
ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ 

               ΚΕΝΣΡΟ 

ΔΗΜΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ 

ΠΡΑΚΣΙΚΟ Νο 6 

την Αλεξ/πολη σημερα εικοσι μια (21) Μαιου 2013, ημερα Σριτη  και ωρα 19.00 συνηλθε σε 
τακτικη συνεδριαση το Διοικητικο υμβουλιο του Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α. στην αιθουσα συνεδριασεων του 
Δημοτικου υμβουλιου, κατοπιν της με αρ. πρωτ. Υ2/525/16-5-2013 εγγραφου προσκλησεως του 
Προεδρου του Δ.. κου εφεριαδη αββα, η οποια εκδοθηκε νομιμα και εμπροθεσμα και επιδοθηκε 
σε κάθε μελος του Δ..,   συμφωνα με τις διαταξεις των αρθρων 67 & 103 του Ν. 3852/2010. 

Παροντες: εφεριαδης αββας, Δημητριαδης Ιωαννης, Παντιρης Δημητριος, Γοδοσιδης Δημητριος, 

Κασιματη Αιμιλια, Θυμιανιδης Κωνσταντινος.  

Αποντες: Γκοτσης Νικολαος, Βραχιολογλου τυλιανος, Γιαννακιδου Αγγελα, Υιλιππιδης Κομνηνος, 

Δραμανιδου Νικη. 

Πρακτικογραφος:  τρατοπούλου Παυλίνα 

Αφου διαπιστωθηκε απαρτια, με την παρουσια των εξη (6) εκ των ενδεκα (11) μελων του Δ.., ο 
Προεδρος κος εφεριαδης ελαβε τον λογο και κηρυξε την εναρξη της συνεδριασης. 

Σεθηκαν υποψη των μελων τα πρακτικα της προηγουμενης συνεδριασης, Νο 5  της 20-4-13, τα 
οποια αφου διαβασθηκαν από τα μελη, υπογραφησαν από όλα τα παροντα, σε εκεινη την 

συνεδριαση, μελη του Δ..  

Ακολουθως, και συμφωνα με τα θεματα που αναφερονται στην προσκληση, εληφθησαν οι παρακατω 

αποφασεις 

ΘΕΜΑ 4ο : Aποφαση υπ. αρ. 30 
ΑΙΣΗΗ ΠΑΡΑΣΑΗ ΜΙΘΩΗ ΚΤΛΙΚΕΙΟΤ ΚΛΕΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΥΕΡΩΝ» 
 
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού υμβουλίου, κ. εφεριαδης αββας, δινει τον λογο στον Διευθυντη του 
Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α., ο οποιος εισηγούμενος το 4ο, όπως παραπανω αναφερεται, θέμα της ημερήσιας 
διάταξης λέει τα παρακατω:   
      Κυριε Προεδρε, κυρίες και κύριοι ύμβουλοι,  

τις 15 Μαιου 2013 κατατεθηκε γραπτο αιτημα του κου Νεδελτσου τρατη, με το οποιο ζηταει «να 
ενεργοποιηθει ο ορος του συμβολαιου για διετη παραταση». 

Ο κος Νεδελτσος, συμφωνα με το υπ. αρ. 368/1-3-2010 υμφωνητικο Μισθωσης, μεταξυ αυτου 
και του Δ.Ο.Ν.Α. Υερων, μισθωνει χωρο 10 τετραγωνικων μετρων μεσα στο κλειστο γυμναστηριο 

Υερων για την τοποθετηση αυτοματων πωλητων αναψυκτικων, καφεδων κ.λ.π. Όπως γνωρίζετε ο 
Δ.Ο.Ν.Α. Υερων είναι ένα από τα τρια Ν.Π.Δ.Δ. που συνενωθηκαν για την δημιουργια του 
Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α. Η διαρκεια της ανωτερω συμβασης ηταν τριετης και συμφωνα με το αρθρο 1 ληγει 
στις 30 Ιουνιου 2013. Από την προσεκτικη αναγνωση του συμφωνητικου μισθωσης δεν προκυπτει 
σε κανενα αρθρο αναγραφη του ορου που επικαλειται ο μισθωτης για δυνατοτητα διετους 
παρατασης της συμβασης.  

 

Σα μέλη του Δ.. του Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α., αφού ακουσαν την εισηγηση του Διευθυντου,   

ΑΔΑ: ΒΕΖΚΟΚ1Ν-4Δ8



 

αποφάσισαν ομοφωνα 

 

1. Να μη γινει δεκτο το αιτημα του μισθωτη για παραταση της ισχυουσας συμβασης. 

2. Να προχωρησουν εντος του καλοκαιριου οι διαδικασιες για την διενεργεια νεου διαγωνισμου. 
 

 

Ακολουθουν υπογραφες 
 
Ακριβες Αντιγραφο 
Από το Βιβλιο Πρακτικων 
Ο Διευθυντης Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α. 
 
 
 
ΣΖΟΤΜΑΡΗ ΘΕΟΔΩΡΟ 

ΑΔΑ: ΒΕΖΚΟΚ1Ν-4Δ8


