
 

                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
   Από το 4ο/09-08-2021 πρακτικό της τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
του Δήμου Διδυμοτείχου. 
Απόφαση: 15η/2021 
Θέμα : 1ο  «Ανέγερση μνημείου Θρακικού Ελληνισμού.» 
 
     Στο Διδυμότειχο, σήμερα την 9η του μηνός Αυγούστου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ., 
η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-03-2020 ΠΝΠ “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής τους” (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-2020), τις οδηγίες που παρέχονται με τις υπ’ αριθ. 18318/13-03-
2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29-05-2020, 60249/22-9-2020, 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/07.11.2020 και 426/77233/13.11.2020 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, την υπ΄ 
αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 41332/02.07.2021 ΚΥΑ,  και την υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 49762/2021 ΚΥΑ «Έκτακτα 
μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 
στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 9 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 έως και 
τη Δευτέρα, 16 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00.» (ΦΕΚ Β΄3660/7.8.2021), κατόπιν της με αριθμό 4/05-
08-2021 πρόσκλησης του Προέδρου, κ. Χατζηγιάννογλου Ρωμύλου, η οποία εστάλει με email, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, παρόντος 
και της γραμματέως κ. Παπαδοπούλου Σοφίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης που έχουν ανάγκη επίλυσής τους. 
 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα 
τα παρακάτω τέσσερα (4) μέλη, άρχισε η συνεδρίαση. 
 
      ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

1. Χατζηγιάννογλου Ρωμύλος, Δήμαρχος Διδυμοτείχου, Πρόεδρος 
2. Θεοδοσίου Στυλιανή, Αντιδήμαρχος 
3. Μπιλιακάκης Παρασκευάς, Αντιδήμαρχος 
4. Ζαφειροπούλου Χρύσα, Δ.Σ 

     ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
1. Γιαγτζίδης Παναγιώτης, Δ.Σ. 
2. Τσιλίκας Σίμος, Δ.Σ.  
3. Μανάκα Μαρία, Δ.Σ.          

 
       
 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Χατζηγιάννογλου Ρωμύλος, εισηγούμενος το 1ο θέμα 
της ημερήσιας διάταξης, είπε τα ακόλουθα: 
«Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει : «…1.  Η επιτροπή ποιότητας 
ζωής συνιστάται σε δήμους άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, είναι αποφασιστικό και 
εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την 
προστασία του περιβάλλοντος αρμοδιοτήτων του δήμου. Κατά την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων 
της λαμβάνει ειδική μέριμνα για το σχεδιασμό δράσεων που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της 
ποιότητας ζωής και εν γένει την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρίες. Ειδικότερα:… «β. Εισηγείται 
στο δημοτικό συμβούλιο:… βε. το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του 
Κ.Δ.Κ….». 

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν.3463/2006, όπως ισχύει και ιδιαίτερα τα όσα 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού: «…1. Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές 
ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της 
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κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες: α) Θέτουν κανόνες:…α3. Για την τήρηση της καθαριότητας σε 
κοινόχρηστους και ιδιωτικούς υπαίθριους χώρους της εδαφικής τους περιφέρειας και γενικότερα για τη 
διασφάλιση και αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισμών, λαμβάνοντας υπόψη 
ιδιαίτερα τη διατήρηση και ανάδειξη των παραδοσιακών, ιστορικών και τουριστικών περιοχών… 
…δ) Καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις:… δ2. Για τη χρήση των αλσών και των κήπων, των 
πλατειών, των παιδικών χαρών και των λοιπών κοινόχρηστων χώρων…. 
…2. Οι αποφάσεις της ανωτέρω παραγράφου λαμβάνονται από τα δημοτικά ή κοινοτικά συμβούλια με 
την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους, το συντομότερο δυνατό διάστημα από την 
έναρξη της δημοτικής ή κοινοτικής περιόδου…». 
 Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Διδυμοτείχου και Περιφερείας που εδρεύει στην Αθήνα, με το από 25-
6-2021 έγγραφό του (4786/28-6-2021 εισερχ.) εξέφρασε την πρωτοβουλία να δωρίσει στην πόλη του 
Διδυμοτείχου ένα μνημείο «Τιμής και Μνήμης των προσφύγων της Ανατολικής Θράκης». Απευθύνθηκε 
προς στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δ.Διδυμοτείχου, για την έγκριση ανέγερσης του προαναφερόμενου 
μνημείου και τη χωροθέτηση σχετικού χώρου, για να ξεκινήσουν οι απαραίτητες διαδικασίες.  

Με το από 20-7-2021 έγγραφό του (5508/26-7-2021 εισερχ.) ο ανωτέρω Σύλλογος ενημέρωσε, 
επίσης, το δήμο μας ότι η ενδεικνυόμενη κατά την άποψη τους τοποθεσία για την ανέγερση του 
μνημείου είναι στο Ηρώων Διδυμοτείχου, αριστερά της προτομής της Σοφίας Βέμπο, ώστε να 
δημιουργηθεί ένα αρμονικό σύνολο.  

Με το υπ΄ αριθμ. 5530/27-7-2021 έγγραφο κλήθηκαν όλοι οι φορείς του Δήμου Διδυμοτείχου 
να καταθέσουν την άποψή τους για το θέμα της ανέγερσης του μνημείου, κατόπιν πρωτοβουλίας του 
Δημάρχου Διδυμοτείχου, στο πλαίσιο της διαβούλευσης και της αγαστής συνεργασίας με όλους τους 
φορείς του Δήμου.  

Με την με αριθμό 15/2021 απόφαση γνωμοδοτικού χαρακτήρα το Συμβούλιο της Δημοτικής 
Κοινότητας Διδυμοτείχου συναινεί στην ανέγερση Μνημείου Ανατολικοθρακών στο σημείο που 
προτάθηκε αρχικά. 

Με τα με αριθμ. πρωτ. 5604/29-7-2021, 5769/5-8-2021, 5770/5-8-2021 και 5772/5-8-2021 
έγγραφά τους, το Δ.Σ. του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Διδ/χου & Περιφερείας, ο Σύλλογος Δασκάλων 
και Νηπιαγωγών Περιφέρειας Διδυμοτείχου, ο Σύλλογος Επαγγελματιών Βιοτεχνών & Εμπόρων 
Διδυμοτείχου-Περιφερείας και το Σωματείο ιδιοκτητών ταξί Διδυμοτείχου, αντίστοιχα, συναινούν στην 
ανέγερση του μνημείου Θρακικού Ελληνισμού.  

Κατόπιν αυτών, παρακαλώ να ψηφίσετε σχετικά.» 
 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά. 
 Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την παραπάνω εισήγηση και τις κείμενες διατάξεις, μετά από 
διαλογική συζήτηση 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ο μ ό φ ω ν α  
 

Α. Αποδέχεται την προτεινόμενη από το Σύλλογο Διδυμοτείχου & Περιφερείας εν Αθήναις, τοποθεσία 
για την ανέγερση του μνημείου του Θρακικού Ελληνισμού, το οποίο προτίθενται να δωρίσουν στο Δήμο 
Διδυμοτείχου, στο Ηρώων Διδυμοτείχου αριστερά της προτομής της Σοφίας Βέμπο. 
 
Β. Εισηγείται προς στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη χωροθέτηση του μνημείου του Θρακικού 
Ελληνισμού στο Ηρώων Διδυμοτείχου, αριστερά της προτομής της Σοφίας Βέμπο. 
 
Η παρούσα απόφαση θα κοινοποιηθεί στην Οικονομική Επιτροπή, η οποία είναι το αρμόδιο όργανο για 
την αποδοχή της δωρεάς του Πολιτιστικού Συλλόγου Διδυμοτείχου και Περιφερείας που εδρεύει στην 
Αθήνα προς το Δήμο Διδυμοτείχου. 
 
     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 15/2021. 
     Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο Πρόεδρος                             Τα Μέλη 
Ακολουθούν υπογραφές 

Σωστό απόσπασμα 
 Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 

Μ.Α.Δ. 
 

ΤΣΙΜΠΑΝΛΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
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