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ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ αξηζ. 11
ηεο 28εο Ννεκβξίνπ 2017
Αριθμός Απόφασης 39
Θ Ε Μ Α: "Πξνθήξπμε ελνηθίαζεο αθηλήηνπ ζηνπο Αγίνπο Θενδώξνπο, γηα ηε
ζηέγαζε ηνπ Παηδηθνύ ηαζκνύ ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ".
ην Λνπηξάθη θαη ζηα γξαθεία ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ (Δι. Βεληδέινπ 4) ζήκεξα
ηελ 28ε Ννεκβξίνπ 2017 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σξίηε θαη ώξα 13:30 ζπλήιζε ην
Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ ππό ηελ πξνεδξία ηεο Πξνέδξνπ
απηνύ θ. Κνξδαιή σηεξίαο, κεηά ηελ έγγξαθε πξόζθιεζή ηεο κε αξ. πξση.
598/23.11.2017, 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 επηά (7) ε θ. Πξόεδξνο
θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
Π α ξ ό λ η ε ο: 1.Κνξδαιή σηεξία – Πξόεδξνο, 2.Νηθνιάνπ σηήξηνο, 3.Γέδε –
Βιαζηάξε Θενδώξα, 4.Ρήγα – Γάιια Διέλε, 5.έγθα Όιγα, 6.Ληαληηληώηεο
Βαζίιεηνο θαη 7.Αλησλίνπ Νηθόιανο.
Α π ό λ η ε ο: 1.Παπαζαλαζίνπ Αζαλάζηνο, 2.Πξσηνλνηάξηνο Γεκήηξηνο,
3.Θενδώξνπ Αγγειηθή θαη 4.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 Όξν 1 (Η
κίζζσζε ζπκθσλείηαη λα είλαη δηάξθεηαο ηξηάληα δύν (32) κελώλ, αξρίδεη ηελ 1ε
Μαΐνπ 2015 θαη ιήγεη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2017) ηνπ από 30 Απξηιίνπ 2015
πκθσλεηηθνύ Δλνηθίαζεο Αθηλήηνπ ζηνπο Αγίνπο Θενδώξνπο, ηόληζε ηελ
αλαγθαηόηεηα ελνηθίαζεο ελόο αθηλήηνπ ζηνπο Αγίνπο Θενδώξνπο γηα ηελ ζηέγαζε
ηνπ Παηδηθνύ ηαζκνύ ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ θαη αλέθεξε όηη ε όιε δηαδηθαζία
ηεο δεκνπξαζίαο θαζώο θαη νη όξνη δηελέξγεηαο απηήο, ζα πξέπεη λα θηλεζνύλ
εληόο ησλ πιαηζίσλ θαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.270/81.
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηα αλσηέξσ, θαζώο θαη ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 270/81, κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή απόςεσλ
κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ,
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Αποφασίζει Ομόφωνα
Κξίλεη αλαγθαία ηελ ελνηθίαζε ελόο αθηλήηνπ ζηνπο Αγίνπο Θενδώξνπο γηα ηε
ζηέγαζε Παηδηθνύ ηαζκνύ ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ θαη θαηαξηίδεη ηνπο ελ ζρεδίσ
όξνπο δηελέξγεηαο ηεο ζρεηηθήο δεκνπξαζίαο σο αθνινύζσο:
ΑΡΘΡΟ 1
Η Γεκνπξαζία ζα είλαη κεηνδνηηθή, θαλεξή θαη πξνθνξηθή θαη ζα γίλεη ελώπηνλ ηεο
αξκόδηαο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο δεκνπξαζηώλ γηα ηελ αγνξά, κίζζσζε,
εθκίζζσζε θαη εθπνίεζε αθηλήησλ από ην Ννκηθό Πξόζσπν έηνπο 2017, ε νπνία
ζύκθσλά κε ηελ Απόθαζε 6/21.3.2017 ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ, έρεη σο
αθνινύζσο:
1.Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο
Η Πξόεδξνο ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ θα Κνξδαιή σηεξία.
2.Μέιε ηεο Δπηηξνπήο
Σα Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Νηθνιάνπ σηήξηνο θαη θα έγθα Όιγα
(Σαθηηθά κέιε Γ..) κε αλαπιεξσκαηηθά ηνπο θ. Ράηε ππξίδσλα θαη
θα Πεξηπάλνπ Γεσξγία (Αλαπιεξσκαηηθά κέιε Γ..) αληίζηνηρα.
Η επηηξνπή ζα ζπλεδξηάζεη ζε εκέξα θαη ώξα πνπ ζα θαζνξηζηεί από ηελ
Πξόεδξν, κε απνζηνιή πξνζθιήζεσλ ζηνπο ηδηνθηήηεο ησλ νπνίσλ ηα αθίλεηα ζα
θξηζνύλ θαηάιιεια από ηελ αξκόδηα πξνο ηνύην επηηξνπή, νη νπνίνη ππνρξενύληαη
θαη λα παξεπξίζθνληαη.
ΑΡΘΡΟ 2
Η Γεκνπξαζία ζα γίλεη κεηά ηελ γλσκνδόηεζε πεξί ηεο θαηαιιειόηεηαο ησλ ππό
ελνηθίαζε θηηξίσλ από ηελ αξκόδηα Δπηηξνπή εθηίκεζεο, γηα ηελ αγνξά, κίζζσζε,
εθκίζζσζε θαη εθπνίεζε αθηλήησλ από ην Ννκηθό Πξόζσπν έηνπο 2017, ε νπνία
ζύκθσλά κε ηελ Απόθαζε 5/21.3.2017 ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ, έρεη σο
αθνινύζσο:
1.Κνξδαιή σηεξία – Πξόεδξνο (Πξόεδξνο Γ.. Γ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π.)
2.Γέδε – Βιαζηάξε Θενδώξα
(Σαθηηθό Μέινο Γ..)
3.Καξαθνύζεο ππξίδσλ
(Τπάιιεινο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ Γήκνπ)
ΑΡΘΡΟ 3
Οη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα εθδειώζνπλ ελδηαθέξνλ έσο θαη ηελ
20ε Γεθεκβξίνπ 2017.
ΑΡΘΡΟ 4
Σν πξνο κίζζσζε αθίλεην πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηνπο Αγίνπο Θενδώξνπο, εληόο
ηνπ ζρεδίνπ πόιεο, λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 230 m2 θαη λα δηαζέηεη έθηαζε (απιόγπξν)
πεξηθξαγκέλε ηνπιάρηζηνλ 230 m2. γηα λα παίδνπλ ηα λήπηα.
ΑΡΘΡΟ 5
Σν αλσηέξσ αθίλεην πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε, έηνηκν πξνο ρξήζε
θαη απαξαηηήησο λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ δύν κεγάιεο αίζνπζεο γηα ηα λήπηα, ρώξν
γηα γξαθείν δηεύζπλζεο, δύν ηνπαιέηεο λεπίσλ ζε θάζε αίζνπζα θαη ηνπιάρηζηνλ 2
ηνπαιέηεο ελειίθσλ, βνεζεηηθνύο ρώξνπο γηα δεκηνπξγία καγεηξείνπ, απνζήθεο
θ.α., μερσξηζηή παξνρή λεξνύ θαη ζύλδεζε κε ην δίθηπν ηεο ΓΔΗ θαη λα κελ
επηβαξύλεηαη κε νπνηνδήπνηε παιαηόηεξν ηέινο πξνο ηνπο πξναλαθεξόκελνπο
Οξγαληζκνύο.
ΑΡΘΡΟ 6
Σν Ννκηθό Πξόζσπν λα έρεη ην δηθαίσκα λα θάλεη δηαξξπζκίζεηο ζην νίθεκα
ύζηεξα από ηελ ζύκθσλε γλώκε ηνπ ηδηνθηήηε.
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ΑΡΘΡΟ 7
Η κίζζσζε ζα είλαη δηάξθεηαο ελόο (1) έηνπο, ζα αξρίζεη ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2018
θαη ζα ιήγεη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2018.
ΑΡΘΡΟ 8
Σν Ννκηθό Πξόζσπν ζα πξέπεη λα εγθαηαιείςεη ην κίζζην πξηλ ιήμεη ε ζύκβαζε
κίζζσζήο ηνπ εθόζνλ απνθηήζεη δηθό ηνπ αθίλεην ην νπνίν ζα κπνξεί λα θαιύςεη
ηηο αλάγθεο πνπ ζα εθπιεξώλεη κέρξη ηόηε ην κηζζσκέλν νίθεκα ή ζε πεξίπησζε
θαηάξγεζεο ηνπ σο Ν.Π.Γ.Γ., απνθιεηόκελνπ ηνπ νπνηνπδήπνηε έλδηθνπ κέζνπ γηα
ηε ζπλέρηζε ηεο κηζζώζεσο εθ κέξνπο ηνπ ηδηνθηήηε.
ΑΡΘΡΟ 9
Η πιεξσκή ησλ ελνηθίσλ ζα γίλεηαη αλά ηξίκελν, κε έθδνζε ζην όλνκα ηνπ
ηδηνθηήηε ηνπ αθηλήηνπ ηνπ ζρεηηθνύ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο πιεξσκήο ζην ηέινο
θάζε ηξηκελίαο.
ΑΡΘΡΟ 10
Κάζε πξνζθνξά είλαη ππνρξεσηηθή γηα ην κεηνδόηε, ε ππνρξέσζε δε απηή
κεηαβαίλεη αιιεινδηαδόρσο από ηνλ πξώην ζηνπο αθόινπζνπο θαη επηβαξύλεη
νξηζηηθά ηνλ ηειεπηαίν.
ΑΡΘΡΟ 11
Ο ηειεπηαίνο κεηνδόηεο ππνρξενύηαη κέζα ζε δέθα εκέξεο από ηελ θνηλνπνίεζε ζ’
απηόλ ηεο απόθαζεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεύζπλζεο Κνξηλζίαο γηα ην απνηέιεζκα
ηεο Γεκνπξαζίαο λα πξνζέιζεη γηα ηε ζύληαμε θαη ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο.
Η παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 39/2017.
Η Πξόεδξνο

Σα Μέιε
Αθξηβέο Αληίγξαθν
Λνπηξάθη 29 Ννεκβξίνπ 2017
Η Πξόεδξνο ηνπ Γ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π.

ΚΟΡΓΑΛΗ ΩΣΗΡΙΑ

