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        ΑΠΟΠΑΜΑ 

                                                      Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 19 / 2017 πλεδξίαζεο  
 
Αξηζκ. Απνθ. 237 / 2017                

           ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
Έγθξηζε απεπζείαο αγνξάο ηνπ θηήκαηνο «Ιόια», 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 191 παξ. 1 ηνπ Ν. 3463/2006 

 

ηελ Αγία Παξαζθεπή θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ζήκεξα ηελ 18.07.2017 εκέξα 

Σξίηε θαη ψξα 03.30κ.κ. ζπλήιζε ζε Σαθηηθή πλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην 

Αγίαο Παξαζθεπήο χζηεξα απφ ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 24872/14.07.2017 έγγξαθε 

πξφζθιεζε ηoπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πνπ επηδφζεθε ζε θαζέλαλ 

απφ ηνπο Γεκνηηθνχο πκβνχινπο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 

3852/2010 (ΦΔΚ Α΄/87/7-6-10). Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη απαξηία δεδνκέλνπ 

φηη απφ ην ζχλνιν ησλ -33- κειψλ βξέζεθαλ παξφληα ηα -23- αξρίδεη ε ζπλεδξίαζε. 

Κιεζείο λφκηκα παξίζηαηαη ν θ. Γήκαξρνο. 

 

                    ΠΑΡΟΝΣΔ                  ΑΠΟΝΣΔ 

1. Βιάρνο Γεξάζηκνο - Πξφεδξνο Γ. 
2. Παπακηραήι σηήξηνο 
3. Γθόλεο Παλαγηψηεο 
4. Υαηδεαλδξένπ Κσλζηαληίλνο 
5. Γηώηζαο ππξίδσλ 
6. Ενξκπάο Βαζίιεηνο 
7. Σζηακπάο Κσλζηαληίλνο 
8. Μπισλάθεο Ησάλλεο 
9. Γηαλλαθόπνπινο Βαζίιεηνο 

10. Μνπζηόγηαλλεο Αιέμαλδξνο 
11. Κνιώληα Υξχζα 
12. ηδέξεο Ησάλλεο 
13. Κνληνπνύινπ Μαξία 
14. Ατδίλε-Παπαζηδέξε νθία 
15. Γεκεηξίνπ-Καβξνπδάθε Μαξγαξίηα 
16. Γθηδηώηεο Αλδξέαο 
17. Κξεηηθίδεο Κσλζηαληίλνο 
18. Κνληαμήο Γεκήηξηνο 
19. Γθηόθα Σεξςηρφξε 
20. ηαζνπινπνύινπ Βαζηιηθή 
21. Φύιια ηπιηαλή 
22. Ρεκπνύηζηθα Μαξία 
23. Πεηζαηώδε Διηζάβεη 

1. Φσηεηλνύ Εσή 
2. Βνζηαληδόγινπ Ησάλλεο 
3. Λνγνζέηεο Ησάλλεο 
4. Παπαγεσξγίνπ ππξίδσλ 
5. Καςνθεθάινπ Δππξέπεηα 
6. Ζζαΐαο σηήξηνο 
7. Λέθθαο Γηνλχζηνο 
8. Μπαιηόπνπινο Ησάλλεο 
9. Παπαζηαζάθεο Αζαλάζηνο 

10. Αλδξίηζνο Αζαλάζηνο 
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ΠΡΟΔΛΔΤΔΗ –ΑΠΟΥΧΡΖΔΗ – ΜΔΣΑΒΟΛΔ 

1. Πξηλ ηελ ςεθνθνξία γηα ην 1ν Ζ.Γ. ζέκα πξνζήιζαλ νη θ.θ. Βνζηαληδφγινπ Η., 

Αλδξίηζνο Α., Ζζαΐαο ., Παπαγεσξγίνπ ., Λέθθαο Γ., Καςνθεθάινπ Δ. θαη 

Φσηεηλνχ Ε.  

2. Μεηά  ηελ ςεθνθνξία γηα ην 1ν Ζ.Γ. ζέκα απνρψξεζαλ νη θ.θ. Ενξκπάο Β., 

Σζηακπάο Κ., Λέθθαο Γ., Γηψηζαο ., Ζζαΐαο ., Παπαγεσξγίνπ ., Υαηδεαλδξένπ 

Κ., Βνζηαληδφγινπ Η., Μπισλάθεο Η., Μνπζηφγηαλλεο Α., Κξεηηθίδεο Κ., 

Γηαλλαθφπνπινο Β., Κνληνπνχινπ Μ., Φσηεηλνχ Ε., Ρεκπνχηζηθα Μ., Γθηφθα Σ. θαη 

Καςνθεθάινπ Δ. 

 

Δπί ηνπ 1νπ  Ζ.Γ. ζέκαηνο 

ΠΡΟΔΓΡΟ: αο ζέησ ππφςε ζαο ην ζέκα πνπ αθνξά ζε «Έγθξηζε απεπζείαο 

αγνξάο ηνπ θηήκαηνο ΄΄Ηφια΄΄, ζχκθσλα κε ην άξζξν 191 παξ. 1 ηνπ Ν. 3463/2006» 

θαη παξαθαιψ ηνλ Γήκαξρν θ. Η. ηαζφπνπιν λα ην εηζεγεζεί.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Με ηελ κε αξ. 352/2016 Απφθαζή ηνπ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, αθνχ 

έιαβε ππφςε ηελ κε αξ. πξ. 36566/24.11.2016 εηζήγεζε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο, 

απνθάζηζε κε δηαπαξαηαμηαθή πιεηνςεθία φηη «…εγθξίλεη θαηαξρήλ ηελ απεπζείαο 

αγνξά ηνπ θηήκαηνο θαη ηεο βίιαο ΙΟΛΑ, πνπ βξίζθεηαη ζην Ο.Σ.278 θαη έρεη 

ραξαθηεξηζηεί σο «ΚΔΝΣΡΟ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ» ηνπ Γήκνπ (Π.Γ. 

10.8.2008/ΦΔΚ 541/Γ/31-8-2000), ζύκθσλα κε ην άξζξν 191 παξ.1 ηνπ 

Ν.3463/2006…». 

Καηφπηλ ηεο άλσ Απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ζχκθσλα κε ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία (εδ. β΄ παξ.1 αξ.191 Κ.Γ.Κ., σο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.12 

αξ. 20 λ.3731/2008 ζε ζπλδπαζκφ κε παξ. 5 θαη6 αξ.186 θαη ηελ πεξ. α΄ ηεο παξ. 12 

ηνπ αξ. 31 ηνπ Ν.2579/1998), γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο απεπζείαο αγνξάο ηνπ 

θηήκαηνο θαη ηεο βίιαο «Ηφια» θαηαηέζεθε εθ κέξνπο ηνπ Πηζηνπνηεκέλνπ Δθηηκεηή 

Αθηλήησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΚΑΡΣΑΓΚΟΤΛΖ  Α.Σ.Μ.-

Δ.Μ.Π., κε αξ. Μεηξψνπ Δθηηκεηψλ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ 227, ε Έθζεζε 

Δθηίκεζεο ηεο Αγνξαίαο Αμίαο ηνπ άλσ Αθηλήηνπ, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη σο 

εθηίκεζε αγνξαίαο αμίαο νηθνπέδνπ γηα ηελ εδαθηθή έθηαζε (6.687,18 η.κ.) ην πνζφλ 

ησλ 1.577.858,00€ (ζπγθξηηηθή κέζνδνο) θαη γηα ην θηίξην (1.751,37 η.κ.) (κέζνδνο 

ππνιεηκκαηηθνχ θφζηνπο – εθηίκεζε θφζηνπο αληηθαηάζηαζεο θηηξίνπ θαη 

πεξηβάιινληνο ρψξνπ) ην πνζφλ ησλ 1.808.054,00€,δειαδή ε αμία ηνπ αθηλήηνπ 

ζπλνιηθά εθηηκάηαη ζην πνζφλ ησλ 3.400.000,00€. 

Σα ζηνηρεία απηά κεηαμχ άιισλ ηέζεθαλ ππφςε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ 

Π.Γ.270/1981 θ.ιπ., ε ζπγθξφηεζε ηεο νπνίαο θαη ηα κέιε απηήο (Γ. Κνληαμήο, Η. 

ηδέξεο, Α. Παιακάξε) νξίζζεθαλ κε ηελ κε αξ. 307/2016 απφθαζε Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ θαη ε νπνία κε ην απφ 05.06.2017 Πξαθηηθφ ηεο, πνπ νινθιεξψζεθε ηελ 

27.6.2017 θαη θαηαηέζεθε ζην απφ ηνλ Πξφεδξν απηήο εληεηαικέλν δεκνηηθφ 

ζχκβνπιν θ. Γεκήηξην Κνληαμή (αξ. πξση. 22645/27.6.2017), νκφθσλα 

γλσκνδφηεζε σο εμήο: 

«..Γνωμοδοτεί ομόφωνα 
 
α) όηη ην ζπγθεθξηκέλν αθίλεην είλαη κνλαδηθό ζην είδνο ηνπ, 

β) όηη θαιύπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ γηα ηηο νπνίεο δεζκεύηεθε θαη είλαη θαηάιιειν 

γηα ην ζθνπό γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη, όπσο επίζεο θαιύπηεη ηηο δηαηάμεηο πεξί 

απεπζείαο αγνξάο γηα ηελ θαηαιιειόηεηα ηνπ αθηλήηνπ σο ΜΟΝΑΓΙΚΟΤ  γηα ηελ 
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εθπιήξσζε ηνπ Γεκνηηθνύ ζθνπνύ θαη γεληθόηεξα ηεο δεκόζηαο σθέιεηαο, αθελόο 

δηόηη νινθιεξώλεηαη ε απαιινηξίσζε ηνπ ρώξνπ θαη πεξηέξρεηαη ε θπξηόηεηα ζην 

Γήκν, πξνζηαηεύεηαη ε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά θαη ν αξρηηεθηνληθόο πινύηνο ηεο 

ρώξαο (δηαηεξεηέν θηίξην), εληζρύεηαη ην θπζηθό θαη πνιηηηζηηθό πεξηβάιινλ θαη 

αθεηέξνπ πξνζδίδεηαη ηδηαίηεξε πνιηηηζηηθή ππεξαμία ζην πξνάζηην κε δηαζηάζεηο 

αλάδεημεο ππεξηνπηθήο ζεκαζίαο ζε ζπλδπαζκό κε ηελ δπλαηόηεηα επίηεπμεο ηεο 

βέιηηζηεο ρξήζεο ηνπ. 

γ) ε απόθηεζή ηνπ κε ηίκεκα έσο ηνπ πνζνύ ησλ 3.000.000,00 επξώ εμππεξεηεί ηα 

ζπκθέξνληα ηνπ Γήκνπ, κε δεδνκέλν όηη απηό αληηζηνηρεί ζηελ αμία ηνπ αθηλήηνπ,  

ηδηαίηεξα εάλ γίλεη ηκεκαηηθή θαηαβνιή. …» 

Με ηελ αξ. πξση. 31738/13.10.2016 αίηεζή ηνπ πξνο ηε Γεκνηηθή Αξρή ν εθ ησλ 

ζπληδηνθηεηψλ ππξίδσλ Γεσξγίνπ, πξφηεηλε σο ζπλνιηθφ ηίκεκα γηα ηελ πψιεζε 

ηνπ φινπ αθηλήηνπ ην πνζφλ ησλ 3.150.000,00€.  

Με ηελ αξ. πξση. 25212/18.07.2017 εθ λένπ αίηεζε ηνπ θ. ππξίδσλ Γεσξγίνπ, 

πξφηεηλε σο ηειηθφ ηίκεκα γηα ηελ πψιεζε ηνπ φινπ αθηλήηνπ ην πνζφλ ησλ 

3.000.000,00€.  

Απφ ηνπο ηίηινπο πνπ πξνζθνκίζηεθαλ ζηε Ννκηθή Τπεξεζία πξνθχπηεη, φηη νη 

ζπληδηνθηήηεο ηνπ αθηλήηνπ είλαη 1) ν ππξίδσλ Γεσξγίνπ ηνπ Υξήζηνπ θαη ηεο 

Μαξίαο κε πνζνζηφ πιήξνπο θπξηφηεηαο 50% θαη 2) ε εηεξφξξπζκνο εηαηξεία «. θαη 

Υ. ΓΔΧΡΓΗΟΤ – ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ Δ.Δ.», εθπξνζσπνχκελε απφ ηνλ 

σο άλσ ππξίδσλα Γεσξγίνπ, κε πνζνζηφ πιήξνπο θπξηφηεηαο 50%.Δπίζεο γηα ηα 

αλσηέξσ, πξηλ ηε ζχληαμε ησλ νξηζηηθψλ ζπκβνιαίσλ κεηαβηβάζεσο ηεο θπξηφηεηνο 

γηα ην ζχλλνκν ησλ ελεξγεηψλ καο θαη γηα ηνλ έιεγρν ηίηισλ, απαηηείηαη θαη λέα  

ζρεηηθή γλσκνδφηεζε  ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο.  

πλεκκέλα ζαο δηαβηβάδσ: 

1. Αληίγξαθν ηεο κε αξ. 352/2016 Απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Αγίαο 

Παξαζθεπήο κε ηίηιν «Καηαξρήλ Έγθξηζε γηα απεπζείαο αγνξά ηνπ θηήκαηνο 

Ηφια, ζχκθσλα κε ην άξζξν 191 παξ.1 ηνπ Ν.3463/2006» 

2. Αληίγξαθν ηεο απφ 29.11.2016 «Δθηίκεζεο Αγνξαίαο Αμίαο Αθηλήηνπ ζην 

Κνληφπεπθν Αγίαο Παξαζθεπήο» ηνπ Πηζηνπνηεκέλνπ Δθηηκεηή Αθηλήησλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ Υ. Καξηζαγθνχιε 

3. Αληίγξαθν ηνπ απφ 05.6.2017 Πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ αξζξ. 7 Π.Γ. 

270/1981 

4. Σελ  απφ 11.07.2017 γλσκνδφηεζε ηεο Ννκηθήο ππεξεζίαο 

 

Οη αληηδήκαξρνη θ.θ. Δ. Πεηζαηψδε θαη Η. ηδέξεο πξνηείλνπλ κε ην κε αξ. πξ. 

25205/18.7.2017 έγγξαθν ηνπο θαη ηα αθφινπζα, ηα νπνία θαη ζαο ζέησ ππφςε: 

«Σν αθίλεην απνηειεί Κνηλσθειή Υώξν ηεο Πόιεο (Κέληξν Πνιηηηζηηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ). Με βάζε ην ζθεπηηθό απηό ζα απνδνζεί ζην θνηλό όηαλ ζα έρεη 

νινθιεξσζεί ε δηακόξθσζε θαη αλάπιαζή ηνπ, ζα είλαη αζθαιήο θαη ζα κπνξεί λα 

πξαγκαησζεί ν ζθνπόο ηνπ. 

1. Με ζηόρν ηελ θαηά ην δπλαηόλ πην ηζνκεξή θαηαλνκή ηνπ ηηκήκαηνο ζε 

κεγαιύηεξν ρξνληθό δηάζηεκα θαη ηελ απειεπζέξσζε πόξσλ ηνπ 

Πξνϋπνινγηζκνύ ηα αληίζηνηρα έηε, ην ηίκεκα κεηά ηελ πξνθαηαβνιή ζα 

θαηαβιεζεί ζε 5 ηζόπνζεο εηήζηεο δόζεηο. Γειαδή:  
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   31/12/2017 750.000,00€ (σο πξνθαηαβνιή) 

30/04/2018 450.000,00€ 

30/04/2019 450.000,00€ 

30/04/2020 450.000,00€ 

30/04/2021 450.000,00€ 

30/04/2022 450.000,00€ 

2. Σελ άκεζε ζύζηαζε 9κεινύο επηηξνπήο, ε νπνία ζα απνηειέζεη ην πξώην 

άηππν Γ κειινληηθνύ ππό ζύζηαζε λνκηθνύ πξνζώπνπ κε ηα εμήο κέιε: 

1) Δθπξόζσπν ηεο Αλώηαηεο ρνιήο Καιώλ Σερλώλ ηεο Αζήλαο. 

2) Δθπξόζσπν ηεο ρνιήο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Οηθνλνκηθνύ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ ή άιινπ αληίζηνηρνπ ηδξύκαηνο εηδηθεπκέλν ζηε 

Γηαρείξηζε Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο. 

3) Δθπξόζσπν ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Πνιηηηζκηθώλ Μνλάδσλ ηνπ 

Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ ή άιινπ αληίζηνηρνπ ηκήκαηνο θαη 

ηδξύκαηνο. 

4) Ννκηθό ύκβνπιν εηδηθεπκέλν ζε ζέκαηα ΟΣΑ. 

5) 5 εθπξνζώπνπο ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο, εθ ησλ νπνίσλ νη 2 ζα είλαη 

Γεκνηηθνί ύκβνπινη. 

Ο Γήκαξρνο ζα αλαιάβεη λα ζηείιεη αξκνδίσο επηζηνιή πξνο ηα αληίζηνηρα 

ηδξύκαηα πξνο αλαδήηεζε εζεινληώλ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ επηηξνπή θαη λα 

πξνηείλεη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ηα κέιε. Η επηηξνπή ζα είλαη δηαξθήο. Η ζύζηαζε 

απηήο θαη νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζή ηεο ζα θαζνξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ Γ Αγίαο 

Παξαζθεπήο. Ο Πξόεδξνο ηεο επηηξνπήο ζα εθιέγεηαη από ηα κέιε κεηά ηε ζύζηαζή 

ηεο. Η Δπηηξνπή ζα εηζεγείηαη ζην Γήκαξρν ηπρόλ δαπάλεο πνπ κπνξεί λα 

απαηηνύληαη γηα ηελ πινπνίεζε θαη ηελ  επίηεπμε ηνπ ζθνπνύ ηεο. Σν ρξνλνδηάγξακκα 

θαη ε πνξεία ησλ εξγαζηώλ ηεο ζα εηζάγεηαη ζην Γ πξνο ελεκέξσζε όισλ ησλ 

κειώλ ηνπ θαη ιήςε ζρεηηθώλ απνθάζεσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο 

ηνπ Γήκνπ. 

θνπόο ηεο επηηξνπήο ζα είλαη: 

1) Η απνζαθήληζε ηνπ ζηόρνπ θαη ηνπ πιαηζίνπ δεκηνπξγίαο ηνπ αλαδπόκελνπ 

πόινπ πνιηηηζκνύ ηνπ ΒΑ Σνκέα Αζήλαο. 

2) Ο θαζνξηζκόο ησλ βεκάησλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ (κεζνδνινγία). 

3) Γηεξεύλεζε ηξόπσλ αμηνπνίεζεο αθηλήηνπ. 

4) Καηάξηηζε βαζηθνύ ζρεδίνπ βησζηκόηεηαο. 

5) πληνληζκόο ελεξγεηώλ γηα ηελ αλαδήηεζε κνληέισλ θαη πεγώλ 

ρξεκαηνδόηεζεο όισλ ησλ βεκάησλ σο ηελ επίηεπμε ηνπ ηειηθνύ ζηόρνπ θαη ε 

επηθνηλσλία κε νξγαληζκνύο, ηδξύκαηα, ηξάπεδεο, δηεζλή θόξα θιπ. 

6) Γεκηνπξγία ζρεδίνπ θαηαζηαηηθνύ ιεηηνπξγίαο επηηξνπήο θαη πξώηνπ άηππνπ 

Γ ππό ζύζηαζε λνκηθνύ πξνζώπνπ. 

7) Γεκηνπξγία ηζηνζειίδαο γηα ηε δεκνζηνπνίεζε θαη επηθνηλσλία ηνπ ζηόρνπ θαη 

ηελ πξνζέιθπζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ επξύηεξνπ θνηλνύ εληόο θαη εθηόο ησλ 

νξίσλ ηνπ Γήκνπ καο. Μέζσ απηήο ζα πξνσζνύληαη ελέξγεηεο αλαδήηεζεο 

δεκόζησλ θαη ηδησηηθώλ πόξσλ όπσο ην crowdfunding θ.α., αλαδήηεζεο έξγσλ 

πξνο δσξεά, θιπ. 

Κιείλνληαο: 

Κξίλνπκε ζθόπηκν λα πξνβνύκε άκεζα ζηε ζύζηαζε ηεο ελ ιόγσ επηηξνπήο 

θαζώο είλαη απαξαίηεην λα δηακνξθσζεί ζαθώο ν ζηόρνο θαη ην πιαίζην δεκηνπξγίαο 
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ηνπ αλαδπόκελνπ πόινπ πνιηηηζκνύ, σο απαξαίηεηνπ ζηνηρείνπ πνπ πξέπεη λα 

ζπκπεξηιεθζεί ζε νπνηαδήπνηε απόθαζε απεπζείαο αγνξάο γηα ηε ζσζηή 

ηεθκεξίσζε ηνπ ζέκαηνο θαη ηελ αζθαιή εμόθιεζε ηνπ αθηλήηνπ. 

Πξνηείλεηαη ε δηνξγάλσζε δηεκεξίδαο ηνλ Οθηώβξην-Ννέκβξην ηνπ 2017 ζην 

πιαίζην ησλ δξάζεσλ γηα ηε δεκνζηνπνίεζε ηνπ ζθνπνύ θαη ηε δηεξεύλεζε ησλ 

δπλαηνηήησλ αμηνπνίεζεο ηνπ αθηλήηνπ.» 

 

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ζαο θαινχκε λα ιάβεηε απφθαζε γηα ηα θάησζη: 

1. Σελ έγθξηζε ηεο απεπζείαο αγνξάο ηνπ θηήκαηνο θαη ηεο βίιαο Ηφια (ζην Ο.Σ.278 

πνπ έρεη ραξαθηεξηζηεί σο «ΚΔΝΣΡΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ» ηνπ 

Γήκνπ κε ηελ επ’ απηνχ νηθία Αιεμάλδξνπ Ηφια, ε νπνία έρεη ραξαθηεξηζζεί σο 

ηζηνξηθφ δηαηεξεηέν κλεκείν κε ηελ ππ’ αξηζκ. ΤΠΠΟ/ΓΗΛΑΠ/Γ/2045/34499/22-7-

1998 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ (Φ.Δ.Κ. 840 Β΄/12-8-1998), ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 191 παξ.1 ηνπ Ν.3463/2006 σο κνλαδηθφ θαη ην κφλν θαηάιιειν γηα ηελ 

εθπιήξσζε Γεκνηηθνχ ζθνπνχ, αθελφο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο απαιινηξίσζεο 

πνπ επηβιήζεθε (ΦΔΚ541/Γ/31-8-2000) θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαηήξεζεο ηεο 

Ηζηνξηθφηεηαο θαη ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο θαη αθεηέξνπ γηα ηελ απφθηεζε ηνπ 

πνιηηηζηηθνχ αγαζνχ (ΚΣΖΜΑ ΚΑΗ ΒΗΛΑ ΗΟΛΑ) πνπ ζπλδέεηαη κε κία απφ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο πξνζσπηθφηεηεο ηνπ 20νπ αηψλα θαη ζα ζεκαηνδνηήζεη ην Γήκν σο 

Κέληξν Πνιηηηζκνχ Παγθφζκηαο εκβέιεηαο. 

2. Σνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηηκήκαηνο ηεο απεπζείαο αγνξάο ζην ζπλνιηθφ πνζφ επξψ 

3.000.000,00 θαηαβιεζεζφκελν σο εμήο: 

   31/12/2017 745.000,00€ (σο πξνθαηαβνιή) 

30/4/2018 455.000,00€ 

30/4/2019 450.000,00€ 

30/4/2020 450.000,00€ 

30/4/2021 450.000,00€ 

30/4/2022 450.000,00€ (εμφθιεζε) 

3. Σε ζχζηαζε 9κεινχο επηηξνπήο. 

4. Σελ  Δμνπζηνδφηεζε ηνπ Γήκαξρνπ γηα φιεο ηηο λφκηκεο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα 

εθηειεζηεί ε παξνχζα απφθαζε. 

Αθνινχζσο, ν Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Α. Γθηδηψηεο δήηεζε λα ηεζεί ζε ςεθνθνξία ε 

πξφηαζε ηνπ, ε νπνία είλαη ε αθφινπζε: 

«Δπαλαθνξά ηνπ ζέκαηνο: «Έγθξηζε απεπζείαο αγνξάο ηνπ θηήκαηνο ΄΄Ιόια΄΄, 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 191 παξ.1 ηνπ Ν. 3463/2006» άκεζα, ήηνη κέζα ζην 

θζηλόπσξν, κεηά ηε ζύζηαζε Δπηηξνπήο, όπσο ε έγγξαθε ηνπνζέηεζε ησλ 

Αληηδεκάξρσλ, ηεο θαο Πεηζαηώδε Διηζάβεη θαη ηνπ θ. ηδέξε Ισάλλε θαη ηε 

δηαζαθήληζε: 

(α) ησλ όξσλ απνπιεξσκήο ζηα κέηξα ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ Γήκνπ 

(β) ηε κνξθή ιεηηνπξγίαο 

(γ) ηελ θαηάξηηζε ζρεδίνπ βησζηκόηεηαο 

(δ) ηελ απόθιηζε ηεο επηπιένλ νηθνδόκεζεο ηνπ ρώξνπ 

(ε) ηε δηεθδίθεζε πόξσλ γηα ηελ αγνξά θαη ηελ αλάπιαζε 

(ζη) ην άλνηγκα ηνπ ζέκαηνο ζηελ θνηλσλία 

 

Σν Γεκνηηθό πκβνύιην 
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Καηόπηλ δηαινγηθώλ ζπδεηήζεσλ θαη ιακβάλνληαο ππόςε: 

 Σν άξζξν 191 παξ.1 θαη 186 παξ.6 ηνπ Ν.3463/2006, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη 

 Σελ κε αξ.352/2016 Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Αγίαο Παξαζθεπήο κε ηίηιν 
«Καηαξρήλ Έγθξηζε γηα απεπζείαο αγνξά ηνπ θηήκαηνο Ιόια, ζύκθσλα κε ην άξζξν 191 παξ.1 
ηνπ Ν.3463/2006» 

 Σελ από 29.11.2016 «Δθηίκεζε Αγνξαίαο Αμίαο Αθηλήηνπ ζην Κνληόπεπθν Αγίαο Παξαζθεπήο» 
ηνπ Πηζηνπνηεκέλνπ Δθηηκεηή Αθηλήησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ Υ. Καξηζαγθνύιε, ζηελ 
νπνία ην Γεκνηηθό πκβνύιην αλαθέξεηαη πιήξσο   

 Σν από 05.06.2017 Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο ηνπ αξζξ. 7 Π.Γ. 270/1981 θαη ηεο παξ.5 αξ.186 
ΚΓΚ 

 Σελ  από 11.07.2017 γλσκνδόηεζε ηεο Ννκηθήο ππεξεζίαο 

 Σελ κε αξ. πξση. 31738/13.10.2016 αίηεζε ηνπ θ. ππξίδσλ Γεσξγίνπ, ηδηνθηήηε ηνπ αθηλήηνπ 
θαηά ηα αλσηέξσ 

 Σν γεγνλόο όηη ην ζπγθεθξηκέλν αθίλεην είλαη ην κνλαδηθό θαηάιιειν ζην είδνο ηνπ θαη θαιύπηεη 
ηηο δηαηάμεηο πεξί απεπζείαο αγνξάο ηνπ σο ΜΟΝΑΓΙΚΟΤ γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ Γεκνηηθνύ 
ζθνπνύ θαη γεληθόηεξα ηεο δεκόζηαο σθέιεηαο, αθελόο δηόηη νινθιεξώλεηαη ε απαιινηξίσζε 
ηνπ ρώξνπ θαη πεξηέξρεηαη ε θπξηόηεηα ζην Γήκν, πξνζηαηεύεηαη ε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά θαη 
ν αξρηηεθηνληθόο πινύηνο ηεο ρώξαο (δηαηεξεηέν θηίξην), εληζρύεηαη ην θπζηθό θαη πνιηηηζηηθό 
πεξηβάιινλ θαη αθεηέξνπ πξνζδίδεηαη ηδηαίηεξε πνιηηηζηηθή ππεξαμία ζην πξνάζηην κε 
δηαζηάζεηο αλάδεημεο ζε θέληξν πνιηηηζκνύ ππεξηνπηθήο ζεκαζίαο ζε ζπλδπαζκό κε ηελ 
δπλαηόηεηα επίηεπμεο ηεο βέιηηζηεο ρξήζεο ηνπ 

 Σν γεγνλόο όηη ε απόθηεζή ηνπ κε ζπλνιηθό ηίκεκα πνζνύ  3.000.000,00 επξώ εμππεξεηεί ηα 
ζπκθέξνληα ηνπ Γήκνπ, κε δεδνκέλν όηη ην ηίκεκα απηό είλαη θαηώηεξν θαηά 400.000 επξώ ηεο 
εθηίκεζεο ηνπ άλσ Πηζηνπνηεκέλνπ Δθηηκεηή Αθηλήησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ Υ. 
Καξηζαγθνύιε, ελώ ηελ 14.02.2008 ε εθηηκεηηθή επηηξνπή ηνπ αξ.15 ηνπ λ.2882/2001 είρε 
ππνινγίζεη ηελ αμία ηνπ ζην πνζό επξώ 9.042.226.  

 Σν γεγνλόο ηεο θαηά ηα αλσηέξσ ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο 

 

Δπί ηεο Πξόηαζεο ηνπ θ. Γθηδηώηε Α. 

Μεηνςεθνχλησλ ησλ θ.θ. Ενξκπά Β., Σζηακπά Κ., Λέθθα Γ., Ζζαΐα ., 

Γηαλλαθφπνπινπ Β., Κξεηηθίδε Κ., Μπισλάθε Η., Μνπζηφγηαλλε Α., Γθηδηψηε Α., 

Αλδξίηζνπ Α., ηδέξε Η., Πεηζαηψδε Δ., Ρεκπνχηζηθα Μ. θαη Καςνθεθάινπ Δ., νη 

νπνίνη ςήθηζαλ ζεηηθά  

Πιεηνςεθνχλησλ ησλ θ.θ. Βιάρνπ Γ., Υαηδεαλδξένπ Κ., Βνζηαληδφγινπ Η., 

Παπακηραήι ., Κνληαμή Γ, Γθφλε Π., Γηψηζα ., Κνληνπνχινπ Μ., Ατδίλε–

Παπαζηδέξε ., Κνιψληα Υ., Γθηφθα Σ., Γεκεηξίνπ-Καβξνπδάθε Μ., ηαζνπινπνχινπ 

Β., Φσηεηλνχ Ε. θαη Φχιια ., νη νπνίνη ςήθηζαλ αξλεηηθά θαη ηνπ θ. Παπαγεσξγίνπ 

., ν νπνίνο ςήθηζε «Λεπθφ» 

 

Καηά πιεηνςεθία 

Γελ εγθξίλεηαη ε πξφηαζε ηνπ θ. Γθηδηψηε Α.  

 

Σν Γεκνηηθό πκβνύιην 

Δπί ηεο Πξόηαζεο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Η. ηαζόπνπινπ κε ηελ πξνζζήθε ησλ 

πξνηάζεσλ ησλ άλσ θ.θ. αληηδεκάξρσλ 

Μεηνςεθνχλησλ ησλ θ.θ. Ενξκπά Β., Σζηακπά Κ., Λέθθα Γ., Ζζαΐα ., Μπισλάθε Η., 

Μνπζηφγηαλλε Α. θαη Καςνθεθάινπ Δ., νη νπνίνη ςήθηζαλ αξλεηηθά, ηεο θαο 

Ρεκπνχηζηθα Μ., ε νπνία ςήθηζε «Λεπθφ» θαη ηνπ θ. Γθηδηψηε Α., ν νπνίνο δήισζε 

«Παξψλ» 

Πιεηνςεθνχλησλ ησλ θ.θ. Βιάρνπ Γ., Υαηδεαλδξένπ Κ., ηδέξε Η., Παπαγεσξγίνπ .,  

Βνζηαληδφγινπ Η., Παπακηραήι ., Κνληαμή Γ, Γθφλε Π., Γηψηζα ., Γηαλλαθφπνπινπ 

Β., Κξεηηθίδε Κ., Αλδξίηζνπ Α., Πεηζαηψδε Δ., Κνληνπνχινπ Μ., Ατδίλε–Παπαζηδέξε 

., Κνιψληα Υ., Γθηφθα Σ., Γεκεηξίνπ-Καβξνπδάθε Μ., ηαζνπινπνχινπ Β., 

Φσηεηλνχ Ε. θαη Φχιια ., νη νπνίνη ςήθηζαλ 
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Καηά πιεηνςεθία 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 

1. Δγθξίλεη ηελ απεπζείαο αγνξά ηνπ θηήκαηνο θαη ηεο βίιαο Ηφια (ζην Ο.Σ.278 πνπ 

έρεη ραξαθηεξηζηεί σο «ΚΔΝΣΡΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ» ηνπ 

Γήκνπ), ζχκθσλα κε ην άξζξν 191 παξ.1 ηνπ Ν.3463/2006, φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ηζρχεη, σο κνλαδηθφ θαη ην κφλν θαηάιιειν γηα ηελ εθπιήξσζε Γεκνηηθνχ 

ζθνπνχ, αθελφο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο απαιινηξίσζεο πνπ επηβιήζεθε 

(ΦΔΚ541/Γ/31-8-2000) θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαηήξεζεο ηεο Ηζηνξηθφηεηαο θαη 

ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο, θαη αθεηέξνπ ζηελ απφθηεζε ηνπ πνιηηηζηηθνχ 

αγαζνχ (ΚΣΖΜΑ ΚΑΗ ΒΗΛΑ ΗΟΛΑ) πνπ ζπλδέεηαη κε κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

πξνζσπηθφηεηεο ηεο Σέρλεο ηνπ 20νπ αηψλα θαη ζα ζεκαηνδνηήζεη ην Γήκν σο 

Κέληξν Πνιηηηζκνχ Παγθφζκηαο εκβέιεηαο. 

2. Δγθξίλεη ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηηκήκαηνο ηεο απεπζείαο αγνξάο ζην ζπλνιηθφ πνζφ 

επξψ 3.000.000,00 θαηαβιεζεζφκελν σο θάησζη: 

   31/12/2017 745.000€ (σο πξνθαηαβνιή) 

30/04/2018 455.000€ 

30/04/2019 450.000€ 

30/04/2020 450.000€ 

30/04/2021 450.000€ 

30/04/2022 450.000€ (εμφθιεζε) 

3. Γηαζέηεη ηελ πίζησζε ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 30.7122.03 πνζνχ 745.000,00€ 

πξνυπνινγηζκνχ Οηθνλνκηθνχ έηνπο 2017 επί ηνπ ζπλνιηθνχ ηκήκαηνο 

3.000.000,00€ ε νπνία ζα επηβαξχλεη ηνλ Κ.Α. 30.7122.03 ηα επφκελα έηε σο 

εμήο: 

2018 455.000,00€ 

2019 450.000,00€ 

2020 450.000,00€ 

2021 450.000,00€ 

2022 450.000,00€                                      

4. Δγθξίλεη ηε ζχζηαζε 9κεινχο επηηξνπήο, φπσο απηή αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα 

εηζήγεζε. 

5. Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν γηα φιεο ηηο λφκηκεο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα 

εθηειεζηεί ε παξνχζα απφθαζε. 

   Η παξνύζα απόθαζε πήξε ηνλ αξηζκό 237 / 2017 

 

   Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                      Σα Μέιε 

 

Γεξάζηκνο Βιάρνο 

 

 

 

 
Πεηζαηώδε Διηζάβεη, ηδέξεο Ησάλλεο, 

Κνληνπνύινπ Μαξία, Γηώηζαο ππξίδσλ, 
Παπακηραήι σηήξηνο, Κνληαμήο Γεκήηξηνο, 
Παπαγεσξγίνπ ππξίδσλ, Φσηεηλνύ Εσή, 

Υαηδεαλδξένπ Κσλζηαληίλνο,  Γθηόθα Σεξςηρφξε, 
Ατδίλε-Παπαζηδέξε νθία, Γθόλεο Παλαγηψηεο, 

Γεκεηξίνπ-Καβξνπδάθε Μαξγαξίηα, Φύιια ηπιηαλή, 
ηαζνπινπνύινπ Βαζηιηθή, Κνιώληα Υξχζα, 

Βνζηαληδόγινπ Ησάλλεο, Καςνθεθάινπ Δππξέπεηα, 
Ενξκπάο Βαζίιεηνο, Σζηακπάο Κσλζηαληίλνο, 

Λέθθαο Γηνλχζηνο, Γηαλλαθόπνπινο Βαζίιεηνο, 
Κξεηηθίδεο Κσλζηαληίλνο, Ζζαΐαο σηήξηνο, 

Ρεκπνύηζηθα Μαξία, Μπισλάθεο Ησάλλεο, 
Μνπζηόγηαλλεο Αιέμαλδξνο, Αλδξίηζνο Αζαλάζηνο, 

Γθηδηώηεο Αλδξέαο 
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