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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
 
 

Έχοντας υπόψη: 
α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) 
β) τον Κ.Δ.Κ. (Ν.3463/06) 
γ) τον Ν. 3852/2010 
δ) την 269/2018 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου για την αγορά ακινήτου  
ε) την 277/2018  απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν 
οι όροι της δημοπρασίας. 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για την αγορά ακινήτου από τον 
Δήμο μας, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί ως κοινόχρηστος χώρος για αναψυχή των 
κατοίκων και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε 
προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης. 
Στις προσφορές ενδιαφέροντος θα αναγράφονται επακριβώς τα στοιχεία του 
ακινήτου χωρίς την αξία του. 

Κατόπιν των ανωτέρω ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι ενδιαφερόμενοι που είναι ιδιοκτήτες 
κατάλληλων ακινήτων, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, να υποβάλλουν 
στον Δήμο Ωραιοκάστρου, έγγραφη πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά.   

Με τα ως άνω δεδομένα το αναζητούμενο ακίνητο πρέπει να έχει τις ακόλουθες 
προδιαγραφές:  



 
ΑΡΘΡΟ 1 

Περιγραφή χαρακτηριστικών και θέσεως ακινήτου 

 Το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται όσο το δυνατόν πλησιέστερα του κέντρου του 
οικισμού του Παλαιοκάστρου.  

 Να έχει έκταση από χίλια (1.000) έως δύο χιλιάδες (2.000) τετραγωνικά μέτρα, 
να είναι ενιαίο, ή αν πρόκειται για όμορα ακίνητα ενός ή περισσότερων 
διαφορετικών ιδιοκτητών, αυτά να αποτελούν ενιαία έκταση. 

 Να ανήκει  στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή αυτού που το 
προσφέρει ή σε περίπτωση που ανήκει εξ’ αδιαιρέτου σε περισσότερους κατά 
συγκυριότητα, συννομή και συγκατοχή, η προσφορά να γίνεται από όλους τους 
συνιδιοκτήτες. Γίνονται δεκτά και περισσότερα του ενός ακίνητα, καθώς και 
ακίνητα δύο ή και περισσοτέρων ιδιοκτητών, που πληρούν όλες τις 
προδιαγραφές της διακήρυξης, με την προϋπόθεση αυτά να δημιουργούν ενιαία 
εδαφική έκταση. Στην περίπτωση αυτή, οι προσφορές πρέπει να συνοδεύονται 
από ενιαίο τοπογραφικό διάγραμμα (ή απόσπασμα κτηματολογίου) και από 
κοινή αίτηση – δήλωση προσφοράς ή τα επιμέρους τοπογραφικά των ακινήτων 
να αποτυπώνουν με σαφήνεια τους ιδιοκτήτες των όμορων ακινήτων. 

 Να είναι ελεύθερο νομικών βαρών ή διεκδικήσεων (υποθήκες, προσημειώσεις, 
κατασχέσεις κλπ) και γενικά οποιασδήποτε άλλης πράξης που επηρεάζει τη 
νομική κατάσταση ενός ακινήτου. 

 Να μην είναι δασική έκταση στο σύνολό του ή σε μέρος του.  

 Να είναι άρτιο και οικοδομήσιμο. 

 Προτιμητέα θα είναι τα οικόπεδα  χωρίς έντονες κλίσεις και με επαρκή 
προσβασιμότητα. 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
Τρόπος διενέργειας της δημοπρασίας 

Ο διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός φανερός και προφορικός, θα γίνει δε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 άρθρο 5 παρ. 4 σε δύο φάσεις. Η έννοια του 
φανερού διαγωνισμού είναι ότι οι ενδιαφερόμενοι θα διαγωνίζονται προφορικά 
μειοδοτώντας ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 
του Π.Δ. 270/81 και του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 
Η προσφορά καθενός θα γράφεται στα πρακτικά με τη σειρά προτεραιότητας του. 
Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για το μειοδότη. Η υποχρέωση μεταβιβάζεται 



διαδοχικά από τον πρώτο στους επόμενους και, τελικά, επιβαρύνει τον τελευταίο 
μειοδότη. 

ΑΡΘΡΟ 3 
                                      Εκδήλωση ενδιαφέροντος (α΄ φάση). 
 
Μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα δημοσιεύσεως της 
παρούσας  διακήρυξης, δηλαδή έως  ../1./2018 σύμφωνα με το νόμο, οι 
ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικώς με 
συστημένη επιστολή στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δημαρχείου Ωραιοκάστρου 
προσφορές ενδιαφέροντος.    

Η κατάθεση προσφορών θα γίνει:  
• για τα φυσικά πρόσωπα από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμα 
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του  
• για τα νομικά πρόσωπα από τον νόμιμο εκπρόσωπό τους, όπως ορίζεται 
κατωτέρω:  
-για τις Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.), από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο της εταιρείας, όπως ορίζεται στο καταστατικό της και τις τυχόν 
τροποποιήσεις του για τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), από τον 
διαχειριστή της εταιρείας, όπως ορίζεται στο καταστατικό της και τις τυχόν 
τροποποιήσεις του για τις Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.), από τον νόμιμο εκπρόσωπο 
που εξουσιοδοτεί το διοικητικό Συμβούλιο (πρακτικό  ΔΣ., στο οποίο θα πρέπει να 
αναφέρεται επί ποινή αποκλεισμού και η απόφαση για συμμετοχή της ΑΕ στον 
συγκεκριμένο διαγωνισμό), όπως αυτό έχει οριστεί από το καταστατικό της 
εταιρείας και τις τυχόν τροποποιήσεις του, με  τη δημοσίευση του σε ΦΕΚ, το οποίο 
σε κάθε  περίπτωση πρέπει να κατατεθεί.  
-για τα λοιπά νομικά πρόσωπα από τον νόμιμο εκπρόσωπο τους, όπως αυτό 
ορίζεται στο καταστατικό τους ή σε σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου τους. 
Εφόσον τα φυσικά πρόσωπα ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων 
συμμετέχουν στη δημοπρασία με αντιπροσώπους, απαιτείται η προσκόμιση 
παραστατικού νόμιμης εκπροσώπησης βεβαιούμενου του γνησίου της υπογραφής 
του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή 
συμβολαιογράφο, εκτός από την περίπτωση των ανωνύμων εταιρειών που οι 
εκπρόσωποι ορίζονται από το Διοικητικό τους Συμβούλιο.  
Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί, στον ίδιο διαγωνισμό, περισσότερες από μία 
εταιρεία ή ένωση προμηθευτών ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και 
να εκπροσωπεί άλλη εταιρεία, συνεταιρισμό  ή και ένωση προμηθευτών.  
Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές, εκτός εάν ο 
ενδιαφερόμενος αποσύρει όλες τις  προσφορές εκτός από μία, με την οποία θα 
συμμετάσχει στον διαγωνισμό. Επίσης, δεν μπορεί να συμμετέχει στον διαγωνισμό 
για λογαριασμό του, υπάλληλος εταιρείας που συμμετέχει σε αυτόν ή ειδικός 
σύμβουλος αμειβόμενος από αυτή με μισθό ή και με άλλο τρόπο αμοιβής.  
 



Η αίτηση, η οποία κατατίθεται εκτός του σφραγισμένου φακέλου της προσφοράς, 
πρέπει να αναγράφει:   

1. τα πλήρη στοιχεία του συμμετέχοντος ή των συμμετεχόντων (σε περίπτωση 
κοινής προσφοράς εκ μέρους περισσοτέρων ιδιοκτητών) ήτοι ονοματεπώνυμο, 
διεύθυνση, τηλέφωνο 

2. τη λεπτομερή περιγραφή του προσφερομένου ακινήτου,  την έκτασή του,  κ.τ.λ.  

3. τη θέση στην οποία αυτό βρίσκεται και να συνοδεύεται από σφραγισμένο 
φάκελο που περιλαμβάνει τα κάτωθι δικαιολογητικά:  

α) Υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής ότι έλαβε γνώση των 
όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.  

β) Αντίγραφα αστυνομικής ταυτότητας είτε πρόκειται για φυσικό πρόσωπο είτε για 
εκπρόσωπο νομικού προσώπου.  

γ) Αντίγραφα τίτλων κυριότητας του ακινήτου, νόμιμα μεταγραμμένων στο 
υποθηκοφυλακείο,  

δ) Τοπογραφικό διάγραμμα θεωρημένο από μηχανικό. στο οποίο θα προσδιορίζεται 
το οικόπεδο στο οποίο βρίσκεται το ακίνητο. Όπως αναφέρεται ανωτέρω γίνονται 
δεκτά και περισσότερα του ενός ακίνητα, καθώς και ακίνητα δύο ή και 
περισσοτέρων ιδιοκτητών, που πληρούν όλες τις προδιαγραφές της διακήρυξης, με 
την προϋπόθεση αυτά να δημιουργούν ενιαία εδαφική έκταση. Στην περίπτωση 
αυτή, οι προσφορές πρέπει να συνοδεύονται από ενιαίο τοπογραφικό διάγραμμα 
(ή απόσπασμα κτηματολογίου) και από κοινή αίτηση – δήλωση προσφοράς ή τα 
επιμέρους τοπογραφικά των ακινήτων να αποτυπώνουν με σαφήνεια τους 
ιδιοκτήτες των όμορων ακινήτων. 

Οι προσφορές αυτές θα εξετασθούν από την αρμόδια, σύμφωνα με το νόμο 
Επιτροπή, η οποία ύστερα από επιτόπια έρευνα θα κρίνει αν τα προσφερόμενα 
ακίνητα είναι κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται, και πληρούν τους όρους 
και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, θα συντάξει δε για το σκοπό αυτό 
έκθεση αξιολόγησης. 

Στην έκθεση αυτή η Επιτροπή θα λάβει υπόψη της τυχόν πλεονεκτήματα που δεν 
προβλέπονται σ’ αυτή τη διακήρυξη και θα αιτιολογήσει επαρκώς τους λόγους 
τυχόν αποκλεισμού κάποιου ή κάποιων από τα προσφερόμενα ακίνητα.  

Αντίγραφο της έκθεσης αυτής θα κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους. 

 

 



ΑΡΘΡΟ 4 
                                     Διενέργεια δημοπρασίας (β΄φάση)  

Μετά την παραπάνω αξιολόγηση της αρμόδιας Επιτροπής, ο Δήμαρχος θα ορίσει 
την ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, στην οποία θα κληθούν με 
απόδειξη, να λάβουν μέρος, εκείνοι από τους ενδιαφερόμενους των οποίων τα 
ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα από την πιο πάνω Επιτροπή, οι οποίοι κατά την ημέρα 
και ώρα της δημοπρασίας  πρέπει να καταθέσουν στην Επιτροπή Διαγωνισμού τα 
εξής δικαιολογητικά: 

1. Εγγύηση συμμετοχής ποσού ίσου με το 10% με  ποσοστό δέκα επί τοις 
εκατό (10%) του ορίου της   προσφοράς του ενδιαφερομένου. 

2. Βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του  Δήμου μας περί μη οφειλής  του 
συμμετέχοντα καθώς και τους εγγυητή.  

 
3. Πιστοποιητικό βαρών, περί μη διεκδικήσεως και ιδιοκτησίας για το μίσθιο 

από το αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο και αντίγραφο του Ε9 των ιδιοκτητών. 

4. Αποδεικτικό φορολογικής και ενημερότητας του συμμετέχοντα και 
εγγυητή του, που ισχύουν κατά τη   διενέργεια του διαγωνισμού.  

5. Βεβαίωση δασαρχείου ότι δεν είναι δασική έκταση 

Οι διαγωνιζόμενοι εφόσον  είναι φυσικά πρόσωπα παρίστανται αυτοπροσώπως η 
με το νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους.  

Οι Ε.Π.Ε. εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.    

Οι Α.Ε. εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 

Η εξουσιοδότηση θεωρείται νόμιμη, όταν η υπογραφή του εξουσιοδοτούντος έχει 
θεωρηθεί από αρμόδια Δημόσια Αρχή. 

Οι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., ΜΟΝ. ΕΠΕ, Α.Ε., σωματεία, συνεταιρισμοί οφείλουν να 
καταθέσουν καταστατικό με τις τυχόν τροποποιήσεις, ώστε να είναι δυνατοί οι 
έλεγχοι της χρονικής διάρκειας της εκπροσώπησης. 

Οι Α.Ε.  οφείλουν να καταθέσουν:  

α) Το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συγκρότησή του, την 
εκπροσώπηση, την απόφαση για τη συμμετοχή στο συγκεκριμένο διαγωνισμό και τη 
χρονική διάρκεια λειτουργίας του μαζί με το Φ.Ε.Κ., που αυτό έχει δημοσιευθεί.  



β) Αντίγραφο του καταστατικού σύστασης της Α.Ε., με όλα τα συμβόλαια με τις 
τυχόν τροποποιήσεις, που θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. 

Αντιστοίχως, οι συνεταιρισμοί οφείλουν να καταθέσουν: 

α) Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης τους για την πώληση του ακινήτου. 

Επί πλέον το καταστατικό των Ε.Π.Ε.  θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. 

Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, 
υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, βεβαίωση εκπροσώπησης βεβαιουμένου 
του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια Δημόσια Αρχή. 

Όλα τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή ευκρινή 
φωτοαντίγραφα σύμφωνα με το Νόμο 4250/2014. 

Οι προσφορές των κοινοπραξιών κατατίθενται από όλα τα κοινοπρακτούντα μέλη 
αυτοπροσώπως ή από κοινό εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό 
πληρεξούσιο. 

Στη  συνέχεια διενεργείται φανερή και προφορική μειοδοτική δημοπρασία, ενώπιον 
της επιτροπής δημοπρασίας. 
 
Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας, το κριτήριο επιλογής θα είναι η 
οικονομικότερη προσφορά του οικοπέδου (τιμή ανά τ.μ.): 
Στην περίπτωση που η αξία υπερβαίνει το ποσό των 58.694,06 €, απαιτείται 
εκτίμηση της αγοραίας αξίας από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών, Σ.Ο.Ε. (άρθρο 186 
παρ. 6 Ν.3463/2006, άρθρο 23 παρ. 2 του Ν.2873/00, όπως συμπληρώθηκε με το 
άρθρο 31 παρ. 12 του Ν.2579/98).  

 
ΑΡΘΡΟ 5 

Δικαίωμα αποζημίωσης  
 

Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση 
των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου ή της 
διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα. 
 

ΑΡΘΡΟ 6 
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 μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή  

σύμβασης, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του δήμου χωρίς 

δικαστική παρέμβαση.  

Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι 
ευθύνονται 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. 

 
ΑΡΘΡΟ 7 

Δημοσίευση Διακήρυξης 
 

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου είκοσι (20) ημέρες πριν 
από τη διενέργεια της δημοπρασίας, με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον 
πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος  του Δήμου Ωραιοκάστρου , 
στο Δημοτικό κτίριο «Π.Μελάς» στο Παλαιόκαστρο καθώς και στην επίσημη 
ιστοσελίδα του Δήμου. 

Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί μέχρι και την 9-11-2018 στην «ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΤΟΠΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» και «ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» της Θεσσαλονίκης. (Η 
δημοσίευση στον τύπο γίνεται μόνο αν το αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο) 
 

ΑΡΘΡΟ 8 
Επανάληψη της δημοπρασίας 

 

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δημάρχου εάν δεν 
παρουσιάσθηκε 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 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, καθώς και όταν μετά την κοινοποίηση 



στον τελευταίο μειοδότη της εγκριτικής για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας 
απόφασης της διοικητικής αρχής, δεν προσέλθει αυτός να υπογράψει τη σύμβαση. 

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου 
μειοδότη και του εγγυητή του, ως όριο δε πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό που 
κατοχυρώθηκε στο όνομά του, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του δημοτικού 
συμβουλίου. 

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του 
δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, 
πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, 
διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν. 

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία 
προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 
Ισχύουσες διατάξεις 

 
Για ό,τι δε συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις του 
Π.Δ.270/1981 «περί καθορισμού των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι΄εκποίησιν 
ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων» καθώς και οι διατάξεις του Ν. 
3463/2006 και 3852/2010. 
 

ΑΡΘΡΟ 10 
                                       Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 

 
Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από το Γραφείο της Οικονομικής 
Επιτροπής, ημέρες εργάσιμες και ώρες 07:30 – 14:30 Διεύθυνση Κομνηνών 76 , Τ.Κ. 
570 13  Δημαρχείο Ωραιοκάστρου Τηλέφωνο 2313 304095  FAX 2310 697897  

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους 
ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι 
29/11/2018. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΓΑΒΟΤΣΗΣ 
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