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        ΑΠΟΠΑΜΑ 

                                                      Από ηα πξαθηηθά ηεο 22 / 2018 πλεδξίαζεο  
 
Αξηζκ. Απνθ. 419 / 2018                

           ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
Σπδήηεζε θαη θαηαξρήλ ιήςε απόθαζεο γηα ηε 

ιήςε δαλείνπ γηα ηελ απαιινηξίσζε ηνπ Ο.Τ. 119 

(πξώελ Σρνιείν Μαθξή) 

 

ηελ Αγία Παξαζθεπή θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα ηελ 26.09.2018 εκέξα 

Σεηάξηε θαη ώξα 04.00κ.κ. ζπλήιζε ζε Σαθηηθή πλεδξίαζε ην Γεκνηηθό 

πκβνύιην Αγίαο Παξαζθεπήο ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 23171/21.09.2018 

έγγξαθε πξόζθιεζε ηoπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πνπ επηδόζεθε ζε 

θαζέλαλ από ηνπο Γεκνηηθνύο πκβνύινπο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 

ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ Α΄/87/7-6-10). Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη απαξηία 

δεδνκέλνπ όηη από ην ζύλνιν ησλ -33- κειώλ βξέζεθαλ παξόληα ηα -23- αξρίδεη ε 

ζπλεδξίαζε. Κιεζείο λόκηκα παξίζηαηαη ν θ. Γήκαξρνο. 

 

                    ΠΑΡΟΝΣΔ                  ΑΠΟΝΣΔ 

1. Βιάρνο Γεξάζηκνο - Πξόεδξνο Γ. 
2. Παπακηραήι σηήξηνο 
3. ηδέξεο Ησάλλεο 
4. Κνιώληα Υξύζα 
5. Κνληαμήο Γεκήηξηνο 
6. Κνληνπνύινπ Μαξία 
7. Ατδίλε-Παπαζηδέξε νθία 
8. Γηώηζαο ππξίδσλ 
9. Γθόλεο Παλαγηώηεο 
10. Γθηόθα Σεξςηρόξε 
11. Γεκεηξίνπ-Καβξνπδάθε Μαξγαξίηα 
12. Φύιια ηπιηαλή 
13. Λέθθαο Γηνλύζηνο 
14. Ενξκπάο Βαζίιεηνο 
15. Σζηακπάο Κσλζηαληίλνο 
16. Μπισλάθεο Ησάλλεο 
17. Ρεκπνύηζηθα Μαξία 
18. Κξεηηθίδεο Κσλζηαληίλνο 
19. ηαζνπινπνύινπ Βαζηιηθή 
20. Γθηδηώηεο Αλδξέαο 
21. Πεηζαηώδε Διηζάβεη 
22. Υαηδεαλδξένπ Κσλζηαληίλνο 
23. Παπαγεσξγίνπ ππξίδσλ 

1. Βνζηαληδόγινπ Ησάλλεο 
2. Καςνθεθάινπ Δππξέπεηα 
3. Ζζαΐαο σηήξηνο 
4. Μπαιηόπνπινο Ησάλλεο 
5. Παπαζηαζάθεο Αζαλάζηνο 
6. Γηαλλαθόπνπινο Βαζίιεηνο 
7. Μνπζηόγηαλλεο Αιέμαλδξνο 
8. Φσηεηλνύ Εσή 
9. Αλδξίηζνο Αζαλάζηνο 
10. Λνγνζέηεο Ησάλλεο 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:dimotiko.symboulio@agiaparaskevi.gr
ΑΔΑ: ΩΝΝ9Ω6Υ-Κ4Η



2 

 

 

 

ΠΡΟΔΛΔΤΔΗ –ΑΠΟΥΧΡΖΔΗ – ΜΔΣΑΒΟΛΔ 

1. Αλαθνηλώζεηο. 

2. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ Αλαθνηλώζεσλ πξνζήιζε ν θ. Γηαλλαθόπνπινο Β. 

3. Πξηλ ηελ ςεθνθνξία γηα ην 1ν Δ.Ζ.Γ. ζέκα πξνζήιζαλ νη θ.θ. Μνπζηόγηαλλεο 

Α., Φσηεηλνύ Ε. θαη Καςνθεθάινπ Δ. 

4. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ςεθνθνξίαο γηα ην 1ν Δ.Ζ.Γ. ζέκα, ε θα. Πεηζαηώδε Δ., 

βξίζθνληαλ εθηόο αίζνπζαο. 

5. Σν 3ν Δ.Ζ.Γ. ζέκα δελ ςεθίζηεθε γηα ην θαηεπείγνλ θαη απνζύξεηαη. 

6. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο γηα ην 3ν Δ.Ζ.Γ. ζέκα, απνρώξεζε ε θα. 

Φσηεηλνύ Ε. 

7. Πξηλ ηελ ςεθνθνξία γηα ην 1ν Ζ.Γ. ζέκα πξνζήιζαλ νη θ. Ζζαΐαο . θαη 

Λνγνζέηεο Η. θαη επαλήιζε ζηελ αίζνπζα ε θα Φσηεηλνύ Ε. 

8. Πξηλ ηελ ςεθνθνξία γηα ην 1ν Ζ.Γ. ζέκα απνρώξεζαλ νη θ.θ. Ζζαΐαο ., 

Λέθθαο Γ., θαη Καςνθεθάινπ Δ. 

9. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ςεθνθνξίαο γηα ην 1ν Ζ.Γ. ζέκα, ε θα. Ρεκπνύηζηθα Μ., 

βξίζθνληαλ εθηόο αίζνπζαο. 

10. Αθνινύζεζε νιηγόιεπην δηάιεηκκα. 

11. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαιείκκαηνο επαλήιζε ζηελ αίζνπζα  ε θα. Ρεκπνύηζηθα 

Μ. 

12. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαιείκκαηνο απνρώξεζαλ νη θ.θ. Κξεηηθίδεο Κ., 

Γηαλλαθόπνπινο Β., Μνπζηόγηαλλεο Α., ηαζνπινπνύινπ Β., Φσηεηλνύ Ε., 

Γθηόθα Σ. θαη Κνληνπνύινπ Μ. 

13. Σν 2ν θαη 4ν Ζ.Γ. ζέκα απνζύξεηαη. 

14. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ςεθνθνξίαο γηα ην 9ν Ζ.Γ. ζέκα, ε θα. Φύιια ., 

βξίζθνληαλ εθηόο αίζνπζαο. 

15. Πξηλ ηελ ςεθνθνξία γηα ην 10ν Ζ.Γ. ζέκα απνρώξεζε ν θ. Ενξκπάο Β. 

16. Σν 11ν, 12ν, 13ν θαη 14ν Ζ.Γ. ζέκα απνζύξεηαη. 

17. Σν 15ν Ζ.Γ. ζέκα, αθνύ ζπδεηήζεθε, απνζύξεηαη. 

18. Σν 16ν, 17ν, 18ν θαη 19ν Ζ.Γ. ζέκα απνζύξεηαη. 

 

Δπί ηνπ 1νπ Ζ.Γ. ζέκαηνο 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: αο ζέησ ππόςε ζαο ην ζέκα πνπ αθνξά «πδήηεζε θαη θαηαξρήλ 

ιήςε απόθαζεο γηα ηε ιήςε δαλείνπ γηα ηελ απαιινηξίσζε ηνπ Ο.Σ. 119 (πξώελ 

ρνιείν Μαθξή)» θαη παξαθαιώ ηνλ Γήκαξρν θ. Η. ηαζόπνπιν λα ην εηζεγεζεί. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: ε ηκήκα ηνπ Ο.Σ. 119 ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο, εκβαδνύ 

4879,41 η.κ. βξίζθνληαη ηα πξώελ Δθπαηδεπηήξηα Μαθξή. Σν ζπγθεθξηκέλν Σκήκα 

έρεη ραξαθηεξηζζεί ρώξνο ζρνιείνπ κε ηελ ππ' αξηζ. 11543/14.03.2011 Απόθαζε ηνπ 

Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 

(ΦΔΚ79ΑΑΠ/05.05.2011). 

Ζ Δπηηξνπή Καηαιιειόηεηαο κε ην από 08/04/2015 Πξαθηηθό ηεο έθξηλε αλαγθαία, 

θαηάιιειε θαη κνλαδηθή ηελ επηινγή ηνπ σο άλσ ρώξνπ γηα ηε ζηέγαζε ηνπ 

ηδξπκέλνπ (από ην 2005) 12νπ 6ζέζηνπ Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ, θαζώο πηζαλά θαη ελόο 

Νεπηαγσγείνπ. 

Παξάιιεια ην Μάξηην ηνπ 2015 αλαηέζεθε ε εθηίκεζε ηεζζάξσλ νηθνπέδσλ, κεηαμύ 

ησλ νπνίσλ θαη ηνπ Ο.Σ. 119 ζε νξθσηό εθηηκεηή αθηλήησλ (GEOAXIS). Ζ αμία ηνπ 
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αλσηέξσ αθηλήηνπ ζύκθσλα κε ηελ εθηίκεζε αλέξρεηαη ζην ύςνο ησλ 2.745.825,00 

επξώ. 

Ζ αλαγθαηόηεηα θηήζεο ηνπ αλσηέξσ αθηλήηνπ γηα ηελ θάιπςε ησλ ζηεγαζηηθώλ 

αλαγθώλ ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο ζηελ πεξηνρή ηνπ Σζαθνύ (θαη επξύηεξα ηεο 

πεξηνρήο λόηηα ηεο νδνύ Μεζνγείσλ) επηβάιιεη ηελ αλάγθε ηεο απαιινηξίσζήο ηνπ, 

δεδνκέλνπ όηη δελ έρεη γίλεη κέρξη ηώξα εθηθηή ζπκθσλία κε ηδηνθηήηεο ηνπ αθηλήηνπ. 

ύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία θαη κε δεδνκέλε ηελ πνιενδνκηθή 

αλαγθαηόηεηα, πξέπεη λα εγγξαθεί ην πνζό ηεο πξνζήθνπζαο απνδεκίσζεο ζε εηδηθό 

θσδηθό ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ, δειαδή ην πνζό ησλ 2.745.825,00 επξώ. 

Γηα λα γίλεη εθηθηό απηό απαηηείηαη ε ιήςε δαλείνπ ζην ύςνο ησλ 2.745.825,00 επξώ 

από ηξαπεδηθό θνξέα. 

 Ζ ιήςε δαλείνπ είλαη εθηθηή από ΟΣΑ Α΄ ή Β΄ βαζκνύ: α) ζύκθσλα κε ην άξζξν 264 

ηνπ Ν. 3852/2010 όηαλ ην εηήζην θόζηνο εμππεξέηεζεο ηεο δεκόζηαο πίζηεο δελ 

ππεξβαίλεη ην 20% ησλ εηήζησλ ηαθηηθώλ ηνπ εζόδσλ θαη β) ην ζπλνιηθό ρξένο ηνπ 

δήκνπ πνπ πξνβαίλεη ζε δαλεηζκό λα κελ ππεξβαίλεη ην 60% ησλ ζπλνιηθώλ εζόδσλ 

ηνπ, όπσο απηό θαζνξίδεηαη κε ηελ 43093/10 απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ 

(σο ζπλνιηθό ρξένο ηνπ δήκνπ ζεσξνύληαη νη ζπλνιηθέο καθξνπξόζεζκεο θαη 

βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ηνπ). 

ύκθσλα κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο είλαη επηηξεπηόο ν 

αλσηέξσ δαλεηζκόο γηα ηελ απαιινηξίσζε ηνπ ηκήκαηνο Ο.Σ. 119 ηνπ 

ραξαθηεξηζκέλνπ γηα ρώξν ζρνιείνπ. 

Σέινο γηα ηε ιήςε δαλείνπ σο ηνπ πνζνύ ησλ 3.000.000,00 επξώ - ζύκθσλα κε ην 

άξζξν 176 ηνπ Ν. 3463/2010 - απαηηείηαη απόιπηε πιεηνςεθία ησλ κειώλ ηνπ 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 

Παξαθαιώ γηα ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο 

 
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην 

Λακβάλνληαο ππόςε: 

 Τελ ππ' αξηζ. 11543/14.03.2011 Απόθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Υπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο θαη 
Κιηκαηηθήο Αιιαγήο (ΦΕΚ79ΑΑΠ/05.05.2011) 

 Τν από 08/04/2015 Πξαθηηθό ηεο Επηηξνπήο Καηαιιειόηεηαο 

 Τν άξζξν 264 ηνπ Ν. 3852/2010 

 Τν άξζξν 176 ηνπ Ν. 3463/2010 

 Τελ αλαγθαηόηεηα θηήζεο ηνπ αλσηέξσ αθηλήηνπ γηα ηελ θάιπςε ησλ ζηεγαζηηθώλ αλαγθώλ ηεο 
ζρνιηθήο θνηλόηεηαο ζηελ πεξηνρή ηνπ Τζαθνύ (θαη επξύηεξα ηεο πεξηνρήο λόηηα ηεο νδνύ 
Μεζνγείσλ 

 Τν γεγνλόο όηη ην εηήζην θόζηνο εμππεξέηεζεο ηεο δεκόζηαο πίζηεο δελ ππεξβαίλεη ην 20% ησλ 
εηήζησλ ηαθηηθώλ ηνπ εζόδσλ θαη β) ην ζπλνιηθό ρξένο ηνπ δήκνπ πνπ πξνβαίλεη ζε δαλεηζκό 
λα κελ ππεξβαίλεη ην 60% ησλ ζπλνιηθώλ εζόδσλ ηνπ, όπσο απηό θαζνξίδεηαη κε ηελ 43093/10 
απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Εζσηεξηθώλ (σο ζπλνιηθό ρξένο ηνπ δήκνπ ζεσξνύληαη νη ζπλνιηθέο 
καθξνπξόζεζκεο θαη βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ηνπ 

 

Μεηνςεθνύλησλ ησλ θ.θ. Υαηδεαλδξένπ Κ., Σζηακπά Κ., Μπισλάθε Η., Λνγνζέηε Η., 

Γθηδηώηε Α. θαη Πεηζαηώδε Δ., νη νπνίνη δήισζαλ «Παξώλ» 

 

θαηά πιεηνςεθία 
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ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 

 

Δγθξίλεη θαηαξρήλ, ηε ιήςε δαλείνπ γηα ηελ απαιινηξίσζε ηνπ Ο.Σ. 119 (πξώελ 

ρνιείν Μαθξή)» γηα ηελ θάιπςε ησλ ζηεγαζηηθώλ αλαγθώλ ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο 

ζηελ πεξηνρή ηνπ Σζαθνύ (θαη επξύηεξα ηεο πεξηνρήο λόηηα ηεο νδνύ Μεζνγείσλ). 

 

 

Η παξνύζα απόθαζε πήξε ηνλ αξηζκό 419  / 2018 

 
 

   Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                      Σα Μέιε 

 

 

Γεξάζηκνο Βιάρνο 

 

 

 

 
Κνληνπνύινπ Μαξία, ηδέξεο Ησάλλεο, 

Γθόλεο Παλαγηώηεο, Παπαγεσξγίνπ ππξίδσλ, 
Κνληαμήο Γεκήηξηνο, Παπακηραήι σηήξηνο, 

Γθηόθα Σεξςηρόξε, Φσηεηλνύ Εσή, 
Ατδίλε-Παπαζηδέξε νθία, Φύιια ηπιηαλή, 

                       Γεκεηξίνπ-Καβξνπδάθε Μαξγαξίηα, 
Γηώηζαο ππξίδσλ, ηαζνπινπνύινπ Βαζηιηθή, 
Κνιώληα Υξύζα, Υαηδεαλδξένπ Κσλζηαληίλνο, 

Ενξκπάο Βαζίιεηνο, Μνπζηόγηαλλεο Αιέμαλδξνο, 
Γηαλλαθόπνπινο Βαζίιεηνο, Κξεηηθίδεο Κσλζηαληίλνο, 

Σζηακπάο Κσλζηαληίλνο,  Λνγνζέηεο Ησάλλεο, 
Μπισλάθεο Ησάλλεο, Πεηζαηώδε Διηζάβεη, 

Γθηδηώηεο Αλδξέαο 
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