

πόόλης, δίίπλα στον τερµματικόό σταθµμόό των αστικώών λεωφορείίων, δίίπλα

στον επιβατικόό σταθµμόό του ΟΣΕ, µμε οριοθετηµμέένη πιάάτσα ταξίί, δηλ. η

σύύνδεση του µμε τα υπόόλοιπα Μέέσα Μαζικήής Μεταφοράάς είίναι απόόλυτη.

Το γεγονόός όότι η χρήήση γης εκείί σε ΟΤ της πόόλης είίναι ΚΤΕΛ είίναι

ακόόµμα πιο καθοριστικόό και θα πρέέπει να βρεθείί ο τρόόπος σε συνεργασίία

µμε την Δηµμοτικήή Αρχήή για να εγκατασταθούύν εκείί αφούύ βέέβαια ελεγχθείί

τεχνικάά ο χώώρος.

Ο χώώρος αυτόός είίναι η τελευταίία αποθήήκη του ΟΣΕ για τα

εµμπορεύύµματα, είίναι εκτόός του masterplan του λιµμανιούύ, η χρήήση γης είίναι

ΚΤΕΛ, έέχει εµμβαδόόν 446 τµμ. (368,25 τµμ ισόόγειο) και το σηµμαντικόότερο απόό

όόλα ανήήκει πλέέον στον Δήήµμο Αλεξανδρούύπολης µμετάά απόό τις ενέέργειες

της Δηµμοτικήής Αρχήής.

Εάάν υπάάρξει συµμφωνίία του ΚΤΕΛ µμε την Δηµμοτικήή Αρχήή, ελεγχθείί και

µμελετηθείί λεπτοµμερέέστερα ο χώώρος σύύµμφωνα µμε τις προδιαγραφέές

χωροθέέτησης σταθµμώών υπεραστικώών λεωφορείίων και την ετήήσια κίίνηση

πολιτώών του ΚΤΕΛ, τόότε θα δηµμιουργηθείί στην πόόλη έένα συγκοινωνιακόό

κέέντρο πρόότυπο για τη ελληνικήή πολεοδοµμικήή πραγµματικόότητα,

στεγασµμέένο σε ιστορικόό κτίίριο της πόόλης µμε µμικρέές παρεµμβάάσεις για την

λειτουργίία του, το οποίίο θα δηµμιουργήήσει µμίία ιδιαίίτερη δυναµμικήή στην



τοπικήή κοινωνίία, στην τοπικήή ανάάπτυξη και σίίγουρα στην επιχειρηµματικήή

δραστηριόότητα του ΚΤΕΛ Ν. ΈΈβρου.

Σε διαφορετικήή περίίπτωση η αναθεώώρηση του ΓΠΣ Αλεξανδρούύπολης

είίναι µμονόόδροµμος για την χωροθέέτηση του ΚΤΕΛ στην ανατολικήή πλευράά

της πόόλης.
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