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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.  79/2021                                     

 

ΘΔΜΑ:  «Τποβοιή αηηήκαηος παρατώρεζες ηκεκάηφλ ηφλ κε αρηζκό 2761ε, 1556α θαη 2760γ  

θοηλοτρήζηφλ ηεκατίφλ ηοσ αγροθηήκαηος Γηδσκοηείτοσ ηα οποία βρίζθοληαη εληός ηες σπό 

ποιεοδόκεζε περηοτής ηες  πόιες ηοσ Γηδσκοηείτοσ» 

   

      Πην Γηδπκόηεηρν, ζήκεξα ζηηο 17 ηνπ κελόο Ηνπιίνπ, ηνπ έηνπο 2021, εκέξα Πάββαην θαη ώξα 9:00 

κ.κ. ην Γεκνηηθό Ππκβνύιην 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 ζύκθσλα  κε ηηο  από 11.03.2020  θαη 30.03.2020 

Ξξάμεηο Λνκνζεηηθνύ 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 εγθύθιην ηνπ ΞΔΠ «Δλεκέξσζε αλαθνξηθά κε ηε  δηαδηθαζία 

ιήςεο απνθάζεσλ ησλ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ησλ Γήκσλ»,  θαη ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό 

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

ηνπ Λ.3852/2010 (ΦΔΘ Α' 87), ε νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

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

      Ξαξόληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Σαηδεγηάλλνγινπ Οσκύινπ, αθνύ δηαπηζηώζεθε από ηελ Ξξόεδξν ηνπ 

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

παξόληα 16 κέιε θαη νλνκαζηηθά νη : 

ΠΑΡΟΝΣΔ    

1. Κπηιηαθάθεο Ξαξαζθεπάο                            

2. Ρζηκπαλιηώηεο Δπάγγεινο   

3. Γηαγηδίδεο Ξαλαγηώηεο                  

4. Γεσξγηάδεο Ιεσλίδαο 

5. Ξαπαθσλζηαληίλνπ Γεκήηξηνο                 

6. Θενδνζίνπ Πηπιηαλή                     

7. Παξζάθεο Ησάλλεο   

8. Ρνθακάλεο Σξήζηνο                          

9. Καλάθα Καξία                                  

10.Ρζηιίθαο Πίκνο    

11.Θππαξηζζνύδεο 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 Γεώξγηνο     

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

19.Γαηίδεο Αζαλάζηνο 

20.Πθίλδξεο Θεόδσξνο                          

 ΑΠΟΝΣΔ 

1. Πίκνγινπ Αζαλάζηνο 

2. Εαθεηξνπνύινπ Σξπζή                                                                                                   

  3.  Πηαιάθεο Αζαλάζηνο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

4. Ρνιίδεο Ληθόια   

5. Αξακπαηδή Ιεκνληά   

6. Σαηδεαλδξένπ Ξαλαγηώηεο    

7. Πηακπνιίδνπ Βαζηιηθή                      
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 Ν θ. Ξξόεδξνο αθνύ αλαθνίλσζε ην 3ν ζέκα ηεο έθηαθηες ζσλεδρίαζες κε ηειεδηάζθευε ηνπ 

Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ, δήηεζε από ηα κέιε λα απνθαλζνύλ γηα ην έθηαθην κε ζέκα: «Υποβολή 
αιτήματοσ παραχώρηςησ τμημάτων των με αριθμό 2761ε, 1556α και 2760γ  κοινοχρήςτων τεμαχίων του 
αγροκτήματοσ Διδυμοτείχου τα οποία βρίςκονται εντόσ τησ υπό πολεοδόμηςη περιοχήσ τησ  πόλησ του 
Διδυμοτείχου» Ζ ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο έρεη θαηεπείγνληα ραξαθηήξα δηόηη επίθεηηαη απηή ηελ εβδνκάδα 

ε νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ίδξπζεο ηνπ Ρκήκαηνο Τπρνινγίαο ζην Γ.Ξ.Θ. κε έδξα ην Γηδπκόηεηρν.    

Ρν Γεκνηηθό Ππκβνύιηνπ απνθάλζεθε οκόθφλα γηα ην θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο. Πηε ζπλέρεηα ν θ. 

Ξξόεδξνο έδσζε ην ιόγν ζηνλ θ. Γήκαξρν Σαηδεγηάλλνγινπ Οσκύιν πνπ είπε ηα αθόινπζα:  

«Έρνληαο ππόςε: 

 

1) ην άξζξν 200 ηνπ Λ. 3463/2006 (Θώδηθαο Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ), ήηνη: «…1. Κε θνηλή απόθαζε 

ησλ πνπξγώλ Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθώλ, Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο  Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη 

ηνπ θαζ' ύιελ αξκόδηνπ πνπξγνύ, επηηξέπεηαη λα παξαρσξεζνύλ ή λα δηαηεζνύλ δσξεάλ ζηνπο 

Γήκνπο ή ζηηο Θνηλόηεηεο  πεξηνπζηαθά ζηνηρεία νπνηαζδήπνηε θύζεσο, πνπ αλήθνπλ ζην Γεκόζην θαη 

ζε δεκόζηα λνκηθά  πξόζσπα, ύζηεξα από απόθαζε ηνπ ζπιινγηθνύ νξγάλνπ πνπ δηνηθεί ην θνξέα 

απηόλ. 2. Κε ηελ ίδηα απόθαζε θαζνξίδνληαη νη όξνη θαη πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ παξαρώξεζε ή ηε  

δηάζεζε, θαζώο θαη νη ζπλέπεηεο πνπ ζπλεπάγεηαη ε κε ηήξεζή ηνπο…». 

 

2) ηελ κε αξηζκό 119/2013 γλσκνδόηεζε ηνπ Λνκηθνύ Ππκβνπιίνπ ηνπ Θξάηνπο (ΛΠΘ) έρεη θξηζεί όηη 

ζηελ έλλνηα ηεο θξάζεο «…λα παξαρσξεζνύλ ή λα δηαηεζνύλ…» όπσο δηαηππώλεηαη ζην άξζξν 200 ηνπ 

Θώδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ πεξηιακβάλεηαη ηόζν ε ρξήζε όζν θαη ε θπξηόηεηα αιιά θαη νπνηνδήπνηε 

άιιν δηθαίσκα ηνπ Γεκνζίνπ. Δπηπιένλ, ζύκθσλα κε ηελ παξαπάλσ γλσκνδόηεζε γηα ηηο παξαρσξήζεηο 

αθηλήησλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη δεκνζίσλ λνκηθώλ πξνζώπσλ πξνο ηνπο ΝΡΑ εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 200 ηνπ λ.3463/2006 νη νπνίεο σο εηδηθέο θαη λεόηεξεο θαηηζρύνπλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 

5 ηνπ Λ.1331/1949 νη νπνίεο δελ ηπγράλνπλ εθαξκνγήο, γηα ηηο παξαρσξήζεηο απηέο. 

 

3) Ρελ ππό εθπόλεζε κειέηε κε ηίηιν «ΑΞΝΡΞΥΠΖ, ΘΡΖΚΑΡΝΓΟΑΦΖΠΖ,  ΞΝΙΔΝΓΝΚΖΠΖ ΘΑΗ ΞΟΑΜΖ 

ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΞΔΟΗΝΣΖΠ ΔΞΔΘΡΑΠΖΠ ΓΖΚΝ ΓΗΓΚΝΡΔΗΣΝ». Πην πιαίζην ηεο κειέηεο απηή πξόθεηηαη 

λα εληαρζνύλ θαη εθηάζεηο: α) 15.676, 23 κ2 πνπ εκπίπηεη ζε ηκήκα ηνπ ππ’ αξηζ. 2761ε θνηλνρξήζηνπ 

ηεκαρίνπ ηνπ αγξνθηήκαηνο Γηδπκνηείρνπ θαη β) 2.757,81 πνπ εκπίπηεη ζε ηκήκα ησλ θνηλνρξήζησλ 

ηεκαρίσλ 2761ε - 1556α - 2760γ κ2 ηνπ αγξνθηήκαηνο Γηδπκνηείρνπ. Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

πξνβιεπόκελεο εθ ηελ θείκελεο λνκνζεζίαο δηαδηθαζίαο νη πξνβιεπόκελεο ρξήζεηο είλαη θνηλσθειείο 

(πεξηιακβάλνπλ ηελ Ρξηηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε). Ξξνθεηκέλνπ ν Γήκνο λα είλαη ζε 

ζέζε λα εθαξκόζεη ηηο παξαπάλσ ρξήζεηο θαη λα πξνρσξήζεη ζε παξαρώξεζε ησλ εθηάζεσλ ζε άιιν 

θνξέα γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ ρξήζεσλ ζα πξέπεη λα θαηαζηεί θύξηνο ησλ εθηάζεσλ απηώλ. 

 

4) Το άρθρο 75 του N. 3463/06 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006): «Κφρωςη του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπωσ αυτό 
τροποποιήθηκε και ιςχφει, ςτο οποίο και περιγράφονται αναλυτικά οι αρμοδιότητεσ  /ςκοποί των Δήμων. Εν 
ςυντομία, με βάςη το ςυγκεκριμζνο άρθρο ςτισ αρμοδιότητεσ των Δήμων ςυμπεριλαμβάνονται οι τομείσ: α) 
Ανάπτυξησ,  β) Περιβάλλοντοσ (ςτην οποία περιλαμβάνεται και η εφαρμογή πολεοδομικών ςχεδίων και ςυναφών 
εκτελεςτών πράξεων, που δεν ζχουν γενικότερο χαρακτήρα) , γ) τησ Παιδείασ, πολιτιςμοφ και αθλητιςμοφ, δ) 
Ξνηόηεηαο Εσήο θαη Δύξπζκεο Ιεηηνπξγίαο ησλ Ξόιεσλ θαη ησλ Νηθηζκώλ, ε) Απαζρόιεζεο,  ζη) 

Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγύεο, δ) Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο θαη  ε) Αγξνηηθή Αλάπηπμε – 

Θηελνηξνθία – Αιηεία. 

 

5) Ρν άξζξν 26 ηνπ Λ. 4484/2017 (ΦΔΘ 110/Α/2017) «Ξξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο ζηηο 

δηαηάμεηο ηεο Νδεγίαο (ΔΔ) 2016/881 θαη άιιεο δηαηάμεηο» ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ νπνίνπ αλαθέξεηαη 

όηη: «…1. Ξαξαρσξείηαη ρσξίο αληάιιαγκα ζην Γήκν Δξκνύπνιεο Πύξνπ ηνπ Λνκνύ Θπθιάδσλ ε 

θσρηόηεηα ηκεκάησλ ησλ δεκνζίσλ αθηλήησλ κε ΑΒΘ 78 θαη ΑΒΘ 17 ηνπ Γεληθνύ Βηβιίνπ Θαηαγξαθήο 

ηνπ Απηνηεινύο Γξαθείνπ Γεκόζηαο Ξεξηνπζίαο Πύξνπ (παιαηέο απνζήθεο Ρεισλείνπ Πύξνπ), κε ηα 

ζσζηαηηθά θαη Παραρηήκαηά ηοσς, όπσο απηά εκθαίλνληαη ζην ζπλεκκέλν ζην παξόλ ηνπνγξαθηθό 

δηάγξακκα (Ξαξάξηεκα I), κε ζηνηρεία 2-3-8-7 (γηα ην ΑΒΘ 78) θαη ζηνηρεία 10-9-3 (γηα ην ΑΒΘ 17), κε 

ζθοπό ηελ εθ κέροσς ηοσ παρατώρεζε ασηώλ θαηά τρήζε προς ηο Παλεπηζηήκηο Αηγαίοσ γηα 

ηελ θάισυε ηφλ ζηεγαζηηθώλ αλαγθώλ ηοσ Σκήκαηος Μεταληθώλ τεδίαζες Προχόληφλ θαη 

σζηεκάηφλ….» 

 

6) Ρηο ζρεηηθέο ζπλαληήζεηο ηνπ θ. Γεκάξρνπ Γηδπκνηείρνπ κε εθπξνζώπνπο ηνπ πνπξγείνπ Ξαηδείαο 

θαη ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θξάθεο θαη ηε ζρεηηθή αιιεινγξαθία εθ ησλ νπνίσλ πξνθύπηεη όηη 

πξόθεηηαη λα ηδξπζεί θαη λα ιεηηνπξγήζεη Ρκήκα Τπρνινγίαο ζην Γεκνθξίηεην Ξαλεπηζηήκην Θξάθεο κε 
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έδξα ην Γηδπκόηεηρν. Υο εθ ηνύηνπ ζα απαηηεζνύλ θαηάιιειεο εθηάζεηο γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ 

απαηηνύκελσλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηε κόληκε ζηέγαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ αλσηέξσ Ρκήκαηνο. 

 

Δηζεγούκαζηε   γηα ηελ έγθξηζε ππνβνιήο αηηήκαηνο πξνο ην πνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & 

Ρξνθίκσλ γηα ηελ παξαρώξεζε εθηάζεσλ: α) 15.676, 23 κ2 πνπ εκπίπηεη ζε ηκήκα ηνπ ππ’ αξηζ. 2761ε 

θνηλνρξήζηνπ ηεκαρίνπ ηνπ αγξνθηήκαηνο Γηδπκνηείρνπ θαη β) 2.757,81 κ2 πνπ εκπίπηεη ζε ηκήκα ησλ 

θνηλνρξήζησλ ηεκαρίσλ 2761ε - 1556α - 2760γ ηνπ αγξνθηήκαηνο Γηδπκνηείρνπ πνύ βξίζθνληαη εληόο 

ηεο ππό πνιενδόκεζε πεξηνρήο ηνπ Γηδπκνηείρνπ, θαηά θπξηόηεηα ζην Γήκν Γηδπκνηείρνπ, νύησο ώζηε 

ζηε ζπλέρεηα ν ελ ιόγσ Γήκνο, κεηά θαη ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνβιεπόκελσλ εθ ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο δηαδηθαζηώλ πνιενδόκεζεο (Δηδηθό Ξνιενδνκηθό Πρέδην), λα παξαρσξήζεη ηηο απαηηνύκελεο 

εθηάζεηο θαηά ρξήζε ζην Γεκνθξίηεην Ξαλεπηζηήκην Θξάθεο γηα ηελ θαηαζθεπή θαηαιιήισλ ππνδνκώλ 

πνπ ζα ζηεγάζνπλ ην ππό ίδξπζε Ρκήκα Τπρνινγίαο κε έδξα ην Γηδπκόηεηρν.»  

  Πηε ζπλέρεηα ν θ. Ξξόεδξνο θάιεζε ην Γεκνηηθό Ππκβνύιην λα ςεθίζεη. 

Ρν Γεκνηηθό Ππκβνύιην, αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηελ εηζήγεζε ηνπ Γεκάξρνπ, ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο 

κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε,  οκόθφλα   

 

Α π ο θ α ζ ί δ ε η 

      Δγθρίλεη ηελ ππνβνιή  αηηήκαηνο πξνο ην πνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Ρξνθίκσλ γηα ηελ 

παξαρώξεζε εθηάζεσλ: α) 15.676, 23 κ2 πνπ εκπίπηεη ζε ηκήκα ηνπ ππ’ αξηζ. 2761ε θνηλνρξήζηνπ 

ηεκαρίνπ ηνπ αγξνθηήκαηνο Γηδπκνηείρνπ θαη β) 2.757,81 κ2 πνπ εκπίπηεη ζε ηκήκα ησλ θνηλνρξήζησλ 

ηεκαρίσλ 2761ε - 1556α - 2760γ ηνπ αγξνθηήκαηνο Γηδπκνηείρνπ πνύ βξίζθνληαη εληόο ηεο ππό 

πνιενδόκεζε πεξηνρήο ηνπ Γηδπκνηείρνπ, θαηά θπξηόηεηα ζην Γήκν Γηδπκνηείρνπ, νύησο ώζηε ζηε 

ζπλέρεηα ν ελ ιόγσ Γήκνο, κεηά θαη ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνβιεπόκελσλ εθ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

δηαδηθαζηώλ πνιενδόκεζεο (Δηδηθό Ξνιενδνκηθό Πρέδην), λα παξαρσξήζεη ηηο απαηηνύκελεο εθηάζεηο 
θαηά ρξήζε ζην Γεκνθξίηεην Ξαλεπηζηήκην Θξάθεο γηα ηελ θαηαζθεπή θαηαιιήισλ ππνδνκώλ πνπ ζα 

ζηεγάζνπλ ην ππό ίδξπζε Ρκήκα Τπρνινγίαο κε έδξα ην Γηδπκόηεηρν. 

 

Πηνλ θ. Γήκαξρν αλαζέηεη θάζε παξαπέξα ελέξγεηα. 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό  79/2021. 

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

          Ζ Ξξόεδξνο                  Ν Γήκαξρνο               Ρα  Κέιε  

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

Πσζηό απόζπαζκα 

 Ν Γήκαξρνο Γηδπκνηείρνπ 

              Κ.Α.Γ. 

 

 

 

    ΡΠΗΚΞΑΛΙΗΥΡΖΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ 
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