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Θέμα: «ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ» 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
 

σύμφωνα με την υπ' αρίθμ. πρωτ. 4484/5.3.2021 διακήρυξη δημοπρασίας (ΑΔΑ: 

94ΗΔΩΗΖ-Π0Ε) προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση των 

κάτωθι δημοτικών ακινήτων της Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας, της Δ.Ε. Καλλιθέας: 

Περιγραφή δημοτικών ακινήτων 

Δύο δημοτικά ακίνητα-Διαμερίσματα 

Ιδιοκτήτης: Δήμος Ωραιοκάστρου 

Τοποθεσία: Φιλίππου 3, Δήμος Θεσσαλονίκης. 

α) διαμέρισμα πρώτου ορόφου Δ1 ογδόντα δύο τετραγωνικών μέτρων και 

τριάντα τριών εκατοστών (82,33 τ.μ.), αποτελούμενο από δύο δωμάτια, χωλ, 

σαλοτραπεζαρία, κουζίνα και λουτροαποχωρητήριο με ποσοστό επί του οικοπέδου 

τριών εκατοστών και ογδόντα εννιά εκατοστών του εκατοστού (3,89%) εξ 

αδιαιρέτου και 

β) διαμέρισμα πρώτου ορόφου Δ2 ενενήντα τριών τετραγωνικών μέτρων και 

εβδομήντα ενός εκατοστών (93,71 τ.μ.), αποτελούμενο από δύο δωμάτια, χωλ, 

σαλοτραπεζαρία, κουζίνα και λουτροαποχωρητήριο, με ποσοστό επί του 

οικοπέδου τεσσάρων εκατοστών και σαράντα τεσσάρων εκατοστών του 

εκατοστού (4,44%) εξ αδιαιρέτου, του οικοπέδου έχοντος εμβαδού διακοσίων 

δέκα οκτώ τετραγωνικών μέτρων και δέκα εκατοστών του τετραγωνικού μέτρου 

(218,10 τ.μ.). 
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Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Τρίτη 6.4.2021, ώρα 13:00 στο Δημοτικό 

Κατάστημα (Δημαρχείο) Ωραιοκάστρου. 

 
Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται: 

α)  το ποσόν των διακοσίων ευρώ (200,00 €) μηνιαίως για το διαμέρισμα Δ1, χωρίς 
χαρτόσημο σύμφωνα με την παρ. 4 άρθρ. 3 του Ν. 3522/2006. 

β) το ποσόν των διακοσίων πενήντα ευρώ (250,00 €) μηνιαίως για το διαμέρισμα Δ2, 
χωρίς χαρτόσημο σύμφωνα με την παρ. 4 άρθρ. 3 του Ν. 3522/2006. 

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν εξοφλήσει τις πάσης φύσεως οφειλές 

τους προς τον Δήμο, προσκομίζοντας κατά τη συμμετοχή τους στη δημοπρασία 

βεβαίωση της οικονομικής (ταμειακής) υπηρεσίας του Δήμου και εγγύηση 

συμμετοχής ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου 

πρώτης προσφοράς της διακήρυξης και να υποβάλλουν τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά, όπως ορίζονται στην υπ' αρίθμ. πρωτ. 4484/5.3.2021 διακήρυξη 

δημοπρασίας (ΑΔΑ: 94ΗΔΩΗΖ-Π0Ε) την 6.4.2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στο 

Δημαρχείο Ωραιοκάστρου, Κομνηνών 76, Ωραιόκαστρο, Θεσσαλονίκη. 

 

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων: 

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Περιουσίας του 

Τμήματος Εσόδων & Περιουσίας, ημέρες Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες 08:00-15:00, 

Διεύθυνση Κομνηνών 76, Τ.Κ. 57013-Δημαρχείο Ωραιοκάστρου, Τηλ: 2313304083, 

2313304027, 2313304013, 2313304000, αρ. τηλεομοιοτυπίας: 2310690732, δ/νση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: karaliopoulou@oraiokastro.gr 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΤΣΑΚΙΡΗΣ 
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