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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  21 / 2022 
 

Στην Κω και στο γραφείο του Οργανισμού Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Κω στην οδό 

Μητροπόλεως 1, σήμερα την 24η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ. 

συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Διαχείρισης Κτημάτων 

Βακούφ Κω κατόπιν της με αριθμό πρωτ. 241/22-11-2022 προσκλήσεως της προέδρου που επιδόθηκε με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε ένα έκαστο των συμβούλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της υπ 

αρίθμ  88878/Θ1 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β3960/26-07-2022),. Αφού διαπιστώθηκε ότι 

υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 5 μελών, σε αυτή τη συνεδρίαση βρέθηκαν παρόντες 

5:  

1- Πρόεδρος, Κοτζαογλάν Ελβάν 

2- Σύμβουλος Διαχειρίσεως,  Χατζησουλεϊμάν Ιμπραήμ  

3- Σύμβουλος, Σακκήογλου Ισμαήλ    

4- Σύμβουλος, Τζιουρόγλου Μπελγκίν 

5- Σύμβουλος, Κυρλής Χασάν 

 

 
Κλήθηκαν να πάρουν απόφαση για τα παρακάτω θέματα της έκτακτης συνεδρίασης: 

 

1. Λήψη απόφασης περί των όρων της εκμίσθωσης  με πλειοδοτικό διαγωνισμό του ισογείου 

καταστήματος  87 τ.μ. ιδιοκτησίας του Βακούφ Κω που αποτελεί τμήμα της  ΚΜ 389 Οικοδομών 

Πόλεως Κω. 

2. Λήψη απόφασης για την σύνταξη Η/Μ μελέτης για τα καταστήματα κάτω από το Τέμενος Ντεφτερντάρ 

στην πλατεία Ελευθερίας 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο : Λήψη απόφασης περί των όρων της εκμίσθωσης με πλειοδοτικό διαγωνισμό του ισογείου 

καταστήματος 87 τ.μ. ιδιοκτησίας του Βακούφ Κω που αποτελεί τμήμα της  της ΚΜ 389 Οικοδομών Πόλεως 

Κω. 
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Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 1ο  θέμα της ημερησίας διατάξεως, εξέθεσε ότι, καλεί το συμβούλιο να 

εξετάσει και να αποφασίσει για τους όρους της εκμίσθωσης με φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό του 

ισογείου καταστήματος εμβαδού 87 τ.μ. που βρίσκεται στην πόλη της Κω, επί της οδού Ηφαίστου με 

αριθμό 20 και που αποτελεί τμήμα της υπ’ αρ. 389 Κτηματολογικής Μερίδας  Οικοδομών Πόλεως Κω, 

κατόπιν της λύσεως της προηγούμενης μισθώσεως δυνάμει του από ημερομηνία 07/11/2022  ιδιωτικού 

συμφωνητικού λύσεως μισθώσεως. 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Κω, αφού έλαβε υπ’ όψιν 

του τα κάτωθι:  

 
1. Την ανωτέρω εισήγηση της Προέδρου, 

2. Την υπ’ αρ. 5 Θέμα - Απόφαση από το πρακτικό 20 της από 01-11-2022 συνεδρίασης του Δ.Σ. του 

Βακούφ Κω με θέμα «Λήψη απόφασης περί εκμισθώσεως με πλειοδοτικό διαγωνισμό του ισογείου 

καταστήματος επιφάνειας 87 τ.μ. ιδιοκτησίας του Βακούφ Κω το οποίο βρίσκεται στην πόλη της Κω 

επί της οδού Ηφαίστου 20 και αποτελεί τμήμα της ΚΜ 389 Οικοδομών Πόλεως Κω», 

3. Την έγκριση της υπ’ αρ. 5 Θέμα - Απόφασης από το πρακτικό 20 της από 01-11-2022 συνεδρίασης του 

Δ.Σ. του Βακούφ Κω με θέμα «Λήψη απόφασης περί εκμισθώσεως με πλειοδοτικό διαγωνισμό του 

ισογείου καταστήματος επιφάνειας 87 τ.μ. ιδιοκτησίας του Βακούφ Κω το οποίο βρίσκεται στην πόλη 

της Κω επί της οδού Ηφαίστου 20 και αποτελεί τμήμα της ΚΜ 389 Οικοδομών Πόλεως Κω» από τον 

Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με αρ. πρωτ. 57481/21-11-2022 απόφασης του, 

4. Την οικονομική κατάσταση του Οργανισμού Βακούφ Κω. 

5. Την αναγκαιότητα της εκμισθώσεως του ισογείου καταστήματος 87 τ.μ. που αποτελεί τμήμα της 389 

Κ.Μ. Οικοδομών Πόλεως Κω. 

6. Το γεγονός ότι το εν λόγω προς εκμίσθωση ισόγειο κατάστημα εκ του χαρακτήρα ως βακουφικού 

ακινήτου και της φύσεώς του ως ευρισκόμενο εντός της πόλεως Κω, δύναται να αποφέρει πρόσοδο με 

την εκμίσθωσή του. Άλλωστε επί έτη το ακίνητο αυτό ήταν εκμισθωμένο. 
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αποφασίζει ομόφωνα,  εγκρίνει 

μετά από διαλογική συζήτηση, την εκμίσθωση με φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό του ισογείου 

καταστήματος εμβαδού 87 τ.μ. που βρίσκεται επί της οδού Ηφαίστου με αριθμό 20 και αποτελεί τμήμα 

της υπ’ αρ. 389 Κτηματολογικής Μερίδας Οικοδομών Πόλεως Κω . Η πρόσοδος εκ της εκμισθώσεως 

θα διατίθεται για την διαρκή εξυπηρέτηση των σκοπών του Οργανισμού. 

 
 
Η εκμίσθωση θα λάβει χώρα υπό τους ειδικότερους όρους:  
 

1. Ως ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς για το μηνιαίο μίσθωμα, για την μίσθωση του ανωτέρω 

ισογείου καταστήματος, ορίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, το ποσό των 1.200,00 € (χιλίων 

διακοσίων ευρώ). Προσφορές χαμηλότερες από την τιμή εκκίνησης δεν γίνονται δεκτές. 

2. Το μηνιαίο μίσθωμα που τελικά θα επιτευχθεί θα παραμείνει σταθερό για τα δυο πρώτα χρόνια της 

μίσθωσης, ενώ για τα επόμενα έτη διαρκείας του συμφωνητικού μισθώσεως θα αναπροσαρμόζεται 

αυτομάτως κάθε δυο έτη κατά 5 %. 

3. Το μίσθωμα θα προκαταβάλλεται μέσα στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα. Κάθε τέλος, φόρος ή άλλη 

επιβάρυνση επί του μισθώματος ή του μισθίου θα βαρύνει αποκλειστικά τον μισθωτή (τέλος 

χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου 3,6% κτλ). 

4. Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι 9 έτη. Θα υπάρχει δυνατότητα παρατάσεως ή αναμισθώσεως  

κατόπιν συμφωνίας των μερών και νέας αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.  

5. Το μίσθιο ισόγειο κατάστημα θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση. Οποιαδήποτε 

προσθήκη, τροποποίηση ή μεταρρύθμιση του μισθίου χώρου απαγορεύεται χωρίς την συναίνεση του 

Οργανισμού και θα γίνεται με αποκλειστική επιβάρυνση του μισθωτή. 

6. Ο μισθωτής με την υπογραφή της μισθωτικής σύμβασης αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι έχει λάβει πλήρη 

γνώση για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο, την οποία αποδέχεται απολύτως. Με τη 

συμμετοχή του, δε, στο διαγωνισμό δηλώνει ότι το θεωρεί άριστο και απολύτως κατάλληλο για τη 

χρήση που προορίζεται. Συνεπώς για τυχόν πραγματικά ή άλλα ελαττώματα αυτού, που προκύψουν 

κατά τη διάρκεια της μισθώσεως ο Οργανισμός δεν ευθύνεται και δεν υποχρεούται σε μείωση του 
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μισθώματος ή σε αποζημίωση ή σε λύση της μίσθωσης. Ο μισθωτής υποχρεούται στην τήρηση της 

νομιμότητας, καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης. Η καθαριότητα και συντήρηση του μισθίου θα 

γίνεται με αποκλειστική ευθύνη, φροντίδα και δαπάνες του μισθωτή. 

7. Η ημερομηνία, ο τόπος και ο τρόπος διεξαγωγής του πλειοδοτικού διαγωνισμού θα καθορισθεί με 

σχετική διακήρυξη της Προέδρου του Οργανισμού 20 μέρες μετά από την έγκριση του Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, για την οποία και εξουσιοδοτείται.  

8. Εάν κάποιος συμμετάσχει στον πλειοδοτικό διαγωνισμό για λογαριασμό άλλου προσώπου, θα πρέπει να 

είναι εφοδιασμένος με σχετικό ειδικό νόμιμο πληρεξούσιο, άλλως θα θεωρείται ότι συμμετέχει σε 

αυτήν για τον εαυτό του ατομικά. 

9. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη. Η υποχρέωση σε αυτήν μεταβαίνει 

αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.  

10. Εάν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου προσώπου, οφείλει να δηλώσει τούτο στην επί της 

δημοπρασίας επιτροπή και προ της ενάρξεως του πλειοδοτικού διαγωνισμού, παρουσιάζοντας και προς 

την επιτροπή της δημοπρασίας το νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, άλλως θα θεωρείται ότι συμμετέχει για 

τον εαυτό του ατομικά.  

11. Οι προσφορές που θα γίνουν από τους συμμετέχοντες στη διαδικασία θα αφορούν το μηνιαίο μίσθωμα 

για το πρώτο έτος της μισθωτικής σύμβασης. Οι όποιες αναπροσαρμογές θα γίνουν επί του τελικώς 

κατακυρωθέντος μισθώματος του τελευταίου πλειοδότη.  

12. Ο τελευταίος πλειοδότης είναι υποχρεωμένος να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή που θα συνυπογράφει 

τα πρακτικά της δημοπρασίας καθιστάμενος αλληλεγγύως και εις ολοκληρίαν υπεύθυνος μετ’ αυτού για 

την εκπλήρωση των όρων της συμβάσεως. Ο εγγυητής δεν έχει τα δικαιώματα της διζήσεως και 

διαιρέσεως.  

13. Τα αποτελέσματα της δημοπρασίας εξαρτώνται από την έγκριση ή μη από το Διοικητικό Συμβούλιο του 

Οργανισμού Διαχείρισης  Κτημάτων Βακούφ Κω και από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αιγαίου  . Σε περίπτωση μη έγκρισης ή σε περίπτωση που η δημοπρασία ακυρωθεί ο 

τελευταίος πλειοδότης δεν έχει κανένα δικαίωμα αποζημίωσης κατά του Οργανισμού. 
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14. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται ενός 10 ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης 

περί κατακύρωσης ή εγκρίσεως του αποτελέσματος να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή, να υπογράψει το 

σχετικό συμφωνητικό. Σε αυτό θα ορίζεται ότι ο εγγυητής εγγυάται απεριόριστα και εις ολόκληρον, την 

προσήκουσα εκπλήρωση τόσο της αρχικής σύμβασης όσο και κάθε μεταγενέστερης τροποποίησης ή 

επέκτασης αυτής. Εάν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, ο Οργανισμός μπορεί να 

υπαναχωρήσει της συμβάσεως και να κηρύξει τον πλειοδότη έκπτωτο, η, δε, κατατεθείσα εγγύηση 

καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του Οργανισμού, χωρίς δικαστική παρέμβαση και ενεργείται 

επαναληπτική δημοπρασία σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή του. Οι τελευταίοι 

υποχρεούνται στην καταβολή της επί το έλαττον διαφοράς του αποτελέσματος της επαναληπτικής 

δημοπρασίας από την προηγούμενη. Κατά την επαναληπτική δημοπρασία, το ελάχιστο όριο της 

προσφοράς ορίζεται στο ύψος του ποσού, που κατακυρώθηκε στο όνομα του τελευταίου πλειοδότη της 

προηγούμενης δημοπρασίας, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

15. Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στον Οργανισμό ως εγγύηση 

συμμετοχής ποσό ίσο με το δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των μισθωμάτων ενός έτους επί του 

οριζόμενου ανωτέρω ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, ήτοι το ποσό των 1.491,84 € ευρώ (χιλίων 

τετρακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών). Η εγγύηση θα δίδεται με εγγυητική 

επιστολή που θα εκδοθεί από τα υποκαταστήματα των τραπεζικών ιδρυμάτων στην νήσο Κω. Δε θα 

γίνονται δεκτές εγγυήσεις σε μετρητά. Δε θα γίνονται δεκτές εγγυητικές επιστολές που θα έχουν 

εκδοθεί εκτός της νήσου Κω. Η παραπάνω εγγύηση συμμετοχής θα επιστραφεί: α) σε όλους όσους 

έλαβαν μέρος αλλά δεν αναδείχθηκαν τελευταίοι πλειοδότες, μετά την έγκριση των πρακτικών της 

δημοπρασίας, β) ο τελευταίος πλειοδότης – μισθωτής θα αντικαταστήσει την εγγύηση συμμετοχής με 

άλλη όμοια καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατό (10%) του 

συνόλου των μισθωμάτων ενός (1) έτους διαρκείας της μίσθωσης, με βάση το μίσθωμα που 

επιτεύχθηκε. Η εγγύηση αυτή θα επιστραφεί άτοκα στον μισθωτή μετά την λήξη ή τη με οποιοδήποτε 

τρόπο λύση της μίσθωσης, με τον όρο ότι αυτός θα έχει εκπληρώσει εμπρόθεσμα και με ακρίβεια όλους 
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τους όρους της σύμβασης και τις υποχρεώσεις του, καθώς επίσης και την εμπρόθεσμη παράδοση του 

μισθίου. 

16. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχει κάθε φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο που δεν έχει 

νομικό κώλυμα για την συμμετοχή του σε αυτόν. Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσουν 

προ της συμμετοχής τους θα ορίζονται στην διακήρυξη της Προέδρου του Οργανισμού, για την οποία 

και εξουσιοδοτείται.  

17. Ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά για μια (1) φορά εάν δεν παρουσιασθεί κανένας 

πλειοδότης. Ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Οργανισμού όταν: α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο λόγω ασύμφορου 

του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας, β) μετά την 

κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν 

τα πρακτικά. Ως και όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του 

αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως, δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και 

υπογραφή της σύμβασης. Στην τελευταία περίπτωση η δημοπρασία επαναλαμβάνεται σε βάρος του 

τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον, δε, όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ 

ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσό, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η 

επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη της Προέδρου του Οργανισμού, 

διεξάγεται, δε, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται ανωτέρω. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 2ο :Λήψη απόφασης για την σύνταξη Η/Μ μελέτης για τα καταστήματα κάτω από το Τέμενος 

Ντεφτερντάρ στην πλατεία Ελευθερίας 

 

Η πρόεδρος εισηγούμενη το 2ο  θέμα της ημερησίας διατάξεως εξέθεσε ότι, καλεί το συμβούλιο να 

εξετάσει και να αποφασίσει για την σύνταξη Η/Μ μελέτης για τα καταστήματα κάτω από το Τέμενος 

Ντεφτερντάρ στην πλατεία Ελευθερίας από  Ηλεκτρολόγο Μηχανολόγο διότι όπως μας ενημέρωσε  ο 
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          ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ            ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. 
Σελίδα 7 από 7 

μελετητής μας κ. Ηρακλείδης Αριστοτέλης, το Υπουργείο Πολιτισμού καλύπτει την αποκατάσταση μόνο 

των μνημείων και όχι των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος όπως τα καταστήματα κάτω από το 

Τέμενος Ντεφτερντάρ συνεπώς, το κόστος της Η/Μ μελέτης θα πρέπει να καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τον 

Οργανισμό. 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Διαχειρίσεως Κτημάτων Βακούφ Κω λαμβάνοντας 

υπόψη τα παρακάτω: 

1. την ως άνω εισήγηση της προέδρου, 

2. την αναγκαιότητα για την σύνταξη Η/Μ μελέτης ώστε να μην υπάρξει περαιτέρω 

καθυστέρηση στην αποκατάσταση του Τεμένους  Ντεφτερντάρ στην πλατεία Ελευθερίας 

εφόσον οριστεί ο ανάδοχος του έργου, 

3. τα οικονομικά οφέλη που θα αποκομίσει ο Οργανισμός με την ολοκλήρωση 

ανακατασκευής των καταστημάτων κάτω από το Τέμενος Ντεφτερντάρ και την 

εκμίσθωση τους, 

4. ότι πρόκειται για μουσουλμανικό μνημείο στο κεντρικότερο σημείο της πόλης της Κω, 

 

 

αποφασίζει ομόφωνα,  εγκρίνει 

την σύνταξη Η/Μ μελέτης για τα καταστήματα κάτω από το Τέμενος Ντεφτερντάρ στην πλατεία 

Ελευθερίας από  Ηλεκτρολόγο Μηχανολόγο και εξουσιοδοτεί τον κ. Μιχάλη Αντ. Χατζημάρκο, 

Ηλεκτρολόγο Μηχανικό με ΑΦΜ: 045716175 για την σύνταξη της μελέτης. . 
 

 
 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, λύεται η συνεδρίαση. 
 

      Η Πρόεδρος                             Ο Διαχειριστής                       Τα Μέλη  
        Υπογραφή                                  Υπογραφή                         Υπογραφές 
 
 
 
Κοτζαογλάν Ελβάν                   Χατζησουλεϊμάν Ιμπραήμ          1- Σακκήογλου Ισμαήλ 
                                                                                                      2- Τζιουρόγλου Μπελγκίν 
                                                                                                      3- Κυρλής Χασάν 

 
 

 


