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   ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ                                                                
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Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

 

Από ην 4o πξαθηηθό ηεο 18-02-2021 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ 

Γήκνπ Γηδπκνηείρνπ. 

 

Απόθαζε αξηζκ.   14/2021                                     

 

ΘΔΜΑ: «Γσξεάλ παξαρώξεζε νηθνπεδηθήο έθηαζεο γηα θάιπςε ζηεγαζηηθώλ αλαγθώλ ηνπ 

Αζηπλνκηθνύ Σκήκαηνο- Σκήκαηνο Αζθαιείαο θαη Σκήκαηνο πλνξηαθήο Φύιαμεο 

Γηδπκνηείρνπ» 

  

 ην Γηδπκόηεηρν, ζήκεξα ζηηο 18 ηνπ κελόο Φεβξνπαξίνπ, ηνπ έηνπο 2021, εκέξα Πέκπηε 

θαη ώξα 7:00 κ.κ. ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε, κε 

ηειεδηάζθεςε ιόγσ ησλ πεξηνξηζηηθώλ κέηξσλ γηα ηελ  πξνζηαζία  ηεο δεκόζηαο πγείαο από 

ηνλ θίλδπλν πεξαηηέξσ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19 ζύκθσλα  κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 10 ηεο από 11-03-2020 ΠΛΠ “Θαηεπείγνληα κέηξα αληηκεηώπηζεο ησλ αξλεηηθώλ ζπλεπεηώλ 

ηεο εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19  θαη ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνύ ηεο δηάδνζήο ηνπο” (ΦΔΘ 

55/η.Α/11-3-2020). 

Σηο αξηζ. 18318/13-03-2020 θαη 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29-05-2020, 

ΓΗΓΑΓ/Φ.69/133/νηθ.20764/07.11.2020, 426/77233/13.11.2020, ΓΗΓΑΓ/θ.69/136/νηθ.22080/30-11-

2020, ΓΗΓΑΓ/θ.69/138/νηθ.22959/14-12-2020, ΓΗΓΑΓ/Φ.69/139/νηθ. 431/11-1-2021 θαη 

ΓΗΓΑΓ/Φ.69/140/νηθ.1031/20-1-2021 εγθπθιίνπο ηνπ ΤΠΔ θαζώο θαη ηελ ππ΄ αξηζ. Γ1α/ΓΠ.νηθ. 

9147/2021 (ΦΔΘ 534/Β/10-02-2021) ΘΤΑ πνπ αθνξά «Έθηαθηα κέηξα πξνζηαζίαο ηεο δεκόζηαο πγείαο 

από ηνλ θίλδπλν πεξαηηέξσ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19 ζην ζύλνιν ηεο Δπηθξάηεηαο γηα ην 

δηάζηεκα από ην Πέκπηε, 11 Φεβξνπαξίνπ 2021 θαη ώξα 6:00 έσο θαη ηε Γεπηέξα, 1 Καξηίνπ 2021 θαη 

ώξα 6:00», ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό πξση. 4/12-02-2021 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ 

Γ.. ε νπνία εζηάιε κε email, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ.3852/2010 (ΦΔΘ Α' 87) όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν 74 ηνπ Λ. 4555/2018 (ΦΔΘ 133/Α/2018), ε νπνία επηδόζεθε θαη 

δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξναλαθεξζέληνο άξζξνπ,   παξόληνο θαη ηεο 

γξακκαηέσο θαο Θαζκίξε νθίαο. 

      Παξόληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Υαηδεγηάλλνγινπ Ρσκύινπ, αθνύ δηαπηζηώζεθε από ηνλ Πξόεδξν ηνπ 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, πσο ππήξρε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 27 κειώλ βξέζεθαλ 

παξόληα ζηελ ηειεδηάζθεςε 26 κέιε θαη νλνκαζηηθά νη : 

  

 ΠΑΡΟΝΣΔ       

1. Κπηιηαθάθεο Παξαζθεπάο                            

2. Σζηκπαλιηώηεο Δπάγγεινο   

3. Γηαγηδίδεο Παλαγηώηεο                  

4. Γεσξγηάδεο Ιεσλίδαο 

5. Γειήκπαιηα Βαζηιηθή                 

   6.Θενδνζίνπ ηπιηαλή                      

   7.αξζάθεο Ησάλλεο                   (Απνζπλδέζεθε ζηηο Αλαθνηλώζεηο) 

   8. Σνθακάλεο Υξήζηνο                 

9. Σζνιαθίδεο Παξαζθεπάο                

10. Θππαξηζζνύδεο Παζράιεο       (Απνζπλδέζεθε πξηλ ην 8ν ζέκα ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο)  

11. Σζηιίθαο ίκνο                                    

12.Καλάθα Καξία                              

13.Σνιίδεο Ληθόια                       (Απνζπλδέζεθε ζην 1ν ζέκα ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο) 

14.Γνπιάθε Υξπζσάλλα                           

15.Παηζνπξίδεο Παξαζθεπάο       

16.Αδακάθεο Παζράιεο               
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17.Δκκαλνπειίδεο Γεκήηξηνο       

18.Εαθεηξνπνύινπ Υξπζή                   

19.Σδηβάξαο Γεώξγηνο                  

20.ηακπνιίδνπ Βαζηιηθή             

  21.Γεκεηξίνπ Θσλζηαληίλνο 

  22.Γαηίδεο Αζαλάζηνο 

  23.ίκνγινπ Αζαλάζηνο 

  24.θίλδξεο Θεόδσξνο                    (Απνζπλδέζεθε πξηλ ην 1ν ζέκα ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο)  

  25.ηαιάθεο Αζαλάζηνο    

  26.Υαηδεαλδξένπ Παλαγηώηεο           (Απνζπλδέζεθε πξηλ ην 7ν ζέκα ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο)          

  ΑΠΟΝΣΔ 

 1. Αξακπαηδή Ιεκνληά 

αξζάθεο Ησάλλεο 

4. Κεσόγλου Δημήτρ 

  Ο θ. Πξόεδξνο αθνύ αλαθνίλσζε ηελ έλαξμε ηεο ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ, δήηεζε θαη πήξε ην ιόγν ν θ. Γήκαξρνο, ν νπνίνο δήηεζε από ην Γεκνηηθό πκβνύιην 

ηελ εθηόο εκεξεζίαο δηάηαμεο εηζαγσγή θαη ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο «Έγθξηζε παξαρώξεζεο 

νηθνπεδηθήο έθηαζεο γηα θάιπςε ζηεγαζηηθώλ αλαγθώλ ηνπ Αζηπλνκηθνύ Σκήκαηνο- 

Σκήκαηνο Αζθαιείαο θαη Σκήκαηνο πλνξηαθήο Φύιαμεο Γηδπκνηείρνπ» ιόγσ ηνπ 

θαηεπείγνληνο. Δηδηθόηεξα αλέθεξε όηη έπεηηα από θνηλνβνπιεπηηθή παξέκβαζε ηνπ βνπιεπηή Έβξνπ 

θ. Γεκνζράθε Αλαζηαζίνπ γηα ηελ αλέγεξζε ελόο ζύγρξνλνπ Αζηπλνκηθνύ Κεγάξνπ ζην Γηδπκόηεηρν 

θαη ην ζρεηηθό αίηεκά ηνπ γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ θαθέινπ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ Αζηπλνκηθνύ 

Κεγάξνπ θαη δεδνκέλνπ όηη ε παξαρώξεζε  ηεο δεκνηηθήο έθηαζεο  κε ηελ ζε νξζή επαλάιεςε 

167/2010 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, όπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζ. 374/2012 

όκνηα απόθαζε, δελ ηζρύεη ιόγσ ηεο ιήμεο ηνπ πξνβιεπνκέλνπ ρξόλνπ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

ζθνπνύ γηα ηνλ νπνίν απηή είρε παξαρσξεζεί, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ιήςε λέαο απόθαζεο γηα ην 

ζθνπό απηό.  

Σν Γεκνηηθό πκβνύιην αθνύ δέρζεθε νκόθσλα ην θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο, ν θ. Πξόεδξνο 

έδσζε εθ λένπ ην ιόγν ζηνλ θ. Γήκαξρν πνπ είπε ηα αθόινπζα:   

  «Σν Γεκνηηθό πκβνύιην κε ηελ αξηζ. 167/2010 απόθαζή ηνπ ζε νξζή επαλάιεςε είρε εγθξίλεη 

ηελ δσξεάλ παξαρώξεζε ηνπ δεκνηηθνύ νηθνπέδνπ εκβαδνύ Δ= 2,5 ζηξεκκάησλ, πνπ βξίζθεηαη ζην 

Ο.Σ.Γ372 ζην Γηδπκόηεηρν, θαηά πιήξε θπξηόηεηα ζην Διιεληθό Γεκόζην γηα ρξήζε από ηελ Διιεληθή 

Αζηπλνκία, πξνθεηκέλνπ λα αλεγεξζεί εληόο ηνπ νηθνπέδνπ λέν θηίξην γηα ηελ ζηέγαζε ηνπ 

Αζηπλνκηθνύ Σκήκαηνο – ηνπ Σκήκαηνο Αζθαιείαο  θαη ηνπ Σκήκαηνο πλνξηαθήο Φύιαμεο 

Γηδπκνηείρνπ. ε πεξίπησζε πνπ δελ πινπνηεζεί ν ζθνπόο γηα ηνλ νπνίν παξαρσξήζεθε  δσξεάλ ε 

δεκνηηθή έθηαζε εληόο ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο ηεζζάξσλ (4) εηώλ, εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 

2 ηνπ άξζξνπ 184 ηνπ λ. 3463/2006. Γηα ηελ απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ρνξεγήζεθε ε 

λνκηκόηεηα απηήο, κε ηελ αξηζ. 4520/22-09-2010 απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο 

Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο. 

 ηελ ζπλέρεηα κε ηελ αξηζ. 374/2012 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηξνπνπνηήζεθε ε 

αξηζ. 167/2010 απόθαζε ηνπ Γ.. κε αληηθαηάζηαζε ηνπ κέξνπο απηήο πνπ αλαθέξεηαη ζην θνξέα 

ζηνλ νπνίν παξαρσξείηαη δσξεάλ ην δεκνηηθό νηθόπεδν, σο αθνινύζσο: «Δγθξίλεη ηελ δσξεάλ 

παξαρώξεζε ηνπ Γεκνηηθνύ νηθνπέδνπ εκβαδνύ Δ=2,5 ζηξεκκάησλ, πνπ βξίζθεηαη ζην Ο.Σ.Γ372 ζην 

Γηδπκόηεηρν θαηά πιήξε θπξηόηεηα ζην Διιεληθό Γεκόζην  θαη εηδηθόηεξα ζην Τπνπξγείν 

Γεκόζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε/Αξρεγείν Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, γηα ρξήζε 

από ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία, πξνθεηκέλνπ λα αλεγεξζεί εληόο ηνπ νηθνπέδνπ λέν θηίξην γηα ηε 

ζηέγαζε ηνπ Αζηπλνκηθνύ Σκήκαηνο – ηνπ Σκήκαηνο Αζθαιείαο θαη ηνπ Σκήκαηνο πλνξηαθήο 

Φύιαμεο Γηδπκνηείρνπ. Θαηά ηα ινηπά εμαθνινπζεί λα ηζρύεη ε αξηζ. 167/2010 Α.Γ.. (ζε νξζή 

επαλάιεςε).  Γηα ηελ απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ρνξεγήζεθε ε λνκηκόηεηα απηήο, κε ηελ 

αξηζ. 260/24-01-2013 απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Καθεδνλίαο- 

Θξάθεο. 

    Θαηόπηλ απηώλ θαη δεδνκέλνπ όηη ιόγσ ηεο άπξαθηεο παξόδνπ ηεο 4εηίαο ζύκθσλα κε ηελ  

δηαιπηηθή αίξεζε ηεο παξαρώξεζεο, ε θπξηόηεηα ηνπ αθηλήηνπ επαλήιζε απηνδίθαηα ζηνλ δσξεηή 

Γήκν Γηδπκνηείρνπ, εηζεγνύκαζηε ηελ ιήςε λέαο απόθαζεο γηα ηελ δσξεάλ παξαρώξεζε ηνπ 

Γεκνηηθνύ νηθνπέδνπ εκβαδνύ Δ=2,5 ζηξεκκάησλ, πνπ βξίζθεηαη ζην Ο.Σ.Γ372 ζην Γηδπκόηεηρν θαηά 

πιήξε θπξηόηεηα ζην Διιεληθό Γεκόζην  θαη εηδηθόηεξα ζην Τπνπξγείν Γεκόζηαο Σάμεο θαη 
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Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε/Αξρεγείν Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, γηα ρξήζε από ηελ Διιεληθή 

Αζηπλνκία, πξνθεηκέλνπ λα αλεγεξζεί εληόο ηνπ νηθνπέδνπ λέν θηίξην γηα ηε ζηέγαζε ηνπ 

Αζηπλνκηθνύ Σκήκαηνο – ηνπ Σκήκαηνο Αζθαιείαο θαη ηνπ Σκήκαηνο πλνξηαθήο Φύιαμεο 

Γηδπκνηείρνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 184 ηνπ λ.3463/06 (ΦΔΘ 114/Α/8-6-2006). 

 Σν ζπκβνύιην ηεο Θνηλόηεηαο Γηδπκνηείρνπ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ β΄ ηεο παξ. 2 

ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ λ. 3852/2010 όπσο ηζρύεη, κε ηελ αξηζ 7/2021 απόθαζή ηνπ γλσκνδόηεζε σο 

πξνο ηελ δσξεά θαηά πιήξε θπξηόηεηα ηνπ δεκνηηθνύ νηθνπέδνπ Δ=2,5 ζηξεκ.  ζην Διιεληθό 

Γεκόζην  θαη εηδηθόηεξα ζην Τπνπξγείν Γεκόζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε/Αξρεγείν 

Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, γηα ρξήζε από ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία, πξνθεηκέλνπ λα αλεγεξζεί εληόο ηνπ 

νηθνπέδνπ λέν θηίξην γηα ηε ζηέγαζε ηνπ Αζηπλνκηθνύ Σκήκαηνο – ηνπ Σκήκαηνο Αζθαιείαο θαη ηνπ 

Σκήκαηνο πλνξηαθήο Φύιαμεο Γηδπκνηείρνπ. 

ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο θάιεζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Γεκάξρνπ ιακβάλνληαο ππόςε ηνπ, ηηο 

αλσηέξσ ηζρύνπζεο δηαηάμεηο, κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, νκόθσλα 

 

                                                    Α π ν θ α ζ ί δ ε η 

  

  Δγθξίλεη  ηελ δσξεάλ παξαρώξεζε ηνπ Γεκνηηθνύ νηθνπέδνπ εκβαδνύ Δ=2,5 ζηξεκκάησλ, πνπ 

βξίζθεηαη ζην Ο.Σ.Γ372 ζην Γηδπκόηεηρν θαηά πιήξε θπξηόηεηα ζην Διιεληθό Γεκόζην  θαη 

εηδηθόηεξα ζην Τπνπξγείν Γεκόζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε/Αξρεγείν Διιεληθήο 

Αζηπλνκίαο, γηα ρξήζε από ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία, πξνθεηκέλνπ λα αλεγεξζεί εληόο ηνπ 

νηθνπέδνπ λέν θηίξην γηα ηε ζηέγαζε ηνπ Αζηπλνκηθνύ Σκήκαηνο – ηνπ Σκήκαηνο Αζθαιείαο θαη ηνπ 

Σκήκαηνο πλνξηαθήο Φύιαμεο Γηδπκνηείρνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 184 ηνπ 

λ.3463/06 (ΦΔΘ 114/Α/8-6-2006) 

ηνλ θ. Γήκαξρν αλαζέηεη θάζε παξαπέξα ελέξγεηα θαη ηνλ εμνπζηνδνηεί γηα ηελ ππνγξαθή    θάζε 

εγγξάθνπ, πνπ ζα απαηηεζεί γηα ην ζθνπό απηό. 

 

 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό  14/2021 

Γηα ην ζθνπό απηό ζπληάρζεθε ην παξαπάλσ πξαθηηθό, πνπ ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

            Ο Πξνεδξεύσλ                  Ο Γήκαξρνο                  Σα   Κέιε  

                        Α θ ν ι ν π ζ ν ύ λ             π π ν γ ξ α θ έ ο  

 

σζηό απόζπαζκα 

Ο Γήκαξρνο Γηδπκνηείρνπ 

            Κ.Α.Γ. 

 

 

ΣΗΚΠΑΛΙΗΩΣΖ ΔΤΑΓΓΔΙΟ 

 

 

  

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 6ΑΟΟΩ9Τ-ΨΦΕ


		2021-03-09T11:31:59+0200
	Athens




