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Θέμα :  Έγκριση απευθείας εκμίσθωσης κατ’ άρθρο 24§8, τελευταίο εδάφιο, Ν. 

4182, διαμερίσματος, εμβαδού 67 τ.μ., στον 5ο όροφο της οικοδομής 
επί της οδού Δεσπεραί 23 στη Θεσσαλονίκη, με εσωτερική αρίθμηση 
Ε4, ιδιοκτησίας του Ιδρύματος «Δημητρίου Ιωαννίδη Σιατιστέως» 

 
 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Η  

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας 
Έχοντας υπόψη : 
1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α΄) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση 

της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση κα άλλες 
διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις του Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237 Α’) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις 
Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

4. Τις διατάξεις του  Π.Δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234 Α’) «Οργανισμός Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 92 
του Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240 Α’) «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, 
Τέλη-Παράβολα,Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, 
Ηλεκτρονικές συναλλαγές, τροποποιήσεις του Ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις» 
και την αρ. 5946/62/23.2.2011 (ΦΕΚ 489 Β’) απόφαση Γενικής Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ.Μακεδονίας, περί Σύστασης Γραφείου 
Εθνικών Κληροδοτημάτων ως οργανικής μονάδας της Δ/νσης Εθνικών 
Κληροδοτημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ.Μακεδονίας. 

5. Τις διατάξεις των άρθρων  28 και 28α του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α’) 
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και 
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις». 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 21 Α΄) «Μέτρα για την επιτάχυνση του 
κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». 
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7. Την αρ. 13912/15.5.2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250 
ΥΟΔΔ’), με την οποία διορίστηκε Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου-Δυτ.Μακεδονίας, ο κ. Μιχελάκης Βασίλειος του Πολύκαρπου. 

8. Το αριθμ. πρωτ. 3554/06.02.2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας – Θράκης, με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας, λόγω 
αρμοδιότητας, ο φάκελος του ιδρύματος «Ίδρυμα Δημητρίου Ιωαννίδη 
Σιατιστέως». 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185 Ά) «Κώδικας 
κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» και 
ιδιαίτερα τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 8 του παραπάνω 
άρθρου, σύμφωνα με το οποίο η αρμόδια αρχή μπορεί σε κάθε περίπτωση να 
αποφασίσει την κατ’ άλλο τρόπο εκμίσθωση ακινήτου της περιουσίας.  

10. Την αριθμ. πρωτ. ΔΚΠ1040933 ΕΞ2014/6.3.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΗ-ΔΣ3) εγκύκλιο του 
Υπ. Οικονομικών με θέμα «Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή του Ν. 
4182/2013 «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών 
και λοιπές διατάξεις».  

1111..  ΤΤηηνν  ααρριιθθμμ..  555599//2266..1111..22002211  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  ττηηςς  ΔΔ..ΕΕ..  ττοουυ  ΙΙδδρρύύμμααττοοςς  ««ΔΔηημμηηττρρίίοουυ  
ΙΙωωααννννίίδδοουυ  ΣΣιιααττιισσττέέωωςς»»,,  μμεε  ττηηνν  οοπποοίίαα  ααπποοφφαασσίίζζεεττααιι  ηη  έέγγκκρριισσηη  ττηηςς  ααππεευυθθεείίααςς  
εεκκμμίίσσθθωωσσηηςς  εεννόόςς  δδιιααμμεερρίίσσμμααττοοςς,,  εεμμββααδδοούύ  6677  ττ..μμ..,,  σσττοονν  55ο

ο
  όόρροοφφοο  ττηηςς  οοιικκοοδδοομμήήςς  

εεππίί  ττηηςς  οοδδοούύ  ΔΔεεσσππεερρααίί  2233  σσττηη  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη,,  μμεε  εεσσωωττεερριικκήή  ααρρίίθθμμηησσηη  ΕΕ44,,  
ιιδδιιοοκκττηησσίίααςς  ττοουυ  ΙΙδδρρύύμμααττοοςς,,  σσττοονν  ΔΔηημμήήττρριιοο  ΔΔααλλέέζζηη,,  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  ττοο  
χχρρηησσιιμμοοπποοιιήήσσεειι  ωωςς  κκααττοοιικκίίαα,,  μμεε  χχρροοννιικκήή  δδιιάάρρκκεειιαα  ττρριιώώνν  ((33))  εεττώώνν  κκααιι  μμηηννιιααίίοο  
μμίίσσθθωωμμαα  ττοο  πποοσσόό  ττωωνν  ττρριιαακκοοσσίίωωνν  οογγδδόόνντταα  εευυρρώώ  ((338800,,0000€€)),,  γγιιαα  τταα  δδύύοο  ππρρώώτταα  
μμιισσθθωωττιικκάά  έέττηη,,  εεννώώ  γγιιαα  ττοο  ττρρίίττοο  έέττοοςς  ττοο  μμίίσσθθωωμμαα  θθαα  ααννααππρροοσσααρρμμόόζζεεττααιι  
ππρροοσσααυυξξααννόόμμεεννοο  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοο  δδεείίκκττηη  ττιιμμώώνν  κκααττααννααλλωωττήή  ττωωνν  ααμμέέσσωωςς  
ππρροοηηγγοούύμμεεννωωνν  δδώώδδεεκκαα  μμηηννώώνν  κκααιι  μμεε  ττοουυςς  εειιδδιικκόόττεερροουυςς  όόρροουυςς  πποουυ  ππρροοββλλεεππόότταανν  
σσττιιςς  δδιιαακκηηρρύύξξεειιςς  εεκκμμίίσσθθωωσσηηςς  αακκιιννήήττοουυ,,  οοιι  οοπποοίίεεςς  ααππέέββηησσαανν  άάκκααρρππεεςς..      

1122..  ΤΤηηνν  ααππόό  2200..1100..22002211  ααίίττηησσηη  ττοουυ  ΔΔηημμήήττρριιοουυ  ΔΔααλλέέζζηη  ππρροοςς  ττοο    ΊΊδδρρυυμμαα    ««ΔΔηημμηηττρρίίοουυ  
ΙΙωωααννννίίδδηη  ΣΣιιααττιισσττέέωωςς»»  γγιιαα  ττηη  μμίίσσθθωωσσηη  ττοουυ  ααννωωττέέρρωω  αακκιιννήήττοουυ  μμεε  ππρροοσσφφεερρόόμμεεννοο  
μμίίσσθθωωμμαα  ττοο  πποοσσόό  ττωωνν  338800,,0000€€..  

1133..  ΤΤοο  γγεεγγοοννόόςς  όόττιι  γγιιαα  ττοο  υυππόόψψηη  αακκίίννηηττοο  ττοο  ΊΊδδρρυυμμαα  έέχχεειι  ππρροοββεείί  δδύύοο  φφοορρέέςς  σσττηη  
δδιιααδδιικκαασσίίαα  εεκκμμίίσσθθωωσσήήςς  ττοουυ,,  κκααττ΄́  άάρρθθρροο  2244  ππααρρ..88  ΝΝ..  44118822//22001133,,  εειιδδιικκόόττεερραα  μμεε  
ππρροοκκηηρρύύξξεειιςς  πποουυ  δδηημμοοσσιιεεύύθθηηκκαανν  σσττηηνν  ιισσττοοσσεελλίίδδαα  ττοουυ  ΥΥππ..  ΟΟιικκοοννοομμιικκώώνν  ττηηνν  
2233..0011..22002200  κκααιι  ττηηνν  0033..0044..22002200  μμεε  ππρροοεεκκττιιμμηηθθεείίσσαα  μμιισσθθωωττιικκήή  ααξξίίαα  γγιιαα  ττοο  
σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννοο  δδιιααμμέέρριισσμμαα  ττοο  πποοσσόό  ττωωνν  ττρριιαακκοοσσίίωωνν  οογγδδόόνντταα  ππέέννττεε  εευυρρώώ  ((338855,,0000€€)),,  
χχωωρρίίςς  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  κκααιι  κκααττόόππιινν  ααυυττώώνν  ααννέέθθεεσσεε  ττηηνν  εεκκμμίίσσθθωωσσηη  σσεε  μμεεσσιιττιικκόό  
γγρρααφφεείίοο..  

1144..  ΤΤηηνν  ααννάάγγκκηη  ααππρρόόσσκκοοππττηηςς  εεκκττέέλλεεσσηηςς  ττωωνν  σσκκοοππώώνν  ττοουυ  ΙΙδδρρύύμμααττοοςς  ««ΊΊδδρρυυμμαα  
ΔΔηημμηηττρρίίοουυ  ΙΙωωααννννίίδδηη  ΣΣιιααττιισσττέέωωςς»»..    

 
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  

 
            ΤΤηηνν  έέγγκκρριισσηη  ττηηςς  ααππόόφφαασσηηςς  εεππίί  ττοουυ  33ο

ουυ  θθέέμμααττοοςς  ττηηςς  ααρριιθθμμ..  555599//2266..1111..22002211  
σσυυννεεδδρρίίαασσηηςς  ττηηςς  ΔΔ..ΕΕ..  ττοουυ  ΙΙδδρρύύμμααττοοςς  ««ΔΔηημμηηττρρίίοουυ  ΙΙωωααννννίίδδοουυ  ΣΣιιααττιισσττέέωωςς»»  γγιιαα  
ααππεευυθθεείίααςς  εεκκμμίίσσθθωωσσηη  δδιιααμμεερρίίσσμμααττοοςς  εεμμββααδδοούύ  6677  ττ..μμ..,,  σσττοονν  55ο

ο
  όόρροοφφοο  ττηηςς  οοιικκοοδδοομμήήςς  

εεππίί  ττηηςς  οοδδοούύ  ΔΔεεσσππεερρααίί  2233  σσττηη  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη,,  μμεε  εεσσωωττεερριικκήή  ααρρίίθθμμηησσηη  ΕΕ44,,  ιιδδιιοοκκττηησσίίααςς  
ττοουυ  ΙΙδδρρύύμμααττοοςς,,  σσττοονν  ΔΔηημμήήττρριιοο  ΔΔααλλέέζζηη,,  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  ττοο  χχρρηησσιιμμοοπποοιιήήσσεειι  ωωςς  
κκααττοοιικκίίαα,,  μμεε  χχρροοννιικκήή  δδιιάάρρκκεειιαα  ττρριιώώνν  ((33))  εεττώώνν  κκααιι  μμηηννιιααίίοο  μμίίσσθθωωμμαα  ττοο  πποοσσόό  ττωωνν  
ττρριιαακκοοσσίίωωνν  οογγδδόόνντταα  εευυρρώώ  ((338800,,0000€€)),,  γγιιαα  τταα  δδύύοο  ππρρώώτταα  μμιισσθθωωττιικκάά  έέττηη,,  εεννώώ  γγιιαα  ττοο  
ττρρίίττοο  έέττοοςς  ττοο  μμίίσσθθωωμμαα  θθαα  ααννααππρροοσσααρρμμόόζζεεττααιι  ππρροοσσααυυξξααννόόμμεεννοο  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοο  δδεείίκκττηη  
ττιιμμώώνν  κκααττααννααλλωωττήή  ττωωνν  ααμμέέσσωωςς  ππρροοηηγγοούύμμεεννωωνν  δδώώδδεεκκαα  μμηηννώώνν  κκααιι  μμεε  ττοουυςς  

ΑΔΑ: 68ΔΞΟΡ1Γ-3ΕΤ



εειιδδιικκόόττεερροουυςς  όόρροουυςς  πποουυ  ππεερριιγγρράάφφοοννττααιι  σσττιιςς  δδιιαακκηηρρύύξξεειιςς  εεκκμμίίσσθθωωσσηηςς  αακκιιννήήττοουυ  κκααιι  οοιι  
οοπποοίίοοιι  θθαα  σσυυμμππεερριιλληηφφθθοούύνν  σσττηη  σσύύμμββαασσηη  μμίίσσθθωωσσηηςς  πποουυ  θθαα  υυπποογγρρααφφεείί..  
              ΕΕππιιππλλέέοονν  εεππιισσηημμααίίννεεττααιι  ππρροοςς  ττοο  ΊΊδδρρυυμμαα  όόττιι  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  εεννδδεεχχόόμμεεννηηςς  
κκααθθυυσσττέέρρηησσηηςς  σσττηηνν  κκααττααββοολλήή  ττωωνν    μμιισσθθωωμμάάττωωνν  ππέέρραανν  ττοουυ  ττρριιμμήήννοουυ  εεκκ  μμέέρροουυςς  ττοουυ  
μμιισσθθωωττήή  θθαα  κκιιννοούύννττααιι  εεκκ  μμέέρροουυςς  ττοουυ  ΙΙδδρρύύμμααττοοςς  όόλλεεςς  οοιι  ννόόμμιιμμεεςς  δδιιααδδιικκαασσίίεεςς  γγιιαα  ττηηνν  
κκααττααββοολλήή  ττωωνν  μμιισσθθωωμμάάττωωνν  κκααιι  ττηηνν  εεννδδεεχχόόμμεεννηη  ααπποοββοολλήή  ααππόό  ττοο  μμίίσσθθιιοο..  ΚΚααττάά  τταα  λλοοιιππάά  
ιισσχχύύοουυνν  οοιι  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  ΝΝ..  44118822//22001133  ((ΦΦΕΕΚΚ  118855  ΆΆ)),,  όόππωωςς  ττρροοπποοπποοιιήήθθηηκκεε  κκααιι  ιισσχχύύεειι  
κκααιι  ττοουυ  ΝΝ..  11770033//11998877  ππεερρίί  ρρύύθθμμιισσηηςς  μμιισσθθώώσσεεωωνν  κκααττοοιικκιιώώνν..  
            ΤΤέέλλοοςς  ππααρραακκααλλεείίττααιι  ττοο  ΊΊδδρρυυμμαα,,  μμεεττάά  ττηηνν  υυπποογγρρααφφήή  ττηηςς  σσύύμμββαασσηηςς  μμίίσσθθωωσσηηςς  κκααιι  
ττηηνν  υυπποοββοολλήή  ττηηςς  σσττηηνν  ααρρμμόόδδιιαα  ΔΔΟΟΥΥ,,  νναα  μμααςς  ααπποοσσττεείίλλεειι  έένναα  ααννττίίγγρρααφφοο  ααυυττήήςς..  
  

ΚΚοοιιννοοπποοίίηησσηη::  

««ΊΊδδρρυυμμαα  ΔΔηημμηηττρρίίοουυ  ΙΙωωααννννίίδδηη  ΣΣιιααττιισσττέέωωςς»»    
ΠΠ..  ΠΠααππααγγεεωωρργγίίοουυ  44    
554466  3355  ΘΘΕΕΣΣ//ΝΝΙΙΚΚΗΗ  

  

  

ΟΟ  ΣΣυυννττοοννιισσττήήςς    

ΑΑπποοκκεεννττρρωωμμέέννηηςς  ΔΔιιοοίίκκηησσηηςς  

ΗΗππεείίρροουυ  --  ΔΔυυττ..  ΜΜαακκεεδδοοννίίααςς      

  

  

ΒΒαασσίίλλεειιοοςς  ΠΠοολλ..  ΜΜιιχχεελλάάκκηηςς      
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