
                                                           Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Της  υπ’αριθμ.159/2015 Αποφάσεως του Κοινωφελούς Ιδρύματος 

 « Κληροδότημα της Αγάπης » 
====================== 

         Στη Σιάτιστα και στα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Σισανίου και Σιατίστης  
σήμερα την 20ην  του μηνός Iουλίου του έτους 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 5ην  
μ.μ. συνήλθε το Δ.Σ. του Κοινωφελούς Ιδρύματος Κληροδότημα της Αγάπης σε   
τακτική συνεδρίαση κατόπιν  προσκλήσεως του Σεβ/του Μητροπολίτου Σισ. &. 
Σιατίστης  
κ.ΠΑΥΛΟΥ κατά την οποία παρέστησαν άπαντα τα μέλη αυτού ως ακολούθως: 
1) Ο Σεβ/τος Μητροπολίτης Σισ. & Σιατίστης  κ Π.ΑΥΛΟΣ ως Πρόεδρος  
2) Ο.κ.Στέργιος Δίκος Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Σιάτιστας ως  
Αντιπρόεδρος 
3) Ο κ. Παύλος Πατρώνας Διευθυντής του ΓΕΛ Σιάτιστας  ως Ταμίας 
4) Ο κ.Νικόλαος Κατσιαούνης Διευθυντής του Γυμνασίου-Λυκειακών τάξεων 
Τσοτυλίου ως μέλος,  και 
5) Ο κ.Κων/νος  Εμμανουηλίδης  Διευθυντής  του ΓΕΛ Νεαπόλεως ως Γραμματέας ο 
οποίος ήταν απών, 
 προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων: 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------- 
ΘΕΜΑ 1ον : « Μίσθωση ακινήτου – διαμερίσματος  στην Κοζάνη επί της οδού 
Κων/πόλεως 20 – 1ος όροφος »  
 Εισηγούμενος ο πρόεδρος το 1ο θέμα είπε ότι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του 
φακέλου της μίσθωσης του ακινήτου -διαμερίσματος  (Κων/πόλεως 20)  του 1ου ορόφου 
που βρίσκεται στην Κοζάνη, επειδή παρέμεινε κενό λόγω αναχωρήσεως της μέχρι 
σήμερα ενοικιάστριας κ. Ρίζου Ελισάβετ, σύμφωνα με το Νόμο πρέπει να κινηθεί η νέα 
διαδικασία για την εκμίσθωση των ακινήτου.   Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι για το 
σκοπό αυτό πρέπει να εγκριθούν οι όροι της διακήρυξης  και να κινηθεί η σχετική 
διαδικασία και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικώς. 

Το ΔΣ μετά την εισήγηση του προέδρου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4182/2013 
όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4223/2013, το σχέδιο της σχετικής διακήρυξης , ομόφωνα 
αποφασίζει: 

1. Εγκρίνει τη διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας  με την υποβολή 
προσφορών για την εκμίσθωση  ενός διαμερίσματος-αστικής στέγης του 1ου 
ορόφου της οικοδομής Κων/πόλεως 20 στην Κοζάνη εμβαδού 39,95 τμ..  

2. Η ημερομηνία έναρξης και λήξης των προσφορών θα καθοριστεί με 
περιληπτική πρόσκληση η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπ. 
Οικονομικών και θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων στην έδρα του 
Ιδρύματος στη Σιάτιστα στην Ιερά Μητρόπολη Σισανίου & Σιατίστης.  

3. Εγκρίνει τους όρους της αναλυτικής διακήρυξης που έχει συνταχθεί 
αρμοδίως και επισυνάπτεται στην παρούσα.  

4. Καθορίζει το όριο της πρώτης προσφοράς στο ποσό των 130,00 €  μηνιαίου 
μισθώματος για το ακίνητο, και με βάση τα μισθώματα που προκύπτουν από 
σχετικές αγγελίες μίσθωσης στο διαδίκτυο όμοιων ακινήτων επί της οδού 
Κωνσταντινουπόλεως, και με βάση υπάρχοντα συμβόλαια μίσθωσης. 



 
 
ΘΕΜΑ 2ον: Αποτέλεσμα δημοπρασίας ακινήτου γραφείου-επαγγελματικής 
στέγης στην Θεσσαλονίκη επί της οδού Μητροπόλεως 40. 
 
Εισηγούμενος ο Πρόεδρος επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας του 
ακινήτου που βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη επί της οδού Μητροπόλεως 40-
4ος όροφος ενός γραφείου του Ιδρύματος, γνωστοποίησε προς τα μέλη του 
Δ.Σ ότι μετά την προβλεπόμενη προθεσμία για την υποβολή προσφορών,  η 
δημοπρασία απέβη άκαρπη χωρίς να υπάρξει καμία προσφορά.  
 
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση  η συνεδρίαση λύεται. 
 

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ  
    Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ                                                             Στέργιος Δίκος 
                 Τ.σ.                                                                         Παύλος Πατρώνας 

+Ο ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ                                                       Νικόλαος Κατσιαούνης 
          Π Α Υ Λ Ο Σ                                                                     
                                                    Ακριβές αντίγραφον αυθημερόν  
                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 


