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ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ αξηζ. 11
ηεο 29εο Γεθεκβξίνπ 2016
Αξηζκόο Απόθαζεο 39
Θ Ε Μ Α: "Έγθξηζε Πξαθηηθνύ επηηξνπήο θαηαιιειόηεηαο θαη Πξαθηηθνύ
Γεκνπξαζίαο ελνηθίαζεο αθηλήηνπ ζην Λνπηξάθη, γηα ηε ζηέγαζε Σκεκάησλ θαη
Τπεξεζηώλ ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ".
ην Λνπηξάθη θαη ζηα γξαθεία ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ (Δι. Βεληδέινπ 4) ζήκεξα
ηελ 29ε Γεθεκβξίνπ 2016 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Πέκπηε θαη ώξα 13:00 ζπλήιζε ην
Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ ππό ηελ πξνεδξία ηεο Πξνέδξνπ
απηνύ θ. Κνξδαιή σηεξίαο, κεηά ηελ έγγξαθε πξόζθιεζή ηεο κε αξ. πξση.
701/23.12.2016, ε νπνία λόκηκα θαη εκπξόζεζκα επηδόζεθε ζε όια ηα κέιε ηνπ,
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 234 θαη 240 ηνπ Ν.3463/2006
(Φ.Δ.Κ.114/8.6.2006) θαη 67 ηνπ Ν.3852/2010 (Φ.Δ.Κ. 87/7.6.2010), ζε ηαθηηθή
ζπλεδξίαζε πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζεη θαη λα απνθαζίζεη επί ησλ ζεκάησλ ηεο
Ηκεξεζίαο Γηάηαμεο.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ έληεθα
(11) κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ βξέζεθαλ παξόληα νθηώ (8) ε θ. Πξόεδξνο
θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
Π α ξ ό λ η ε ο: 1.Κνξδαιή σηεξία – Πξόεδξνο, 2.Νηθνιάνπ σηήξηνο,
3.Θενδώξνπ Αγγειηθή, 4.Γέδε – Βιαζηάξε Θενδώξα, 5.Ρήγα – Γάιια Διέλε,
6.έγθα Όιγα, 7.Ληαληηληώηεο Βαζίιεηνο θαη 8.Αλησλίνπ Νηθόιανο.
Α π ό λ η ε ο: 1.Παπαζαλαζίνπ Αζαλάζηνο, 2.Πξσηνλνηάξηνο Γεκήηξηνο θαη
3.Καηζακάθε – Παπινπνύινπ Διέλε, νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ αλ θαη θιήζεθαλ
λόκηκα.
Δπί ηνπ ζέκαηνο ηεο Ηκεξεζίαο Γηάηαμεο ε Πξόεδξνο ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ
θ.Κνξδαιή σηεξία, αθνύ έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ ώκαηνο ηνλ νηθείν
θάθειν, ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο:
1.Η ππ’ αξηζ. 6/25.1.2016 Απόθαζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Ννκηθνύ
Πξνζώπνπ πνπ αθνξά "πγθξόηεζε Δπηηξνπήο εθηίκεζεο, γηα ηελ αγνξά,
κίζζσζε, εθκίζζσζε θαη εθπνίεζε αθηλήησλ από ην Ννκηθό Πξόζσπν, έηνπο
2016",
2.Η ππ’ αξηζ. 7/25.1.2016 Απόθαζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Ννκηθνύ
Πξνζώπνπ πνπ αθνξά "πγθξόηεζε Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο δεκνπξαζηώλ γηα ηελ
αγνξά, κίζζσζε, εθκίζζσζε θαη εθπνίεζε αθηλήησλ από ην Ννκηθό Πξόζσπν,
έηνπο 2016",
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3.Η ππ’ αξηζ. 32/29.11.2016 Απόθαζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Ννκηθνύ
Πξνζώπνπ πνπ αθνξά "Πξνθήξπμε ελνηθίαζεο αθηλήηνπ ζην Λνπηξάθη, γηα ηε
ζηέγαζε Σκεκάησλ θαη Τπεξεζηώλ ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ",
4.Η ππ’ αξηζ. 634/30.11.2016 Γηαθήξπμε Δλνηθίαζεο Αθηλήηνπ,
5.Η από 5.12.2016 (κε αξ. πξση. Γ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π. 647/5.12.2016) από θνηλνύ
Αίηεζε ησλ Κνξνβέζε Αηθαηεξίλεο θαη Ναμάθε Μαξίαο πνπ αθνξά ηε ζπκκεηνρή
ηνπο ζηε Γεκνπξαζία,
6.Η ππ’ αξηζ. 670/9.12.2016 Έθζεζε Καηαιιειόηεηαο Κηηξίνπ,
7.Η ππ’ αξηζ. 698/21.12.2016 Πξόζθιεζε ζε Γεκνπξαζία θαη
8.Σν ππ’ αξηζ. 700/23.12.2016 Πξαθηηθό Φαλεξήο Πξνθνξηθήο Μεηνδνηηθήο
Γεκνπξαζίαο,
αλαθέξεη ηα αθόινπζα:
Η Δπηηξνπήο εθηίκεζεο γηα ηελ θαηά ην άξζξν 7 ηνπ Π.Γ. 270/81 γλσκνδόηεζε
πεξί ηεο θαηαιιειόηεηαο ησλ ππό ελνηθίαζε αθηλήησλ ζην Λνπηξάθη, γηα ηε
ζηέγαζε Σκεκάησλ θαη Τπεξεζηώλ ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ, γλσκνδόηεζε ζεηηθά
ζην κνλαδηθό αθίλεην ηνπ νπνίνπ νη ηδηνθηήηξηεο Κνξνβέζε Αηθαηεξίλε ηνπ
Λάκπξνπ θαη Ναμάθε Μαξία ηνπ Λάκπξνπ εθδήισζαλ ελδηαθέξνλ γηα ηελ από
30.11.2016 Γηαθήξπμε Δλνηθίαζεο Αθηλήηνπ.
Όζνλ αθνξά ηελ από 23 Γεθεκβξίνπ 2016 δηελεξγεζείζα Φαλεξή Πξνθνξηθή
Μεηνδνηηθή Γεκνπξαζία, νη κνλαδηθνί κεηνδόηεο ήηαλ νη πξναλαθεξόκελεο
ηδηνθηήηξηεο νη νπνίεο πξνζέθεξαλ ην αθίλεηό ηνπο πξνο #1.000,00# € (Υίιηα
επξώ) κεληαίσο.
Δλ ζπλερεία δήηεζε από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην λα επηθπξώζεη ηελ Έθζεζε ηεο
Δπηηξνπήο εθηίκεζεο ησλ πξνο ελνηθίαζε αθηλήησλ θαη λα εγθξίλεη ηε Φαλεξή
Πξνθνξηθή Μεηνδνηηθή Γεκνπξαζία πνπ αθνινύζεζε γηα ηε κίζζσζε ηνπ αθηλήηνπ
θαζώο θαη ην απνηέιεζκά ηεο.
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην, αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ην Π.Γ. 270/81 θαη κειέηεζε
επηζηακέλσο όια ηα ππάξρνληα ζηνηρεία ζην ζρεηηθό θάθειν θαη κεηά από
δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή απόςεσλ κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ,
Απνθαζίδεη

Οκόθωλα

Εγθξίλεη θαη Επηθπξώλεη:
1.Σελ ππ’ αξηζ. 670/9.12.2016 Έθζεζε Καηαιιειόηεηαο Κηηξίνπ ηεο Επηηξνπήο
εθηίκεζεο ησλ πξνο ελνηθίαζε αθηλήησλ ζην Λνπηξάθη, γηα ηε ζηέγαζε Σκεκάησλ
θαη Τπεξεζηώλ ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ.
2.Σν ππ’ αξηζ. 700/23.12.2016 Πξαθηηθό Φαλεξήο Πξνθνξηθήο Μεηνδνηηθήο
Δεκνπξαζίαο κίζζσζεο αθηλήηνπ ζην Λνπηξάθη, γηα ηε ζηέγαζε Σκεκάησλ θαη
Τπεξεζηώλ ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ θαη ηελ ελνηθίαζε ηνπ αθηλήηνπ ησλ
Κνξνβέζε Αηθαηεξίλεο ηνπ Λάκπξνπ θαη Ναμάθε Μαξίαο ηνπ Λάκπξνπ γηα ηξία
(3) έηε – από 1ε Ιαλνπαξίνπ 2017 έσο θαη 31ε Γεθεκβξίνπ 2019 – κε κεληαίν
κίζζσκα #1.000,00# € (Υίιηα επξώ).
Η παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 39/2016.
Η Πξόεδξνο

Σα Μέιε
Αθξηβέο Αληίγξαθν
Λνπηξάθη 30 Γεθεκβξίνπ 2016
Η Πξόεδξνο ηνπ Γ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π.
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