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Αριθμός Πρακτικού 39 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 6-9-2022 

 

        Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο 

Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σπυρίδωνα Πλατή, Αντιδήμαρχο Οικονομικών, 

3)Σπυρίδωνα Ζαχαριά, Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, Κοινωνικής Προστασίας και 

Αλληλεγγύης, 4)Αντώνιο Κυριαζή, Δημοτικό Σύμβουλο, 5)Γεώργιο Πούρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 

6)Αλέξανδρο Πνευματικό, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Νικόλαο Σταυρέλη, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Ανδρέα 

Ζώγκο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως τακτικά μέλη, 

σύμφωνα με τις α)με αριθμό 4/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2022 – 2023, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την 

υπ΄αριθ.πρωτ. 5177/14-1-2022 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, και β)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 399/7-1-2022 

απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συvεδρίασε, μέσω τηλεδιάσκεψης και σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022 τεύχος α΄), σήμερα την 6η Σεπτεμβρίου 2022, 

ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. 

πρωτ. 37420/2-9-2022 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα 

σε κάθε έvα από τα μέλη της (τακτικά και αναπληρωματικά), για vα συζητήσει και vα πάρει 

απoφάσεις για τα θέματα  της ημερήσιας διάταξης. 

        Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

        1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Πλατής Σπυρίδων, 3)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 4)Πούρος 

Γεώργιος, 5)Πνευματικός Αλέξανδρος. 

 Α π ό ν τ ε ς  

        1)Πιέτρης Τιμολέων (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Κυριαζή Αντώνιο, συνδέθηκε κατά τη 

συζήτηση του 3ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 2)Σταυρέλης Νικόλαος (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση 

του 3ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 3)Ζώγκος Ανδρέας, 4)Κορδώσης Χρήστος (συνδέθηκε κατά τη 

συζήτηση του 7ου θέματος ημερήσιας διάταξης).   

 

         Στην συνεδρίαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 75 του 

Ν.3852/2010, προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου 

Κορινθίων. 

         Ουδείς εξ αυτών, συνδέθηκε. 
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          Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.     

          ΑΠΟΦΑΣΗ 531η: Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Καθορισμός 

όρων διακήρυξης δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου στην Κοινότητα Γαλατακίου Δήμου 

Κορινθίων για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου», θέτει υπ’όψιν της Οικονομικής Επιτροπής την 

υπ’αριθμ.16/133/2020  Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η μίσθωση ακινήτου 

στην Δ.Κ. Γαλατακίου για την στέγαση υπηρεσιών του Δήμου  και λέει ότι η Οικονομική Επιτροπή, 

σύμφωvα με τις διατάξεις της περ. ε της παρ. 1 τoυ άρθρoυ 72 του Ν.3852/2010, του άρθρου 192 του 

Ν.3463/2006, και αυτές τoυ Π.Δ. 270/81, θα πρέπει vα καθoρίσει τoυς όρoυς διακήρυξης διενέργειας 

δημοπρασίας για τηv αvωτέρω μίσθωση. 

         Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλoγικής συζήτησης μέσω τηλεδιάσκεψης και έχovτας 

υπ’όψιν την εισήγηση του Προέδρου, την υπ’αριθμ.16/133/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 

Κορινθίων, τις διατάξεις της περ.ε της παρ.1 τoυ άρθρoυ 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, του 

άρθρου 192 του Ν.3463/2006, όπως ισχύει και αυτές τoυ Π.Δ. 270/81, όπως ισχύει, 

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

       Α.-  Καθορίζει τους όρους διακήρυξης φανερής, προφορικής, μειοδοτικής δημοπρασίας για 

την μίσθωση ακινήτου στην Κοινότητα Γαλατακίου Δήμου Κορινθίων για τη στέγαση υπηρεσιών του 

Δήμου Κορινθίων, ως εξής: 

                                                                        Διακηρύττει: 

Δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου από το Δήμο μας, στο 

οποίο θα στεγαστούν υπηρεσίες του Δήμου Κορινθίων στην Δημοτική Κοινότητα Γαλατακίου και 

καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) 

ημερών από την δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης, ήτοι έως και ….-…-2022. 

 

1) Περιγραφή του μισθίου 

Το μίσθιο πρέπει να βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Γαλατακίου σε κεντρικό σημείο επί της 

οδού Επιδαύρου, να έχει εμβαδό 120τ.μ. έως 200τ.μ., το οποίο είτε θα είναι ένα ακίνητο, που θα 

χωρίζεται σε δύο χώρους ανεξάρτητους μεταξύ τους, είτε θα είναι δύο διαφορετικά ακίνητα 

συνεχόμενα, όμορα και εφαπτόμενα, να διαθέτει χώρο στάθμευσης και ράμπα για ΑΜΕΑ.  Το 

ακίνητο θα μπορεί να είναι ισόγειο ή όροφος, με την προϋπόθεση να είναι προσβάσιμο από ΑΜΕΑ.  

Ως προς τους χώρους υγιεινής θα πρέπει να διαθέτει WC.  Ως προς τη θέρμανση και ψύξη το υπό 

μίσθωση ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει είτε σταθερή εγκατάσταση αυτόνομης κεντρικής θέρμανσης 

και χωριστή εγκατάσταση κλιματισμού (ψύξης), είτε κινητή εγκατάσταση ψύξης – θέρμανσης.  Να είναι 

απολύτως έτοιμο για την εγκατάσταση των νέων υπηρεσιών του Δήμου εντός ενός (1) μήνα από την 

υπογραφή του σχετικού μισθωτήριου συμφωνητικού και θα διαμορφωθεί εσωτερικά σύμφωνα με της 

ανάγκες λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του ιδιοκτήτη. 
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2) Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας 
 

Η δημοπρασία διεξάγεται σε δύο φάσεις ως εξής:  

Α. Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι προσφορές ενδιαφέροντος  κατατίθενται στο 

Δήμο και στην συνέχεια η αρμόδια δημοτική υπηρεσία τις αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρου 

7 του Π.Δ . 270/81, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητος των 

προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας 

διακήρυξης.  Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως 

των προσφορών.  Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.  Η 

έκθεση αξιολόγησης, μαζί με τις προσφορές ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στον Δήμο, ο οποίος 

την κοινοποιεί  σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον.  

Β. Διενέργεια δημοπρασίας. Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της 

δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος σε αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα 

ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά την διαδικασία της πρώτης φάσης. Κατά την διενέργεια της 

δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό, το οποίο μετά την λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται 

από τον μειοδότη.  

3) Δικαίωμα αποζημίωσης 

Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από την μη έγκριση των 

πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου ή της διοικητικής αρχής που έχει 

αντίστοιχη αρμοδιότητα.  

4) Σύμβαση  

Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που 

ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή 

εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει για την σύνταξη και υπογραφή της 

σύμβασης, προσκομίζοντας και πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του υπό μίσθωση ακινήτου.  

Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του, ο οποίος ευθύνεται για το μεγαλύτερο τυχόν 

οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης. 

Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι 

καταρτίστηκε οριστικά.  

5) Διάρκεια Μίσθωσης 
 
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε δώδεκα (12) έτη από την ημερομηνία υπογραφής του 

συμφωνητικού.  Σαv μηvιαίo μίσθωμα oρίζεται και θα καταβάλεται τo πoσό της πρoσφoράς τoυ 

τελευταίoυ μειοδότη χωρίς αναπροσαρμογή. 

6) Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος 
 

Η πληρωμή του μισθώματος θα γίνεται στο τέλος κάθε μήνα με έκδοση σχετικού χρηματικού 

εντάλματος στο όνομα του ιδιοκτήτη. 

7) Υποχρεώσεις μισθωτή 
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Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού 

δουλείες, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι 

σε κάθε καταπάτηση.  

8) Κρατήσεις 
Το μίσθωμα υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις υπέρ Δημοσίου.  

9) Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση 

Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται 

απολύτως. 

10) Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να είναι ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης, νομέας ή 

συννομέας και κάτοχος ή συγκάτοχος του υπό μίσθωση ακινήτου και να καταθέσει με την προσφορά 

του (Α΄Φάση διαγωνισμού): 

1. ταυτότητα του φυσικού προσώπου 

2. αντίγραφο Ε9 

3. συμβόλαιο αγοράς ή κάποιο άλλο τίτλο, που να αποδεικνύει την κυριότητα του ακινήτου 

4. οικοδομική άδεια και κάτοψη του ακινήτου 

5. υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/85 ότι επιθυμούν να μισθώσουν το ακίνητό τους στον Δήμο 

Κορινθίων 

11) Δημοσίευση Διακήρυξης 

Περίληψη της παρούσας αναλυτικής διακήρυξης θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου 

τουλάχιστον είκοσι ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου 

αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 

του Δήμου Κορινθίων. 

12) Επανάληψη της δημοπρασίας 

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν 

μειοδότης.  

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού συμβουλίου όταν: 

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή την 

αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη 

διενέργεια της δημοπρασίας 

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος μειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται 

να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον 

τελευταίο μειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν 

προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης. 

 

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου μειοδότη και του 

εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν 

ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.  
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Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου 

αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, δέκα (10) τουλάχιστον 

ημέρες προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα 

αναφέρθηκαν. 

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση την δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την 

προηγούμενη δημοπρασία. 

13) Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 

Πληροφορίες για την δημοπρασία παρέχονται από την γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής κατά 

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου, Κολιάτσου 32, Κόρινθος, 2ος 

όροφος, κ.κ. Χουρσαλά Ειρήνη, Κότσαλου Βενετία και Καρσιώτη Ελένη, τηλ. 27413 61021 & 

61099. 

 

        Β.- Μετά τον καθορισμό των όρων της παρούσας, εκδίδεται λεπτομερής διακήρυξη δημοπρασίας 

του Δημάρχου Κορινθίων περί εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών των 

ενδιαφερομένων, τον οποίο και εξoυσιoδoτεί για τις vόμιμες δημoσιεύσεις. 

       Η δαπάνη για την ανωτέρω μίσθωση θα καλυφθεί από την πίστωση δημοτικού προϋπολογισμού 

έτους 2022 με Κ.Α.:10/6232.0001, ποσού 8.328,00 € και τίτλο «Μισθώματα κτιρίων» (Α.Α.Υ.:         

92/2022).          

  

            Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. 

            Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 39/531/2022.- 

 

                                                                Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 28-09-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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