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ΓΝΩΜΟΔΟΣΘΘ
Επί του με αρικμ. πρωτ. 2835/07-11-2016 υποβλθκζντοσ ερωτιματοσ από τθν
Δ.Ε.Υ.Α. προσ τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α.
ΘΕΜΑ: «Παρακαλοφμε όπωσ μασ γνωρίςετε, βάςει και του Ν.1069/1980 ι
λοιπϊν διατάξεων ςτισ οποίεσ θ Δ.Ε.Υ.Α. υπάγεται,
α) για τισ διαδικαςίεσ ςτισ οποίεσ θ Δ.Ε.Υ.Α. κα πρζπει να ςτθριχκεί,
προκειμζνου να προβεί ςε μακροχρόνια εκμίςκωςθ.
β) αν δφναται να υπάρξει δωρεάν παραχϊρθςθ τθσ χριςθσ των ακινιτων
αυτϊν προσ το Διμο ι δωρεάσ αυτϊν (λόγω του ότι το ζργο που μζλλεται να
καταςκευαςτεί κα είναι κοινισ ωφελείασ)
γ) τι είδουσ αποφάςεισ κα πρζπει να λθφκοφν και από τα δφο Ν.Π. και αν κα
κινθκοφμε με τισ διαδικαςίεσ του Ν.3463/2006;»

κατά τθ γνϊμθ μου προςικει θ εξισ απάντθςθ:
Ι. ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ
α) Όπωσ προβλζπεται ςτο ά. 5 του ν.1069/1980 «Το Διοικθτικό Συμβοφλιο
ιδία αποφαςίηει περί πάςθσ εκποιιςεωσ ι εκμιςκϊςεωσ

ακινιτων

ι

κινθτϊν ανθκόντων εισ τθν επιχείρθςιν, περί εγζρςεωσ αγωγϊν και
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παραιτιςεωσ από αςκθκειςϊν τοιοφτων ι παραιτιςεωσ από

ενδίκων

μζςων, περί ςυμβιβαςμϊν δικαςτικϊν ι εξωδίκων, ωσ και δια τθν ςφναψιν
υπό τθσ επιςφαλείαν αυτϊν να εκχωρι εν όλω θ εν μζρει προςόδουσ
τθσ επιχειριςεωσ και να παρζχθ δικαιϊματα υποκικθσ επί ακινιτων αυτισ».

Σφμφωνα με τθ διάταξθ του ά. 1 του ν.1069/1980 «1. Δια τθν άςκθςιν των
πάςθσ

φφςεωσ

δραςτθριοτιτων

του κυκλϊματοσ υδρεφςεωσ και

αποχετεφςεωσ οικιςτικϊν κζντρων τθσ Χϊρασ, εξαιρζςει των πόλεων
Ακθνϊν, κεςςαλονίκθσ και Βόλου και των μειηόνων αυτϊν περιοχϊν, δφναται
να ςυνιςτϊνται κατά τθν παράγραφον 3 του παρόντοσ άρκρου εισ εκάςτον
Διμον ι Κοινότθτα τθσ Χϊρασ ι υπό πλειόνων Διμων ι Κοινοτιτων ι
Διμων και Κοινοτιτων ενιαίαι επιχειριςεισ υδρεφςεωσ και αποχετεφςεωσ.
Αι ανωτζρω

Επιχειριςεισ

αποτελοφν

ίδια Νομικά Πρόςωπα Ιδιωτικοφ

Δικαίου κοινωφελοφσ χαρακτιροσ, διεπόμενα υπό των κανόνων τθσ Ιδιωτικισ
οικονομίασ, εφ` όςον δεν ορίηεται άλλωσ υπό νόμου.

"Η Επιχείρθςθ του παρόντοσ νόμου, κακϊσ και όςεσ Δθμοτικζσ Επιχειριςεισ
Υδρευςθσ Αποχζτευςθσ ζχουν ςυςτακεί κατ` εφαρμογι ειδικϊν νόμων,
καταρτίηουν κανονιςμοφσ εργαςίασ κατά τισ ειδικότερεσ ρυκμίςεισ του ν.δ.
3789/1957 (ΦΕΚ 210 Α), όπωσ ιςχφει. Οι ανωτζρω Κανονιςμοί κυρϊνονται
από το Σϊμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (Σ.ΕΠ.Ε.), ςφμφωνα με το άρκρο 15
παράγραφοσ 1 του ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α`)."

Αι διατάξεισ τθσ παροφςθσ παραγράφου δφνανται να εφαρμόηωνται
και εισ περιπτϊςεισ μετατροπισ εισ επιχείρθςιν ςυνεςτθμζνων ςυνδζςμων,
Διμων ι Κοινοτιτων Διμων και Κοινοτιτων.

Αι επιχειριςεισ υδρεφςεωσ και αποχετεφςεωσ λειτουργοφν υπό
μορφιν Δθμοτικισ ι Κοινοτικισ επιχειριςεωσ και διζπονται ωσ προσ τθν
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διοίκθςιν, οργάνωςιν, εκτζλεςιν, λειτουργίαν, ςυντιρθςιν των ζργων τθσ
αρμοδιότθτόσ των κακϊσ και τασ πθγάσ τθσ χρθματοδοτιςεϊσ των υπό
των διατάξεων του παρόντοσ νόμου, εφαρμοηομζνων κατά τα λοιπά των
ςχετικϊν διατάξεων του "Δθμοτικοφ και Κοινοτικοφ Κϊδικοσ".

2.

Αι

προβλεπόμεναι

υπό

τθσ

προθγουμζνθσ

επιχειριςεισ είναι αρμόδιαι δια τθν μελζτθν,

καταςκευιν,

παραγράφου
ςυντιρθςιν,

εκμετάλλευςιν, διοίκθςιν και λειτουργίαν των δικτφων υδρεφςεωσ και
αποχετεφςεωσ ακακάρτων και όμβριων υδάτων, ωσ και μονάδων
επεξεργαςίασ λυμάτων και αποβλιτων τθσ περιοχισ αρμοδιότθτόσ των.

3.

Η

ςφςταςισ εκάςτθσ επιχειριςεωσ ενεργείται δι` αποφάςεωσ

τωνοικείων Δθμοτικϊν ι Κοινοτικϊν Συμβουλιων, δι` θσ κα ορίηεται θ
επωνυμία, θ ζδρα, οι δικαιολογοφντεσ τθν ςφςταςιν αυτισ λόγοι, τα
παραχωροφμενα εισ αυτιν περιουςιακά ςτοιχεία, ο τρόποσ εκμεταλλεφςεωσ
των ζργων ι υπθρεςιϊν και τα εξ` αυτϊν ζςοδα ωσ και θ περιοχι τθσ
επιχειριςεωσ. Προκειμζνου περί μετατροπισ ςυνδζςμου εισ επιχείρθςιν
απαιτείται απόφαςισ των δθμοτικϊν και κοινοτικϊν ςυμβουλίων των
Διμων και Κοινοτιτων των μετεχόντων εισ τοφτον.

Η απόφαςθ για ςφςταςθ τθσ επιχείρθςθσ ι μετατροπισ ςυνδζςμου ςε
επιχείρθςθ εγκρίνεται με πράξθ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ Περιφζρειασ,
που δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ».

Εφαρμόηονται επί των Δ.Ε.Τ.Α. και οι διατάξεισ του ΔΚΚ. υγκεκριμζνα,
εφαρμόηονται οι διατάξεισ των ά. 86, 186, 191,192, 194 και 199 του
Ν.3463/2006 και το Π.Δ. 270/1981.
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Όπωσ προβλζπεται ςτο ά. 201 του ΔΚΚ «Με προεδρικό διάταγμα που
εκδίδεται με πρόταςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και
Αποκζντρωςθσ, κακορίηεται θ διαδικαςία για τθ διεξαγωγι των κάκε
είδουσ δθμοπραςιϊν, που αφοροφν τθν εκποίθςθ ι τθν εκμίςκωςθ
ακινιτων ι κινθτϊν πραγμάτων των Διμων και Κοινοτιτων και τθν αγορά ι
μίςκωςθ εκ μζρουσ των Διμων και Κοινοτιτων ακινιτων που ανικουν ςε
τρίτουσ, οι όροι για τθ ςυμμετοχι ςτισ δθμοπραςίεσ αυτζσ, τα ςχετικά με τθ
διακιρυξθ, τθ δθμοςίευςθ και τθν επικφρωςθ των αποτελεςμάτων των
δθμοπραςιϊν αυτϊν, κακϊσ και κάκε άλλθ ςχετικι λεπτομζρεια».
Σφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 271 τα Π.Δ. και Υ.Α. που ζχουν εκδοκεί
κατ’ εξουςιοδότθςθ προγενζςτερων διατάξεων εξακολουκοφν να ιςχφουν
μζχρι τθν ζκδοςθ των προβλεπομζνων από τον παρόντα κϊδικα. Άρα εν
προκειμζνω εξακολουκοφν, μζχρι δθμοςιεφςεωσ του Π.Δ/τοσ να ιςχφουν οι
διατάξεισ του Π.Δ/τοσ 270/1981.
Συγκεκριμζνα, ςτο ά. 1 του Π.Δ. 270/1981 ορίηεται ότι: «1. Αι δθμοπραςίαι
δια τθν εκποίθςιν ι εκμίςκωςιν πραγμάτων των διμων και κοινοτιτων
διεξάγονται υπό Επιτροπισ, αποτελοφμενθσ των μεν διμων, εκ του
δθμάρχου, ωσ Προζδρου και δφο δθμοτικϊν ςυμβοφλων, των δε Κοινοτιτων
εκ του Προζδρου τθσ Κοινότθτοσ, ωσ Προζδρου και δφο κοινοτικϊν
ςυμβοφλων. (…)».
Στο ά. 3 ότι: «1. Η πρϊτθ δθμοπραςία γνωςτοποιείται δια διακθρφξεωσ
εκδιδομζνθσ υπό του δθμάρχου ι του Προζδρου τθσ Κοινότθτοσ, βάςει των
δι’ αποφάςεωσ των αρμοδίων οργάνων του διμου ι τθσ κοινότθτοσ,
κακοριςκζντων όρων. 2. Η διακιρυξισ δζον να περιλαμβάνει: Α’ Γενικά: α)
προκειμζνου μεν περί κινθτοφ, …προκειμζνου δε περί ακινιτου, το είδοσ τθν
κζςιν, τα όρια, τθν ζκταςιν αυτοφ και εν γζνει ςαφι και λεπτομερι
περιγραφιν του προσ εκποίθςιν ι εκμίςκωςιν ακινιτου, ωσ και τον διμον ι
τθν κοινότθτα όπου τοφτο κείται (…). Προκειμζνου περί εκμιςκϊςεωσ πλζον
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των υπό εδάφιον Α’ του παρόντοσ άρκρου: α) τθν διάρκεια μιςκϊςεωσ, β)
τασ προκεςμίασ καταβολισ του μιςκϊματοσ, γ) … 3. Αι διατάξεισ των
άρκρων 1 και 2 και θ παράγραφοσ 2 του παρόντοσ άρκρου, εφαρμόηονται
αναλόγωσ και προκειμζνου περί αγοράσ ι μιςκϊςεωσ, υπό των διμων ι
κοινοτιτων πραγμάτων ανθκόντων εισ τρίτουσ».
Στο ά. 4 ότι: «1. Η διακιρυξισ δθμοςιεφεται επιμελεία του δθμάρχου ι
προζδρου τθσ

Κοινότθτοσ,

τουλάχιςτον

δζκα

θμζρασ

προ

τθσ

διενεργείασ τθσ δθμοπραςίασ δια τοιχοκολλιςεωσ αντιγράφου αυτισ εισ
τθν εξϊκυραν ι ζτερον προσ τοφτο προωριςμζνον μζροσ του δθμοτικοφ
ι κοινοτικοφ καταςτιματοσ και εισ το δθμοςιϊτερον μζροσ τθσ ζδρασ του
διμου ι τθσ κοινότθτοσ, αν δε το προσ εκποίθςιν ι εκμίςκωςιν ακίνθτον
κείται

εισ τθν

περιφζρειαν

ετζρου

διμου

ι

κοινότθτοσ

και δια

τοιχοκολλιςεωσ αντιγράφου ταφτθσ εισ το κατάςτθμα του διμου τοφτου ι
τθσ κοινότθτοσ ωσ και εισ το δθμοςιϊτερον μζροσ τθσ ζδρασ των,
ςυνταςςομζνου αποδεικτικοφ δφο μαρτφρων.
2. Περίλθψισ τθσ διακθρφξεωσ δφναται να δθμοςιεφεται, εφόςον ικελεν
αποφαςίςει τοφτο το δθμοτικόν ι κοινοτικόν ςυμβοφλιον, λόγω τθσ
ςπουδαιότθτοσ του αντικειμζνου τθσ δθμοπραςίασ, και δια μίασ των
εφθμερίδων τθσ πόλεωσ ι του νομοφ, δζκα πλιρεισ θμζρασ προ τθσ
διενεργείασ τθσ δθμοπραςίασ, κακϊσ και εισ μίαν των

θμερθςίων

εφθμερίδων Ακθνϊν ι Θεςςαλονίκθσ».

Στο ά. 5 ότι: «Η δθμοπραςία είναι φανερά και προφορικι,…2…3…4.Εισ τασ
περιπτϊςεισ τθσ παρ. 3, του ά. 3 του παρόντοσ, θ δθμοπραςία είναι
μειοδοτικι, φανερά και προφορικι και διεξάγεται κατά τα ανωτζρω
οριηόμενα εισ δφο φάςεισ ωσ εξισ: Α. Διακιρυξισ εκδθλϊςεωσ
ενδιαφζροντοσ Α) Ο Διμαρχοσ ι Πρόεδροσ τθσ Κοινότθτοσ δθμοςιεφει κατά
τα εν άρκρω 4 του παρόντοσ, οριηόμενα, λεπτομερι διακιρυξιν, βάςει των
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υπό του αρμοδίου οργάνου του διμου ι τθσ Κοινότθτοσ κακοριςκζντων
όρων, πλθν του τιμιματοσ, καλϊν τουσ ενδιαφερομζνουσ όπωσ, εντόσ
προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθσ δθμοςιεφςεωσ εκδθλϊςουν
ενδιαφζρον, β)αι προςφοραί ενδιαφζροντοσ αποςτζλλονται εισ τθν
επιτροπιν του ά. 7 του παρόντοσ, ιτισ μετ’ επιτόπιον ζρευνα, κρίνει περί
τθσ καταλλθλότθτοσ των προςφερόμενων ακινιτων και περί του αν ταφτα
πλθροφν τουσ όρουσ τθσ οικείασ διακθρφξεωσ, ςυνταςςομζνθσ ςχετικισ
εκκζςεωσ, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθσ λιψεωσ των προςφορϊν. Οι
λόγοι αποκλειςμοφ ακινιτου τινόσ αιτιολογοφνται επαρκϊσ εν τθ εκκζςει. Η
οφτω ςυνταςςομζνθ ζκκεςισ αξιολογιςεωσ, μετά των προςφορϊν
ενδιαφζροντοσ, αποςτζλλονται εισ τον οικείον διμον ι κοινότθτα, μερίμνθ
του οποίου κοινοποιείται εισ ζνα ζκαςτον των εκδθλωςάντων ενδιαφζρον.
Β.’ Διενζργεια δθμοπραςίασ. Μετά ταφτα ο διμαρχοσ ι πρόεδροσ τθσ
κοινότθτοσ ορίηει τθν θμζραν και ϊραν διεξαγωγισ τθσ δθμοπραςίασ,
καλϊν επί αποδείξει να λάβουν μζροσ εισ αυτιν μόνο εκείνοι των οποίων
τα ακίνθτα εκρίκθςαν κατάλλθλα κατά τθν διαδικαςίαν του προθγοφμενου
εδαφίου. 5. Η απόφαςισ τθσ επί τθσ δθμοπραςίασ επιτροπισ περί οικείασ
διακθρφξεωσ προβλεπόμενουσ όρουσ, αναγράφεται εισ τα πρακτικά. 6. …».

Όςον αφορά τθ δθμοςίευςθ τθσ περίλθψθσ τθσ προκιρυξθσ ιςχφουν τα
κάτωκι:
Σφμφωνα με το ά. 3 του ν.3548/2007
«Β. Τοπικζσ εφθμερίδεσ
α) Οι περιλιψεισ των προκθρφξεων και διακθρφξεων του εδαφίου αϋ τθσ
παρ. 3 του άρκρου 1 καταχωρίηονται υποχρεωτικά, με κριτιριο τθν
προβλεπόμενθ από τθ διάταξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 13 του Ν. 2328/1995
ίςθ κατανομι, με τθν αμοιβι που κακορίηεται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 4 του
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παρόντοσ νόμου, από τον αρμόδιο φορζα, για λογαριαςμό του οποίου
δθμοςιεφεται θ προκιρυξθ ι θ διακιρυξθ, ςε τουλάχιςτον μία θμεριςια και
μία εβδομαδιαία τοπικζσ εφθμερίδεσ, οι οποίεσ περιλαμβάνονται ςτθν
απόφαςθ του άρκρου 2 και οι οποίεσ ζχουν τθν ζδρα τουσ ςε διμο ι
κοινότθτα εντόσ των Νομϊν Αττικισ και Θεςςαλονίκθσ, ςτουσ οποίουσ κα
λάβει χϊρα θ υπθρεςία ι θ μελζτθ, θ προμικεια αγακϊν ι θ εκτζλεςθ του
ζργου, ςφμφωνα με το αντικείμενο τθσ διακιρυξθσ ι τθσ προκιρυξθσ.
β) Σε διμουσ ι κοινότθτεσ, εντόσ των Νομϊν Αττικισ και Θεςςαλονίκθσ, που
δεν εκδίδεται θμεριςια εφθμερίδα, αρκεί θ δθμοςίευςθ ςε δφο
τουλάχιςτον εβδομαδιαίεσ εφθμερίδεσ του διμου ι τθσ κοινότθτασ που
εδρεφει ο φορζασ. Σε περίπτωςθ που δεν εκδίδεται θμεριςια ι εβδομαδιαία
εφθμερίδα ςτο διμο ι τθν κοινότθτα που εδρεφει ο φορζασ, αρκεί θ
δθμοςίευςθ ςε μία θμεριςια και μία εβδομαδιαία εφθμερίδα τθσ οικείασ
Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ. Στθν περίπτωςθ που δεν εκδίδεται θμεριςια
εφθμερίδα ςτθν οικεία Νομαρχιακι Αυτοδιοίκθςθ, θ δθμοςίευςθ γίνεται ςε
δφο τουλάχιςτον εβδομαδιαίεσ εφθμερίδεσ τθσ οικείασ Νομαρχιακισ
Αυτοδιοίκθςθσ, «εφόςον υπάρχουν».
2. α) Στθν περίπτωςθ που θ αρμοδιότθτα τθσ επιχείρθςθσ ι του οργανιςμοφ
εκτείνεται και ςτουσ Νομοφσ Αττικισ ι Θεςςαλονίκθσ ι μόνο ςτουσ Νομοφσ
αυτοφσ, οι ιςολογιςμοί του εδαφίου βϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου 1
καταχωρίηονται υποχρεωτικά, με κριτιριο τθν προβλεπόμενθ από τθ διάταξθ
τθσ παρ. 4 του άρκρου 13 του Ν.2328/1995 ίςθ κατανομι, με τθν αμοιβι που
κακορίηεται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 4, από τον αρμόδιο φορζα για
λογαριαςμό του οποίου δθμοςιεφεται ο ιςολογιςμόσ, ςε τουλάχιςτον μία
θμεριςια τοπικι εφθμερίδα και ςε δφο εβδομαδιαίεσ τοπικζσ εφθμερίδεσ
τθσ διοικθτικισ περιφζρειασ τθσ αρμοδιότθτασ του οργανιςμοφ ι τθσ
επιχείρθςθσ, οι οποίεσ περιλαμβάνονται ςτθν απόφαςθ του άρκρου 2.
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β) Στθν περίπτωςθ που δεν εκδίδεται θμεριςια τοπικι εφθμερίδα, αρκεί θ
δθμοςίευςθ ςε τουλάχιςτον δφο εβδομαδιαίεσ τοπικζσ εφθμερίδεσ του
Νομοφ Αττικισ ι Θεςςαλονίκθσ, εφόςον υπάρχουν. (…)».
Επίςθσ, αποςτζλλονται ςτθν Αυτοτελι Υπθρεςία Εποπτείασ Ο.Τ.Α. προσ
ζλεγχο νομιμότθτασ οι αποφάςεισ των κοινωφελϊν επιχειριςεων, των
Δ.Ε.Τ.Α. και των μονομετοχικϊν ανωνφμων εταιρειϊν Ο.Τ.Α. που αφοροφν:
α)αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου,

β)εκποίθςθ παγίων περιουςιακϊν ςτοιχείων και

γ)λιψθ δανείων.

Ειδικά, ςε ό,τι αφορά τισ Δ.Ε.Υ.Α., εκτόσ από τισ παραπάνω αποφάςεισ,
αποςτζλλονται επιπλζον προσ ζλεγχο νομιμότθτασ οι αποφάςεισ εκείνεσ που
αφοροφν:
α) τθν ψιφιςθ του προχπολογιςμοφ τθσ επιχείρθςθσ και του τεχνικοφ
προγράμματοσ ζργων, κακϊσ και κάκε τροποποίθςι τουσ,

β) τθν αγορά και εκποίθςθ ακινιτων κτθμάτων,

γ) τθν επιβάρυνςθ των ακινιτων τθσ επιχείρθςθσ με εμπράγματα δικαιϊματα
και

δ) τισ μελζτεσ, τα ζργα και τισ προμικειεσ.. (παρ.1 του άρκρου 225 του
Ν.3852/2010, όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με τθν παρ.5 του άρκρου 10 του
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Ν.4071/2012, όπωσ αντικαταςτάκθκε από τθν παρ.1 του άρκρου 7 του
Ν.4257/2014)
Συγκεκριμζνα, όπωσ προβλζπεται ςτο ά. 225 παρ.1 του ν.3852/2010 «Οι
αποφάςεισ των ςυλλογικϊν οργάνων των διμων και των περιφερειϊν
αποςτζλλονται υποχρεωτικά για ζλεγχο νομιμότθτασ ςτθν Αυτοτελι
Υπθρεςία Εποπτείασ Ο.Τ.Α., εφόςον αφοροφν τθν ανάκεςθ ζργων,
υπθρεςιϊν, μελετϊν και προμθκειϊν».
Σε αυτι τθν κατθγορία εντάςςονται οι κατακυρωτικζσ αποφάςεισ των
ςυλλογικϊν οργάνων των Διμων και των οργάνων διοίκθςθσ Ιδρυμάτων,
Ν.Π.Δ.Δ. και Συνδζςμων αυτϊν, που λαμβάνονται για τθν ανάκεςθ ζργων,
υπθρεςιϊν, μελετϊν και προμθκειϊν. Τονίηεται ότι ο Ελεγκτισ Νομιμότθτασ
ςτο πλαίςιο του ελζγχου αυτοφ, μπορεί να αςκιςει παρεμπιπτόντωσ ζλεγχο
και ςε κάκε άλλθ πράξθ (διακθρφξεισ, δθμοπραςίεσ, πρακτικά επιτροπϊν
κλπ.), ςτθν οποία ςτθρίχκθκε θ ζκδοςθ τθσ κατακυρωτικισ πράξθσ. Η
κατακυρωτικι πράξθ ακυρϊνεται, εάν από τον παρεμπίπτοντα ζλεγχο
προκφψει ότι θ κατακυρωτικι απόφαςθ ςτθρίχκθκε ςε πράξθ μθ νόμιμθ.
(Ερμθνεία Καλλικράτθ, Πάνοσ Ζυγοφρθσ, ςελ. 34, Α’ ζκδοςθ, Ακινα 2010)

Συνεπϊσ, θ απόφαςθ κατακφρωςθσ τθσ δθμοπραςίασ του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου τθσ Δ.Ε.Υ.Α. αποςτζλλεται για ζλεγχο νομιμότθτασ ςτο Γ.Γ.
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ.

Ο Γενικόσ Γραμματζασ ςτο πλαίςιο του ελζγχου αυτοφ, μπορεί να αςκιςει
παρεμπιπτόντωσ ζλεγχο και ςε κάκε άλλθ πράξθ (διακθρφξεισ, δθμοπραςίεσ,
πρακτικά επιτροπϊν κλπ.), ςτθν οποία ςτθρίχκθκε θ ζκδοςθ τθσ
κατακυρωτικισ πράξθσ. Η κατακυρωτικι πράξθ ακυρϊνεται, εάν από τον
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παρεμπίπτοντα ζλεγχο προκφψει ότι θ κατακυρωτικι απόφαςθ ςτθρίχτθκε ςε
πράξθ μθ νόμιμθ (ΥΠΕΣΔΔΑ Εγκ.11/7666/07.02.2007).
Η απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου περί κατακυρϊςεωσ ι εγκρίςεωσ
του αποτελζςματοσ τθσ δθμοπραςίασ, κοινοποιείται ςτον τελευταίο μειοδότθ
με αποδεικτικό παραλαβισ, ο οποίοσ υποχρεοφται, εντόσ δζκα θμερϊν από
τθσ κοινοποιιςεωσ, να προςζλκει για τθν ςφνταξθ και φπογραφι τθσ
ςυμβάςεωσ, διαφορετικά ενεργείται αναπλειςτθριαςμόσ εισ βάροσ του, ςε
περίπτωςθ επί ζλαττον διαφοράσ του αποτελζςματοσ τισ δθμοπραςίασ από
τθν προθγουμζνθ, (παρ.2Αη άρκρο 3 Π.Δ. 270/81)
Η ςφμβαςθ κεωρείται οριςτικϊσ καταρτιςκείςα μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ
των 10 θμερϊν τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου (παρ.2Αθ άρκρο 3 Π.Δ.
270/81)

Ο ζγγραφοσ τφποσ τθσ ςφμβαςθσ, ο οποίοσ, μάλιςτα, εφόςον προβλζπεται
«για το κφροσ» τθσ ςφμβαςθσ, ωσ προχπόκεςθ, δθλαδι, για τθν ζγκυρθ
ςφναψι τθσ, είναι κατ’ αρχιν ςυςτατικόσ. Επομζνωσ, τυχόν παράλειψι του
κακιςτά τθ ςχετικι ςφμβαςθ άκυρθ. (Ελ.Συν. Τμ.7 Πράξθ 187/2011)
Με το άρκρο 2 παρ. 4 του Ν. 3861/2010, «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν
υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν
και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια» και
άλλεσ διατάξεισ» *Nόμοσ 3861.2010], προβλζφκθκε ωσ υποχρεωτικι θ
ανάρτθςθ

ςτο

διαδίκτυο

πολλϊν

κατθγοριϊν

νομοκετθμάτων

και

διοικθτικϊν πράξεων, μεταξφ των οποίων και των ατομικϊν διοικθτικϊν
πράξεων όπωσ είναι θ απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Δ.Ε.Υ.Α.
περί κατακφρωςθσ τθσ δθμοπραςίασ.
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Επομζνωσ, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ εκμίςκωςθ των ακινιτων
από τθ Δ.Ε.Τ.Α. προσ τον Διμο κα πρζπει να γίνει δθμοπραςία ςφμφωνα με
το ά. 194 του ΔΚΚ με βάςθ το Π.Δ. 270/1981 .
υγκεκριμζνα θ διαδικαςία ςτθν οποία κα ςτθριχκεί θ Δ.Ε.Τ.Α.
προκειμζνου να προχωριςει ςε εκμίςκωςθ ακινιτου ςτον Διμο είναι θ
εξισ:
α) το Διοικθτικό υμβοφλιο κα ορίςει τα 2 εκ των μελϊν τθσ Επιτροπισ
Εκτίμθςθσ Ακινιτου και το Δεκζμβριο του ζτουσ 2016 κα ςυγκροτιςει τθν
Επιτροπι διενζργειασ τθσ δθμοπραςίασ. Οι αποφάςεισ αυτζσ αναρτϊνται
ςτο ΔΙΑΤΓΕΙΑ.
Ο Πρόεδροσ του Δ.. κα ορίςει το μθχανικό τθσ τεχνικισ υπθρεςίασ που κα
αποτελεί το τρίτο μζλοσ τθσ Επιτροπισ Εκτίμθςθσ Ακινιτου. Και θ εν λόγω
απόφαςθ δθμοςιεφεται ςτο ΔΙΑΤΓΕΙΑ.
β) Σο Διοικθτικό υμβοφλιο με απόφαςι του κα καταρτίςει τουσ όρουσ τθσ
δθμοπραςίασ και κα ςυντάξει τθ διακιρυξθ. Θ απόφαςθ αυτι αναρτάται
ςτο ΔΙΑΤΓΕΙΑ.
γ) κα πρζπει να γίνει δθμοπραςία από Επιτροπι αποτελοφμενθ από τον
Πρόεδρο τθσ Δ.Ε.Τ.Α. και δφο μζλθ του Δ.. τθσ Δ.Ε.Τ.Α. θ οποία κα
διεξαχκεί ςτο κατάςτθμα τθσ Δ.Ε.Τ.Α. ι ςτον ςυνικθ τόπο των
δθμοπραςιϊν
δ) θ γνωςτοποίθςθ τθσ πρϊτθσ δθμοπραςίασ γίνεται δια διακθρφξεωσ θ
οποία εκδίδεται από τον Πρόεδρο βάςει των κακοριςκζντων όρων ςτθν
απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου θ οποία είναι το αρμόδιο όργανο
για τον κακοριςμό των όρων τθσ δθμοπραςίασ πλθν του τιμιματοσ βάςει
του ά. 72 παρ. 1 ε’ του ν.3852/2010.
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Θ διακιρυξθ πρζπει να περιλαμβάνει τα κάτωκι ςτοιχεία: το είδοσ, τθ κζςθ,
τα όρια, τθν ζκταςθ του ακινιτου και εν γζνει ςαφι και λεπτομερι
περιγραφι του προσ εκμίςκωςθ ακινιτου κακϊσ και τον διμο όπου αυτό
κείται, τθ διάρκεια μιςκϊςεωσ και τθν προκεςμία καταβολισ μιςκϊματοσ.
γ) Θ διακιρυξθ δθμοςιεφεται με επιμζλεια του Προζδρου τουλάχιςτον δζκα
θμζρεσ πριν από τθ διενζργεια τθσ δθμοπραςίασ δια τοιχοκολλιςεωσ
αντιγράφου αυτισ ςτθν εξϊκυρα ι ζτερο προσ τοφτο προοριςμζνο μζροσ
του καταςτιματοσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. και ςτο δθμοςιότερο μζροσ τθσ ζδρασ τθσ
Δ.Ε.Τ.Α. και ο Πρόεδροσ καλϊντασ τουσ ενδιαφερομζνουσ εντόσ
προκεςμίασ

είκοςι θμερϊν από τθ

δθμοςίευςθ να εκδθλϊςουν

ενδιαφζρον.
Θ τιρθςθ τθσ ανωτζρω εικοςαιμερθσ προκεςμίασ για τθν υποβολι των
προςφορϊν ςυνιςτά ουςιϊδθ τφπο τθσ διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ,
κακόςον διαςφαλίηει τθν ευρεία ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό και τθν
ανάπτυξθ πραγματικοφ ανταγωνιςμοφ υπό ςυνκικεσ πλιρουσ διαφάνειασ,
προκειμζνου να επιτευχκεί το καλφτερο δυνατό αποτζλεςμα για τθν
ανακζτουςα αρχι. Για τθν ζναρξθ δε τθσ προκεςμίασ αυτισ λαμβάνεται
υπόψθ θ τελευταία υποχρεωτικι, ςφμφωνα με τον ν.3548/2007,
δθμοςίευςθ τθσ προκιρυξθσ. (Ελ. υν. Σμ. 7 Πράξθ 60/2012)
Περίλθψθ τθσ διακθρφξεωσ είναι δυνατόν να δθμοςιεφεται κατόπιν
αποφάςεωσ

του

διοικθτικοφ

ςυμβουλίου

τθσ

Δ.Ε.Τ.Α.

λόγω

τθσ

ςπουδαιότθτοσ του αντικειμζνου τθσ δθμοπραςίασ, ςε τουλάχιςτον μία
θμεριςια και μία εβδομαδιαία τοπικζσ εφθμερίδεσ, δζκα πλιρεισ θμζρεσ
πριν από τθ διενζργεια τθσ δθμοπραςίασ.
Περαιτζρω, αναρτάται ςτο ΔΙΑΤΓΕΙΑ ςφμφωνα με το ά. 2 παρ. 16 του
ν.3861/2010.

12

δ) Ακολοφκωσ, οι προςφορζσ ενδιαφζροντοσ κα πρζπει να αποςταλοφν
ςτθν επιτροπι του ά. 7 του Π.Δ. 270/1981 θ οποία κα προβεί ςτθν
καταμζτρθςθ και εκτίμθςθ του ακινιτου προσ εκμίςκωςθ και θ οποία
ορίηεται από το Διοικθτικό υμβοφλιο και αποτελείται από τον πρόεδρο
αυτισ και ζναν μθχανικό τθσ τεχνικισ υπθρεςίασ του διμου.
Εάν θ αξία του ακινιτου είναι προφανϊσ μεγάλθ, ο Περιφερειάρχθσ
δφναται να ορίςει επί πλζον και ζνα οικονομικό δθμόςιο υπάλλθλο να
ςυμμετάςχει ςτθν ςφνκεςθ των μελϊν τθσ Επιτροπισ.
Θ

ωσ

άνω

Επιτροπι

κα

κρίνει

περί

τθσ

καταλλθλότθτασ

των

προςφερόμενων ακινιτων και του αν αυτά πλθροφν τουσ όρουσ τθσ οικείασ
διακθρφξεωσ και κα ςυντάξει ςχετικι ζκκεςθ εντόσ δζκα θμερϊν από τθ
λιψθ των προςφορϊν.
Θ ζκκεςθ εκτίμθςθσ τθσ Επιτροπισ πρζπει να περιλαμβάνει:
α) τον διμο όπου βρίςκεται το κτιμα,
β) το είδοσ, τθν κζςθ, τα όρια και εν γζνει λεπτομερι περιγραφι του
ακινιτου,
γ) το εμβαδόν και τισ διαςτάςεισ του ακινιτου
δ) τθν τρζχουςα αξία κατά ςτρζμμα ι τετραγωνικό μζτρο και εν όλω του
ακίνθτου, κακϊσ και των ζπ' αυτοφ φατειϊν και καταςκευϊν, εάν δε ςτο
κτιμα αναβλφηει νερό, το οποίο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για υδρεφςεισ,
αρδεφςεισ ι ωσ κινθτιριοσ δφναμθ, τθν ωριαία παροχι νεροφ και τθν αξία
αυτοφ. (παρ.1 άρκρο 8 ΠΔ 270/81)
Οι λόγοι αποκλειςμοφ κάποιου ακινιτου αιτιολογοφνται επαρκϊσ ςτθν
ζκκεςθ. (παρ.4Αβ άρκρο 5 ΠΔ 270/81)
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ε) Θ ζκκεςθ αξιολογιςεωσ, μετά των προςφορϊν ενδιαφζροντοσ, κα
πρζπει να αποςταλοφν ςτθν οικεία Δ.Ε.Τ.Α. με μζριμνα τθσ οποίασ κα
κοινοποιθκεί ςε κάκε ζναν που εκδιλωςε ενδιαφζρον.
ςτ) Ζπειτα κα ακολουκιςει θ διενζργεια τθσ δθμοπραςίασ. υγκεκριμζνα, ο
Πρόεδροσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. κα ορίςει τθν θμζρα και ϊρα διεξαγωγισ τθσ
δθμοπραςίασ, καλϊντασ επί αποδείξει να λάβουν μζροσ μόνο εκείνοι των
οποίων τα ακίνθτα κρίκθκαν κατάλλθλα. Θ απόφαςθ αυτι κα αναρτθκεί
ςτο ΔΙΑΤΓΕΙΑ.
η) Θ απόφαςθ τθσ επί τθσ δθμοπραςίασ επιτροπισ περί αποκλειςμοφ
ενδιαφερομζνου να ςυμμετάςχει ςτθ δθμοπραςία, επειδι δεν πλθροί τουσ
υπό τθσ οικείασ διακθρφξεωσ προβλεπόμενουσ όρουσ, αναγράφεται ςτα
πρακτικά. (παρ.5 άρκρο 5 ΠΔ 270/81)
Σα πρακτικά τθσ δθμοπραςίασ ςυντάςςονται εφ' απλοφ χάρτου. (παρ.6
άρκρο 5 ΠΔ 270/81)
Μετά τθν λιξθ τθσ δθμοπραςίασ τα πρακτικά υπογράφονται από τθν
Επιτροπι διενζργειασ τθσ δθμοπραςίασ και από τον τελευταίο μειοδότθ. Αν
αυτόσ είναι αγράμματοσ, υπογράφει άντ' αυτοφ άλλοσ, βάςει, ειδικοφ
νομίμου πλθρεξουςίου θ δφο πρόςωπα εκ των παριςταμζνων κατά τθν
διενζργεια τθσ δθμοπραςίασ, τα οποία καλεί ι Επιτροπι διενζργειασ τθσ
δθμοπραςίασ και τα οποία βεβαιϊνουν ςτο πρακτικό τισ δθμοπραςίασ ότι
ό τελευταίοσ μειοδότθσ διλωςε άγνοια γραμμάτων (παρ.7 άρκρο 5 ΠΔ
270/81)
θ) Σο Διοικθτικό υμβοφλιο αποφαςίηει για τθν κατακφρωςθ τθσ
δθμοπραςίασ.(παρ.8

άρκρο

5 ΠΔ

Ν.3852/2010)
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270/1981) (παρ.1ε

άρκρο

72

κ) Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου κα πρζπει να
αποςταλεί για ζλεγχο νομιμότθτασ ςτον ΓΓ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ.
ι) Θ απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου περί κατακυρϊςεωσ ι
εγκρίςεωσ του αποτελζςματοσ τθσ δθμοπραςίασ, κοινοποιείται ςτον
τελευταίο μειοδότθ με αποδεικτικό παραλαβισ, ο οποίοσ υποχρεοφται,
εντόσ δζκα θμερϊν από τθσ κοινοποιιςεωσ, να προςζλκει για τθν ςφνταξθ
και φπογραφι τθσ ςυμβάςεωσ, διαφορετικά ενεργείται αναπλειςτθριαςμόσ
εισ βάροσ του, ςε περίπτωςθ επί ζλαττον διαφοράσ του αποτελζςματοσ τισ
δθμοπραςίασ από τθν προθγουμζνθ,
Θ ςφμβαςθ

κεωρείται

οριςτικϊσ

καταρτιςκείςα μετά

τθ λιξθ

τθσ

προκεςμίασ των 10 θμερϊν τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου.
Ια) Θ απόφαςθ περί κατακυρϊςεωσ αναρτάται ςτο Διαφγεια (ά. 2 παρ. 16
του ν.3861/2010).
Απευκείασ ανάκεςθ μπορεί να γίνει μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ
δθμοπραςία δεν ζφερε αποτζλεςμα, με ειδικά αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου θ οποία λαμβάνεται με τθν απόλυτθ πλειοψθφία
του ςυνόλου των μελϊν του. (άρκρο 1 ΠΔ 270/81).
Η απόφαςθ αυτι αναρτάται ςτο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
2)Όπωσ προαναφζρκθκε, το Δ.. τθσ Δ.Ε.Τ.Α. ςφμφωνα με το ά. 5 περ. ςτ’
του ν. 1069/1980 αποφαςίηει περί πάςθσ εκποιιςεωσ ι εκμιςκϊςεωσ
ακινιτων ι κινθτϊν ανθκόντων εισ τθν επιχείρθςιν (…) .Περαιτζρω,
ςφμφωνα με το ά. 5 περ. ςτ’ του ν.1069/1980, αποφαςίηει με τθν απόλυτθ
πλειοψθφία των μελϊν του περί παροχισ χρθματικϊν επιχορθγιςεων προσ
το Δθμόςιο, τουσ οργανιςμοφσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και ν.π.δ.δ., για τθν
εκπλιρωςθ ςκοποφ, που ςυνδζεται με προγράμματα και υπθρεςίεσ
πολιτιςτικοφ χαρακτιρα,(…). Επίςθσ, αποφαςίηει με τθν ίδια ωσ άνω
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πλειοψθφία περί παροχισ χρθματικϊν επιχορθγιςεων, που κα διατίκενται
για κοινωνικοφσ ςκοποφσ.
Δεν προβλζπεται ουδζν ωςτόςο οφτε από το Ν. 1069/1980 αλλά οφτε και
από το καταςτατικό τθσ Δ.Ε.Τ.Α. περί αποφάςεωσ του Δ.. ςχετικά με
δωρεά ακινιτου προσ το Διμο. Επομζνωσ, εφόςον δεν προβλζπεται
δωρεάν παραχϊρθςθ τθσ χριςθσ του ακινιτου, θ Δ.Ε.Τ.Α. δεν μπορεί να
προβεί ςε οποιαδιποτε διαδικαςία δωρεάσ του ακινιτου τθσ προσ το Διμο.
γ) Οι αποφάςεισ που κα λθφκοφν από τα δφο νομικά πρόςωπα, τον Διμο
και τθ Δ.Ε.Τ.Α. αναφζρονται παραπάνω ενϊ θ διαδικαςία που κα
ακολουκθκεί είναι αυτι του ν.3463/2006, του ν.3852/2010 και του π.δ.
270/1981.

ΙΙ. ΤΜΠΕΡΑΜΑ
1ο ερϊτθμα: Προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ εκμίςκωςθ των ακινιτων
από τθ Δ.Ε.Τ.Α. προσ τον Διμο κα πρζπει να γίνει δθμοπραςία ςφμφωνα με
το ά. 194 του ΔΚΚ με βάςθ το Π.Δ. 270/1981 .
υγκεκριμζνα θ διαδικαςία ςτθν οποία κα ςτθριχκεί θ Δ.Ε.Τ.Α.
προκειμζνου να προχωριςει ςε εκμίςκωςθ ακινιτου ςτον Διμο είναι θ
εξισ:
α) το Διοικθτικό υμβοφλιο κα ορίςει τα 2 εκ των μελϊν τθσ Επιτροπισ
Εκτίμθςθσ Ακινιτου και το Δεκζμβριο του ζτουσ 2016 κα ςυγκροτιςει τθν
Επιτροπι διενζργειασ τθσ δθμοπραςίασ. Οι αποφάςεισ αυτζσ αναρτϊνται
ςτο ΔΙΑΤΓΕΙΑ.
Ο Πρόεδροσ του Δ.. κα ορίςει το μθχανικό τθσ τεχνικισ υπθρεςίασ που κα
αποτελεί το τρίτο μζλοσ τθσ Επιτροπισ Εκτίμθςθσ Ακινιτου. Και θ εν λόγω
απόφαςθ δθμοςιεφεται ςτο ΔΙΑΤΓΕΙΑ.
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β) Σο Διοικθτικό υμβοφλιο με απόφαςι του κα καταρτίςει τουσ όρουσ τθσ
δθμοπραςίασ και κα ςυντάξει τθ διακιρυξθ. Θ απόφαςθ αυτι αναρτάται
ςτο ΔΙΑΤΓΕΙΑ.
γ) κα πρζπει να γίνει δθμοπραςία από Επιτροπι αποτελοφμενθ από τον
Πρόεδρο τθσ ΔΕ.Τ.Α. Βόλβθσ και δφο μζλθ του Δ.. τθσ Δ.Ε.Τ.Α. θ οποία κα
διεξαχκεί ςτο κατάςτθμα

τθσ Δ.Ε.Τ.Α. ι ςτον ςυνικθ τόπο των

δθμοπραςιϊν
δ) θ γνωςτοποίθςθ τθσ πρϊτθσ δθμοπραςίασ γίνεται δια διακθρφξεωσ θ
οποία εκδίδεται από τον Πρόεδρο βάςει των κακοριςκζντων όρων ςτθν
απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου θ οποία είναι το αρμόδιο όργανο
για τον κακοριςμό των όρων τθσ δθμοπραςίασ πλθν του τιμιματοσ βάςει
του ά. 72 παρ. 1 ε’ του ν.3852/2010.
Θ διακιρυξθ πρζπει να περιλαμβάνει τα κάτωκι ςτοιχεία: το είδοσ, τθ κζςθ,
τα όρια, τθν ζκταςθ του ακινιτου και εν γζνει ςαφι και λεπτομερι
περιγραφι του προσ εκμίςκωςθ ακινιτου κακϊσ και τον διμο όπου αυτό
κείται, τθ διάρκεια μιςκϊςεωσ και τθν προκεςμία καταβολισ μιςκϊματοσ.
γ) Θ διακιρυξθ δθμοςιεφεται με επιμζλεια του Προζδρου τουλάχιςτον δζκα
θμζρεσ πριν από τθ διενζργεια τθσ δθμοπραςίασ δια τοιχοκολλιςεωσ
αντιγράφου αυτισ ςτθν εξϊκυρα ι ζτερο προσ τοφτο προοριςμζνο μζροσ
του καταςτιματοσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. και ςτο δθμοςιότερο μζροσ τθσ ζδρασ τθσ
Δ.Ε.Τ.Α. και ο Πρόεδροσ καλϊντασ τουσ ενδιαφερομζνουσ εντόσ
προκεςμίασ

είκοςι θμερϊν από τθ

δθμοςίευςθ να εκδθλϊςουν

ενδιαφζρον.
Θ τιρθςθ τθσ ανωτζρω εικοςαιμερθσ προκεςμίασ για τθν υποβολι των
προςφορϊν ςυνιςτά ουςιϊδθ τφπο τθσ διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ,
κακόςον διαςφαλίηει τθν ευρεία ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό και τθν
ανάπτυξθ πραγματικοφ ανταγωνιςμοφ υπό ςυνκικεσ πλιρουσ διαφάνειασ,
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προκειμζνου να επιτευχκεί το καλφτερο δυνατό αποτζλεςμα για τθν
ανακζτουςα αρχι. Για τθν ζναρξθ δε τθσ προκεςμίασ αυτισ λαμβάνεται
υπόψθ θ τελευταία υποχρεωτικι, ςφμφωνα με τον ν.3548/2007,
δθμοςίευςθ τθσ προκιρυξθσ. (Ελ. υν. Σμ. 7 Πράξθ 60/2012)
Περίλθψθ τθσ διακθρφξεωσ είναι δυνατόν να δθμοςιεφεται κατόπιν
αποφάςεωσ

του

διοικθτικοφ

ςυμβουλίου

τθσ

Δ.Ε.Τ.Α.

λόγω

τθσ

ςπουδαιότθτοσ του αντικειμζνου τθσ δθμοπραςίασ, ςε τουλάχιςτον μία
θμεριςια και μία εβδομαδιαία τοπικζσ εφθμερίδεσ, δζκα πλιρεισ θμζρεσ
πριν από τθ διενζργεια τθσ δθμοπραςίασ.
Περαιτζρω, αναρτάται ςτο ΔΙΑΤΓΕΙΑ ςφμφωνα με το ά. 2 παρ. 16 του
ν.3861/2010.
δ) Ακολοφκωσ, οι προςφορζσ ενδιαφζροντοσ κα πρζπει να αποςταλοφν
ςτθν επιτροπι του ά. 7 του Π.Δ. 270/1981 θ οποία κα προβεί ςτθν
καταμζτρθςθ και εκτίμθςθ του ακινιτου προσ εκμίςκωςθ και θ οποία
ορίηεται από το Διοικθτικό υμβοφλιο και αποτελείται από τον πρόεδρο
αυτισ και ζναν μθχανικό τθσ τεχνικισ υπθρεςίασ του διμου.
Εάν θ αξία του ακινιτου είναι προφανϊσ μεγάλθ, ο Περιφερειάρχθσ
δφναται να ορίςει επί πλζον και ζνα οικονομικό δθμόςιο υπάλλθλο να
ςυμμετάςχει ςτθν ςφνκεςθ των μελϊν τθσ Επιτροπισ.
Θ

ωσ

άνω

Επιτροπι

κα

κρίνει

περί

τθσ

καταλλθλότθτασ

των

προςφερόμενων ακινιτων και του αν αυτά πλθροφν τουσ όρουσ τθσ οικείασ
διακθρφξεωσ και κα ςυντάξει ςχετικι ζκκεςθ εντόσ δζκα θμερϊν από τθ
λιψθ των προςφορϊν.
Θ ζκκεςθ εκτίμθςθσ τθσ Επιτροπισ πρζπει να περιλαμβάνει:
α) τον διμο όπου βρίςκεται το κτιμα,
β) το είδοσ, τθν κζςθ, τα όρια και εν γζνει λεπτομερι περιγραφι του
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ακινιτου,
γ) το εμβαδόν και τισ διαςτάςεισ του ακινιτου
δ) τθν τρζχουςα αξία κατά ςτρζμμα ι τετραγωνικό μζτρο και εν όλω του
ακίνθτου, κακϊσ και των ζπ' αυτοφ φατειϊν και καταςκευϊν, εάν δε ςτο
κτιμα αναβλφηει νερό, το οποίο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για υδρεφςεισ,
αρδεφςεισ ι ωσ κινθτιριοσ δφναμθ, τθν ωριαία παροχι νεροφ και τθν αξία
αυτοφ. (παρ.1 άρκρο 8 ΠΔ 270/81)
Οι λόγοι αποκλειςμοφ κάποιου ακινιτου αιτιολογοφνται επαρκϊσ ςτθν
ζκκεςθ. (παρ.4Αβ άρκρο 5 ΠΔ 270/81)
ε) Θ ζκκεςθ αξιολογιςεωσ, μετά των προςφορϊν ενδιαφζροντοσ, κα
πρζπει να αποςταλοφν ςτθν οικεία Δ.Ε.Τ.Α. με μζριμνα τθσ οποίασ κα
κοινοποιθκεί ςε κάκε ζναν που εκδιλωςε ενδιαφζρον.
ςτ) Ζπειτα κα ακολουκιςει θ διενζργεια τθσ δθμοπραςίασ. υγκεκριμζνα, ο
Πρόεδροσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. κα ορίςει τθν θμζρα και ϊρα διεξαγωγισ τθσ
δθμοπραςίασ, καλϊντασ επί αποδείξει να λάβουν μζροσ μόνο εκείνοι των
οποίων τα ακίνθτα κρίκθκαν κατάλλθλα. Θ απόφαςθ αυτι κα αναρτθκεί
ςτο ΔΙΑΤΓΕΙΑ.
η) Θ απόφαςθ τθσ επί τθσ δθμοπραςίασ επιτροπισ περί αποκλειςμοφ
ενδιαφερομζνου να ςυμμετάςχει ςτθ δθμοπραςία, επειδι δεν πλθροί τουσ
υπό τθσ οικείασ διακθρφξεωσ προβλεπόμενουσ όρουσ, αναγράφεται ςτα
πρακτικά. (παρ.5 άρκρο 5 ΠΔ 270/81)
Σα πρακτικά τθσ δθμοπραςίασ ςυντάςςονται εφ' απλοφ χάρτου. (παρ.6
άρκρο 5 ΠΔ 270/81)
Μετά τθν λιξθ τθσ δθμοπραςίασ τα πρακτικά υπογράφονται από τθν
Επιτροπι διενζργειασ τθσ δθμοπραςίασ και από τον τελευταίο μειοδότθ. Αν
αυτόσ είναι αγράμματοσ, υπογράφει άντ' αυτοφ άλλοσ, βάςει, ειδικοφ
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νομίμου πλθρεξουςίου θ δφο πρόςωπα εκ των παριςταμζνων κατά τθν
διενζργεια τθσ δθμοπραςίασ, τα οποία καλεί ι Επιτροπι διενζργειασ τθσ
δθμοπραςίασ και τα οποία βεβαιϊνουν ςτο πρακτικό τισ δθμοπραςίασ ότι
ό τελευταίοσ μειοδότθσ διλωςε άγνοια γραμμάτων (παρ.7 άρκρο 5 ΠΔ
270/81)
θ) Σο Διοικθτικό υμβοφλιο αποφαςίηει για τθν κατακφρωςθ τθσ
δθμοπραςίασ

(παρ.8

άρκρο

5 ΠΔ

270/1981) (παρ.1ε

άρκρο

72

Ν.3852/2010).
κ) Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου κα πρζπει να
αποςταλεί για ζλεγχο νομιμότθτασ ςτον ΓΓ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ.
ι) Θ απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου περί κατακυρϊςεωσ ι
εγκρίςεωσ του αποτελζςματοσ τθσ δθμοπραςίασ, κοινοποιείται ςτον
τελευταίο μειοδότθ με αποδεικτικό παραλαβισ, ο οποίοσ υποχρεοφται,
εντόσ δζκα θμερϊν από τθσ κοινοποιιςεωσ, να προςζλκει για τθν ςφνταξθ
και φπογραφι τθσ ςυμβάςεωσ, διαφορετικά ενεργείται αναπλειςτθριαςμόσ
εισ βάροσ του, ςε περίπτωςθ επί ζλαττον διαφοράσ του αποτελζςματοσ τισ
δθμοπραςίασ από τθν προθγουμζνθ,
Θ ςφμβαςθ

κεωρείται

οριςτικϊσ

καταρτιςκείςα μετά

τθ λιξθ

τθσ

προκεςμίασ των 10 θμερϊν τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου.
Ια) Θ απόφαςθ περί κατακυρϊςεωσ αναρτάται ςτο Διαφγεια (ά. 2 παρ. 16
του ν.3861/2010).
Απευκείασ ανάκεςθ μπορεί να γίνει μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ
δθμοπραςία δεν ζφερε αποτζλεςμα, με ειδικά αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου θ οποία λαμβάνεται με τθν απόλυτθ πλειοψθφία
του ςυνόλου των μελϊν του. (άρκρο 1 ΠΔ 270/81).

20

Η απόφαςθ αυτι αναρτάται ςτο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
2ο ερϊτθμα: Όπωσ προαναφζρκθκε, το Δ.. τθσ Δ.Ε.Τ.Α. ςφμφωνα με το ά. 5
περ. ςτ’ του ν. 1069/1980 αποφαςίηει περί πάςθσ εκποιιςεωσ ι
εκμιςκϊςεωσ ακινιτων ι κινθτϊν ανθκόντων εισ τθν επιχείρθςιν (…)
.Περαιτζρω, ςφμφωνα με το ά. 5 περ. ςτ’ του ν.1069/1980, αποφαςίηει με
τθν απόλυτθ πλειοψθφία των μελϊν του περί παροχισ χρθματικϊν
επιχορθγιςεων προσ το Δθμόςιο, τουσ οργανιςμοφσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ
και ν.π.δ.δ., για τθν εκπλιρωςθ ςκοποφ, που ςυνδζεται με προγράμματα
και υπθρεςίεσ πολιτιςτικοφ χαρακτιρα,(…). Επίςθσ, αποφαςίηει με τθν ίδια
ωσ άνω πλειοψθφία περί παροχισ χρθματικϊν επιχορθγιςεων, που κα
διατίκενται για κοινωνικοφσ ςκοποφσ.
Δεν προβλζπεται ουδζν ωςτόςο οφτε από το Ν. 1069/1980 αλλά οφτε και
από το καταςτατικό τθσ Δ.Ε.Τ.Α. περί αποφάςεωσ του Δ.. ςχετικά με
δωρεά ακινιτου προσ το Διμο. Επομζνωσ, εφόςον δεν προβλζπεται
δωρεάν παραχϊρθςθ τθσ χριςθσ του ακινιτου, θ Δ.Ε.Τ.Α. δεν μπορεί να
προβεί ςε οποιαδιποτε διαδικαςία δωρεάσ του ακινιτου τθσ προσ το Διμο.
3ο ερϊτθμα: Οι αποφάςεισ που κα λθφκοφν από τα δφο νομικά πρόςωπα,
τον Διμο και τθ Δ.Ε.Τ.Α. αναφζρονται παραπάνω ενϊ θ διαδικαςία που κα
ακολουκθκεί είναι αυτι του ν.3463/2006, του ν.3852/2010 και του π.δ.
270/1981.

Ακινα, 15/11/2016
Ο γνωμοδοτϊν δικθγόροσ
Πάνοσ Ηυγοφρθσ

21

