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Από ην αξηζκ. 8/2021 Πξαθηηθό Σπλεδξίαζεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ 

 

Αξηζκόο Απόθαζεο: 106/2021 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

«Εμέηαζε ππνβνιήο ηεθκεξησκέλεο πξόηαζεο εθκεηάιιεπζεο 

αθηλήηνπ ηνπ θιεξνδνηήκαηνο κε ηελ επσλπκία: «Κιεξνδόηεκα 

Αζελάο Γθηδηώηε» γηα ηε καθξνρξόληα εθκίζζσζή ηνπ» 

 

Σηε Σηάηηζηα θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ ζήκεξα ηελ 20ε ηνπ κήλα 

Απξηιίνπ ηνπ έηνπο 2021 κέξα ηεο εβδνκάδαο Σξίηε θαη ώξα 14.00 ζπγθεληξώζεθε ζε 

ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ε νπνία εθιέρηεθε θαη νξίζηεθε κε ηελ 

184/2019 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ηελ αξηζκ. 3172/2020 απόθαζε 

Γεκάξρνπ αληίζηνηρα, ύζηεξα από ηελ αξηζκ. 7087/16.04.2021 γξαπηή Πξόζθιεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ ε νπνία δεκνζηεύζεθε ζηελ Ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, απεπζύλζεθε θαη επηδόζεθε 

ή γλσζηνπνηήζεθε - θαηά πεξίπησζε - ρσξηζηά ζε θαζέλα κέινο ηεο Δπηηξνπήο, ζύκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3852/2010, γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ ζηα 

ζέκαηα ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο. 

Ζ ζπλεδξίαζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηειεδηάζθεςε, κέζσ ηεο ππεξεζίαο 

e:Presence.gov.gr, ζύκθσλα ην άξζξν 10 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 

55/11-3-2020, ηεύρνο Ά)  θαη ζε ζπλέρεηα ηεο ΚΥΑ Γ1α/ΓΠ.νηθ.: 71342/6.11.2020 (ΦΔΚ 

Β’ 4899)  θαη ηηο εγθπθιίνπο ηνπ ΥΠ.ΔΣ. ππ’ αξηζ. 60249/22-09-2020 θαη 

426/77233/13.11.2020. 

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, γηαηί ζε ζύλνιν 7 κειώλ, βξέζεθαλ: 

 

       ΠΑΡΟΝΣΑ                                      ΑΠΟΝΣΑ 

1. Εεπθιήο Φξήζηνο, Πξόεδξνο                           Οπδείο  

2. Μαγηάγθαο Γεώξγηνο                  

3. Πίηηαο Θεόδσξνο 

4. Πάηξα Νηθνιέηα                 

5. Κνζκίδεο Γεκήηξηνο  

6. Γθεξερηέο Λάδαξνο 

7. Τδαθόπνπινο Παλαγηώηεο 

 

ελώ ζηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ ήηαλ ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Γαιαπάζρνπ Μαξία, 

ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο κε ηα παξαθάησ ζέκαηα γηα ζπδήηεζε: 

…………………………………………………………………………………………….…... 

Δηζεγνύκελνο ν Πξόεδξνο ην 5ν ζέκα ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο έζεζε ππόςε ησλ κειώλ 

εηζήγεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ Οηθνλνκηθώλ θ. Μαγηάγθα Γεσξγίνπ ε νπνία έρεη σο εμήο: 
«ΙΑΣΙΣΑ  13 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2021 

ΠΡΟ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΪΟΤ 

ΔΙΗΓΗΗ 

ΘΔΜΑ: Δμέηαζε ππνβνιήο ηεθκεξησκέλεο πξόηαζεο εθκεηάιιεπζεο αθηλήηνπ ηνπ θιεξνδνηήκαηνο 

κε ηελ επσλπκία: «Κιεξνδόηεκα Αζελάο Γθηδηώηε» γηα ηε καθξνρξόληα εθκίζζσζή ηνπ. 

ΥΔΣ.: Τν  αξηζ. πξση. 931/01-02-2021 έγγξαθν (πξνηάζεηο)  ηνπ ΓΚΑΤΕΩΝΖ Κ. ΘΩΜΑ, 

ππεξγνιάβνπ νηθνδνκώλ, θαηνίθνπ Αζελώλ (14
ν
 ρικ. Λ. Πάξλεζνο & Λ. Καξακαλιή – Αραξλαί). 

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/404866/
https://dimosnet.gr/blog/laws/404866/
https://dimosnet.gr/blog/laws/407792/
https://dimosnet.gr/blog/laws/407792/
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Τν Κιεξνδόηεκα Αζελάο Γθηδηώηε είλαη ηδηνθηήηεο ελόο αθηλήηνπ – δηακεξίζκαηνο, πνπ 

βξίζθεηαη ζηελ Αζήλα (Κάησ Παηήζηα) επί ηεο νδνύ Νηθνπόιεσο αξ. 30, ζηνλ πέκπην όξνθν ηεο 

νηθνδνκήο, ζπλνιηθνύ εκβαδνύ 137,50 η.κ. Ζ θαηάζηαζε ηνπ αθηλήηνπ, γηα ηελ νπνία έρνπκε ηδία 

αληίιεςε από θνηλνύ κε ηνλ θν Γήκαξρν, πνπ ζρεκαηίζακε θαηά ηελ κεηάβαζή καο πέξπζη ην 

θαινθαίξη ζηελ Αζήλα, είλαη πνιύ θαθή.  

Με ηελ ππ’ αξηζκ. 142/2020 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ 

απνθαζίζηεθε λα αλαθνηλσζεί «πξόζθιεζε», ζύκθσλα κε ηνπο νξηζκνύο ηνπ Ν. 4182/2013, γηα ηελ 

καθξνρξόληα εθκίζζσζε ηνπ κνλαδηθνύ αθίλεηνπ, πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ ηνπ «Κιεξνδνηήκαηνο 

Αζελάο Γθηδηώηε», πνπ απνηειεί θεθάιαην απηνηεινύο δηαρείξηζεο ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ. 

Δλ ζπλερεία κε ην ππ’ αξ. πξση. 76914/6-7-2020 έγγξαθό ηνπ ην Γξαθείν Κνηλσθειώλ 

Πεξηνπζηώλ ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο καο ελεκέξσζε όηη ε πξόζθιεζε ππνβνιήο ηεθκεξησκέλεο 

πξόηαζεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ αλσηέξσ αθηλήηνπ ηδηνθηεζίαο ηνπ θιεξνδνηήκαηνο, επί ηεο νδνύ 

Νηθνπόιεσο 30, ζηα Παηήζηα Αζελώλ αλαξηήζεθε ζηνλ ηζηόηνπν ηεο Υπεξεζίαο θαη ζηελ ηζηνζειίδα 

ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκόζηαο Πεξηνπζίαο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ ζηηο 7-7-2020. Καηόπηλ 

απηνύ, ε ελ ιόγσ πξόζθιεζε δεκνζηεύηεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ κε εκεξνκελία έλαξμεο 

ηεο δηαδηθαζίαο ηελ 8
ε
 Ηνπιίνπ 2020 θαη εκεξνκελία νινθιήξσζήο ηεο ηελ 9

ε
 Σεπηεκβξίνπ 2020. 

Ωζηόζν, επηζεκαίλεηαη όηη θαηά ηελ ηαρζείζα πξνζεζκία δελ ππνβιήζεθε νπδεκία πξόηαζε. 

Πεξαηηέξσ, κε ηελ ππ’ αξηζ. 329/2020 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ 

απνθαζίζηεθε λα γίλεη επαλάιεςε ηεο πξόζθιεζεο ππνβνιήο ηεθκεξησκέλεο πξόηαζεο 

εθκεηάιιεπζεο αθηλήηνπ ηνπ αλσηέξσ θιεξνδνηήκαηνο κε ηελ επσλπκία: «Κιεξνδόηεκα Αζελάο 

Γθηδηώηε», ζύκθσλα κε ηνπο νξηζκνύο ηνπ Ν. 4182/2013, γηα ηελ αλάζεζε ηεο απαξαίηεηεο 

αλαθαίληζεο ηνπ κνλαδηθνύ αθίλεηνπ, πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ ηνπ «Κιεξνδνηήκαηνο Αζελάο 

Γθηδηώηε», πνπ απνηειεί θεθάιαην απηνηεινύο δηαρείξηζεο ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ, κε ζθνπό ηελ 

επσθειέζηεξε αμηνπνίεζή ηνπ ζε ελδηαθεξόκελν, ν νπνίνο ζα επηβαξπλζεί κε ηελ ζπλνιηθή δαπάλε 

ηεο, έλαληη καθξνρξόληαο κίζζσζεο ηνπ αθηλήηνπ, θαηόπηλ εθπόλεζεο από ηνλ πιεηνδόηε 

νηθνλνκνηερληθήο κειέηεο πεξί ηνπ θόζηνπο αλαθαηαζθεπήο ή αλνηθνδόκεζεο ηνπ αθηλήηνπ θαη ηεο 

αλαγθαίαο δηάξθεηαο ηεο κίζζσζεο, ζύκθσλα κε ην ζρέδην πνπ είρε απνθαζηζηεί κε ηελ ππ’ αξηζ. 

142/2020 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ. 

        Αθνινύζσο, κε ην ππ’ αξηζ. πξση. 162972/17-12-2020 έγγξαθό ηνπ ην Γξαθείν Κνηλσθειώλ 

Πεξηνπζηώλ ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο καο ελεκέξσζε όηη ε επαλαιεπηηθή πξόζθιεζε ππνβνιήο 

ηεθκεξησκέλεο πξόηαζεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ αλσηέξσ αθηλήηνπ ηδηνθηεζίαο ηνπ θιεξνδνηήκαηνο, επί 

ηεο νδνύ Νηθνπόιεσο 30, ζηα Παηήζηα Αζελώλ αλαξηήζεθε ζηνλ ηζηόηνπν ηεο Υπεξεζίαο θαη ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκόζηαο Πεξηνπζίαο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ ζηηο 17-12-

2020. Καηόπηλ απηνύ, ε ελ ιόγσ πξόζθιεζε δεκνζηεύηεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ κε 

εκεξνκελία έλαξμεο ηεο δηαδηθαζίαο ηελ 18
ε
 Γεθεκβξίνπ 2020 θαη εκεξνκελία νινθιήξσζήο ηεο ηελ 

19
ε
 Φεβξνπαξίνπ 2021.  

   Καηά ηελ αλσηέξσ ηαρζείζα πξνζεζκία ππνβιήζεθε κία (1) πξόηαζε κε δύν (2) επηκέξνπο 

πξνηάζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα ε ππ’ αξηζ. πξση. 931/01-02-2021 πξόηαζε ηνπ ΓΚΑΤΕΩΝΖ Κ. ΘΩΜΑ, 

ππεξγνιάβνπ νηθνδνκώλ, θαηνίθνπ Αζελώλ, κε ζπλνιηθό εθηηκνύκελν θόζηνο αλαθαίληζεο πνζνύ 

48.000€, ζηελ νπνία πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη επηζθεπέο - εξγαζίεο θαη ζπγθεθξηκέλα: 

«Α’ πρόηαζη 

Αλαθαηαζθεπή ηνπ δηακεξίζκαηνο κε θεθάιαηα ηνπ δήκνπ θαη εθκεηάιιεπζε από εκάο κε κεληαίν 

κίζζσκα €300 από ηνλ πξώην κήλα παξαρώξεζεο κε ειάρηζηε ρξνληθή πεξίνδν ηα 15 έηε. 

Β’ πρόηαζη 

Αλαθαηαζθεπή ηνπ δηακεξίζκαηνο κε ίδηα θεθάιαηα θαη παξαρώξεζε απηνύ γηα 20 έηε, θαη κεηά 

κεληαίν κίζζσκα €300 γηα επηπιένλ 10 έηε.» 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ. 

Η Α΄ πρόηαζη δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα πξαγκαηνπνηεζεί, γηαηί ην θιεξνδόηεκα 

δελ δηαζέηεη δηθά ηνπ θεθάιαηα, ζπγθεθξηκέλα ηα ηακεηαθά ηνπ δηαζέζηκα είλαη κεδεληθά θαη 

απαγνξεύεηαη ε ρξεκαηνδόηεζή ηνπ από ην Γήκν. 

Η Β΄ πρόηαζη γηα ηελ δσξεάλ παξαρώξεζή ηνπ γηα είθνζη (20) ρξόληα θαη γηα επηπιένλ δέθα 

(10) ρξόληα κε κεληαίν κίζζσκα ηξηαθνζίσλ επξώ (300,00€), ζεσξώ όηη  δελ απνηειεί ζπκθέξνπζα 
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ιύζε γηα ηα ζπκθέξνληα ηνπ θιεξνδνηήκαηνο, αθνύ δελ εμαζθαιίδεη θαλέλα έζνδν γηα ρξνληθό 

δηάζηεκα είθνζη (20) εηώλ κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξνύλ λα θαιπθζνύλ νύηε ηα πάγηα έμνδα 

(ΔΝΦΗΑ θ.ι.π.). Ζ ηπρόλ απνδνρή ηεο πξόηαζεο δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο ε επσθειέζηεξε γηα 

ηελ αμηνπνίεζή ηνπ θαη γη’ απηό ζα πξέπεη λα απνξξηθζεί.   

           Σε επόκελε ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαηά ην πξνζερέο ρξνληθό δηάζηεκα ζα 

ζπδεηεζεί ην δήηεκα ηεο ηπρόλ εθπνίεζεο ηνπ αλσηέξσ αθηλήηνπ ηνπ θιεξνδνηήκαηνο κε ηελ 

επσλπκία: «Κιεξνδόηεκα Αζελάο Γθηδηώηε», αθνύ πξνεγεζεί ζρεηηθή έξεπλα αγνξάο θαη 

ζπλελλόεζε κε ηηο επνπηηθέο αξρέο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ζπείξνπ – Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. 

 Ο ειζηγηηής Ανηιδήμαρχος Οικονομικών Γεώργιος Μαγιάγκας» 

 

Πξόεδξνο: Πξνηείλσ  λα επηδηώμνπκε  ζην επόκελν ηεηξάκελν ηελ ελνηθίαζε ηνπ αθηλήηνπ 

θαη ζε αληίζεηε πεξίπησζε λα πξνρσξήζνπκε ζηελ εθπνίεζή ηνπ. 

Γθεξερηέο: Δγώ ζπκθσλώ θαη ςεθίδσ ηελ εηζήγεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ όπσο καο ζηάιζεθε 

καδί κε ηελ πξόζθιεζε θαη ζε επόκελε νηθνλνκηθή επηηξνπή λα ςεθίζνπκε ηνπο όξνπο ηεο 

εθπνίεζεο. 

Τδαθόπνπινο: Κη εγώ ζπκθσλώ κε ηελ εηζήγεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ. 

Αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη ζηε ζπλέρεηα ν πξόεδξνο δήηεζε από ηα κέιε λα 

απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 

 

Ζ νηθνλνκηθή επηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε: 

 

1. Τελ εηζήγεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ Οηθνλνκηθώλ θ. Μαγηάγθα Γεσξγίνπ. 

2. Τελ αξηζκ. 10737/08.09.1983 δηαζήθε ηεο απνβηώζαζαο ηελ 27ε Ηνπιίνπ 1995 Αζελάο 

ραο Κσλζηαληίλνπ Γθηδηώηε ή Γθηδώηε, ε νπνία ζπληάρηεθε ελώπηνλ ηεο 

ζπκβνιαηνγξάθνπ Πεηξαηώο Μαξίαο Α. Ησαλλίδε θαη δεκνζηεύηεθε από ην Μνλνκειέο 

Πξσηνδηθείν Αζελώλ κε ην αξηζκ. 579/1995 Πξαθηηθό Σπλεδξίαζεο. 

3. Τελ αξηζκ. 26/04.11.1995 απόθαζε ηνπ Κνηλνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο πξώελ θνηλόηεηαο 

Κξηκελίνπ Κνδάλεο δπλάκεη ηεο νπνίαο ζπληάρηεθε, ελώπηνλ ηεο ζπκβνιαηνγξάθνπ 

Αλαζειίηζεο Κπξηαθήο Σαθειιάξε, ε αξηζκ. 2898/10.05.1996 ‘δήισζε απνδνρήο 

θιεξνλνκηάο’ ε νπνία θαη κεηαγξάθεθε ηελ 3ε Σεπηεκβξίνπ 1996 ζηνλ 4042ν Τόκν ησλ 

Βηβιίσλ Μεηαγξαθώλ ηνπ Υπνζεθνθπιαθείνπ Αζελώλ θαη κε Αξηζκό Πξάμεο 195. 

4. Τηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξ. 1 ηνπ άξζξνπ 283 ηνπ Ν. 3852/2010 ‘Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο 

Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξόγξακκα «Καιιηθξάηεο»’ 

(Φ.Δ.Κ. 87Α΄/2010). 

5. Τν  αξηζ. πξση. 931/01-02-2021 έγγξαθν (πξνηάζεηο)  ηνπ ΓΚΑΤΕΩΝΖ Κ. ΘΩΜΑ, 

ππεξγνιάβνπ νηθνδνκώλ, θαηνίθνπ Αζελώλ (14
ν
 ρικ. Λ. Πάξλεζνο & Λ. Καξακαλιή – 

Αραξλαί) 

6. Τηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξ. 2 ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ Ν. 4182/2013 ‘Κώδηθαο θνηλσθειώλ 

πεξηνπζηώλ, ζρνιαδνπζώλ θιεξνλνκηώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο’ (ΦΔΚ 185Α΄/2013), ζε 

ζπλδπαζκό κε ηηο όκνηεο ηεο παξαγξ. 7 ηνπ άξζξνπ 59 θαζώο θαη ησλ άξζξσλ 1 θαη 2 

ηνπ ίδηνπ Νόκνπ. 

7. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 2539/1997 ‘ζπγθξόηεζε ηεο Πξσηνβάζκηαο Τνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο’ (ΦΔΚ 244Α΄/04.12.1997). 

8. Τν Κεθάιαην Γ ηνπ Γεληθνύ Μέξνπο ηεο Αηηηνινγηθήο Έθζεζεο ηνπ Ν. 3852/2010 θαη 

ηηο αξηζκ. 41/71351/14.12.2010 θαη 4009(75241/10)/30.03.2011 εγθπθιίνπο ηνπ 

ΥΠ.ΔΣ.Α. & ΖΛ.Γ. θαζώο θαη ην άξζξν 2 ηνπ ίδηνπ λόκνπ. 

9. Τελ αξηζκ. 79/71377/20.12.2007 εξκελεπηηθή εγθύθιην ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ. 

10. Τελ αξηζκ. 433/2013 Γλσκνδόηεζε ηνπ Α΄ Τκήκαηνο ηνπ Ννκηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ 

Κξάηνπο. 

ΑΔΑ: Ψ7Φ0Ω97-ΔΝΖ



11. Τελ αξηζκ. 1097083/1275/Á0006/17.10.2001 θνηλή ππνπξγηθή απόθαζε ππνπξγώλ 

Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο - Οηθνλνκηθώλ  ‘κεηαβίβαζε 

αξκνδηνηήησλ ηνπ ππνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ ζην Γεληθό Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ζε ζέκαηα επνπηείαο Ηδξπκάησλ θαη Κιεξνδνηεκάησλ’ (ΦΔΚ 

1425Β΄/22.10.2001). 

12. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο αληηθαηαζηάζεθαλ από ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.4623/2019. 

13. Τηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξ. 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3861/2010  ‘ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο 

κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη 

απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξόγξακκα Γηαύγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο’ 

(Φ.Δ.Κ. 112Α΄/13.07.2010)        θαη 

14. Τηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξ. 10 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3852/2010 θαζώο θαη ηηο δηαηάμεηο 

ηεο παξαγξ. 1 ηνπ άξζξνπ 225 ζε ζπλδπαζκό κε ηηο όκνηεο ηεο παξαγξ. 1 ηνπ άξζξνπ 

238 ηνπ ίδηνπ Νόκνπ, 

     

κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, νκόθσλα 

 

α     π     ν     θ     α     ζ     ί     δ     ε     η 

 

Α. Απνξξίπηεη ηηο ππνβιεζείζεο πξνηάζεηο κε ην  αξηζ. πξση. 931/01-02-2021 έγγξαθν ηνπ  

ΓΚΑΤΕΩΝΖ Κ. ΘΩΜΑ, ππεξγνιάβνπ νηθνδνκώλ, θαηνίθνπ Αζελώλ (14
ν
 ρικ. Λ. 

Πάξλεζνο & Λ. Καξακαλιή – Αραξλαί), πνπ αθνξνύλ θαη ππνβιήζεθαλ γηα ηελ  

εθκεηάιιεπζε ηνπ  αθηλήηνπ  ηδηνθηεζίαο ηνπ θιεξνδνηήκαηνο «Αζελάο Γθηδηώηε», πνπ 

βξίζθεηαη επί ηεο νδνύ Νηθνπόιεσο 30, ζηα Παηήζηα Αζελώλ, σο κε πξαγκαηνπνηήζηκε ε 

1
ε
 θαη  κε επσθειή γηα ηα ζπκθέξνληα ηνπ θιεξνδνηήκαηνο ε 2

ε
.   

 

Β. Ζ απόθαζε απηή λα δεκνζηεπηεί ζηελ Ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη λα αλαξηεζεί ζην 

‘Πξόγξακκα Γηαύγεηα’ ηνπ Γηαδηθηύνπ. 

Αξηζκόο Απόθαζεο: 106/2021 

………………………………………………………………………………………………… 

  

   Αθνύ ηειείσζαλ ηα ζέκαηα γηα ζπδήηεζε ιύζεθε ε ζπλεδξίαζε θαη ππνγξάθηεθε απηό ην 

Πξαθηηθό. 

 

Αθνινπζνύλ ππνγξαθέο 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                                             ΣΑ ΜΕΛΗ 
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