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         ΘΕΜΑ : Έγκριση της απευθείας εκµίσθωσης αµπελώνων που βρίσκονται στο 

Άνω Κτήµα της Σχολής στην Κόνιτσα, ιδιοκτησίας του Κοινωφελούς 
Ιδρύµατος µε την επωνυµία ¨ Σχολές Μιχαήλ Αναγνωστοπούλου – 
Αναγνωστοπούλειος Γεωργική Σχολή Κόνιτσας¨. 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ                                                   

ΗΠΕΙΡΟΥ –  ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
 

Έχοντας υπόψη : 

1) Τις διατάξεις του Ν.2503/97 ( Φ.Ε.Κ. 107 / Α') « ∆ιοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της 
Περιφέρειας, ρύθµιση θεµάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 

2) Τις διατάξεις του Ν.4368/16 ( Φ.Ε.Κ. 21 / Α΄) « Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού 
έργου και άλλες διατάξεις». 

3) Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του Ν.4325/15 ( Φ.Ε.Κ. 47 / Α΄ )  « Εκδηµοκρατισµός 
της ∆ιοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση. 
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις». 

4) Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 280 παρ.1 του Ν. 3852/2010 ( Φ.Ε.Κ. 87 / Α΄) « Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης 
», ως ισχύουν. 

5) Τις διατάξεις του Ν. 2647/1998 ( Φ.Ε.Κ. 237 / Α’) « Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στις 
Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 

6) Τις διατάξεις του Π.∆. 141/2010 ( Φ.Ε.Κ. 234 / Α΄ ) «Οργανισµός της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 92 του 
Ν.4416/2016 ( Φ.Ε.Κ. 240 / Α΄) « Πτωχευτικός Κώδικας , ∆ιοικητική ∆ικαιοσύνη, Τέλη – 
Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές 
συναλλαγές, Τροποποιήσεις του Ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις». 

7) Την υπ΄ αριθ. 13912/2017  Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ( Φ.Ε.Κ. 250 /  τ. ΥΟ∆∆ 
/26.05.2017) µε την οποία διορίστηκε Συντονιστής της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου 
– ∆υτικής Μακεδονίας ο κος Βασίλειος Μιχελάκης του Πολυκάρπου. 

8) Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 2873/2000 (Φ.Ε.Κ. 285 / Α' ) « Φορολογικές 
ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις ». 
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9) Τις διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 2, του άρθρου 82 και του τελευταίου εδαφίου της παρ. 8 
του άρθρου 24 του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185/τ.Ά/10-09-2013) «Κώδικας κοινωφελών 
περιουσιών, σχολαζουσών κληρονοµιών και λοιπές διατάξεις», σύµφωνα µε το οποίο η 
αρµόδια αρχή µπορεί σε κάθε περίπτωση να αποφασίσει την κατ’ άλλο τρόπο εκµίσθωση 
ακινήτου της περιουσίας. 

10) Τις διατάξεις του άρθρου 8 του N. 4061/12 ( ΦΕΚ 66 / Α΄ ) « ∆ιαχείριση και προστασία 
ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων - Ρύθµιση εµπραγµάτων 
δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις». 

11) Το υπ΄ αριθ. ∆.Κ.Π. Β 0014449 ΕΞ 2016 / 09.09.2016 έγγραφο του Υπουργείου 
Οικονοµικών, το οποίο περιήλθε στην Υπηρεσία µας στις 21.09.2016 και έλαβε αριθµό 
πρωτοκόλλου 141287/21.09.2016 και µε το οποίο µας διαβιβάστηκε ο φάκελος του 
παραπάνω Ιδρύµατος, λόγω αρµοδιότητας.  

12) Τις διατάξεις της από 20.02.1906 διαθήκης του Μιχαήλ Αναγνωστόπουλου, που 
δηµοσιεύτηκε σύµφωνα µε την νοµοθεσία των Η.Π.Α., και της οποίας η ακρίβεια της 
µετάφρασης του αγγλικού κειµένου στην Ελληνική γλώσσα επικυρώθηκε στις 22.08.1955 
από το Ελληνικό Προξενείο Βοστώνης. 

13) Τις διατάξεις της υπ΄ αριθ. 769/12.04.1956 απόφασης του Συµβουλίου της Επικρατείας. 

14) Τον υπ΄ αριθ. 62635/10.04.1996 εσωτερικό κανονισµό του Ιδρύµατος. 

15) Την υπ΄ αριθ. 95752-3/3/14.06.2000 Πράξη του Προέδρου του Ιδρύµατος περί ορισµού 
Πληρεξούσιου στην Ελλάδα. 

16) Το υπ΄ αριθ. πρωτ. 5/02.03.2018 έγγραφο του Κοινωφελούς Ιδρύµατος µε την επωνυµία                     
« Σχολές Μιχαήλ Αναγνωστοπούλου – Αναγνωστοπούλειος Γεωργική Σχολή Κόνιτσας », 
µε το οποίο διαβιβάσθηκε στην Υπηρεσία µας, αίτηµα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
εταιρείας, από τη Βοστώνη των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, που διαχειρίζεται το εν 
λόγω Κοινωφελές Ίδρυµα, µε το οποίο ζητείται να εγκρίνουµε την απευθείας εκµίσθωση 
των αµπελώνων που βρίσκονται στο Άνω Κτήµα της Σχολής στην Κόνιτσα, ιδιοκτησίας του 
Κοινωφελούς Ιδρύµατος µε την επωνυµία ¨ Σχολές Μιχαήλ Αναγνωστοπούλου – 
Αναγνωστοπούλειος Γεωργική Σχολή Κόνιτσας¨, εκτάσεως εβδοµήντα δύο ( 72,00 )  
στρεµµάτων, για δώδεκα ( 12 ) έτη µε δικαίωµα παράτασης της µίσθωσης για άλλα δώδεκα 
( 12 ) έτη, στην Α.Ε. « ΚΤΗΜΑ ΓΚΛΙΝΑΒΟΣ », για τους ειδικότερους λόγους που 
αναφέρονται σε αυτό, όπως είναι, α) το γεγονός ότι Α.Ε. « ΚΤΗΜΑ ΓΚΛΙΝΑΒΟΣ »  είχε 
εκµισθώσει από 01.07.2016 και για τέσσερα ( 4 ) χρόνια  ( καλλιεργητικές περιόδους ), µε 
δικαίωµα ανανέωσης για ίσο ή βραχύτερο χρόνο, τους εν λόγω Αµπελώνες, µε ετήσιο 
µίσθωµα έξι ( 6.000,00 ) χιλιάδων ευρώ, κατόπιν δηµοπρασίας, β) το ύψος του 
προσφερόµενου ετήσιου µισθώµατος, ποσού έξι χιλιάδων διακοσίων σαράντα ευρώ                       
( 6.240,00 ) που κρίνεται αρκετά ικανοποιητικό, και συµφέρει το Ίδρυµα, στις δύσκολες 
σηµερινές οικονοµικές συνθήκες, οι οποίες δυσχεραίνουν την εύρεση αντιστοίχων 
χαρακτηριστικών µισθωτή, εξασφαλίζοντας την µέγιστα επωφελή, για την εξυπηρέτηση των 
σκοπών του Ιδρύµατος, εκµετάλλευση των Αµπελώνων, δικαιολογώντας παράλληλα την 
απευθείας εκµίσθωση τους, µίσθωµα που  είναι υψηλότερο από το µίσθωµα που 
κατέβαλλε µε την προηγούµενη σύµβαση η µισθώτρια εταιρεία, και γ) την ανάγκη 
αναφύτευσης µεγάλου ποσοστού των υπαρχόντων εκτάσεων, καθώς και την ανάγκη 
ανασύστασης του συνόλου των αµπελώνων, τον εκσυγχρονισµό τους σε επίπεδο 
καλλιέργειας και τον εµπλουτισµό τους µε νέες τοπικές ποικιλίες σταφυλιών, από την Α.Ε.          
« ΚΤΗΜΑ ΓΚΛΙΝΑΒΟΣ », µέσω ευρωπαϊκών χρηµατοδοτικών προγραµµάτων, που 
απαιτούν διάρκεια µίσθωσης των εκτάσεων πέραν των οκτώ ετών που υπήρχε µε την εν 
ισχύ σύµβαση µίσθωσής τους.  
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17) Την ανάγκη εκπλήρωσης των κοινωφελών σκοπών του Ιδρύµατος και το γεγονός ότι είναι 
προς το συµφέρον του Ιδρύµατος η απευθείας εκµίσθωση των Αµπελώνων στην Α.Ε.                   
« ΚΤΗΜΑ ΓΚΛΙΝΑΒΟΣ ».           

   

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε  

 

            Την έγκριση της απευθείας εκµίσθωση των αµπελώνων που βρίσκονται στο Άνω 
Κτήµα της Σχολής στην Κόνιτσα, ιδιοκτησίας του Κοινωφελούς Ιδρύµατος µε την επωνυµία                  
¨ Σχολές Μιχαήλ Αναγνωστοπούλου – Αναγνωστοπούλειος Γεωργική Σχολή Κόνιτσας¨, 
εκτάσεως εβδοµήντα δύο ( 72,00 )  στρεµµάτων, για δώδεκα ( 12 ) έτη µε δικαίωµα 
παράτασης της µίσθωσης για άλλα δώδεκα ( 12 ) έτη, στην Α.Ε. « ΚΤΗΜΑ ΓΚΛΙΝΑΒΟΣ », µε 
ετήσιο µίσθωµα έξι χιλιάδων διακοσίων σαράντα ευρώ ( 6.240,00 ), το οποίο θα 
προσαυξάνεται κάθε δύο έτη σε ποσοστό ίσο µε την αθροιστική αύξηση του ∆είκτη Τιµών 
Καταναλωτή των δύο προηγούµενων ετών, όπως αυτός δηµοσιεύεται από την ελληνική 
Στατιστική Αρχή, προσθετικά στο µίσθωµα της προηγούµενης διετίας.    

 

Μετά την υπογραφή του µισθωτηρίου αυτό να υποβληθεί στην ∆ιεύθυνση 
Κοινωφελών Υπηρεσιών της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας.  

 

                                            

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση:  

Κοινωφελές Ίδρυµα 

« Σχολές Μιχαήλ Αναγνωστοπούλου 

Αναγνωστοπούλειος Γεωργική Σχολή Κόνιτσας » 

Άνω Κτήµα ( περιοχή ¨Αη Γιάννης/Γραβίτσα¨) 

441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ 

 

         Ο Συντονιστής Αποκεντρωµένης Διοίκησης 

              Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας 

 

 

             ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΠΟΛ. ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ 
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