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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
             Αρ. Απόφ. 328/2021  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
       

Από το πρακτικό της 33/14-09-2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου 

 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη του από 20.08.2021 
πρακτικού της επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/1981 αναφορικά με τη 
«μίσθωση ακινήτου με σκοπό την στέγαση του Τμήματος Προμηθειών και 
Αποθήκης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Ωραιοκάστρου», κατακύρωση ή μη της δημοπρασίας, και εξουσιοδότηση ή μη 
του Δημάρχου για τις περαιτέρω ενέργειες και την υπογραφή της Σύμβασης. 
 

Στο Ωραιόκαστρο, σήμερα Τρίτη, 14 Σεπτεμβρίου 2021  και ώρα 10:30 (ώρα 
έναρξης), συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση σύμφωνα α) με την υπ’αριθμ.  343/2021 
Απόφαση Δημάρχου, β) 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 γ)με το 
Φ.Ε.Κ. 4054/τεύχος Β/04-09-2021, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου, 
ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 18.744/10-09-2021 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  
επτά (7), δηλαδή: 
 
                  Παρόντες             Απόντες 

 
1. Καρασαββίδης Δημήτριος  1. Τερζής Χρήστος 
2. Κανταρτζής Ευάγγελος  2. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος 
3. Λαζαρίδης Αριστείδης  
4. Καζαντζίδης Χαράλαμπος   
5. Ζάπρα Χριστίνα     
6. Σκαρλάτος Παντελής  
7. Τσακαλίδης Ηρακλής  

 
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 
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  ΜΕΣΑΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Απών 
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΓΙΑΪΛΑΤΖΟΓΛΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ Απών 
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ Απών 
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ Απών 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Απούσα 
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου Σταυρίδου 
Στέλλα.     
 
Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος έθεσε 
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής ένα (1) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης 
και ζήτησε την έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση του θέματος ως 
κατεπείγον και τα μέλη με την υπ' αριθμ. 322/2021 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα τη συζήτησή του. 
 
Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 5ο θέμα ημερήσιας διάταξης ανέφερε: 
 
Καλούμαστε να εγκρίνουμε το από 20.08.2021 πρακτικό της επιτροπής του άρθρου 1 
του Π.Δ. 270/1981 αναφορικά με "μίσθωση ακινήτου με σκοπό την στέγαση του 
Τμήματος Προμηθειών και Αποθήκης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Ωραιοκάστρου" , να κατακυρώσουμε τη δημοπρασία στον μειοδότη αυτής και 
να εξουσιοδοτήσουμε τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες και την υπογραφή της 
Σύμβασης. 
 
Το από 20-08-2021 πρακτικό της επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/1981 έχει ως 
εξής: 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Π.Δ. 270 / 1981  
για τη διεξαγωγή δημοπρασιών εκμίσθωσης, μίσθωσης και εκποίησης δημοτικών πραγμάτων έτους 2021 

 
 Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ωραιοκάστρου, λαμβάνοντας υπόψη την υπ' αριθ. 
9114/11.05.2021 (ΑΔΑ: ΨΖΙ7ΩΗΖ-ΘΜΔ) Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου 
με σκοπό την στέγαση του Τμήματος Προμηθειών και Αποθήκης της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Ωραιοκάστρου, συνήλθε σήμερα 20 Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 10:00 σε συνεδρίαση η Επιτροπή του αρθρ. 1 του Π.Δ. 270/1981 για τη διεξαγωγή 
δημοπρασιών εκμίσθωσης, μίσθωσης και εκποίησης δημοτικών πραγμάτων έτους 2021, 
 
Αποτελούμενη από τους: 

1. Παντελεήμονα Τσακίρη, Δήμαρχο Ωραιοκάστρου, ως Πρόεδρο, που ορίστηκε με την υπ' αριθ. 
268/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου,  

2. Σοφία Δημητριάδου, Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας - Δημοτική Σύμβουλο, ως μέλος, που 
ορίστηκε με την υπ' αριθ. 268/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, 

3. Ευάγγελο Χατζηαντωνίου, Δημοτικό Σύμβουλο, ως νόμιμο αναπληρωματικό μέλος, που 
ορίστηκε με την υπ' αριθ. 268/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
 

Γραμματέας της ως άνω επιτροπής, ορίστηκε με την υπ' αριθ. 14/1013/2021 Απόφαση Δημάρχου, ο 
Δημοτικός Υπάλληλος Πραξιτέλης Ζαχαριάδης, ο οποίος και τήρησε τα πρακτικά.  
 
 Προκειμένου να διεξάγει δημόσια, μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, στην οποία 
λαμβάνουν μέρος οι ενδιαφερόμενοι των οποίων τα ακίνητα έχουν κριθεί κατάλληλα κατά την Α' Φάση 
και συνεπώς μπορούν να συμμετάσχουν στη Β' Φάση. 
 Συνολικά εκδήλωσε ενδιαφέρον για την εκμίσθωση ακινήτου στον Δήμο ένας ιδιοκτήτης, η 
προσφορά του οποίου κρίθηκε κατάλληλη και ο ενδιαφερόμενος κλήθηκε στη σημερινή δημοπρασία.  
 
 Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της: 
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1. Την υπ' αριθ. 190/2020 (ΑΔΑ:6ΝΙΑΩΗΖ-ΕΡ1) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με τίτλο 
«Λήψη απόφασης για τη διενέργεια δημοπρασίας σχετικά με μίσθωση ή μη χώρου στέγασης 
του Γραφείου Προμηθειών του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών». 

2. Την υπ' αριθ. 166/2021 (ΑΔΑ: 6Ο2ΔΩΗΖ-ΦΩΚ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σε Ορθή 
Επανάληψη, με θέμα «Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό όρων δημοπρασίας 
μίσθωσης ακίνητου για στέγαση του Τμήματος Προμηθειών και Αποθήκης του Δήμου 
Ωραιοκάστρου». 

3. Την υπ' αριθ. 280/8104/2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 
4. Την υπ' αριθ. 9114/11.05.2021 (ΑΔΑ: ΨΖΙ7ΩΗΖ-ΘΜΔ) Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας 

Μίσθωσης Ακινήτου με σκοπό την στέγαση του Τμήματος Προμηθειών και Αποθήκης της 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ωραιοκάστρου, η οποία τοιχοκολλήθηκε στο 
Δημοτικό κατάστημα και δημοσιεύτηκε στο Πρόγραμμα Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του 
Δήμου. 

5. Την υπ' αριθ. 9193/11.05.2021 (ΑΔΑ: ΩΓΤ9ΩΗΖ-ΧΙΑ)  Περίληψη Διακήρυξης μειοδοτικής 
δημοπρασίας μίσθωσης ακίνητου με σκοπό την στέγαση του Τμήματος Προμηθειών και 
Αποθήκης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 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. 10320/25.05.2021 αίτηση του κου Ταξιάρχη Μπαρότση, η οποία είναι σύμφωνη 
με τις παρ. 4 & 5 του άρθρ. 4 της Διακήρυξης, και παραδόθηκε συνοδευόμενη από 
σφραγισμένο φάκελο ο οποίος περιείχε: 

1. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου στην οποία δηλώνεται ότι έλαβε γνώση των 
όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

2. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου στην οποία δηλώνεται ότι δεν έχει μεταβληθεί 
το ιδιοκτησιακό καθεστώς του ακινήτου κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, 
όπως επίσης ότι το ακίνητο είναι απαλλαγμένο από κάθε δουλεία και δεν υφίσταται 
καμία υποχρέωση του δήμου για ενδεχόμενες οφειλές αυτού προς οιονδήποτε. 

3. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου στην οποία δηλώνεται ότι ο ιδιοκτήτης 
αναλαμβάνει σε περίπτωση κατακύρωσης της δημοπρασίας σε αυτόν να εκτελέσει με 
δικές του δαπάνες τις όποιες διαρρυθμίσεις και εργασίες απαιτούνται ώστε να καταστεί 
λειτουργικό το ακίνητο, σύμφωνα με τη συνταχθείσα για αυτόν τον σκοπό μελέτη της 
Τεχνικής Υπηρεσίας. 

4. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. 
5. Αντίγραφο τίτλου κυριότητας, Πιστοποιητικό μεταγραφής του Υποθηκοφυλακείου 

Νεάπολης, Τόμος 295, Α/Α 448, 28/11/2005 
6. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου στην οποία δηλώνεται ότι το ακίνητο 

στερείται κανονισμού πολυκατοικίας. 
7. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας του ακινήτου, θεωρημένο από την αρμόδια 

Υπηρεσία Δόμησης. 
8. Αντίγραφα σχεδίων κατόψεων και τομών στεγασμένων χώρων σε κλίμακα 1:50 

θεωρημένα από μηχανικό.  
9. Βεβαίωση υπογεγραμμένη από δύο Πολ. Μηχανικούς, στην οποία βεβαιώνεται ότι 

το ακίνητο πληροί την πολεοδομική νομοθεσία και τις προδιαγραφές του 
κτιριοδομικού κανονισμού.  

10. Βεβαίωση υπογεγραμμένη από δύο Πολ. Μηχανικούς, στην οποία βεβαιώνεται ότι 
το ακίνητο δεν έχει υποστεί βλάβες από σεισμό, πυρκαγιά ή από άλλο εξωτερικό αίτιο.  

11. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου στην οποία δηλώνεται ότι θα προσκομίσει 
ηλεκτρολογικό σχέδιο το οποίο θα κοινοποιηθεί στον ΔΕΔΔΗΕ για την παροχή 
ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου. 

12. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), κατηγορίας από Α έως και Γ, όπως 
καθορίζεται στον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΦΕΚ 407/τ.Β΄/2010) 
σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του νόμου 4342/2015. 

7. Την υπ' αριθ. 192/10480/27.05.2021 (ΑΔΑ: ΨΨ2ΑΩΗΖ-8ΓΛ) Απόφαση του Δημάρχου 
Ωραιοκάστρου με θέμα: «Ορισμός Ομάδας Εργασίας για τη σύνταξη μελέτης διαρρύθμισης και 
λειτουργικότητας χώρου προς μίσθωση, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 9114/11.05.2021 
(ΑΔΑ:ΨΖΙ7ΩΗΖ-ΘΜΔ) Διακήρυξη». 

8. Την από 01.07.2021 Έκθεση της Επιτροπής της υπ' αριθ. 192/10480/27.05.2021 (ΑΔΑ: 
ΨΨ2ΑΩΗΖ-8ΓΛ) Απόφασης Δημάρχου Ωραιοκάστρου,  με Θέμα: «Πρόταση διαρρύθμισης 
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και λειτουργικότητας χώρου προς μίσθωση σύμφωνα με τις   προδιαγραφές του άρθρου 1ου της 
υπ' αριθ. 9115/11.05.2021 Διακήρυξης και τις ανάγκες του Τμήματος Προμηθειών και 
Αποθήκης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ωραιοκάστρου». 

9. Το από 26.07.2021 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 του κου Ταξιάρχη Μπαρότση κρίνεται 
κατάλληλο και πληροί τις προϋποθέσεις για την στέγαση του Τμήματος Προμηθειών και 
Αποθήκης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ωραιοκάστρου, σύμφωνα με 
τους όρους που καθορίστηκαν με την υπ' αριθ. 9114/11.05.2021 (ΑΔΑ: ΨΖΙ7ΩΗΖ-ΘΜΔ) 
Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου του Δημάρχου Ωραιοκάστρου, 
εφόσον ο ιδιοκτήτης προχωρήσει με δικές του δαπάνες, σε χρονικό διάστημα εντός δύο (2) 
μηνών από την υπογραφή του μισθωτηρίου, στις παρακάτω ενέργειες: 

1. Ενοποίηση χώρων - τακτοποίηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, 
για χρήση γραφείου, ώστε να καταστεί νόμιμος ο χώρος με συνολικό ενιαίο εμβαδό 
77,28 τ.μ.. 

2. Απότοκο του ανωτέρω καθίσταται η ανάγκη κατασκευής δεύτερου W.C. σε επαφή με 
το υπάρχον και δημιουργία κοινού προθαλάμου σύμφωνα με το επισυναπτόμενο 
σκαρίφημα της από 01.07.2021 Έκθεσης της Επιτροπής της υπ' αριθ. 
192/10480/27.05.2021 (ΑΔΑ: ΨΨ2ΑΩΗΖ-8ΓΛ) Απόφασης Δημάρχου Ωραιοκάστρου. 

3. Τοποθέτηση και σύνδεση δύο λεκανών αποχωρητηρίου ευρωπαϊκού τύπου στα W.C. 
και νιπτήρα πορσελάνης στον προθάλαμο, καθώς και του απαιτούμενου εξοπλισμού 
(καθρέπτης κτλ.). 

4. Δημιουργία πλήρους ηλεκτρολογικής εγκατάστασης με δεκατέσσερις (14) 
ρευματοδότες (7 γραμμές), δύο (2) γραμμές κατάλληλες για τοποθέτηση επίτοιχων 
κλιματιστικών (split units), μία γραμμή ενισχυμένη (κουζίνας), πέντε (5) γραμμών για 
τοποθέτηση φωτιστικών. 

5. Εγκατάσταση τεχνητού εξαερισμού (λόγω απουσίας παραθύρων), με δύο  ανεμιστήρες 
εξαερισμού και απαγωγής υγρασίας in line αθόρυβο, κατάλληλου και επαρκούς για το 
χώρο παροχής (σε m3/h). 

6. Συντήρηση λέβητα φυσικού αερίου και δικτύου θέρμανσης, σωληνώσεις, θερμαντικά 
σώματα (δοκιμαστική λειτουργία). 

7. Τοποθέτηση φωτιστικών ασφαλείας πάνω από τις δύο εξόδους  και δύο 
πυροσβεστήρων ξηρής σκόνης των έξι κιλών. 

8. Σύνδεση και επέκταση των υφιστάμενων δικτύων στο σύνολο των εγκαταστάσεων 
(ύδρευση - αποχέτευση - ηλεκτρολογικά). 

 Και εφόσον μετά το πέρας των ανωτέρω εργασιών προσκομίσει: 
1. Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.  
2. Φύλλου ελέγχου συντήρησης και ρύθμισης της εγκατάστασης φυσικού αερίου από 

αδειούχο εγκαταστάτη συντηρητή καυστήρων υγρών και αερίων καυσίμων. 
3. Πιστοποιητικό ηλεκτρολογικής εγκατάστασης από αδειούχο Ηλεκτρολόγο 

εγκαταστάτη «εφαρμογή νέας οδηγίας κατά ΕΛΟΤ HD 384». 
4. Ηλεκτρολογικό σχέδιο. 

10. Την συνημμένη στο από 26.07.2021 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 600,00 € (εξακοσίων ευρώ) ανά μήνα. 

11. Την υπ' αριθ. 16824/12.08.2021 Πρόσκληση του Δημάρχου Ωραιοκάστρου για συμμετοχή στη 
δημοπρασία. 

12. Το γεγονός ότι πριν την έναρξη της δημοπρασίας, ο ενδιαφερόμενος προσκόμισε στην 
Επιτροπή, Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι: 

1. Θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες εργασίες που επισημάνθηκαν με το από 26.07.2021 
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. 

2. Θα προσκομίσει τα επιπλέον απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά επισημάνθηκαν 
με το από 26.07.2021 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. 
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3. Θα παραδώσει το μίσθιο στη χρήση του Δήμου κατάλληλο και λειτουργικό, με 
μέγιστο χρονικό διάστημα παράδοσης τους δύο (2) μήνες από την υπογραφή του 
μισθωτηρίου.   

 
Κάλεσε τον ενδιαφερόμενο για να μειοδοτήσει. 
 

 Κατόπιν όλων των προαναφερομένων και αφού έληξε η προθεσμία υποβολής προσφορών ήτοι 
10:00 π.μ. ο Πρόεδρος εκφώνησε ότι καμία άλλη προσφορά δεν μπορεί να γίνει δεκτή. 
  
 Η μοναδική προσφορά είναι: 
  
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΣΟ σε € 
1. ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΜΠΑΡΟΤΣΗΣ 590,00 
 
 Σύμφωνα με τα παραπάνω τη μοναδική και χαμηλότερη τιμή προσφοράς προσέφερε ο κος 
Ταξιάρχης Μπαρότσης, η οποία είναι χαμηλότερη από το ανώτατο όριο προσφοράς, όπως αυτό 
καθορίστηκε σύμφωνα με την εμπιστευτική έκθεση εκτίμησης. Η προσφορά του ενδιαφερόμενου, 
κρίνεται συμφέρουσα. 
 
 Η κατακύρωση της δημοπρασίας θα γίνει με Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1στ του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του 
άρθρου 5 παρ.8 του ΠΔ 270/81. 
 

Ωραιόκαστρο, 20.08.2021 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βάσει των ανωτέρω σας καλώ να τοποθετηθείτε και να ψηφίσουμε σχετικά. 
 
 
Το λόγο πήρε ο κ. Σκαρλάτος Παντελής ο οποίος ανέφερε: «Σύμφωνα με το πρακτικό 
της αρμόδιας Επιτροπής το κτίριο δεν είναι έτοιμο. Πώς εμείς νομιμοποιούμαστε να 
συνάψουμε μισθωτήριο;  Υπήρχε αυτή η προϋπόθεση στη διακήρυξη να είναι ημιτελές 
το κτίριο; Προτείνω να αποσυρθεί το θέμα, μέχρι το κτίριο να πληροί τις προϋποθέσεις 
της προκήρυξης ειδάλλως καταψηφίζω». 
 
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Τσακαλίδης Ηρακλής ο οποίος ανέφερε: « Δεν είναι 
δυνατόν σήμερα να δεσμευόμαστε για να υπογράψουμε ένα συμβόλαιο, υπό την 
αίρεση πλήρωσης των υπολειπόμενων εργασιών. Επιπλέον το ακίνητο , όπως 
αναφέρει η Επιτροπή Αξιολόγησης, δεν έχει παράθυρα τη στιγμή που ο ΕΟΔΥ 
επιτάσσει τα δημόσια κτίρια να λειτουργούν με ανοικτά παράθυρα και όχι με αντλίες 
ανανέωσης αέρα. Τέλος δεν υπάρχει θύρα εξόδου κινδύνου. Για όλους αυτούς τους 
λόγους καταψηφίζω». 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΤΣΑΚΙΡΗΣ 

 
 
 
 
 

Ο ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ 
 

ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΜΠΑΡΟΤΣΗΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 

 ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ 

           Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ 

 

ΑΔΑ: ΨΜΑ1ΩΗΖ-5ΚΦ



6 
 

O Πρόεδρος απαντώντας ανέφερε ότι τηρήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία, ο 
μοναδικός υποψήφιος έχει προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση για όλες τις απαιτούμενες 
ενέργειες στις οποίες οφείλει να προβεί. Σε περίπτωση που δεν τις εκπληρώσει, η 
σύμβαση λύεται μονομερώς από το Δήμο, σύμφωνα με τα όσα ορίζει η σχετική 
διακήρυξη. Συνεχίζοντας κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 
 
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  

1. Την εισήγηση του Προέδρου. 
2. Τις απόψεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής. 
3. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
4. Το άρθρο 194 ν. 3463/2006. 
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981. 
7. Την υπ' αριθ. 190/2020 (ΑΔΑ:6ΝΙΑΩΗΖ-ΕΡ1) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
8. Την υπ' αριθ. 166/2021 (ΑΔΑ: 6Ο2ΔΩΗΖ-ΦΩΚ) Απόφαση Οικονομικής 

Επιτροπής σε Ορθή Επανάληψη 
9. Την υπ' αριθ. 280/8104/2021 (ΑΔΑ: ΩΤΡΨΩΗΖ-9ΗΡ) Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης. 
10. Την υπ' αριθ. 9114/11.05.2021 (ΑΔΑ: ΨΖΙ7ΩΗΖ-ΘΜΔ) Διακήρυξη Μειοδοτικής 

Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου. 
11.  Την υπ' αριθ. 9193/11.05.2021 (ΑΔΑ: ΩΓΤ9ΩΗΖ-ΧΙΑ)  Περίληψη Διακήρυξης 

μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακίνητου  
12. Την υπ' αριθ. 10320/25.05.2021 αίτηση του κου Ταξιάρχη Μπαρότση, η οποία 

είναι σύμφωνη με τις παρ. 4 & 5 του άρθρ. 4 της Διακήρυξης, και παραδόθηκε 
συνοδευόμενη από σφραγισμένο φάκελο ο οποίος περιείχε όλα τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά. 

8. Την υπ' αριθ. 192/10480/27.05.2021 (ΑΔΑ: ΨΨ2ΑΩΗΖ-8ΓΛ) Απόφαση του 
Δημάρχου Ωραιοκάστρου . 

13. Την από 01.07.2021 Έκθεση της Επιτροπής της υπ' αριθ. 
192/10480/27.05.2021 (ΑΔΑ: ΨΨ2ΑΩΗΖ-8ΓΛ) Απόφασης Δημάρχου 
Ωραιοκάστρου,   

14. Το από 26.07.2021 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. 

15. Την συνημμένη στο από 26.07.2021 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. 

16. Την υπ' αριθ. 16824/12.08.2021 Πρόσκληση του Δημάρχου Ωραιοκάστρου για 
συμμετοχή στη δημοπρασία. 

17. Την Υπεύθυνη Δήλωση που προσκόμισε ο ενδιαφερόμενος στην επιτροπή 
πριν την έναρξη της δημοπρασίας 

18. Την υπ’ αρ. 18360-07/09/2021 εισήγηση του Αντιδημάρχου Διοικητικών και 
Οικονομικών Υπηρεσιών & Δ.Ε. Ωραιοκάστρου 

 
 
 

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της, 
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Αποφασίζει Με Πλειοψηφία 
 
 
Α. Εγκρίνει το από 20-08-2021 πρακτικό της επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ. 
270/1981 αναφορικά με τη «μίσθωση ακινήτου με σκοπό την στέγαση του Τμήματος 
Προμηθειών και Αποθήκης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Ωραιοκάστρου». 
Β. Κατακυρώνει τη δημοπρασία για την μίσθωση του ακινήτου για τη στέγαση του 
Τμήματος Προμηθειών και Αποθήκης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Ωραιοκάστρου στον κ. Ταξιάρχη Μπαρότση με το ποσό των 590,00 ευρώ ως 
μηνιαίο μίσθιο. 
Γ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο, κ. Παντελεήμονα Τσακίρη, για τις περαιτέρω ενέργειες 
και την υπογραφή της μισθωτικής σύμβασης. 
 
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σκαρλάτος Παντελής και κ. Τσακαλίδης 
Ηρακλής καταψήφισαν. 

 
 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 328/2021 
 

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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