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   Αξηζκ. πξση.:1977 
                

ΑΠΟΦΑΗ 

Θέμα:  Ενοικίαζη καηοικίαρ ζηη Θήπα για ηιρ ανάγκερ διαμονήρ ζηελεσών και ςπαλλήλυν 

ηηρ ΑΕΛΤ Α.Ε για εξςπηπέηηζη ηυν ζκοπών ηος Γενικού Μοζοκομείος Θήπαρ.  

Καμβάνονηαρ ςπότη: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3293/04 (ΦΔΚ231/26.11.2004) «Πνιπθιηληθή Οιπκπηαθνύ Υσξηνύ, πλήγνξνο Τγείαο 
θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο», 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3429/2005 (ΦΔΚ 314/27-12-2005) «Γεκόζηεο Δπηρεηξήζεηο θαη Οξγαληζκνί», όπσο 
ηζρύεη, 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 θαη 22Α ηνπ λ.2362/95 «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνύ θ.ι.π. » (Α 247)όπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξώζεθε κε ηα άξζ.21 θαη 23 ηνπ λ.3871/2010 (Α.141) όζν αθνξά ζηελ 
εηαηξεία καο, 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 113/2010 πεξί αλαιήςεσο  ππνρξεώζεσλ από ηνπο Γηαηάθηεο (Α.194), 
5. Σνλ εγθεθξηκέλν πξνϋπνινγηζκό έηνπο 2016 όπσο εγθξίζεθε βάζεη ηεο ππ’ αξηζκ. 5(ζέκα 2ν)/ 15-03-

2016 απόθαζεο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ Α.Δ.Μ.Τ. Α.Δ. θαη ηελ ππάξρνπζα πίζησζε ζηνλ   Κ.Α. 
64.01.00.80 (Οδνηπνξηθά έμνδα κεηαθίλεζεο- έμνδα κεηαθίλεζεο) θαη ζηνλ Κ.Α. 11-18-08 (Λνγαξηαζκόο 
εγγπήζεσλ),  

6. Σελ έγθξηζε ζθνπηκόηεηαο 7(ζέκα 6ν)/30-03-2016 απόθαζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο ΑΔΜΤ Α.Δ. 
αλαθνξηθά κε ηελ ελνηθίαζεο θαηνηθίαο ζηε Θήξα  γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπώλ ηνπ Γεληθνύ 
Ννζνθνκείνπ Θήξαο, 

7. Σν γεγνλόο όηη, ην πνζό ηεο δεζκεπόκελεο ,κε ηελ παξνύζα, πίζησζεο είλαη εληόο ηνπ εγθεθξηκέλνπ 
πνζνζηνύ δηάζεζεο. 

 
ΑΠΟΦΑΘΖΟΤΛΕ 

 
Δγθξίλνπκε ηελ δέζκεπζε πίζησζεο ύςνπο έσο ηέζζεξηο ρηιηάδεο ηξηαθόζηα ελελήληα νθηώ επξώ θαη ηξηάληα 
ελλέα ιεπηά (4.398,39 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. γηα ηελ πιεξσκή  ηζόπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο 
πίζησζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ Κσδηθόο Γ.Λνγηζηηθήο 64.01.00.80 (Οδνηπνξηθά έμνδα κεηαθίλεζεο- έμνδα 
κεηαθίλεζεο),  νηθ. έηνο 2016,  γηα ηελ κίζζσζε θαηνηθίαο θείκελεο ζηε ΜΔΑΡΙΑ ΑΝΣΟΡΙΝΗ (ζέζε ΛΑΓΓΑΓΙ) 
από ηελ Βαδαίνπ Βαζηιηθή ηνπ Γεσξγίνπ, γηα ην δηάζηεκα από 6ε Απξηιίνπ 2016 κέρξη ηελ 31/12/2016.  
Σν ζπλνιηθό δηάζηεκα κίζζσζεο νξίδεηαη ζηα δύν (2) έηε. Σν κεληαίν κίζζσκα θαζνξίδεηαη ζηα 450 επξώ (450 
€), ελώ εηδηθά γηα ην κήλα Απξίιην ην κίζζσκα πξνζαξκόδεηαη ζηα ηξηαθόζηα ζαξάληα νθηώ επξώ θαη ηξηάληα 
ελλέα ιεπηά (348,39 €). ην πνζό δέζκεπζεο πίζησζεο  ζπκπεξηιακβάλεηαη εγγύεζε πξνο ηε κηζζώηξηα ύςνπο 
ηεηξαθνζίσλ πελήληα επξώ (450,00€)  

 
 
 

 Λε ενηολή Διεςθύνοςζαρ ςμβούλος 
 
 

Ιαπαθώηη Λαπία 
 
 

ΔΘΕΤΘΤΜΗ ΟΘΙΟΜΟΛΘΙΧΜ ΤΠΗΡΕΘΧΜ/ΟΘΙΟΜΟΛΘΙΗ ΤΠΗΡΕΘΑ 
ΕΚΕΓΥΘΗΙΕ 

 
Ιαι βεβαιώνεηαι όηι η ανυηέπυ δαπάνη (4.398,39€) είναι ενηόρ ηος εγκεκπιμένος πποϋπολογιζμού 
ηος 2016 και Ιυδικού Γενικήρ Κογιζηικήρ 64.01.00.80 Τπόλοιπο  ππορ ανάλητη: 20.000€ και ζηον  
Ι.Α. 11-18-08 Τπόλοιπο  ππορ ανάλητη: 450 €. 

 
Τποδιεύθςνζη Οικονομικού 

 
Πανάγαινα Αγγελική 
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