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ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                             

ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ                                                           ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ                                                                                                                                                                

ΓΗΜΟ ΓΙΓΤΜΟΣΔΙΥΟΤ                                                

  

 Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

 

Από ηο 18o πραθηηθό ηες 17-07-2021 έθηαθηες ζσλεδρίαζες ηοσ Γεκοηηθού σκβοσιίοσ ηοσ 

Γήκοσ Γηδσκοηείτοσ. 

Απόθαζε αρηζκ.  77/2021                                     

 

ΘΔΜΑ:  «Περί Παρατώρεζες ζτοιηθού θηηρίοσ γηα ηελ προζφρηλή ζηέγαζε ηοσ σπό ίδρσζε 

Σκήκαηος Φστοιογίας  ηοσ Γεκοθρηηείοσ Παλεπηζηεκίοσ Θράθες » 

   

      Πην Γηδπκφηεηρν, ζήκεξα ζηηο 17 ηνπ κελφο Ηνπιίνπ, ηνπ έηνπο 2021, εκέξα Πάββαην θαη ψξα 9:00 

κ.κ. ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε έθηαθηε ζσλεδρίαζε κε ηειεδηάζθευε ιόγφ 

ηφλ περηορηζηηθώλ κέηρφλ γηα ηελ  προζηαζία  ηες δεκόζηας σγείας από ηολ θίλδσλο 

περαηηέρφ δηαζποράς ηοσ θορφλοχού COVID-19 ζχκθσλα  κε ηηο  απφ 11.03.2020  θαη 30.03.2020 

Ξξάμεηο Λνκνζεηηθνχ Ξεξηερνκέλνπ, 

Ρηο 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 ΞΔΠ. 

Ρελ αξηζ. 426/77233/13.11.2020 εγθχθιην ηνπ ΞΔΠ «Δλεκέξσζε αλαθνξηθά κε ηε  δηαδηθαζία 

ιήςεο απνθάζεσλ ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ησλ Γήκσλ»,  θαη χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκφ 

πξση.18/16-07-2021  έγγξαθε πξφζθιεζε ηεο Ξξνέδξνπ ηνπ Γ.Π., θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 

ηνπ Λ.3852/2010 (ΦΔΘ Α' 87), ε νπνία επηδφζεθε θαη δεκνζηεχζεθε λφκηκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ πξναλαθεξζέληνο άξζξνπ, παξφληνο θαη ηεο γξακκαηέσο θαο. Θαζκίξε Πνθίαο. 

      Ξαξφληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Σαηδεγηάλλνγινπ Οσκχινπ, αθνχ δηαπηζηψζεθε απφ ηελ Ξξφεδξν ηνπ 

Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, πσο ππήξρε λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν 27 κειψλ βξέζεθαλ 

παξφληα 16 κέιε θαη νλνκαζηηθά νη : 

ΠΑΡΟΝΣΔ 

       

1. Κπηιηαθάθεο Ξαξαζθεπάο                            

2. Ρζηκπαλιηψηεο Δπάγγεινο   

3. Γηαγηδίδεο Ξαλαγηψηεο                  

4. Γεσξγηάδεο Ιεσλίδαο 

5. Ξαπαθσλζηαληίλνπ Γεκήηξηνο                 

6. Θενδνζίνπ Πηπιηαλή                     

7. Παξζάθεο Ησάλλεο   

8. Ρνθακάλεο Σξήζηνο                          

9. Καλάθα Καξία                                  

10.Ρζηιίθαο Πίκνο    

11.Θππαξηζζνχδεο Ξαζράιεο    (Ππλδέζεθε ζην 1ν Θέκα ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο) 

12.Ρζνιαθίδεο Ξαξαζθεπάο      (Ππλδέζεθε ζην 1ν Θέκα ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο) 

13.Γνπιάθε Σξπζσάλλα                               

14.Ξαηζνπξίδεο Ξαξαζθεπάο     (Ππλδέζεθε ζην 1ν Θέκα ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο)            

15.Αδακάθεο Ξαζράιεο      

16.Δκκαλνπειίδεο Γεκήηξηνο       

17.Ρδηβάξαο Γεψξγηνο     

18.Γεκεηξίνπ Θσλζηαληίλνο     (Ππλδέζεθε ζην 1ν Θέκα ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο)         

19.Γαηίδεο Αζαλάζηνο 

20.Πθίλδξεο Θεφδσξνο                          

 ΑΠΟΝΣΔ 

1. Πίκνγινπ Αζαλάζηνο 

2. Εαθεηξνπνχινπ Σξπζή                                                                                                   

  3.  Πηαιάθεο Αζαλάζηνο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

4. Ρνιίδεο Ληθφια   

5. Αξακπαηδή Ιεκνληά   

6. Σαηδεαλδξένπ Ξαλαγηψηεο    

7. Πηακπνιίδνπ Βαζηιηθή                      
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 Ν θ. Ξξφεδξνο αθνχ αλαθνίλσζε ην 1ν ζέκα ηεο έθηαθηες ζσλεδρίαζες κε ηειεδηάζθευε ηνπ 

Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, δήηεζε απφ ηα κέιε λα απνθαλζνχλ γηα ην έθηαθην κε ζέκα: «Περί 
Παραχώρηςησ ςχολικοφ κτιρίου για την προςωρινή ςτζγαςη του υπό ίδρυςη Τμήματοσ Ψυχολογίασ  του 
Δημοκριτείου Πανεπιςτημίου Θράκησ» Ζ ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο έρεη θαηεπείγνληα ραξαθηήξα δηφηη 

επίθεηηαη απηή ηελ εβδνκάδα ε νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ίδξπζεο ηνπ Ρκήκαηνο Τπρνινγίαο ζην 

Γ.Ξ.Θ. κε έδξα ην Γηδπκφηεηρν.  

Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιηνπ απνθάλζεθε οκόθφλα γηα ην θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο. Πηε ζπλέρεηα ν θ. 

Ξξφεδξνο έδσζε ην ιφγν ζηνλ θ. Γήκαξρν Σαηδεγηάλλνγινπ Οσκχιν πνπ είπε ηα αθφινπζα:  

«Έρνληαο ππφςε: 

 

1) Ρν άξζξν 185 ηνπ Λ. 3463/2006 θαη ηδηαίηεξα ηα εμήο: «…1.  Κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή 

θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ επηηξέπεηαη λα παξαρσξείηαη δσξεάλ ε ρξήζε δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ αθηλήησλ 

ζην Γεκφζην ή ζε λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθηεο θαη επείγνπζαο 

αλάγθεο. Ζ παξαρψξεζε αλαθαιείηαη κε φκνηα απφθαζε, εθφζνλ νη ιφγνη πνπ ηελ είραλ ππαγνξεχζεη 

έρνπλ εθιείςεη. 

 

2.  Νκνίσο κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, επηηξέπεηαη λα παξαρσξείηαη δσξεάλ ε 

ρξήζε αθηλήησλ ζε άιια λνκηθά πξφζσπα, πνπ αζθνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία 

είλαη θνηλσθειήο ή πξνάγεη ηα ηνπηθά ζπκθέξνληα…» 

 

2) Ρε δπλαηφηεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Ρκήκαηνο Τπρνινγίαο ζην Γεκνθξίηεην Ξαλεπηζηήκην 

Θξάθεο απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2022-2023 κε έδξα ηελ πφιε ηνπ Γηδπκνηείρνπ ππφ ηελ πξνυπφζεζε 

εμεχξεζεο θαηαιιήισλ ππνδνκψλ γηα ηελ πξνζσξηλή θηινμελία ηεο Πρνιήο έσο ηελ νινθιήξσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ θηηξηαθψλ ππνδνκψλ γηα ηε κφληκε εγθαηάζηαζε ηεο 

αλσηέξσ Πρνιήο. 

 

3) Ρελ απφ 13-7-2021 ζπλάληεζε ηνπ θ. Γεκάξρνπ Γηδπκνηείρνπ θαη ησλ επηθεθαιήο ησλ παξαηάμεσλ 

κε ηνλ θ. Ξξχηαλε ηνπ Γεκνθξηηείνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, ηνλ θ. Αληηπξχηαλε θαη ηελ Γ/ληξηα 

Ρερληθψλ πεξεζηψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ, ζηελ νπνία ζπδεηήζεθε κεηαμχ άιισλ θαη ε παξαρψξεζε ηεο 

ρξήζεο ελ ιεηηνπξγία Γεκνηηθνχ Πρνιείνπ ηεο πφιεο ηνπ Γηδπκνηείρνπ απφ ηνλ Γήκν Γηδπκνηείρνπ ζην 

ΓΞΘ γηα ηελ πξνζσξηλή ζηέγαζε ηεο Πρνιήο Τπρνινγίαο. Δπηπιένλ δεηήζεθε ε δηάξθεηα ηεο 

παξαρψξεζεο λα είλαη 7εηήο. 

 

4) Ρν γεγνλφο φηη ν Γήκνο Γηδπκνηείρνπ δελ δηαζέηεη θελσζέλ ζρνιηθφ θηίξην ή άιιν θαηάιιειν θηίξην 

εληφο ηεο πφιεο ηνπ Γηδπκνηείρνπ ζην  νπνίν ζα κπνξνχζε λα ζηεγαζζεί πξνζσξηλά ην ππφ ίδξπζε θαη 

ιεηηνπξγία Ρκήκα Τπρνινγίαο ηνπ Γ.Ξ.Θ. κε έδξα ην Γηδπκφηεηρν. 

 

5) Ρε αξηζ. πξση. 14605/16-8-2011 (ΑΓΑ: 4ΑΚΔΝΟ1-20Μ) δηαπηζησηηθή απφθαζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο 

ηνπ 3νπ Γεκνηηθνχ Πρνιείνπ Γηδπκνηείρνπ. 

 

Δηζεγούκαζηε 

 

Γηα ηελ παξαρψξεζε ρξήζεο ηνπ δηψξνθνπ δηδαθηεξίνπ ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 1.374,84 η.κ. εληφο ηνπ ΝΡ 

Γ135, φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηελ αξηζ. πξση. 14605/16-8-20211 δηαπηζησηηθή πξάμε θαη 

απεηθνλίδεηαη ζην ζπλεκκέλν ζηελ παξνχζα εηζήγεζε απφζπαζκα ηεο Ξνιενδνκηθήο κειέηεο (Ξ.Γ. 

6/7/1988 ΦΔΘ 480 Γ’), ζην Γεκνθξίηεην Ξαλεπηζηήκην Θξάθεο γηα ρξνληθή δηάξθεηα επηά εηψλ, κε 

ζθνπφ ηελ πξνζσξηλή ζηέγαζε ηνπ Ρκήκαηνο Τπρνινγίαο πνπ πξφθεηηαη λα ιεηηνπξγήζεη ζηελ πφιε ηνπ 

Γηδπκνηείρνπ απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2022-2023. 

 

Γεδνκέλνπ φηη ζην πξνο παξαρψξεζε θηίξην ιεηηνπξγεί ζήκεξα ην 3ν Γεκνηηθφ Πρνιείν  ε παξνχζα 

απφθαζε ζα απνζηαιεί ζην πνπξγείν Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ην νπνίν παξαθαιείηαη λα 

κεξηκλήζεη γηα ηελ κεηαζηέγαζε ησλ καζεηψλ ζηα ππφινηπα ελ ιεηηνπξγία ζρνιεία πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ηεο πφιεο ηνπ Γηδπκνηείρνπ, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο παξαρψξεζεο.» 

 

«Πηελ ζπλέρεηα δήηεζαλ θαη πήξαλ ην ιφγν νη Δπηθεθαιήο ησλ Ξαξαηάμεσλ ηεο Αληηπνιίηεπζεο 

εθθξάδνληαο ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο απφςεηο ηνπο γηα ην ζέκα ησλ θηηξίσλ γηα ηελ ζηέγαζε ηνπ Ρκήκαηνο 

Τπρνινγίαο. Ν Δπηθεθαιήο ηεο Ξαξάηαμεο «ΚΑΕΗ γηα ην Γηδπκφηεηρν» θ. Γεκεηξίνπ Θσλζηαληίλνο, ν 

Δπηθεθαιήο ηεο Ξαξάηαμεο « ΛΔΝ ΜΔΘΗΛΖΚΑ» θ. Πθίλδξεο Θεφδσξνο θαη ν Αλεμάξηεηνο Γεκνηηθφο 

Πχκβνπινο θ. Παξζάθεο Ησάλλεο δελ ζπκθψλεζαλ γηα ηελ παξαρψξεζε ηνπ θηηξίνπ φπνπ ζήκεξα 

ιεηηνπξγεί σο 3ν Γεκνηηθφ Πρνιείν δηφηη κία πφιε θηίδεη ζρνιεία δελ θιείλεη ζρνιεία θαη δελ ζπκθσλνχλ 

λα δνζεί θαλέλα ζρνιείν λα βξεζεί θάπνηα άιιε ιχζε γηα ηελ ζηέγαζε ηνπ Ρκήκαηνο Τπρνινγίαο.» 
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Πηε ζπλέρεηα ν θ. Ξξφεδξνο θάιεζε ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα ςεθίζεη. 

Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ πξφηαζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη ηηο πξνηάζεηο ησλ 

Δπηθεθαιήο  Ινηπψλ Ξαξαηάμεσλ, ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, (κε ςήθνπο 

17 σπέρ), κεηνςεθνχλησλ ησλ θ.θ. Γεκεηξίνπ Θσλζηαληίλνπ, Πθίλδξε Θεφδσξνπ θαη Παξζάθε Ησάλλε 

γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλέθεξαλ ζηελ  ηνπνζέηεζή ηνπο)  θαηά πιεηουεθία   

 

Α π ο θ α ζ ί δ ε η 

   

 Ρελ παξαρψξεζε ρξήζεο ηνπ δηψξνθνπ δηδαθηεξίνπ ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 1.374,84 η.κ. εληφο ηνπ ΝΡ 

Γ135, φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηελ αξηζ. πξση. 14605/16-8-20211 δηαπηζησηηθή πξάμε θαη 

απεηθνλίδεηαη ζην ζπλεκκέλν ζηελ παξνχζα απφθαζε απφζπαζκα ηεο Ξνιενδνκηθήο κειέηεο (Ξ.Γ. 

6/7/1988 ΦΔΘ 480 Γ’), ζην Γεκνθξίηεην Ξαλεπηζηήκην Θξάθεο (Γ.Ξ.Θ.) γηα ρξνληθή δηάξθεηα επηά εηψλ, 

κε ζθνπφ ηελ πξνζσξηλή ζηέγαζε ηνπ ππφ ίδξπζε  Ρκήκαηνο Τπρνινγίαο  ζην Γ.Ξ.Θ., ην νπνίν 

πξφθεηηαη λα ιεηηνπξγήζεη ζηελ πφιε ηνπ Γηδπκνηείρνπ απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2022-2023. 

 

Γεδνκέλνπ φηη ζην πξνο παξαρψξεζε θηίξην ιεηηνπξγεί ζήκεξα ην 3ν Γεκνηηθφ Πρνιείν,  ε παξνχζα 

απφθαζε ζα απνζηαιεί ζην πνπξγείν Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ην νπνίν παξαθαιείηαη λα κεξηκλήζεη 

γηα ηελ κεηαζηέγαζε ησλ καζεηψλ ζηα ππφινηπα ελ ιεηηνπξγία ζρνιεία πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο 

πφιεο ηνπ Γηδπκνηείρνπ, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο παξαρψξεζεο. 

 

Πηνλ θ. Γήκαξρν αλαζέηεη θάζε παξαπέξα ελέξγεηα. 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αξηζκφ  77/2021. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ ζπληάρζεθε ην παξαπάλσ πξαθηηθφ, πνπ ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

          Ζ Ξξφεδξνο                  Ν Γήκαξρνο               Ρα  Κέιε  

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

Πσζηφ απφζπαζκα 

 Ν Γήκαξρνο Γηδπκνηείρνπ 

              Κ.Α.Γ. 

 

 

 

   ΡΠΗΚΞΑΛΙΗΥΡΖΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ 
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