
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΣ Νο 2o/2016 
ΤΗΣ “ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ” 
Στην Χίο, σήμερα, 15 Φεβρουαρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 
στα Γραφεία της εταιρείας στην οδό Λάδης 1, στον 2ο Όροφο, συνήλθε σε 
συνεδρίαση το Δ.Σ. της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία 
«ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ» που ορίσθηκε σύμφωνα με το άρθρου 23 του 
καταστατικού της.  Παρόντα ήταν έξι(6) μέλη από σύνολο εννέα (9). 
 Αναλυτικά: 

Παρόντα μέλη Απόντα μέλη 

1. Βολικάκης Θεόδωρος  
2. Γεωργούλης Γεώργιος  
3. Καμπούρης Στυλιανός  
4. Καραμανής Γεώργιος  
5. Καράλης Δημήτριος  
6. Πιππίδη Λεονάρδα Μαρίνα 

 

1. Μωράκης Κώστας   
2. Ντούβλη Καλλιρρόη  
3. Πίττα Άρτεμις  

 
Αφού διαπιστώθηκε οτι υφίσταται η νόμιμη απαρτία σύμφωνα με το 
καταστατικό ο Πρόεδρος κ. Καραμανής Γεώργιος κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
Ημερήσια Διάταξη: 

Αρ. 
θέματος Θέμα 

1 Ενημέρωση για τα οικονομικά της εταιρίας 
2 Σύναψη συνεργασίας 2 μηνών με τους Samaritan's 

Purse για το χώρο προσωρινής φιλοξενίας της Σούδας 
3 Ενημέρωση για Αγ. Φωτεινή 
4 Αίτημα μετακίνησης υπαλλήλων από τον Δήμο Χίου   
5 Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της 

Δημοτικής Λαχαναγοράς Χίου 
6 Χρεώσεις κινητής τηλεφωνίας πρώην Προέδρου 

Μονομετοχικής 
7 Τρέχοντα θέματα 

 
…………………………………………………………………………………………. 
2ο Θέμα Ημερησίας Διάταξης: Σύναψη συνεργασίας 2 μηνών με 
τους Samaritan's Purse για το χώρο προσωρινής φιλοξενίας της 
Σούδας 

Ο Πρόεδρος λαμβάνοντας τον λόγο διάβασε στα  μέλη του σώματος το 
Ιδιωτικό Συμφωνητικο που προτίθεται να υπογράψει η εταιρεία με την 
Οργάνωση   Samaritan's Purse: 
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ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 
PRIVATE AGREEMENT  

 

Σήμερα, 1η Φεβρουαρίου 2016, οι υπογράφοντες αυτή τη συμφωνία και 

ειδικότερα, από τη μία πλευρά, το παράρτημα της αλλοδαπής μη 

κερδοσκοπικής οργάνωσης με το όνομα “SAMARITAN'S PURSE”, που 

εδρεύουν στην οδό Κλεισθένους αρ.15, Αθήνα, με Α.Φ.Μ. 997112518, 

Δ.Ο.Υ. Εμπορικών Εταιρειών, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα για την 

υπογραφή του παρόντος, εφεξής καλούμενη ως «η Οργάνωση» και από την 

άλλη πλευρά η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία έχει την έδρα της στην οδό Δημοκρατίας αρ.2 στη 

Χίο,  με Α.Φ.Μ.  800312661, Δ.Ο.Υ. Χίου, νομίμως εκπροσωπούμενη 

για την εκτέλεση της παρούσας συμφωνίας από τον …………………, 

εφεξής καλούμενη «ο Δήμος», συμφώνησαν και συνομολόγησαν τα 

ακόλουθα:  

Επειδή η Οργάνωση κατόπιν καθοδήγησης και παραγγελίας του 

UNCHR, σύμφωνα με το γράμμα του UNHCR προς την Οργάνωση, με 

ημερομηνία 1η Φεβρουαρίου 2016, το οποίο επισυνάπτεται στην 

παρούσα, θα πληρώσει τον Δήμο το συνολικό ποσό Ευρώ 64,980.00 

εντός περιόδου δύο μηνών, η οποία αρχίζει από 1.2.2016 μέχρι 

31.3.2016 και πιο συγκεκριμένα το ποσό των Ευρώ 32,490.00 στο τέλος 

κάθε ημερολογιακού μήνα. 

Η Οργάνωση θα πληρώσει συνολικά το ποσό των Ευρώ 64,980.00 

euro, εντός περιόδου δύο  μηνών, η οποία αρχίζει από 1.2.2016 μέχρι 

31.3.2016 και συγκεκριμένα: 

 

32,490.00 Ευρώ να πληρωθούν μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2016 

32,490.00 Ευρώ να πληρωθούν μέχρι τις 31 Μαρτίου 2016 

 

Τα μέρη της παρούσας συμφωνίας ρητώς συμφωνούν ότι η 

Οργάνωση δεν έχει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε θέμα ανάγεται στη 

συμφωνία του UNHCR με το Δήμο και είναι μόνο υπεύθυνο για την 

έγκαιρη πληρωμή των ανωτέρω ποσών. 
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Το παρόν αναγνώστηκε και έγινε δεκτό από τα μέρη, υπεγράφη από 

αυτά, και το κάθε μέρος έλαβε από ένα πρωτότυπο. 
  

ΤΑ ΜΕΡΗ 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
[Σφραγίδα - Υπογραφή] 

 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ 
[Σφραγίδα - Υπογραφή] 
 

PRIVATE AGREEMENT  
 

Today, February 1st, 2016, the signatories to this agreement and 

specifically on one hand, the branch of the foreign non-profit 

organization with the name “SAMARITAN'S PURSE”, having its 

registered office in Athens, 15, Kleisthenous Street, with tax 

registration number 997112518 Tax Office of Commercial Companies 

duly represented for the signing of the present, hereinafter referred to 

as “the Organization” and on the other hand the Development 

Property Company of the Municipality of Chios S.A., having its 

registered office in the Municipality of Chios, 2, Dimokratias street, 

Chios, with tax registration number 800312661, Tax Office of Chios, 

legally represented for purposes of execution of the present agreement 

by …………………., hereinafter referred to as “the Municipality”, have 

mutually agreed and accepted the following:  

Whereas the Organization has been instructed by UNCHR, 

pursuant to UNHCR’s Letter to the Organization dated February 1st, 

2016, attached hereto, to pay the Municipality the total amount of 

64,980.00 euro, within a two month period starting from 1.2.2016 

until 31.3.2016 and in particular proportionally the amount of 

32,490.00 euro at the end of each calendar month. 
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The Organization shall pay to the Municipality the total amount 

of 64,980.00 euro, within a two month period starting from 1.2.2016 

until 31.3.2016 and in particular: 

 

32,490.00euro to be paid until February 29, 2016 

32,490.00euro to be paid until March 31, 2016 

 

The parties to this agreement explicitly acknowledge that the 

Organization bears no responsibility on any matter related to 

UNHCR’s agreements with the Municipality, and is solely responsible 

for the timely payment of the aforementioned amounts. 
  

The present having been read and accepted by the parties, was signed 

by them, each one of them having received one original. 

 
THE PARTIES  

FOR THE “Organization”  
[Seal - signature] 

 
 
FOR THE “Municipality” 
[Seal - signature] 

  

 

 

Το συμφωνητικό θα έχει ισχύει από 01.02.2016 Φεβρουαρίου έως και 
31.03.2016 έναντι του ποσού των 64.980,00€ 

Αφού ακολούθησε ψηφοφορία το σώμα αποφάσισε κατά 
πλειοψηφία την υπογραφή της  παράτασης της σύμβασης με την 
Samaritan's Purse, για τους Πρόσφυγες η οποία έχει ισχύει από 
01/02/2016 έως 31/03/2016. Με το μέλος του Δ.Σ. κ. Καμπούρη 
Στυλιανό να εμμένει στην παλαιότερη απόφαση του και να 
ψηφίζει να μην γίνει αποδεκτό το προτεινόμενο κείμενο διότι 
είναι πολύ βαρύ και να προχωρήσουμε σε υπογραφή ξεχωριστών 
κειμένων κατά περίπτωση, ανάλογα με το τι προκύπτει. Σύμφωνα 
με τις προσφορές για την «Φύλαξη του Χώρου φιλοξενίας 
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Μεταναστών και Προσφύγων στη Σούδα» θα παρέχεται από την 
εταιρεία του Νικ. Μονιούδη Υιοι ΟΕ έναντι του ποσού των 
20.000€ πλέον του ΦΠΑ. Επίσης η εταιρεία θα συνάψει για το 
διάστημα της σύμβασης συμβάσεις έργου με τις παρακάτω 
ειδικότητες  Γενικός Συντονιστής  ένα (1) άτομο, Διαχειριστές 
χώρου Φιλοξενίας, δύο (2) άτομα, Βοηθός χώρου διαχειριστών 
Φιλοξενίας πέντε (5) άτομα, Εργάτης γενικής καθαριότητας, ένα 
(1) άτομο 

………………………………………………………………………………………….. 
Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και 
υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως: 
Ο Πρόεδρος Η Διευθύνουσα 

Σύμβουλος 
Τα μέλη 

 
 

Καραμανής 
Γεώργιος 

 
 

Λεονάρδα Μαρίνα 
Πιππίδη  

 
 

1. Βολικάκης Θεόδωρος  

 

2. Γεωργούλης Γεώργιος  

 

3. Καράλης Δημήτριος  
 

 

4. Καμπούρης Στυλιανός  
 
 

Ακριβές Αντίγραφο  
από το Βιβλίο Πρακτικών  
του Διοικητικού Συμβουλίου  
της Μονομετοχικής Αξιοποίησης Ακινήτων  

 

 

 

Χίος, ……../……./…………. 
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