
               

                                                                                                                                          
   ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                         

   ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ                                                                

   ΓΗΜΟ ΓΙΓΤΜΟΣΔΙΥΟΤ                                                

 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

 

Από ην 10o πξαθηηθό ηεο 07-04-2021 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

ηνπ Γήκνπ Γηδπκνηείρνπ. 

 

Απόθαζε αξηζκ.   40/2021                                     

 

ΘΔΜΑ: «Πεξί ίδξπζεο ή κε Κέληξνπ Δμππεξέηεζεο Τπνζέζεσλ Πνιηηώλ ζηελ Κνηλόηεηα 

νθηθνύ ηνπ Γήκνπ Γηδπκνηείρνπ» 

  

 ην Γηδπκόηεηρν, ζήκεξα ζηηο 07 ηνπ κελόο Απξηιίνπ, ηνπ έηνπο 2021, εκέξα Σεηάξηε 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  από 

11.03.2020  θαη 30.03.2020 Πξάμεηο Λνκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ, 

Σηο αξηζ. 18318/13.3.2020, 40/20930/31.03.2020, 163/33282/29.05.2020  

60249/22.09.2020, ΓΗΓΑΓ/Φ69/133/νηθ.20764/7-11-2020 εγθπθιίνπο ηνπ ΤΠΔ. 

Σελ αξηζ. 426/77233/13.11.2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠΔ «Δλεκέξσζε αλαθνξηθά κε ηε  δηαδηθαζία 

ιήςεο απνθάζεσλ ησλ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ησλ Γήκσλ», ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό πξση. 10/03-

04-2021 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 21 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                     

   8. Σνθακάλεο Υξήζηνο        (πλδέζεθε ζηηο Αλαθνηλώζεηο ζέκα ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο)                                 

9. Σνιίδεο Ληθόιανο    

10. Σζηιίθαο ίκνο 

11.Καλάθα Καξία                              

12. Σζνιαθίδεο Παξαζθεπάο    

13.Γνπιάθε Υξπζσάλλα          

14. Αξακπαηδή Ιεκνληά        (πλδέζεθε ζηηο Αλαθνηλώζεηο ζέκα ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο)                                      

15.Παηζνπξίδεο Παξαζθεπάο       

16.Αδακάθεο Παζράιεο               

17.Δκκαλνπειίδεο Γεκήηξηνο (πλδέζεθε ζηηο Αλαθνηλώζεηο ζέκα ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο)      

18.Εαθεηξνπνύινπ Υξπζή                   

19.Σδηβάξαο Γεώξγηνο                  

20.ηακπνιίδνπ Βαζηιηθή             

  21.Γεκεηξίνπ Θσλζηαληίλνο                             

  22.Γαηίδεο Αζαλάζηνο 

  23.ίκνγινπ Αζαλάζηνο 
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  24.θίλδξεο Θεόδσξνο                    

  ΑΠΟΝΣΔ 

1. Θππαξηζζνύδεο Παζράιεο 

2. Υαηδεαλδξένπ Παλαγηώηεο 

αξζάθεο Ησάλλεο Σζηιίθαο ίκνο                       3.  ηαιάθεο Αζαλάζηνο    
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4. Κεσόγλου Δημήτρ Σζηιίθαο 

 Ο θ. Πξόεδξνο αθνύ αλαθνίλσζε ην 4ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έδσζε ην ιόγν ζηελ 

Αληηδήκαξρν Πξνγξακκαηηζκνύ θαη Αλάπηπμεο θ. Θενδνζίνπ ηπιηαλή, πνπ ζηελ εηζήγεζή ηεο είπε 

ηα αθόινπζα:   

«Σα Θέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ (ΘΔΠ) ζηνρεύνπλ ζηελ παξνρή ππεξεζηώλ κηαο ζηάζεο ζηνπο 

πνιίηεο θαη ζηηο επηρεηξήζεηο θαη κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ ζαλ έλαο από ηνπο πην πεηπρεκέλνπο 

ζεζκνύο ηεο Διιεληθήο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο. 

Ζ απνζηνιή ηνπο είλαη ε παξνρή δηνηθεηηθώλ ππεξεζηώλ θαη ε δηεθπεξαίσζε ππνζέζεσλ πνιηηώλ από 

ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο έσο ηελ έθδνζε ηεο ηειηθήο πξάμεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο θαζ΄ ύιε 

αξκόδηνπο θνξείο ηνπ Γεκόζηνπ Σνκέα. 

 Ο ζεζκόο ησλ ΘΔΠ δεκηνπξγήζεθε ην 2002. 

Κέζσ ησλ ΘΔΠ νη πνιίηεο αξρηθά είραλ ηελ δπλαηόηεηα λα πιεξνθνξνύληαη γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηηο 

ζπλαιιαγέο ηνπο κε ην ειιεληθό Γεκόζην. 

Σν 2004 θαη ιόγσ ηεο αληαπόθξηζεο ησλ πνιηηώλ ζηελ ρξήζε ηνπ ζεζκνύ ησλ ΘΔΠ δηαπηζηώζεθε ε 

αλάγθε γηα πεξαηηέξσ εμππεξέηεζή ηνπο πξνζθέξνληαο ηνπο ηελ δπλαηόηεηα ππνβνιήο θαη 

δηεθπεξαίσζεο ησλ αηηεκάησλ ηνπο κε ηελ θπζηθή ηνπο παξνπζία ζηα ΘΔΠ πέξαλ ηεο κέρξη ηόηε 

παξερόκελεο πιεξνθόξεζεο. Έηζη αλαπηύρζεθε θαη ηέζεθε ζε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ε πιαηθόξκα e 

kep γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ Τπνζέζεσλ – πλαιιαγώλ ησλ πνιηηώλ ζηα ΘΔΠ , κε ζηόρν: 

- Σελ εμππεξέηεζε ησλ πξόζζεησλ , πνιιαπιώλ αλαγθώλ πνπ αθνξνύλ ζηελ ειεθηξνληθή δηαρείξηζε 

θαη δηεθπεξαίσζε ησλ Τπνζέζεσλ – πλαιιαγώλ ησλ πνιηηώλ κε ην ειιεληθό Γεκόζην κέζσ ησλ 

ΘΔΠ, 

-Σελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ιεηηνπξγηθώλ δπζρεξεηώλ ελ γέλεη, πνπ κέρξη ηόηε είραλ 

θαηαγξαθεί, ή ζα πξνέθππηαλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο, μεθηλώληαο από ηελ πξσηνθόιιεζε ηεο 

αιιεινγξαθίαο, ηελ δηαρείξηζε ησλ εληύπσλ, ησλ αηηήζεσλ ησλ ππνζέζεσλ, ηελ παξαιαβή ησλ 

αηηεκάησλ ησλ πνιηηώλ, ηελ παξαθνινύζεζε ηεο ππόζεζεο από ην αξρηθό ζηάδην ηεο δεκηνπξγίαο 

ηεο κέρξη ηελ παξαιαβή ηνπ δεηνύκελνπ εγγξάθνπ από ηνλ πνιίηε θαζώο θαη ηελ παξαθνινύζεζε 

αληαπόθξηζεο (ρξνληθή θαη πνηνηηθή ) ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηώλ ζηα αηηήκαηα πνπ δηαβηβάδνληαη ζε 

απηέο. 

Σν 2006 έρνληαο ηόζν ηελ εκπεηξία, όζν θαη ηα απνηειέζκαηα 4 εηώλ ιεηηνπξγίαο ησλ ΘΔΠ 

βειηηώζεθαλ νη πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο πξνο ηνπο πνιίηεο. 

Κε ηελ ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηεο λέαο αλαβαζκηζκέλεο πιαηθόξκαο e- kep ,ηελ δηαρξνληθή ελίζρπζε 

ησλ ζεκείσλ αλαθνξάο (λέα ΘΔΠ) θαη ηελ ελίζρπζε θαη αλαβάζκηζε ησλ πξνζθεξόκελσλ ππεξεζηώλ 

πξνο ηνπο πνιίηεο παξαηεξήζεθε ξαγδαία αύμεζε ηεο ρξήζεο ησλ ΘΔΠ ηόζν από ηνπο θνξείο ηνπ 

Διιεληθνύ Γεκνζίνπ πνπ ζπλεξγάδνληαλ κε ηα ΘΔΠ γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηώλ ηνπο πξνο ηνπο 

πνιίηεο, όζν θαη από ηνπο πνιίηεο γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεσλ ηνπο κε ην ειιεληθό 

Γεκόζην. 

Σν 2007 αλαπηύρζεθε ε εληαία Θπβεξλεηηθή Γηαδηθηπαθή Πύιε ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο γηα ηελ 

ελεκέξσζε ησλ Πνιηηώλ θαη επηρεηξήζεσλ θαη ηελ παξνρή νινθιεξσκέλσλ θαη αζθαιώλ ππεξεζηώλ 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζε όια ηα επίπεδα, από έλα θεληξηθό ζεκείν (e- Government Portal) , 

γλσζηή θαη σο ‘’Δζληθή Πύιε ΔΡΚΖ’’. Ζ πινπνίεζε ηεο Θπβεξλεηηθήο πύιεο ζηόρεπε ηόζν ζηελ 

νινθιεξσκέλε πιεξνθόξεζε θαη ελεκέξσζε ησλ πνιηηώλ/επηρεηξήζεσλ γηα ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε 

ηελ Γεκόζηα Γηνίθεζε (θπζηθέο ή ειεθηξνληθέο) όζν θαη ζηελ παξνρή (επηιεγκέλσλ) νινθιεξσκέλσλ 

ππεξεζηώλ Ζιεθηξνληθώλ πλαιιαγώλ από έλα θεληξηθό ζεκείν. 

Σν 2010 ηέζεθε ζε ηζρύ ην πξόγξακκα Θαιιηθξάηεο. Κεηά από ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Θαιιηθξάηεο, ην δίθηπν ησλ ΘΔΠ έρεη ππνζηεί αιιαγέο κεηά από ζπγρσλεύζεηο θαη θαηαξγήζεηο 

θαηαζηεκάησλ εμαηηίαο ηεο ζπγρώλεπζεο Γήκσλ. Παξάιιεια ην 2010, κε λόκν γηα ηελ απινύζηεπζε 

ησλ δηαδηθαζηώλ ζύζηαζεο πξνζσπηθώλ θαη θεθαιαηνπρηθώλ εηαηξηώλ, δύλαηαη ε δπλαηόηεηα ζηα ΘΔΠ 

λα ιεηηνπξγήζνπλ σο επηρεηξεκαηηθά ΘΔΠ εμππεξεηώληαο ζηα ζέκαηα ζύζηαζε επηρεηξήζεσλ. Σέινο 

ην 2013 θαη ην 2014 αλαβαζκίζηεθε ε ειεθηξνληθή δηαζύλδεζε ηνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο ησλ 

ΘΔΠ κε άιινπο θνξείο ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα κε απνηέιεζκα λα δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζηνπο πνιίηεο λα 

ιακβάλνπλ πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηώζεηο άκεζα από ηα ΘΔΠ. 

Όζνλ αθνξά ηηο αξκνδηόηεηεο ησλ Γήκσλ:ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζ. 31 ηνπ Λ. 3013/2002 

(ΦΔΘ 102 Α΄) θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3852/2010 (ΦΔΘ 87 Α΄) , ηα Θέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ 
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ζπληζηώληαη σο νξγαληθέο κνλάδεο ησλ Γήκσλ θαη ε έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπο θαζνξίδεηαη κε 

απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνύ Γηνηθεηηθήο Κεηαξξύζκηζεο & Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

Ζ ίδξπζε θαη ν πξνζδηνξηζκόο ηνπ γεσγξαθηθνύ ζεκείνπ ζην νπνίν εγθαζίζηαληαη ηα ΘΔΠ νξίδεηαη κε 

απόθαζε ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ησλ Γήκσλ. 

Θξηηήξηα ηεο απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ είλαη ε θάιπςε κε βάζε πιεζπζκηαθά θξηηήξηα 

αιιά θαη ε γεσγξαθία ηεο πεξηνρήο θαη νη θπξίσο νη νηθνλνκηθνί πόξνη. 

Ζ απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Γηνηθεηηθήο Κεηαξξύζκηζεο & Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο κε ηελ νπνία 

νξίδεηαη ε έλαξμε ιεηηνπξγίαο ΘΔΠ εθδίδεηαη εθόζνλ πξνεγνπκέλσο έρεη εθδνζεί απόθαζε ηνπ 

νηθείνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηελ ίδξπζε ΘΔΠ ε νπνία ζπληζηά θαη ην αίηεκα ηνπ Γήκνπ. 

Οη πηζηώζεηο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ ΘΔΠ έρνπλ ελζσκαησζεί ζηνπο πόξνπο ηεο λέαο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, όπσο απηνί πξνζδηνξίζηεθαλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3852/2010 – 

Πξόγξακκα Θαιιηθξάηεο. Οη δήκνη θαιύπηνπλ ηελ ζηέγαζε ησλ ΘΔΠ δηαζέηνληαο ηδηόθηεηα θηίξηα ή 

πιεξώλνληαο ελνίθηα ζε κηζζσκέλα θηήξηα, ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα (ξεύκα, θαζαξηόηεηα, ζπληήξεζε 

εμνπιηζκνύ). 

Δηδηθόηεξα ζηνλ Γήκν Γηδπκνηείρνπ ιεηηνπξγνύλ δύν (2) ΘΔΠ . Σν πξώην ζηελ πόιε ηνπ 

Γηδπκνηείρνπ πνπ είλαη θαη ε έδξα ηνπ Θαιιηθξαηηθνύ Γήκνπ θαη ην δεύηεξν ζηνπο Κεηαμάδεο , έδξα 

ηνπ πξώελ Θαπνδηζηξηαθνύ Γήκνπ Κεηαμάδσλ. 

Από ηα αλσηέξσ ζπλάγεηαη αδηακθηζβήηεηα ην ζπκπέξαζκα όηη ππάξρεη αδήξηηε αλάγθε ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ελόο ηξίηνπ ΘΔΠ ζηνλ Γήκν Γηδπκνηείρνπ θαη εηδηθόηεξα ζηελ Θνηλόηεηα νθηθνύ, ε 

νπνία είλαη θηηζκέλε αλαηνιηθά ηεο ΔΟ Αξδαλίνπ - Οξεζηηάδαο, ζε απόζηαζε 5 ρικ. Γπηηθά από ηνλ 

πνηακό Έβξν ηα ζύλνξα κε ηελ Σνπξθία. Απέρεη 12 ρικ. ΒΓ ηνπ Γηδπκνηείρνπ θαη ζύκθσλα κε ηελ 

απνγξαθή ηνπ 2011 έρεη πιεζπζκό 795 θαηνίθνπο. Ο πιεζπζκόο ηεο θνηλόηεηαο θαη ησλ γύξσ 

νηθηζκώλ αλήθεη σο επί ησλ πιείζησλ ζηελ ηξίηε ειηθία θαη θαζίζηαηαη δύζθνιε ε κεηαθίλεζή ηνπο 

ζηελ έδξα ηνπ Γήκνπ , πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζνύλ. 

εκεηώλνπκε όηη ν Γήκνο Γηδπκνηείρνπ ζα αλαιάβεη όια ηα αλαγθαία θαη απαηηνύκελα έμνδα γηα ηελ 

ζηέγαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ λένπ Θέληξνπ Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ (ΘΔΠ) , θαζώο θαη ηελ δηάζεζε ηνπ 

απαηηνύκελνπ πξνζσπηθνύ από ην πθηζηάκελν πξνζσπηθό ηνπ. 

Παξαθαινύκε γηα ηελ ιήςε ηεο Απόθαζεο.» 

ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο θάιεζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηεο Αληηδεκάξρνπ Πξνγξακκαηηζκνύ θαη 

Αλάπηπμεο, ιακβάλνληαο ππόςε ηνπ ηηο αλσηέξσ ηζρύνπζεο δηαηάμεηο, κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

νκόθσλα 

 

Α π ν θ α ζ ί δ ε η 

  

    Α. Σελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ελόο ηξίηνπ ΘΔΠ ζην Γήκν Γηδπκνηείρνπ, ζηελ Θνηλόηεηα 

νθηθνύ, ε νπνία βξίζθεηαη αλαηνιηθά ηεο ΔΟ Αξδαλίνπ - Οξεζηηάδαο, ζε απόζηαζε 5 ρικ. Γπηηθά 

από ηνλ πνηακό Έβξν ηα ζύλνξα κε ηελ Σνπξθία. Απέρεη 12 ρικ. ΒΓ ηνπ Γηδπκνηείρνπ θαη ζύκθσλα 

κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2011 έρεη πιεζπζκό 795 θαηνίθνπο. Ο πιεζπζκόο ηεο θνηλόηεηαο θαη ησλ 

γύξσ νηθηζκώλ αλήθεη σο επί ησλ πιείζησλ ζηελ ηξίηε ειηθία θαη θαζίζηαηαη δύζθνιε ε κεηαθίλεζή 

ηνπο ζηελ έδξα ηνπ Γήκνπ , πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζνύλ. 

   Β. Σελ αλάιεςε εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ Γηδπκνηείρνπ όισλ ησλ αλαγθαίσλ θαη απαηηνύκελσλ 

εμόδσλ γηα ηελ ζηέγαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ λένπ Θέληξνπ Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ (ΘΔΠ) ζηελ 

Θνηλόηεηα νθηθνύ. 

   Γ. Σελ δηάζεζε εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ Γηδπκνηείρνπ όινπ ηνπ απαηηνύκελνπ πξνζσπηθνύ (από ην 

πθηζηάκελν πξνζσπηθό ηνπ) γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ λένπ Θέληξνπ Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ (ΘΔΠ).  

 

 

 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό  40/2021 

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: ΨΨΝΗΩ9Τ-ΠΗΔ


		2021-04-09T10:46:50+0300
	Athens




