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ΑΔΑ: ΨΧΕ6ΟΡΛΦ-ΒΜ8

ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ «8»
1. Η Διοικητική Επιτροπή του Ταμείου Εθνικής Άμυνας (ΔΕ/ΤΕΘΑ)
αποτελούμενη, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.4407/1929, όπως ισχύει με τις
αντικαταστάσεις δια του ΑΝ 478/1968, του άρθρου 1 του ΝΔ 132/1974, καθώς και
του άρθρου 12 του Ν.2448/96, από τους:
α. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο

Υπουργό
Πρόεδρο

Εθνικής

β. Χρήστο Σταϊκούρα

Υπουργό Οικονομικών

γ. Αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Φλώρο

Αρχηγό ΓΕΕΘΑ

δ. Αντιστράτηγο Χαράλαμπο Λαλούση

Αρχηγό ΓΕΣ

ε. Αντιστράτηγο Ευάγγελο Λύκο

Υπαρχηγό ΓΕΣ

στ. Αντιστράτηγο Νικόλαο Φλάρη

Επιτελάρχη ΓΕΣ

Άμυνας,

ως

ως μέλη και τον Ανχη (ΜΧ) Δημοσθένη Παπαδόπουλο, που ορίσθηκε με το υπ’
αρ. 11/27 Σεπ 18 Πρακτικό της ΔΕ/ΤΕΘΑ ως Γραμματέας της ΔΕ/ΤΕΘΑ, συνήλθε
σήμερα την 30/07/2020 και αφού έλαβε υπόψη:
(1) Τις διατάξεις του ν. 4407/1929 «Περί συστάσεως ΤΕΘΑ» και το
από 5/07-02-1930 εκτελεστικό τούτου Προεδρικό Διάταγμα, καθώς και τις διατάξεις
των τροποποιητικών Νόμων (Α΄ 316).
(2) Τις διατάξεις των άρθρων 38 και 39 του Π.Δ. 715/1979 «Περί
τρόπου ενέργειας των ΝΠΔΔ, προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει,
αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγμάτων ως και
εκτελέσεως εργασιών» (Α΄212).
(3)

Το άρθρο 19 του ν. 2386/1996 (Α΄ 43).

(3)

Το άρθρο 84 του ν. 3883/2010 (Α΄167).

(4) Την υπ’ αριθμ.:126/2019/Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Κορινθίων (ΑΔΑ:Ψ3ΕΝΩΛ7-ΗΤ1).
(5) Το από 01 Ιουλ 19 Πρωτόκολλο Συναντίληψης και Συνεργασίας
μεταξύ Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) και του Δήμου Κορινθίων.
(6) Την με Αρ.Πρωτ.:7491/03 Μαρ 20 Επιστολή του Δημάρχου του
Δήμου Κορινθίων.
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(7) Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
2.

Εγκρίνει και Αποφασίζει

α. Την προσωρινή κατά χρήση παραχώρηση τμήματος έκτασης 10
στρεμμάτων, στο βορειοδυτικό τμήμα του πρώην Στρατοπέδου «ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ», στον Δήμο Κορινθίων, για την κατασκευή αποκλειστικά αθλητικών
εγκαταστάσεων.
β. Η παραπάνω παραχώρηση πραγματοποιείται με βάση το άρθρο 84
του ν. 3883/2010 (Α΄ 167), τις διατάξεις του ν. 4315/2014 (Α΄ 269) και σύμφωνα με
τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:
(1) Ο Δήμος Κορινθίων θα ολοκληρώσει, εντός ευλόγου χρονικού
διαστήματος, το οποίο ορίζεται σε τρία (3) έτη από την υπογραφή του
Πρωτοκόλλου Συναντίληψης και Συνεργασίας, ήτοι μέχρι την 01 Ιουλ 22, την
πολεοδόμηση του συνόλου της έκτασης του πρώην Στρατοπέδου
«ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ», ιδιοκτησίας ΤΕΘΑ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και
σε διαρκή συνεργασία με το ΤΕΘΑ, προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη
αξιοποίηση του ακινήτου, επ’ ωφελεία και των δύο μερών.
(2) Εάν η πολεοδόμηση δεν ολοκληρωθεί εντός τριών (3) ετών από
την υπογραφή του Πρωτόκολλου Συναντίληψης και Συνεργασίας, τότε θα
ξεκινήσει η καταβολή ετήσιας αποζημίωσης για τη χρήση του παραχωρηθέντος
ακινήτου, η οποία θα είναι απαιτητή σε χρήμα από την ημερομηνία υπογραφής του
Πρωτόκολλου Παράδοσης - Παραλαβής των 10.000 τ.μ. και για όσο διάστημα θα
εκκρεμεί η έγκριση της πολεοδομικής Μελέτης.
(3) Η παραπάνω ετήσια αποζημίωση θα καταβάλλεται αδιάλειπτα
και μέχρι την ολοκλήρωση της πολεοδόμησης.
3.
Η
προς
παραχώρηση
έκταση,
εκ
του
Στρατοπέδου
«ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ», απεικονίζεται επακριβώς στο συνημμένο τοπογραφικό
διάγραμμα, το οποίο θα αποτελέσει αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
Πρακτικού.
4.
Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ του
διαδικτύου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.
Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

α. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
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(Το παρόν ανήκει στο υπ’ αριθμ. «8» /30-07-20 Πρακτικό της ΔΕ/ΤΕΘΑ)
Ακριβές Αντίγραφο

β. ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΕΘΑ

Δημοσθένης Παπαδόπουλος
Ανχης (ΜΧ)
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΛΩΡΟΣ
γ. ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΣ

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΑΛΟΥΣΗΣ
δ. ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΣ

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΚΟΣ
ε. ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ ΓΕΣ

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΛΑΡΗΣ

./.

