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ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 7
1. Η Διοικητική Επιτροπή του Ταμείου Εθνικής Άμυνας αποτελούμενη,
σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.Δ. 132/74 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 12 του
Ν. 2448/96, από τους:
α. Πάνο Καμμένο
β. Ευκλείδη Τσακαλώτο

Υπουργό Εθνικής Άμυνας
ως Πρόεδρο
Υπουργό Οικονομικών

γ. Ευάγγελο Αποστολάκη Π.Ν.

Ναύαρχο, Αρχηγό ΓΕΕΘΑ

δ. Βασίλειο Τελλίδη

Αντγο, Αρχηγό ΓΕΣ

ε. Αλέξανδρο Οικονόμου

Αντγο, - Β’ Υπαρχηγό ΓΕΣ

στ. Δημήτριο Θωμαϊδη

Αντγο, Α’ Υπαρχηγό ΓΕΣ

ως μέλη, και τον Ανχη (ΜΧ) Αντώνιο Ψαρρά που ορίσθηκε με το υπ’ αρ. 8/9-7-2013
Πρακτικό της ΔΕ/ΤΕΘΑ ως Γραμματέας της ΔΕ/ΤΕΘΑ, συνήλθε σήμερα την 15
Mαρ. 2016 και αφού έλαβε υπόψη:
(1) Το Ν. 4407/29 (ΦΕΚ 316/28-8-1929 τ.Α΄)
(2) Το άρθρο 84 του ν. 3883/2010 (ΦΕΚ 167/24-9-2010 τ.Α΄)
(3) Αρ. Πρωτ. 219/11 Ιαν. 2015/Επιστολή Υπουργού Επικρατείας
(4) Φ.900/2/460302/Σ.66/21 Ιαν.2016/ΓΕΣ/ΔΥΠΠΕ/1β(γνωμάτευση)
2.

Αποφασίζει

Την παραχώρηση της χρήσης του εναπομείναντος τμήματος του Στρδου
«ΠΑΡΑΔΕΛΛΗ» στο Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης
(ΥΠΕΣΔΑ) έκτασης εμβ. 8.265,95 τ.μ. και των εντός αυτής υπερκειμένων
εγκαταστάσεων πλην του Ιερού Ναού και του Μνημείου για λόγους γενικού
συμφέροντος και ειδικότερα για τη δημιουργία Κέντρου Υποδοχής – Προσωρινής
Παραμονής Προσφύγων (Refugees Relocation Camp), δυνάμει του άρθρου 84 του ν.
3883/2010, υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις όπως ακριβώς
περιγράφονται παρακάτω.
3. Συγκεκριμένα η παραχώρηση γίνεται για τρία (3) έτη, ήτοι μέχρι 31 Δεκ.
2018 με δυνατότητα παράτασης αναλόγως των επικρατούντων τότε συνθηκών, υπό
συγκεκριμένο μηνιαίο αντάλλαγμα, εν είδει ανταποδοτικού ωφελήματος υπέρ ΤΕΘΑ,
σύμφωνα με την ισχύουσα στρατηγική του ΥΠΕΘΑ στον χώρο της ακίνητης
περιουσίας.
4. Βασικές προϋποθέσεις και όροι παραχώρησης:
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(1) Ενίσχυση του Π/Υ του ΓΕΣ, σε κωδικό που θα υποδειχθεί από το
Γενικό Επιτελείο, του ποσού των 36.000€ ετησίως, ως αντιστάθμισμα των ενοικίων
που θα καταβάλλονται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία (Σ.Υ) για τη στέγαση των 10
οικογενειών σε έτερες οικίες.
(2) Εκτέλεση των πάσης φύσεως απαιτούμενων έργων συντήρησης –
επισκευών στην υπόψη έκταση και στις υπερκείμενες εγκαταστάσεις της.
(3) Υλοποίηση λοιπών εργασιών στα 2 συγκροτήματα ΣΟΕΠΟΠ, πέραν
των προαναφερομένων, οι οποίες επιφέρουν τροποποιήσεις στην εσωτερική
διαμερισμάτωση και στη λειτουργική κατάσταση αυτών, μετά τη λήψη εγκρίσεως το
ΓΕΣ, αναλαμβάνοντας παράλληλα την υποχρέωση, κατά περίπτωση:
(α) Με την επιστροφή τους μελλοντικά στη Σ.Υ.:
1/ Την επαναφορά τους στο υφιστάμενο επίπεδο λειτουργικότητας,
εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί μικρής κλίμακας επεμβάσεις.
2/ Την καταβολή στη Σ.Υ., εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί
μεγάλης κλίμακας επεμβάσεις, του απαιτούμενου ποσού για την επαναφορά των
εγκαταστάσεων στην αρχική τους κατάσταση, κατ’ ελάχιστου ύψους 250.000€
(δαπάνη που κατέβαλε η Σ.Υ. για την ανακατασκευή – διαμόρφωση των εν λόγω
οικιών).
(β) Ανάληψης, εφόσον απαξιωθούν τα εν λόγω κτήρια, του
κόστους κατασκευής συγκροτήματος 10 κατοικιών σε χώρο που θα υποδείξει η Σ.Υ,
ο αρχικά εκτιμώμενος Π/Υ του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 1.200.000€.
(γ) Κατασκευή περίφραξης περιμετρικά του Ιερού Ναού και του
Μνημείου, για το διαχωρισμό των εν λόγω εγκαταστάσεων μετά του εγγύς
περιβάλλοντος χώρου αυτών, από το λοιπό στρδο.
(δ) Κάλυψη του συνόλου του κόστους χρήσης των δικτύων
υποδομής (ηλεκτροδότηση, υδροδότηση κ.λπ.).
(ε) Επιστροφή της υπόψη έκτασης και των εντός αυτής
υπερκείμενων εγκαταστάσεων στη Σ.Υ. εφόσον εκλείψει ο λόγος παραχώρησής τους.
(4) Το αντάλλαγμα, το οποίο ανέρχεται στο ύψος των 3.000€ μηνιαίως,
θα καταβάλλεται τακτικώς και εμπροθέσμως, σε διαφορετική περίπτωση η
παραχώρηση δεν δύναται να παραταθεί ενώ το ΤΕΘΑ διατηρεί το δικαίωμα να λύσει
αζημίως την ως άνω συμβατική σχέση.
5. Μεταξύ ΤΕΘΑ και Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης
θα υπογραφεί Σύμβαση εντός διμήνου από την έκδοση του παρόντος, στην οποία θα
περιλαμβάνονται οι ανωτέρω όροι, καθώς και περαιτέρω λεπτομέρειες. Σε περίπτωση
που παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσμία η ισχύς του παρόντος αίρεται κατόπιν
νέας απόφασης της ΔΕ/ΤΕΘΑ.
6. Εξουσιοδοτεί τον Δντή ΤΕΘΑ, για τις περαιτέρω ενέργειες.
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7. Το παρόν να αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ του διαδικτύου σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα.
Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
α. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
β. ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΕΘΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Π.Ν.
ΝΑΥΑΡΧΟΣ
γ. ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Αντώνιος Ψαρράς
Ανχης (ΜΧ)

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΛΛΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
δ. Β΄ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ε. Α΄ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΩΜΑΪΔΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

