
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΛΗΣ  
Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων  
133 43 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ  
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Υπ’ Αριθμόν 1 
στις 31 Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 

 
Παρόντες: ΛΕΩΝΑΚΗΣ Στέργιος, ΜΑΝΑΦΑΣ Αλέξανδρος, ΠΑΠΠΟΥΣ Χρήστος 
 
Διαπιστωμένης της απαρτίας (παρόντα 3 από τα 3 μέλη) από τον Πρόεδρο της 
Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας κ. Στέργιο Λεωνάκη, αρχίζει η συνεδρίαση.  
 
 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………  
Θέμα : Λήψη απόφασης περί έγκρισης του Πρακτικού της Επιτροπής Προμηθειών 
για την κατακύρωση της προσφοράς μετά από δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου  
………………………………………………………………………………………………………………………………….  
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, κ. Στέργιος Λεωνάκης, έχοντας 
υπόψη:  
 
1. Την υπ’ Αριθμόν 2 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης. 

2. Την υπ’ Αριθμ. Πρωτ.:2536/Φ23 -28/07/2020 Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας 

Μίσθωσης Ακινήτου. 

3. Την υπ’ Αριθμόν 1 Απόφαση της Επιτροπής Προμηθειών. 
 
4. Τους όρους της Προσφοράς του κ. Οδυσσέα Παπαλεξανδρή, εξουσιοδοτημένου μεσίτη από 
τις ιδιοκτήτριες, κυρία Αμαλία Βακάλη με ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του δημοπρατούμενου 
ακινήτου 25%, και κυρία Χριστίνα Παπαλεξανδρή ,έτερη ιδιοκτήτρια, με ποσοστό 
συνιδιοκτησίας επί του ακινήτου 75%. 
 
Αφού έλαβε υπόψιν και το υπ’ Αριθμόν 1 Πρακτικό Απόφασης της Επιτροπής Προμηθειών, για 
την κατακύρωση της προσφοράς μετά από δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου στον ένα και 
μοναδικό προσφερόμενο κ. Οδυσσέα Παπαλεξανδρή, εξουσιοδοτημένο από τις ιδιοκτήτριες 
κυρία Αμαλία Βακάλη με ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του ακινήτου 25% και κυρία Χριστίνα 
Παπαλεξανδρή με ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του ακινήτου 75%, εισηγήθηκε προς τα μέλη 
της επιτροπής την έγκριση της εν λόγω απόφασης. 
 
Μετά από διαλογική συζήτηση τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής αποφασίζουν ομόφωνα και 

εγκρίνουν την απόφαση κατακύρωσης της Επιτροπής Προμηθειών  για τη μίσθωση του 

ακινήτου που βρίσκεται στην Οδό Λιοσίων 117, Αθήνα, προσφερόμενο από τον κ. Οδυσσέα 

Παπαλεξανδρή. 

Επιπλέον, με την παρούσα απόφαση: 
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Α) Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος και ο Ταμίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης για την 

ανάληψη δαπάνης: 

1. ποσού 843,20 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%,  που θα καταβληθεί για μεσιτική αμοιβή  

στον κ. Οδυσσέα Παπαλεξανδρή, ως  εξουσιοδοτημένου μεσίτη του ακινήτου ,από τις 

ιδιοκτήτριες κυρία Αμαλία Βακάλη με ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του ακινήτου 25% και κυρία 

Χριστίνα Παπαλεξανδρή με ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του ακινήτου 75%  . 

2. ποσού 800 €, που θα καταβληθεί  για εγγύηση του ακινήτου και  

3. ποσού 704,48 € συμπεριλαμβανομένου χαρτοσήμου 3,6%  που θα καταβληθεί σύμφωνα με 

τα κατωτέρω: 

 - με ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του ακινήτου 25% στην κυρία Αμαλία Βακάλη, 

ιδιοκτήτρια του ακινήτου, ήτοι 200€ για εγγύηση και 176,12 € για το πρώτο μίσθωμα  και  

- με ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του ακινήτου 75%  στην κυρία Χριστίνα 

Παπαλεξανδρή, έτερη  ιδιοκτήτρια του ακινήτου, ήτοι 600€ για εγγύηση και 528,36€ για το 

πρώτο μίσθωμα.  

Β) Εξουσιοδοτείται ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης κ. Λεωνάκης Στέργιος  για 

την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού μεταξύ της Ομοσπονδίας και του 

εξουσιοδοτημένου μεσίτη του ακινήτου. 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, η συνεδρίαση λύεται και υπογράφεται το παρόν πρακτικό. 

 

Ο Πρόεδρος        Τα μέλη 

  

Στέργιος Λεωνάκης      Χρήστος Παππούς 

        Αλέξανδρος Μανάφας  
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