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Στο Άστρος και στο γραφείο της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Β.Κ., σήμερα την 1 Μαρτίου 2019 ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 12:30, συνήλθε σε Έκτακτη συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, ύστερα από την 

πρόσκληση με αριθμό 40/27-2-2019 της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε 

ή γνωστοποιήθηκε σε καθένα από τους Διοικητικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 3 της υπ’ αριθμό 43254/07 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 

και Αποκέντρωσης, (ΦΕΚ 1492 Β/17-08-2007), για τη συζήτηση του παρακάτω θέματος: 

 

Θέμα: Περί ενοικίασης κτιρίου και κατάρτισης των όρων της διακήρυξης 

δημοπρασίας για τις ανάγκες της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Β.Κ. 

 

Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά 

(7) μελών, βρέθηκαν τέσσερις (4) παρόντες. 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

Κούβαλη Γεωργία του 

Κωνσταντίνου 

Πρόεδρος Φούφα Αικατερίνη του 

Όθωνα 

Εκπρόσωπος Συλλόγου 

Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων 

με Ειδικές Ανάγκες 

Κολλαρετάκης 

Αριστείδης του 

Αντιπρόεδρος Παινέσης Γρηγόρης του 

Παναγιώτη 

Μέλος Μειοψηφίας 
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Χαραλάμπους 

Δράνιας Ιωάννης του 

Παναγιώτη 

Δημότης Καραμπάτσου Δήμητρα 

του Ηλία. 

Δημότης 

Κανατά Ξανθή του 

Παναγιώτη 

Δημότης   

 

 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και 

είπε τα παρακάτω: 

Όπως γνωρίζετε, η ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Β.Κ. υλοποιεί – μέσω της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. – τα 

κοινωνικά προγράμματα ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ και ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ και έχει την ευθύνη 

για την υλοποίηση των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.  

Η ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Β.Κ., όπως γνωρίζετε στεγάζετε προσωρινά στο πρώην Δημοτικό Σχολείο 

της Μελιγούς. Ο Δήμαρχος με το υπ’ αριθμ. 2103/27-2-2019 έγγραφό του μας ενημερώνει 

ότι πρέπει να προβούμε άμεσα σε διαδικασία εξεύρεσης χώρου για τη στέγαση του γραφείου 

μας, ώστε να καταστεί δυνατή η εκπόνηση των οριστικών μελετών για τη μετατροπή του σε 

«Πολυχώρο εκπαιδευτικών, κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων». Για τον λόγο αυτόν, 

προτείνω να προχωρήσουμε - με απόφαση του διοικητικού μας συμβουλίου - στη μίσθωση 

ακινήτου για τη  στέγαση των υπηρεσιών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του 

Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.  

Η μίσθωση αυτή θα διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ/τος 270/1981 και των διατάξεων 

των άρθρων 186 και 194 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ). 

   Για τον λόγο αυτόν, καλούμαστε να αποφασίσουμε για τη μίσθωση κτιρίου, τη 

διενέργεια μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση του, να καταρτίσουμε τους όρους 

καθώς και να συντάξουμε τη διακήρυξη της δημοπρασίας για την μίσθωση του ακινήτου, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 194 επίσης του Ν. 3463/2006 και του Π.Δ/τος 

270/1981.  

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις και σε εφαρμογή των διατάξεων του 

Π.Δ. 270/81 και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας απόφασή μας.  

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί – εφ’ όσον το Δ.Σ. αποφανθεί θετικά – θα είναι η 

παρακάτω:  

Αρχικά θα κληθούν οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους, 

προκειμένου τα προσφερόμενα ακίνητα να ελεγχθούν και να κριθούν από αρμόδια επιτροπή 

ελέγχου καταλληλότητας, πριν τη διεξαγωγή της δεύτερης φάσης του διαγωνισμού, κατά την 

οποία θα κατατεθούν οι μειοδοτικές προσφορές για την ανάδειξη του μισθωτή.  
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Η επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας αποτελείται από δύο Διοικητικούς Συμβούλους που 

θα οριστούν με απόφαση του Δ.Σ. και έναν Μηχανικό του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (έχουμε 

ζητήσει τον ορισμό του από τον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας). Στη συνέχεια η επιτροπή θα 

συγκροτηθεί με απόφαση της προέδρου της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Β.Κ. 

Στη δεύτερη φάση θα διενεργηθεί φανερή, προφορική μειοδοτική δημοπρασία, 

περιοριστικά μόνο μεταξύ των ιδιοκτητών των ακινήτων που  κρίθηκαν «κατάλληλα» από την 

αρμόδια επιτροπή.  

Τέλος, σε περίπτωση μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος (άγονος διαγωνισμός), εφαρμογή 

μπορεί να έχει το άρθρο 194 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) για την απ’ ευθείας μίσθωση με 

αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού μας Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την 

απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος εισηγήθηκε τους όρους της διακήρυξης της σχετικής 

δημοπρασίας και ζήτησε από το Δ.Σ. να προβεί στην επεξεργασία τους και τον ακριβή 

προσδιορισμό τους, σε εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 270/81 και του άρθρου 194 του Ν. 

3463/2006.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου, έλαβε υπόψη τις 

σχετικές διατάξεις, την υπ’ αριθμ. 74/2019 απόφαση Δημάρχου – με την οποίο ορίζεται η 

δημοτική υπάλληλος κα. Μαντά Αγγελική, με ειδικότητα ΤΕ Δομικών Έργων, για τη 

συγκρότηση της επιτροπής καταλληλότητας του κτιρίου που πρόκειται να μισθωθεί - και μετά 

από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ τα παρακάτω: 

1) Δέχεται την εισήγηση της προέδρου στο σύνολό της. 

2) Ορίζει επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας με Πρόεδρο τον κ. Κολλαρετάκη Αριστείδη, 

Γραμματέα την κα. Κανατά Ξανθή, Μηχανικό την κα. Μαντά Αγγελική και αναπληρωτή 

Προέδρου τον κ. Δράνια Ιωάννη και αναπληρωτή Γραμματέα τον κο. Παινέση 

Γρηγόριο.  

3) Ορίζει επιτροπή διενέργειας δημοπρασίας με Πρόεδρο την κα. Κούβαλη Γεωργία και 

μέλη τον κο. Δράνια Ιωάννη και τον κ. Παινέση Γρηγόριο. Αναπληρωτές μελών την κα. 

Φούφα Αικατερίνη και την κα. Κανατά Ξανθή.  

4) Καταρτίζει τους όρους και συντάσσει τη διακήρυξη και των δύο φάσεων της   

δημοπρασίας, για τη μίσθωση ακινήτου στο οποίο θα στεγασθούν οι υπηρεσίες της 

Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, όπως 

παρακάτω: 
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 ΦΑΣΗ  Α΄ 

      

 Η Πρόεδρος θα εκδώσει και δημοσιεύσει λεπτομερή διακήρυξη, σύμφωνα με τους όρους 

και τις προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης, με την οποία θα καλεί τους 

ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους, εντός προθεσμίας (20) 

είκοσι ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της διακήρυξης. 

 

 

Παράγραφος 1. 

 Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να προσέλθουν στο 

Δημοτικό σχολείο της Μελιγούς, όπου στεγάζεται η ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Β.Κ. (κα. Κούβαλη Γεωργία), 

οι ίδιοι ή νόμιμα εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι τους και να καταθέσουν τις προσφορές 

τους εντός της ανωτέρω οριζόμενης προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών από την ημέρα της 

δημοσίευσης της διακήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.   

 

Παράγραφος 2. 

     Ο φάκελος της εκδήλωσης ενδιαφέροντος – προσφοράς, θα πρέπει να περιέχει:  

1. Τα στοιχεία του ιδιοκτήτη,  

2. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα ιδιοκτησίας,   

3. Το τοπογραφικό διάγραμμα,  

4. Την  κάτοψη του ακινήτου από την οποία να αποδεικνύεται το συνολικό του εμβαδόν και  

5. Την Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ιδιοκτήτη με την οποία θα δεσμεύεται για την 

πραγματοποίηση των απαραίτητων διαρρυθμίσεων, σύμφωνα με τις υποδείξεις της 

ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Β.Κ., πριν την υπογραφή της σύμβασης, για την προσαρμογή του κτιρίου στις 

ανάγκες των υπηρεσιών της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Β.Κ.   

 

Παράγραφος 3. 

Το προς μίσθωση ακίνητο πρέπει να είναι κατάλληλα διασκευασμένο για γραφεία των 

υπηρεσιών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας και 

έτοιμο για εγκατάσταση των υπηρεσιών, να βρίσκεται εντός του οικισμού  Άστρους, έδρα του 

Δήμου και πλησίον του κτιρίου  όπου στεγάζεται το Δημαρχείο. 
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Παράγραφος 4. 

Το κτίριο πρέπει να είναι συνολικού εμβαδού μέχρι εξήντα (60) τ.μ., και να περιλαμβάνει 2 

τουαλέτες και  μία αποθήκη, να βρίσκεται σε ισόγειο για εύκολη πρόσβαση των ΑΜΕΑ, να 

είναι διαμπερές και να έχει δύο εξόδους, να διαθέτει σε λειτουργία, εσωτερικές εγκαταστάσεις 

ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης, θέρμανσης, αποχέτευσης, δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών 

και δικτύου κεντρικής - εσωτερικής τηλεφωνικής επικοινωνίας. Σε περίπτωση έλλειψης ή 

ανεπάρκειας των ανωτέρω υποδομών, αυτά θα κατασκευαστούν με ευθύνη του ιδιοκτήτη, 

σύμφωνα με την περίπτωση 5 της παρ. 2 της  Α΄ φάσης της παρούσης.   

 

 

Παράγραφος 5. 

Το προς μίσθωση ακίνητο πρέπει να είναι απολύτως ασφαλές και κατασκευαστικά 

νόμιμο.  

 

Παράγραφος 6. 

Ο ιδιοκτήτης ακινήτου με κατασκευαστικές ελλείψεις, είναι υποχρεωμένος να το 

παραδώσει έτοιμο προς χρήση εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μήνα από την 

ημερομηνία έγκρισης της μίσθωσης, αλλιώς αποκλείεται οριστικά και χωρίς καμία 

αποζημίωση. Σε κάθε περίπτωση θα προτιμηθούν κτίρια χωρίς κατασκευαστικές ελλείψεις.  

 

 

Παράγραφος 7. 

Η μίσθωση θα αρχίσει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης και θα λήξει μετά την 

πάροδο  τριετίας.  

 

 

Παράγραφος 8. 

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας θα μπορεί να 

εγκαταλείψει το ακίνητο και να λύσει μονομερώς τη σύμβαση, πριν λήξει η μίσθωση, εφ’ 

όσον αποκτηθεί ιδιόκτητο ακίνητο ή ακίνητα τα οποία θα μπορούν να καλύψουν τις 

στεγαστικές ανάγκες των υπηρεσιών της, χωρίς στην περίπτωση αυτή να παράγεται κανένα 

δικαίωμα και για κανένα προβαλλόμενο λόγο, στον ιδιοκτήτη του ακινήτου που έχει μισθώσει 

η ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Β.Κ. 
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Παράγραφος 9. 

 Οι προσφορές θα διαβιβαστούν οίκοθεν στην αρμόδια επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας  

που προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81, η οποία μετά από επιτόπια 

έρευνα θα αποφανθεί περί της καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων και περί του 

αν αυτά πληρούν τους όρους της διακήρυξης και θα συντάξει σχετική έκθεση εντός δέκα (10) 

ημερών από την παραλαβή τους. Η έκθεση μαζί με τους φακέλους των προσφορών θα 

επιστραφούν στη ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Β.Κ. (κα. Κούβαλη Γεωργία), η οποία θα μεριμνήσει για την 

ενημέρωση των ενδιαφερομένων.      

 

 

 

Παράγραφος 10. 

  Τα μέλη της επιτροπής ελέγχου καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων, 

ορίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο και από τον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας, σε ότι αφορά 

στο τρίτο μέλος αυτής. Η δε συγκρότηση αυτής θα γίνει με απόφαση της κας. Προέδρου της 

ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Β.Κ. 

 

Παράγραφος 11. 

Με διακήρυξη που θα εκδοθεί από την Πρόεδρο και θα περιλαμβάνει αυστηρώς τους 

όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης, θα καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να 

εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους, εντός προθεσμίας (20) είκοσι ημερών από 

την επομένη της ημερομηνίας δημοσίευσης αυτής.  

 

 

 

ΦΑΣΗ Β: 

 

 

Παράγραφος 1. 

Η δεύτερη φάση της δημοπρασίας, θα είναι φανερή, προφορική και μειοδοτική και θα 

γίνει στο πρώην Δημοτικό Σχολείο της Μελιγούς, στην αίθουσα που στεγάζεται η 

ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Β.Κ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, σε ημέρα και ώρα που θα καθοριστεί 

από την Πρόεδρο, η οποία θα καλέσει να λάβουν μέρος, μόνον τους  ιδιοκτήτες των οποίων 

ΑΔΑ: ΩΝΛΞΟΕΕΧ-8ΟΘ



τα ακίνητα κρίθηκαν «κατάλληλα», με τη διαδικασία της προηγούμενης φάσεως (Α). Η 

ειδοποίηση θα γίνει εγγράφως και θα κοινοποιηθεί με απόδειξη παραλαβής. 

 

 

Παράγραφος 2. 

Κριτήριο κατακύρωσης, γι’ αυτή τη φάση της δημοπρασίας, ορίζεται η οικονομικότερη 

προσφορά, δηλαδή το απαιτούμενο μηνιαίο μίσθωμα για ολόκληρο το ακίνητο. Οι 

υποβληθείσες προσφορές θα αφορούν σε συνολικό μηνιαίο μίσθωμα. Κάθε προσφορά 

πρέπει υποχρεωτικά να είναι  μικρότερη της προηγούμενης κατά (10) ευρώ τουλάχιστον. 

 

Παράγραφος 3 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, και εφ’ όσον το ακίνητο έχει κριθεί  

κατάλληλο από την αρμόδια επιτροπή, πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της 

δημοπρασίας, ως εγγύηση, γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου 

παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας, ποσού 

300,00€ ευρώ. 

 

Παράγραφος 4. 

Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον μειοδότη, η υποχρέωση δε αυτή, 

μεταβιβάζεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά 

τον τελευταίο μειοδότη. 

 

Παράγραφος 5. 

Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα αποζημίωσης λόγω της μη έγκρισης των 

πρακτικών της δημοπρασίας από το Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Β.Κ. 

 

 

Παράγραφος 6. 

Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την πρόσκλησή 

του για τον σκοπό αυτόν, να προσέλθει για τη σύνταξη και την υπογραφή της μισθωτικής 

σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που κατέβαλλε καταπίπτει υπέρ της Δημοτικής 

Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας χωρίς καμία διατύπωση ή 

απόφαση. Επίσης καταπίπτει η εγγύηση στην περίπτωση που παρέλθει άπρακτη προθεσμία 

της παρ. 6 της φάσεως Α, για την πραγματοποίηση των απαραίτητων διαρρυθμίσεων ή τη 

συμπλήρωση των κατασκευαστικών ελλείψεων της παρ. 4 της φάσεως Α. 
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Παράγραφος 7. 

Σε περίπτωση που μεταβιβαστεί το μισθωμένο ακίνητο, ο νέος ιδιοκτήτης αναλαμβάνει 

όλες τις υποχρεώσεις του πωλητή που απορρέουν από την παρούσα μίσθωση, ο δε πωλητής 

είναι υποχρεωμένος προτού μεταβιβαστεί το ακίνητο να γνωστοποιήσει εγγράφως στην 

επιχείρηση τα πλήρη στοιχεία του αγοραστή. 

 

Παράγραφος 8. 

 Οποιαδήποτε προσθήκη, διαμόρφωση ή εγκατάσταση εξοπλισμού ή αντικειμένων γίνει 

από τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, συμφωνείται ότι 

γίνεται επ’ ωφελεία της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, 

δικαιουμένου του τελευταίου να αφαιρέσει κάθε τέτοια εγκατάσταση που έγινε με έξοδά του 

και να αποδώσει το μίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε. 

 

 

Παράγραφος 9. 

Αυτός που θα αναδειχθεί μειοδότης βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις που 

αφορούν ή αναφέρονται στο μίσθωμα καθώς και με τα έξοδα δημοσίευσης του παρόντος 

διαγωνισμού. 

 

Παράγραφος 10. 

Σε περίπτωση που δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον και δεν υπάρχει αποτέλεσμα από την 

δημοπρασία, η μίσθωση του ακινήτου που έχει κριθεί κατάλληλο, θα γίνει με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου κατά τις διατάξεις του άρθρου 194 του Δ.Κ.Κ. 

 

Παράγραφος 11. 

                    Όλα τα έξοδα της δημοπρασίας θα βαρύνουν μονομερώς τον ιδιοκτήτη – 

εκμισθωτή. 

 

Παράγραφος 12. 

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου στις 

παρακάτω περιπτώσεις: 

1. Το αποτέλεσμα αυτής κριθεί ως ασύμφορο, ή λόγω σφάλματος κατά τη διενέργεια της 

δημοπρασίας. 
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2. Ο μειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας, καθώς και όταν, μετά 

την κοινοποίηση στον τελευταίο μειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της 

δημοπρασίας αποφάσεως, δεν προσέλθει αυτός εμπρόθεσμα για τη σύνταξη και 

υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης. Σε αυτήν την περίπτωση η επανάληψη της 

δημοπρασίας γίνεται σε βάρος του τελευταίου μειοδότη.  Η Επιχείρηση επιφυλάσσεται 

παντός νομίμου δικαιώματός της, προς αποκατάσταση κάθε ζημίας που τυχόν θα 

υποστεί από την μη υπογραφή της συμβάσεως εκ μέρους του εκμισθωτή. 

 

Παράγραφος 13. 

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη της Προέδρου, 

που θα αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακήρυξης.  

 

Παράγραφος 14 

Κατά τα λοιπά, ο  διαγωνισμός  διέπεται από τις διατάξεις περί ανοικτών δημοπρασιών,  

(Π.Δ/γμα 270/81). 

 

 

 
  Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών του 

Δ.Σ. 

  Η πρόεδρος  
 
 

Κούβαλη Γεωργία 
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