
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       
NΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ                                                    
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ                                              ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ:   231 / 2020 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                              
 

 

Απόσπασμα από το πρακτικό 33/2020 της Οικονομικής Επιτροπής 

 

         Σήμερα, την 11η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα 
Παρασκευή  και ώρα 12:00, συνήλθε σε  δια περιφοράς συνεδρίαση, βάσει της 
ΔΙΔΑΔ/ Φ.69/126/16316 - 20/9/2020, (Α.Δ.Α.:ΩΩΔΩ46ΜΤΛ6-2ΞΧ), «Μέτρα και 
ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 
κορωνοϊού» και το με αρ.πρ. 60249/22-9-2020 έγγραφο της Γεν. Δ/νσης 
Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, 
«συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου και λοιπών Συλλογικών Οργάνων των 
Δήμων», η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δωρίδος, ύστερα από την υπ’ 
αριθμ. 13236/07-12-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, Σταύρου Πολίτη,  που 
επιδόθηκε με αποδεικτικό (e-mail) στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 & 6 του Ν.3852/2010, για 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής 
έκτασης ακινήτου, ιδιοκτησίας του Δήμου Δωρίδος, που βρίσκεται Θέση 
Ταμπράκια, της Κοινότητας Τρικόρφου, Δ.Ε. Ευπαλίου, εκτάσεως 500,00 τ.μ., 
για την εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας. 

Παρόντες 

1. Πολίτης Σταύρος,  Πρόεδρος  
2. Καγιάς Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 

3. Παλασκώνης Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος  
4. Μαυρομμάτης Εμμανουήλ, τακτικό μέλος 

5. Παπαγεωργίου Ελένη,  τακτικό μέλος  
6.   Μπαρμπούτης Ιωάννης, τακτικό μέλος  
7. Ασημάκης Αθανάσιος τακτικό μέλος 

 

Απόντες 

Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2020.12.12 16:18:03
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: Ω1ΩΡΩ9Ζ-9ΜΨ



Ουδείς 

     Στην -δια περιφοράς- συνεδρίαση, την τήρηση των πρακτικών 
διεκπεραίωσε η Ευαγγελία Ι. Στρούζα, υπάλληλος του Δήμου Δωρίδος. 

 

ΘΕΜΑ 1ο 

Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Οικονομικής 
Επιτροπής, αφού διαπίστωσε την απαρτία των μελών της, έθεσε υπόψη της 
Ο.Ε. την Εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Δωρίδος: 

  Έχοντας υπόψη: 

1. Την με αριθ. 79/2020 (ΑΔΑ:6ΩΑΥΩ9Ζ-ΙΨΚ) απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου 
Δωρίδος με την οποία αποφασίστηκε η εκμίσθωση δημοτικής 
έκτασης/ακινήτου, ιδιοκτησίας του Δήμου Δωρίδος, που βρίσκεται Θέση 
Ταμπράκια, της Κοινότητας Τρικόρφου, Δ.Ε. Ευπαλίου, εκτάσεως 500,00 τμ, 
για την εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας. Με την ανωτέρω 
απόφαση εξουσιοδοτήθηκε η Οικονομική Επιτροπή λόγω αρμοδιότητας να 
κάνει τον καθορισμό των όρων, την σύνταξη της διακήρυξης. 

2. Την με αριθ. 112/2020 (ΑΔΑ:688ΡΩ9Ζ-ΚΚΙ) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι εκμίσθωσης & συντάχτηκε & 
η σχετική διακήρυξη με αριθμό πρωτοκόλλου 11314/23-10-2020 

(ΑΔΑ:Ω8Γ1Ω9Ζ-2ΓΟ). Μετά τις σχετικές διαδικασίες που αναφέρονται στην 
διακήρυξη, την 05-11-2020 διενεργήθηκε η σχετική δημοπρασία ενώπιων 
της επιτροπής διενέργειας Δημοπρασιών του Δήμου, που ορίσθηκε με την 
με αριθμό 237/2019 (ΑΔΑ:Ω245Ω9Ζ-Χ0Ν) απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου, για να διενεργήσει την εκμίσθωση δημοτικού 
ακινήτου/Έκτασης, ιδιοκτησίας του Δήμου Δωρίδος, που βρίσκεται Θέση 
Ταμπράκια, της Κοινότητας Τρικόρφου, Δ.Ε. Ευπαλίου, εκτάσεως 500,00 τμ, 
για την εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας, όπως ορίζεται 
στην αριθ. 11315/23-10-2020 (ΑΔΑ: ΨΡΑ9Ω9Ζ-ΤΟΗ) περίληψη της 
διακήρυξης του Δημάρχου Δωρίδος, όπως δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες: 
Εν Δελφοίς φύλο 916/30-10-2020 και Ώρα της Φωκίδας φύλο 3524/25-10-

2020. 

3. Το με ημερομηνία 05-11-2020 Πρακτικό συνεδρίασης της επιτροπής 
διενέργειας Δημοπρασιών του Δήμου, που ορίσθηκε με την με αριθμό 
237/2019 (ΑΔΑ:Ω245Ω9Ζ-Χ0Ν)απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το 
οποίο αναλυτικά έχει ως εξής: 
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 Πρακτικό δημοπρασίας 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ: ΦΩΚΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ: ΔΩΡΙΔΟΣ 

Στο Ευπάλιο, σήμερα την 05 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 συνήλθε 
σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δωρίδος στο Ευπάλιο, η 
επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας του άρθρου 1 παρ.1 του ΠΔ 270/81, η οποία 
συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 24/237/23-12-2019 (ΑΔΑ:Ω245Ω9Ζ-Χ0Ν) 
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, για να διενεργήσει τη δημοπρασία για την 
εκμίσθωση της δημοτικής έκτασης/ακινήτου (Θέση Ταμπράκια, της Κοινότητας 
Τρικόρφου), ιδιοκτησίας του Δήμου Δωρίδος, που βρίσκεται Θέση Ταμπράκια, της 
Κοινότητας Τρικόρφου, Δ.Ε. Ευπαλίου, εκτάσεως 500,00 τμ, για την εγκατάσταση 
σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας όπως ορίζεται στην με αριθμό πρωτ.11315/23-

10-2020 διακήρυξη του Δημάρχου (ΑΔΑ:ΨΡΑ9Ω9Ζ-ΤΟΗ), η οποία δημοσιεύτηκε στις 
εφημερίδες:   
Εν Δελφοίς φύλο 916/30-10-2020, 

Ώρα της Φωκίδας φύλο3524/25-10-2020 

 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: 
1) Ο Δήμαρχος κ.Καπεντζώνης Γεώργιος, Πρόεδρος   
2) Ο Δημ.Συμβ. κ Ζέτος Παναγιώτης 

3) Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ Ζέκιος Κωνσταντίνος 

Εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου καθώς 
εμφανίστηκε η εταιρεία COSMOTEKINΗΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΕΣ ΑΕ με ΑΦΜ:094493766, 
νόμιμα εκπροσωπούμενη δύναμη της με ημερομηνία 16-09-2020 εξουσιοδότησης 
από την κα Φλώρου Αναστασία του Χαραλάμπους κάτοχο του με ΑΡ.Σ577401/28-11-

1997 ΑΔΤ, η οποία προσκόμισε: 

1 Βεβαίωση περί μη οφειλής στον Δήμο Δωρίδος (Δημοτική Ενημερότητα) 
2.Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας 

3.Ασφαλιστική ενημερότητα 

4.Εγγυητική επιστολή με Νο GRZ114075/22-9-2020 της ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε  
αξίας 350,00ευρώ, ίση με ποσοστό 10% επί του ετήσιου ορίου της αρχικής 
προσφορά. 
5.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του εκπρόσωπου της εταιρείας 
COSMOTEKINΗΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΕΣ ΑΕ με ΑΦΜ:094493766 πλήρους γνώσης όλων 
των όρων της παρούσας διακήρυξης , τους οποίους ρητά και ανεπιφύλακτα 
αποδέχεται. 
6. Αντίγραφα Ποινικού Μητρώου 

7. Αντίγραφα αδειών κινητής τηλεφωνίας ΦΕΚ. 
8.την με αρ.πρωτ.1984167/3-6-2020  ανακοίνωση καταχώρισης στο Γ.Ε.Μ.Η της 
εταιρείας COSMOTEKINΗΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΕΣ ΑΕ με ΑΦΜ:094493766, με το 
τελευταίο τροποποιημένο καταστατικό ίδρυσης και Λειτουργίας της επιχείρησης. 

ΑΔΑ: Ω1ΩΡΩ9Ζ-9ΜΨ



9.Το με αριθ.πρωτ.1115373.1630271/30-6-2020 Γενικό Πιστοποιητικό 
Εκπροσώπησης της εταιρείας COSMOTEKINΗΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΕΣ ΑΕ με 
ΑΦΜ:094493766. 
10. το με αρ.πρωτ.1224742/13-07-2020 Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Αθηνών περί μη 
κατάθεσης δικογράφου αίτησης (οικονομικού ενδιαφέροντος ,πτωχευτικής 
διαδικασίας & διαδικασίας συνδιαλλαγής/εξυγίανσης) της εταιρείας 
COSMOTEKINΗΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΕΣ ΑΕ με ΑΦΜ:094493766.  
11. το με αρ.πρωτ.20820/7-7-2020 Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Αθηνών περί μη, 
πτώχευσης της εταιρείας COSMOTEKINΗΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΕΣ ΑΕ με 
ΑΦΜ:094493766. 
12. Αντίγραφο καταστατικού της εταιρείας COSMOTEKINΗΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΕΣ ΑΕ με 
ΑΦΜ:094493766. 
Μαζί της εμφανίστηκε ως εκπρόσωπος της εγγυήτριας εταιρείας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ με ΑΦΜ:094019245, κα Φλώρου Αναστασία του 
Χαραλάμπους κάτοχο του με ΑΡ.Σ577401/28-11-1997 ΑΔΤ, δύναμη της με 
ημερομηνία 23-09-2020 εξουσιοδότησης για εκπροσώπηση στην δημοπρασία, της 
εγγυήτριας εταιρείας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ με 
ΑΦΜ:094019245, η οποία προσκόμισε τα παραπάνω δικαιολογητικά για την εταιρεία 
που εκπροσωπεί ήτοι, φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα, δημοτική 
ενημερότητα, Υ.Δ ότι έχει λάβει γνώση και συμφωνεί με τους όρους της διακήρυξης. 

Εν συνεχεία η εκπρόσωπος της ενδιαφερόμενης εταιρείας δήλωσε προφορικά ότι 
προσφέρει το ποσό των 3.500,00 ευρώ ανά έτος όπως και η διακήρυξη ορίζει. 

Δεν προσήλθε κάποιος άλλος ενδιαφερόμενος για να αντιπροτείνει ποσό και για το 
λόγο αυτό η COSMOTEKINΗΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΕΣ ΑΕ με ΑΦΜ:094493766, 
αναδεικνύεται τελευταίος πλειοδότης. 

Το πρακτικό διενέργειας της δημοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο  τελευταίος 
πλειοδότης και ο εγγυητής του όπως ορίζει το άρθρο 5 παρ.6 και 7 ΠΔ 270/81. 

Η κατακύρωση της δημοπρασίας θα γίνει με απόφαση της οικονομικής επιτροπής και 
το αποτέλεσμα θα εγκριθεί από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1ε του Ν.3852/10 και του άρθρου 5 παρ.8 του ΠΔ 
270/81. 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού 
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                    Ο ΠΛΕΙΟΔΟΤΗΣ                      Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ 
Ο Πρόεδρος  
Καπεντζώνης Γεώργιος  
Τα μέλη  
1.Ζέτος Παναγιώτης ,  
2.Ζέκιος Κωνσταντίνος   
 

Εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή 

1. Την έγκριση του πρακτικού της από 05-11-2020 πλειοδοτικής δημοπρασίας για την 
εκμίσθωση δημοτικής έκτασης/ακινήτου, ιδιοκτησίας του Δήμου Δωρίδος, που 
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βρίσκεται Θέση Ταμπράκια, της Κοινότητας Τρικόρφου, Δ.Ε. Ευπαλίου, εκτάσεως 
500,00 τμ, για την εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας. 

2. Την κατακύρωση των πρακτικών της ανωτέρω δημοπρασίας που έγινε στο 
Ευπάλιο, την 05 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2020, με την οποία και κατέστει 
τελευταίος πλειοδότης η εταιρεία COSMOTEKINΗΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΕΣ ΑΕ με 
ΑΦΜ:094493766. 

3. την εξουσιοδότηση του Δημάρχου να υπογράψει την σύμβαση μίσθωσης του 
ανωτέρω δημοτικού ακινήτου. 

                      

                            Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη 

  

1.Το Άρθρο 40 του Ν.4735/2020, ΦΕΚ Α 197/12-10-2020, «Αρμοδιότητες 
Οικονομικής Επιτροπής ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
ΟΤΑ α΄ βαθμού», που αντικατέστησε το Άρθρο  72 του Ν. 3852/10. 

 

2.Την ανωτέρω εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών 

του Δήμου Δωρίδος. 

 

 

                              Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ο μ ό φ ω ν α  

1. Εγκρίνει το πρακτικό της από 05-11-2020 πλειοδοτικής δημοπρασίας για 
την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης / ακινήτου, ιδιοκτησίας του Δήμου 
Δωρίδος, που βρίσκεται στη Θέση Ταμπράκια, της Κοινότητας Τρικόρφου, 
Δ.Ε. Ευπαλίου, εκτάσεως 500,00 τμ, για την εγκατάσταση σταθμού βάσης 
κινητής τηλεφωνίας. 

2. Κατακυρώνει τα πρακτικά της ανωτέρω δημοπρασίας που έγινε στο 
Ευπάλιο, στις 05-11-2020, με την οποία και κατέστη τελευταίος πλειοδότης η 
εταιρεία COSMOTE KINΗΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΕΣ ΑΕ με ΑΦΜ:094493766. 

3. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Δωρίδος κ. Γ. Καπεντζώνη, να υπογράψει την  
σύμβαση   μίσθωσης του ανωτέρω δημοτικού ακινήτου.                                            

      Η  απόφαση αυτή έλαβε αριθμό  231/2020. 

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφθηκε ως ακολούθως : 
 

Ο Πρόεδρος                        Η υπάλληλος                             Τα μέλη 

                             ( υ π ο γ ρ α φ έ ς ) 
 

Ακριβές      Αντίγραφο 

                              Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
 

 

                ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  
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