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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 
 
 

Της 9ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων               

της 22/2/2023 

 

 

ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων της 

αριθ. ΟΔΑΠ.ΓΔ/ΑΤΠΑΠ/1497/31-01-2023 διακήρυξης». 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σχετικά με το παραπάνω θέμα, έλαβε υπόψη την 

γραπτή εισήγηση του Προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης με αριθμό  

πρωτ.: ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΑΤΠΑΠ/2919/21-2-2022 η οποία αποτελεί αναπόσπαστο 

τμήμα του παρόντος πρακτικού και ενιαίο με αυτό σύνολο, καθώς και τις 

προφορικές διευκρινίσεις από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης κο. 

Πατσαρούχα Ηλία. 

 

Μετά την ανάπτυξη και διεξοδική συζήτηση του θέματος μεταξύ των 

μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη: 

1. τον ν. 4761/2020 «Αναδιοργάνωση του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και 

Απαλλοτριώσεων και μετονομασία του σε Οργανισμό Διαχείρισης και 

Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς 

στο εξωτερικό, ρυθμίσεις για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης και το μουσείο 

«Φοίβος Ανωγειανάκης» και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α΄ 248),  

2. τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 143),   

3. το ν.δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου 

Δικαίου» (ΦΕΚ Α΄ 204), 
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4. το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ Α΄ 

145), 

5. τον ν.4858/2021 «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των 

αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς» (ΦΕΚ Α΄220), 

6. την  υπ΄ αριθ. ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΑΤΠΑΠ/1497/31-1-2023 (ΑΔΑ : 6ΝΠΣ46ΜΖΜ4-

ΩΩΨ) Διακήρυξη, 

7. το υπ. αριθ. 8/16.02.2023 απόσπασμα πρακτικού της 8ης συνεδρίασης 

του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης 

Πολιτιστικών Πόρων. 

 

Αποδέχεται την εισήγηση και ομόφωνα αποφασίζει:  

Την έγκριση των κατωτέρω διευκρινίσεων επί των όρων της αριθ. 

ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΑΤΠΑΠ/1497/31-01-2023 διακήρυξης: 

• Σε περίπτωση που η απόδοση ενός μισθίου, το οποίο τυγχάνει μη 

ελεύθερο, καθυστερήσει για χρονικό διάστημα έως 6 μηνών ή/ και πλέον των 

6 μηνών, δεν θα οφείλεται μίσθωμα για το συγκεκριμένο μίσθιο του οποίου τη 

χρήση δεν είχε ο ανάδοχος για το εν λόγω χρονικό διάστημα μέχρι την 

απόδοσή του. Μίσθιο καταβάλλεται μετά την απόδοσή του και για τους μήνες 

λειτουργίας του μισθίου. 

• σύμφωνα με το άρθρο 19, οι φορείς θα πρέπει να διαθέτουν 

επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον κατά τα τελευταία έξι (6) έτη (2017-2022) 

στη λειτουργία 10 τουλάχιστον, δηλαδή να λειτουργούν σε κάθε έτος, από το 

2017 έως και το 2022, τουλάχιστον 10 καταστήματα. 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΔΙΒΑΡΗ – ΒΑΛΑΚΟΥ                                                            

ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΗΡΙΝΗΣ, Μέλος. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΡΛΑΜΠΑΣ, Μέλος. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΑΡΙΤΑΤΟΥ, Μέλος. 

ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΑΝΑΣΟΥ, Μέλος. 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, Μέλος. 
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ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

 

ΕΥΑΓΓ. ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ 
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