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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
      Αρ. Απόφ. 157/2021  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
       

Από το πρακτικό της 14/26-04-2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου 

 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με α) την έγκριση ή μη του από 23-04-2021 
πρακτικού της Επιτροπής του άρθρου 1 του ΠΔ 270/1981 αναφορικά με τη 
«μίσθωση ακινήτου για αποθήκευση προμηθειών και ανταλλακτικών 
μηχανογραφικού εξοπλισμού Δήμου Ωραιοκάστρου» β)  την κατακύρωση ή μη 
δημοπρασίας και γ) την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για τις περαιτέρω 
ενέργειες και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 
 

Στο Ωραιόκαστρο, σήμερα Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021  και ώρα 12:00 (ώρα 
έναρξης), συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση σύμφωνα α) με το άρθρο 10 της από 11-
3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 ν. 
4682/2020 (Α' 76) και β) με τις Α.Π. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 
40/209/30/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ),  163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: 
Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) , Α.Π. 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9), Α.Π. 
426/77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), Α.Π.136/22080/30-11-2020 και 
Α.Π. ΔΙΔΑΔ/Φ.65/138/οικ. 22959/14-12-2020 (ΑΔΑ: 60ΝΣ46ΜΤΛ6-Α1Χ), 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/139/οικ.431/11-01-2021 (ΑΔΑ: 9ΣΥΡ46ΜΤΛ6-4ΧΣ) και 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/140/οικ.1031/20-01-2021 (ΑΔΑ: ΨΒ3Τ46ΜΤΛ6-ΩΝ1) Εγκυκλίους του 
Υπουργείου Εσωτερικών, την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.8378/05-02-2021(ΦΕΚ 454/Β/ 5-2-
2021), την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ. 2605/11-02-2021 (ΑΔΑ: 9ΣΦΕ46ΜΤΛ6-ΞΑ4) και την  
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/156/οικ.6988/20-04-2021(ΑΔΑ:Ψ2ΛΟ46ΜΤΛ-ΔΘΦ) Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου, ύστερα 
από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8050/22-04-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου.   
 
Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη και με τη χρήση της υπηρεσίας 
τηλεδιασκέψεων e:Presence.gov.gr του ΕΔΥΤΕ. 
 
Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη, συμμετείχαν τα  
οκτώ (8), δηλαδή: 
 
                  Παρόντες             Απόντες 

 
1. Καρασαββίδης Δημήτριος  1. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος 
2. Ζιακούλης  Ηλίας      
3. Λαζαρίδης Αριστείδης   
4. Καζαντζίδης Χαράλαμπος  
5. Μαρμαρίδης Σταύρος  
6. Τερζής Χρήστος  
7. Σκαρλάτος Παντελής  
8. Τσακαλίδης Ηρακλής  
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Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του 
ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 οι Πρόεδροι 
των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου: 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
 
  ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΤΣΑΛΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Απών 
  ΛΗΤΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Απών 
  ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Απών 
  ΜΕΣΑΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Απών 
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΓΙΑΪΛΑΤΖΟΓΛΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ Απών 
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ Απών 
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ Απών 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Απούσα 
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Πρόεδρος του Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω κ. Άγγελος Πανούσης 
αλλά δεν παρευρέθηκε. 
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου Σταυρίδου 
Στέλλα.   
 
Πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος έθεσε 
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής πέντε (5) θέματα εκτός ημερήσιας 
διάταξης και ζήτησε την έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των 
θεμάτων ως κατεπείγοντα και τα μέλη με την υπ' αριθμ. 153/2021 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα τη συζήτησή τους. 
 
Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 4ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ανέφερε: 
 
Με την υπ’αριθμ. πρωτ. 8127/23-04-2021 εισήγησή του ο Αντιδήμαρχος Ψηφιακής 
Πολιτικής και Νέας Γενιάς μας παραθέτει τα εξής: 
 
‘ΘΕΜΑ: Μίσθωση χώρου στέγασης για την αποθήκευση προμηθειών και ανταλλακτικών μηχανογραφικού 
εξοπλισμού. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη: 
 
1. Την υπ' αριθ. 123/2020 (ΑΔΑ: ΨΞΞΚΩΗΖ-ΞΗ9) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με τίτλο «Λήψη 
απόφασης για τη διενέργεια δημοπρασίας σχετικά με μίσθωση ή μη χώρου στέγασης προμηθειών και 
ανταλλακτικών μηχανογραφικού εξοπλισμού». 
2. Την υπ' αριθ. 36/2021 (ΑΔΑ: 6ΓΒΦΩΗΖ-ΡΒ1) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με θέμα «Λήψη απόφασης 
σχετικά με την έγκριση ή μη επανακαθορισμού όρων δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για αποθήκευση 
προμηθειών και ανταλλακτικών μηχανογραφικού εξοπλισμού του Δήμου Ωραιοκάστρου». 
3. Την υπ' αριθ. 103/5219/2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 
4. Την υπ' αριθ. 5229/16.03.2021 Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακίνητου με σκοπό την 
αποθήκευση προμηθειών και ανταλλακτικών μηχανογραφικού εξοπλισμού του Δήμου Ωραιοκάστρου, του 
Δημάρχου Ωραιοκάστρου, η οποία τοιχοκολλήθηκε στο Δημοτικό κατάστημα και δημοσιεύτηκε στο Πρόγραμμα 
Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Δήμου. 
5. Την υπ' αριθ. 5232/16.03.2021 Περίληψη Διακήρυξης μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακίνητου με σκοπό 
την αποθήκευση προμηθειών και ανταλλακτικών μηχανογραφικού εξοπλισμού του Δήμου Ωραιοκάστρου, του 
Δημάρχου Ωραιοκάστρου, η οποία τοιχοκολλήθηκε στο Δημοτικό κατάστημα και δημοσιεύτηκε στο Πρόγραμμα 
Διαύγεια, στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον τύπο. 
6. Την υπ' αριθ. 6019/24.03.2021 Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της κυρίας Δήμητρας Φραντζανά, όπως και 
τα συνημμένα αυτής δικαιολογητικά συμμετοχής, ήτοι: 

1. Ταυτότητα (φωτοαντίγραφο). 
2. Αποδεικτικά κυριότητας: 
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i. Διανομή χώρων αντιπαροχής προ πάσης ανεγέρσεως οικοδομής και σύστασης διαιρεμένης ιδιοκτησίας, 
ii. Πρακτικό Δημοσίευσης ιδιόγραφης Διαθήκης, 
iii. Δήλωση αποδοχής κληρονομιάς, 

3. Υπεύθυνη δήλωση, ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι αποδέχεται αυτούς πλήρως και 
ανεπιφύλακτα. 
4. Υπεύθυνη δήλωση ότι το προσφερόμενο ακίνητο είναι απαλλαγμένο από κάθε δουλεία και δεν υφίσταται 
καμία υποχρέωση του δήμου για ενδεχόμενες οφειλές αυτού προς οιονδήποτε. 
5. Άδεια οικοδομής. 
6. Τοπογραφικό διάγραμμα. 

7. Το από 26.03.2021 πρακτικό της Επιτροπής του αρθρ. 7 του Π.Δ. 270/1981 για τον έλεγχο (καταμέτρηση και 
εκτίμηση) των ακινήτων ή κινητών προς μίσθωση ή εκποίηση ή αγορά έτους 2021, σύμφωνα με το οποίο, το 
προσφερόμενο ακίνητο της κας Δήμητρας Φραντζανά κρίνεται κατάλληλο και πληροί τις προϋποθέσεις για την 
αποθήκευση των προμηθειών και ανταλλακτικών μηχανογραφικού εξοπλισμού του Δήμου, σύμφωνα με τους 
όρους που καθορίστηκαν με την υπ'αριθ. 5229/16.03.2021 Διακήρυξη του Δημάρχου Ωραιοκάστρου, 
8. Την συνημμένη στο από 26.03.2021 πρακτικό της Επιτροπής του αρθρ. 7 του Π.Δ. 270/1981 για τον έλεγχο 
(καταμέτρηση και εκτίμηση) των ακινήτων ή κινητών προς μίσθωση ή εκποίηση ή αγορά έτους 2021 
εμπιστευτική έκθεση εκτίμησης, σύμφωνα με την οποία εκτιμήθηκε η μισθωτική αξία του προσφερόμενου 
ακινήτου και καθορίστηκε ως ανώτατο όριο προσφοράς το ποσό των 270 (διακοσίων εβδομήντα) €. 
9. Την υπ' αριθ. 7960/21.04.2021 Πρόσκληση του Δημάρχου Ωραιοκάστρου για συμμετοχή στη δημοπρασία. 
 

Σας διαβιβάζουμε το από 23.04.2021 Πρακτικό της Επιτροπής του αρθρ. 1 του Π.Δ. 270/1981 για τη 
διεξαγωγή δημοπρασιών εκμίσθωσης, μίσθωσης και εκποίησης δημοτικών πραγμάτων έτους 2021. 

Είναι επιτακτική ανάγκη να ληφθεί άμεσα Απόφαση κατακύρωσης η μη της μίσθωσης από την Ο.Ε., 
καθώς οι ανάγκες αποθήκευσης προμηθειών και ανταλλακτικών μηχανογραφικού εξοπλισμού χρήζουν άμεσης 
κάλυψης, καθώς έχει πραγματοποιηθεί προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού, ο όγκος του οποίου είναι αρκετά 
μεγάλος και χρειάζεται αντίστοιχος αποθηκευτικός χώρος για τη στέγασή του. 
 

Παρακαλώ για την εισαγωγή θέματος εκτός Ημερησίας Διάταξης, στη συνεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής με τίτλο: «Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη του από 23.04.2021 πρακτικού της επιτροπής 
του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/1981 αναφορικά με τη "μίσθωση ακινήτου για αποθήκευση προμηθειών και 
ανταλλακτικών μηχανογραφικού εξοπλισμού Δήμου Ωραιοκάστρου", κατακύρωση ή μη της δημοπρασίας, και 
εξουσιοδότηση ή μη του Δημάρχου για τις περαιτέρω ενέργειες και την υπογραφή της Σύμβασης». 
 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος ανέφερε: 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα α)ανωτέρω καθώς και β) το από 23.04.2021 πρακτικό της 
επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/1981 αναφορικά με τη "μίσθωση ακινήτου για 
αποθήκευση προμηθειών και ανταλλακτικών μηχανογραφικού εξοπλισμού Δήμου 
Ωραιοκάστρου" , σύμφωνα με το οποίο η μοναδική και χαμηλότερη τιμή προσφοράς 
κατατέθηκε από την κα Δήμητρα Φραντζανά (265,00 ευρώ μηνιαίως) σας καλώ να 
ψηφίσουμε σχετικά. 
 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  
1. Την εισήγηση του Προέδρου.  
2. Τις απόψεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής. 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.  
4. Την υπ' αριθ. 123/2020 (ΑΔΑ: ΨΞΞΚΩΗΖ-ΞΗ9) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. 
5. Την υπ' αριθ. 36/2021 (ΑΔΑ: 6ΓΒΦΩΗΖ-ΡΒ1) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.  
6. Την υπ' αριθ. 103/5219/2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 
7. Την υπ' αριθ. 5229/16.03.2021 Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακίνητου με 

σκοπό την αποθήκευση προμηθειών και ανταλλακτικών μηχανογραφικού εξοπλισμού του 
Δήμου Ωραιοκάστρου. 

8. Την υπ' αριθ. 5232/16.03.2021 Περίληψη Διακήρυξης μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης 
ακίνητου με σκοπό την αποθήκευση προμηθειών και ανταλλακτικών μηχανογραφικού 
εξοπλισμού του Δήμου Ωραιοκάστρου. 

9. Την υπ' αριθ. 6019/24.03.2021 Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της κυρίας Δήμητρας 
Φραντζανά και τα συνημμένα αυτής δικαιολογητικά συμμετοχής. 

10. Το από 26.03.2021 πρακτικό της Επιτροπής του αρθρ. 7 του Π.Δ. 270/1981 για τον έλεγχο 
(καταμέτρηση και εκτίμηση) των ακινήτων ή κινητών προς μίσθωση ή εκποίηση ή αγορά έτους 
2021, σύμφωνα με το οποίο, το προσφερόμενο ακίνητο της κας Δήμητρας Φραντζανά κρίνεται 
κατάλληλο και πληροί τις προϋποθέσεις για την αποθήκευση των προμηθειών και 
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ανταλλακτικών μηχανογραφικού εξοπλισμού του Δήμου, σύμφωνα με τους όρους που 
καθορίστηκαν με την υπ'αριθ. 5229/16.03.2021 Διακήρυξη του Δημάρχου Ωραιοκάστρου, 

11. Την συνημμένη στο από 26.03.2021 πρακτικό της Επιτροπής του αρθρ. 7 του Π.Δ. 270/1981 
για τον έλεγχο (καταμέτρηση και εκτίμηση) των ακινήτων ή κινητών προς μίσθωση ή εκποίηση 
ή αγορά έτους 2021 εμπιστευτική έκθεση εκτίμησης, σύμφωνα με την οποία εκτιμήθηκε η 
μισθωτική αξία του προσφερόμενου ακινήτου και καθορίστηκε ως ανώτατο όριο προσφοράς το 
ποσό των διακοσίων εβδομήντα  ευρώ . 

12. Την υπ' αριθ. 7960/21.04.2021 Πρόσκληση του Δημάρχου Ωραιοκάστρου για συμμετοχή στη 
δημοπρασία. 

13. Την υπ’αριθμ. πρωτ.8127/23-04-2021 εισήγηση του Αντιδημάρχου Ψηφιακής Πολιτικής &   
Νέας Γενιάς. 

14. Το από 23-04-2021 πρακτικό της επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/1981 αναφορικά με τη 
"μίσθωση ακινήτου για αποθήκευση προμηθειών και ανταλλακτικών μηχανογραφικού 
εξοπλισμού Δήμου Ωραιοκάστρου". 

 
 και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών,  

 
 

Αποφασίζει ομόφωνα 
 
 
Α. Εγκρίνει το από 23-04-2021 πρακτικό της επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ. 
270/1981 αναφορικά με τη "μίσθωση ακινήτου για αποθήκευση προμηθειών και 
ανταλλακτικών μηχανογραφικού εξοπλισμού Δήμου Ωραιοκάστρου", το οποίο 
επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 
 
Β. Κατακυρώνει τη δημοπρασία για τη "μίσθωση ακινήτου για αποθήκευση 
προμηθειών και ανταλλακτικών μηχανογραφικού εξοπλισμού Δήμου Ωραιοκάστρου", 
στη κα Δήμητρα Φραντζανά με συνολικό ποσό μηνιαίου μισθώματος 265,00 ευρώ 
σύμφωνα με την υποβληθείσα προσφορά της και σύμφωνα με τα όσα ορίζει η 
5229/16-03-2021 σχετική Διακήρυξη. 
 
Γ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες και την υπογραφή της 
σχετικής σύμβασης. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 157/2021 
 

Μετά την εξάντληση των θεμάτων ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης. 
 
 
 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ  
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