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ΠΡΟΣ: 

ΔΗΜΟ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
1. Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης 
2. Πρόεδρο  Δημ. Συμβουλίου 
3. Επικεφαλείς  Δημ. Παρατάξεων 
4. Δημοτικούς Συμβούλους 
5. Δ ιευθυντή Τεχν. Υπηρεσίας 
6. Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών  

 
 

ΘΕΜΑ: « ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 

ΑΒΑΝΤΑ – ΑΙΣΥΜΗΣ - ΚΙΡΚΗΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ ΒΑΡΕΩΝ ΟΠΛΩΝ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΥΡΟΠΕΤΡΑ ». 

Πρόσφατα πληροφορηθήκαμε πως στο νέο Γ.Π.Σ του Δήμου Αλεξανδρούπολης το οποίο βρίσκεται 
στην φάση της ανοικτής διαβούλευσης, περιλαμβάνεται και η δημιουργία πεδίου βολής βαρέων 
όπλων στην περιοχή Μαυρόπετρα σε μια έκταση 24500 στρεμμάτων στα διοικητικά όρια των 
Κοινοτήτων Άβαντα, Αισύμης, Κίρκης.  
Η εγκατάσταση πεδίου βολής βαρέων όπλων στην περιοχή Μαυρόπετρα  έχει απασχολήσει την 
τοπική κοινωνία του Δήμου Αλεξανδρούπολης τα έτη 2008 – 2009, όταν τότε σύσσωμοι φορείς, 
οργανώσεις, αυτοδιοίκηση και απλοί πολίτες, εξέφρασαν την πλήρη αντίθεσή τους στην 
δημιουργία  πεδίου βολής στην περιοχή Μαυρόπετρα.  
 

Αναλυτικότερα σας παραθέτουμε τα παρακάτω σημαντικά στοιχεία:  
 

1. Ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου Αλεξανδρούπολης της (11/02/2009) με 
την υπ΄αριθμ. 6563/06-02-2009 πρόσκλησης της Προέδρου του Δημ. Συμβουλίου, κατά 
της δημιουργίας νέου πεδίου ασκήσεων βολής βαρέων όπλων στην περιοχή 
Μαυρόπετρα. 
Για τους παρακάτω σοβαρούς λόγους: 
1.1 Την εγγύτητα με τους οικισμούς Άβαντα, Κίρκης, Αισύμης   
1.2 Τις επιδράσεις από τις βολές στα λιθόκτιστα κτήρια 
1.3 Την ρύπανση του εδάφους και των φυσικών πηγών νερού 
1.4 Τον κίνδυνο της υγείας των κατοίκων από την μόλυνση του περιβάλλοντος 
1.5 Την εξαφάνιση της  χλωρίδας και πανίδας της  εν λόγω περιοχής 
1.6 Την διακοπή λειτουργίας των χώρων αναψυχής  της περιοχής 
1.7 Την συλλογή 600 υπογραφών από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Άβαντα  
 

2. Ομόφωνη απόφαση του  Νομαρχιακού Συμβουλίου Έβρου της (12/12/2009) κατά της 
εγκατάστασης του πεδίου βολής στην περιοχή Άβαντα Αλεξανδρούπολης στη θέση 
Μαυρόπετρα.  
Για τους παρακάτω σοβαρούς λόγους: 
1.1 Τις αρνητικές επιπτώσεις της λειτουργίας του πεδίου βολής σε πολλούς τομείς 

(οικονομία, κοινωνία, περιβάλλον, στέρηση γης) καθώς και τη δυνατότητα 
διεκδίκησης πόρων από ευρωπαϊκά προγράμματα. 

1.2 Ότι η Διεύθυνση Περιβάλλοντος δεν συμφωνεί γιατί: 
α. Το πεδίο βολής είναι εντός της προστατευόμενης περιοχής Νότιο Δασικό 
Σύμπλεγμα Έβρου SPA GR 1110009 
β. Σε όλη σχεδόν την έκταση του πεδίου βολής αλλά και στις θέσεις πυρός υπάρχουν 
ενεργές φωλιές προστατευόμενων αρπακτικών. 
γ. Η δραστηριότητα του πεδίου βολής δημιουργεί πρόβλημα ασφάλειας στις οδούς 
Άβαντα – Αισύμης και Άβαντα -  Κίρκης. 



 

δ. Δεν τηρείται η αρχή πρόληψης δεδομένου ότι η υπηρεσία δεν έχει λάβει γνώση 
σχετικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την ίδρυση και τη λειτουργία του 
πεδίου βολής. 
ε. Δεν υπάρχει συνολικός χωροταξιακός σχεδιασμός της ευρύτερης περιοχής. 

1.3 Ότι η διεύθυνση Πολιτικής Γης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 
επίσης δεν συμφωνεί. 

1.4 Την αρνητική απόφαση του Τοπικού συμβουλίου Τ.Κ Άβαντα με ομόφωνη απόφαση. 
1.5 Τις υπογραφές των κατοίκων της περιοχής ενάντια στην εγκατάσταση του πεδίου 

βολής. 
 

3. Ομόφωνη απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Κίρκης της (01/02/2009) Πρακτικό Νο 
1/2009, εναντίον της μεταφοράς του πεδίου βολής στην συγκεκριμένη περιοχή. 
  

4. Ομόφωνη απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Άβαντα της (06/10/2008) Απόφαση Νο 
9/2008, Δεν συμφωνεί στην εγκατάσταση του πεδίου βολής στην περιοχή Μαυρόπετρα 
για τους το εισηγητικό αναφερόμενους λόγους. 

 
5. Ομόφωνη απόφαση του Περιβαλλοντικού Πολιτιστικού και Επιμορφωτικού Συλλόγου 

Άβαντα 06/10/2008, Όλα τα μέλη είναι αρνητικά σε αυτή την απόφαση . 
 

6. 600 υπογραφές κατοίκων και ανθρώπων της περιοχής για την μη δημιουργία πεδίου 
βολής στην θέση Μαυρόπετρα. 

 

Σήμερα λοιπόν επανερχόμαστε και πάλι σύσσωμοι να επαναλάβουμε πως η περιοχή μεταξύ των 
κοινοτήτων Άβαντα, Κίρκης, Αισύμης, ανήκει στο νότιο δασικό Σύμπλεγμα Έβρου SPA GR 1110009, 
μια περιοχή χαρακτηρισμένη ως περιοχή Natura 2000, που σημαίνει πως ανήκει στο 
πανευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών με το όνομα «Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο 
Natura 2000».  
 

Το σχεδιαζόμενο πεδίο βολής της Μαυρόπετρας βρίσκεται εξολοκλήρου μέσα στην προστατευόμενη 
περιοχή Natura2000! 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τα τελευταία χρόνια με την συνδρομή πολλών φορέων όπως: η Κοινότητα Αβάντα, ο Πολιτιστικός 
Σύλλογος Άβαντα, η Κοινότητα Κίρκης, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κίρκης , η Κοινότητα Αισύμης, ο 
Πολιτιστικός Σύλλογος Αισύμης, ο Δρομέας Θράκης, ο  Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Έβρου, το 
Δασαρχείο , το WWF, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, αλλά και πολλών ανθρώπων εθελοντών,  γίνεται 



 

μια προσπάθεια για την δημιουργία περιπατητικών - πεζοπορικών διαδρομών στην ευρύτερη 
περιοχή, όπου σήμερα τα μονοπάτια του Άβαντα της Κίρκης και της Αισύμης είναι σε αριθμό πάνω 
από Είκοσι (20) με μήκος δεκάδων χιλιομέτρων. 
Ήδη κάποια από αυτά, αλλά και τα τέσσερα (4) αναρριχητικά πεδία του Άβαντα, 
συμπεριλαμβάνονται στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της περιφέρειας με φορέα υλοποίησης, τον 
φορέα διαχείρισης Δέλτα Έβρου, με τίτλο: «Δράσεις περιβαλλοντικής ενημέρωσης ,ανάδειξης και 
υποστήριξης της τοπικής κοινωνίας στις προστατευόμενες περιοχές ευθύνης του Φορέα 
Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκης» με ποσό πάνω από 
100.000 ευρώ για έργα ερμηνείας μονοπατιών και υπάρχει ήδη ανάδοχος εταιρία για την 
υλοποίηση του έργου η οποία ξεκινάει της κατασκευές τους επομένους μήνες. 
Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης αλλά και οι τοπικές κοινότητες  εργάζονται για την μελέτη, ανάπτυξη 
και δημιουργία δικτύου πεζοπορικών διαδρομών μεταξύ των Κοινοτήτων Άβαντα, Κίρκης, Αισύμης 
αλλά και σε ολόκληρο σχεδόν τον Δήμο. 
Η εν λόγω περιοχή αποτελεί το μεγαλύτερο δίκτυο χώρων αναψυχής του Δήμου και μάλιστα με 
την βοήθεια του Δασαρχείου έχει ξεκινήσει μία προσπάθεια συντήρησης αλλά και ανακατασκευής 
των εγκαταστάσεων των χώρων, με πολλά από αυτά να είναι ήδη έτοιμα και άλλα με έτοιμες 
μελέτες, έτσι ώστε η περιοχή να συνεχίσει να προσφέρει στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στους 
κατοίκους όλου του Δήμου Αλεξανδρούπολης που την επισκέπτονται. 
Επίσης η περιοχή είναι γεμάτη αρχαιολογικούς θησαυρούς, θρακικής αλλά και βυζαντινής 
περιόδου, όπου η Αρχαιολογική Υπηρεσία Αλεξανδρουπόλεως έχει δείξει το ενδιαφέρον της και 
έχει  ζητήσει την συμβολή μας για την καταγραφή και την πρόσβαση στα σημεία αυτά με σκοπό 
την μελέτη και αξιοποίηση τους.  
Η περιοχή φιλοξενεί σε αρκετά σημεία της, φωλιές άγριων αρπακτικών πουλιών, και σε 
συνεργασία με το WWF γίνονται ενημερώσεις για την προστασία και μη όχληση των ζευγαριών 
κατά τους μήνες αναπαραγωγής τους. 
Πολλά τουριστικά  γραφεία εναλλακτικού τουρισμού του εξωτερικού, έχουν εντάξει την περιοχή 
μαζί με αυτές του Δέλτα Έβρου και του Δάσους της Δαδιάς στους προορισμούς τους και βλέπουμε 
κάθε χρόνο να την επισκέπτονται τουρίστες από διάφορα ευρωπαϊκά κράτη, με σκοπό την μελέτη 
της χλωρίδας και της πανίδας της.   
 

Ξεκινώντας από το 2009 εμείς οι σημερινοί Σύμβουλοι και Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων, 
συνεχίζουμε, για τους ίδιους ακριβώς λόγους που είχαν παρουσιαστεί και τότε, αλλά και με όλους 
αυτούς που προστίθενται σήμερα, να αντιστεκόμαστε σθεναρά και να εκφράζουμε ομόφωνα: 
 

Την πλήρη αντίθεσή μας στην δημιουργία του πεδίου βολής βαρέων όπλων στην περιοχή 
Μαυρόπετρα που περιλαμβάνεται στα διοικητικά όρια των κοινοτήτων Άβαντα, Αισύμης, 
Κίρκης και ζητάμε την πλήρη απομάκρυνσή οποιασδήποτε τέτοιας προοπτικής από το Γ.Π.Σ του 
Δήμου Αλεξανδρούπολης. Ζητάμε επίσης την βοήθεια όλων, προκειμένου να συνεχίσει η 
αναπτυξιακή πορεία της περιοχής προς την σωστή κατεύθυνση που δίνει μια υπεραξία και μία 
εναλλακτική πρόταση ως τουριστικό προϊόν του Δήμου Αλεξανδρούπολης. 

 
                                    Ο Πρόεδρος Κοινότητος Αισύμης       Ο Πρόεδρος Κοινότητος Κίρκης 

 

  

 

 

                                                                   ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 


