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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 Χρυσό 17/06/2022 

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ         Αριθ.Πρωτ.: 4675 

ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

Ταχ. Δ/νση : 620 46 Χρυσό Σερρών      

Πληροφορίες : Δημητριάδου Ελισσάβετ 

Τηλ.: 23213-52617 

Fax: 23213-52697 

e-mail: program@0670.syzefxis.gov.gr 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ/ΩΝ 

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΨΥΧΙΚΟΥ 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Π.Δ.270/1981 (ΦΕΚ77/τ.Α/30.03.1981)«Περί του 

καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας 

δημοπρασιών δι’εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και 

κοινοτήτων». 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.  

3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ114/τ.Α/08.06.2006) «Δημοτικός & 

Κοινοτικός Κώδικας», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Την αριθ. 110/01-12-2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί 

έγκρισης αγοράς ακινήτου για τη δημιουργία χώρου στέγασης του ΚΑΠΗ 

Ιατρείου και πολυχρηστικού χώρου στην Κοινότητα Ψυχικού. 

5. Την αριθ. 131/08-06-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπή, για τον 

καθορισμό των όρων διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

τη διενέργεια μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας, για την 

αγορά ακινήτου/ων, και συγκεκριμένα οικοπέδου/ων, από το Δήμο Εμμανουήλ 

Παππά, για τη δημιουργία χώρου στέγασης ΚΑΠΗ, Ιατρείου και πολυχρηστικού 

χώρου στην Κοινότητα Ψυχικού και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν 

ενδιαφέρον μέχρι την Τρίτη 12 Ιουλίου 2022. 

 

Άρθρο 1: Περιγραφή του ακινήτου 

Το/τα προσφερόμενο/α ακίνητο/α θα πρέπει να πληροί τους παρακάτω 

όρους: 

1. να βρίσκεται/νται στα διοικητικά όρια της Κοινότητας Ψυχικού, εντός του οικισμού 

και στο κέντρο αυτού, 
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2. να έχει/έχουν εμβαδό πάνω από 1.000 τ.μ. (ενιαίο ή αν πρόκειται για όμορα 

ακίνητα του ίδιου ή διαφορετικών ιδιοκτητών, αυτά να αποτελούν ενιαία έκταση άνω 

των 1.000,00 τμ, 

3. να έχει/έχουν πρόσωπο σε δημοτική οδό, να είναι άρτιο/α, οικοδομήσιμο/α και 

αδόμητο/α, 

4. να είναι στην πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή αυτού/αυτών 

που το/τα προσφέρει/προσφέρουν ή σε περίπτωση που ανήκει εξ αδιαιρέτου σε 

περισσότερους κατά συγκυριότητα, συννομή και συγκατοχή, η προσφορά θα γίνει 

από όλους τους συνιδιοκτήτες. Γίνονται δεκτά και περισσότερα του ενός ακίνητα, 

καθώς και ακίνητα δύο ή 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, 

5. να είναι ελεύθερο/ανομικών βαρών ή διεκδικήσεων (υποθήκες, προσημειώσεις, 

κατασχέσεις κ.λ.π.) και γενικά οποιασδήποτε άλλης πράξης που επηρεάζει τη νομική 

κατάσταση του/των ακινήτου/των. 

 

Άρθρο 2: Τρόπος διενέργειας της δημοπρασίας 

Η δημοπρασία θα είναι δημόσια, μειοδοτική, φανερή και προφορική, και θα 

διεξαχθεί,σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 191του Ν.3463/2006 και του Π.Δ. 

270/1981, σε δύο φάσεις,ως εξής: 

Α. Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος (α΄ φάση).  

Οι προσφορές ενδιαφέροντος (όχι οικονομικές), κατατίθενται στο Δήμο και στη 

συνέχεια η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου τις αποστέλλει στην Επιτροπή του άρθρου 

7 του Π.Δ 270/1981, η οποία, μετά από επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της 

καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων και περί του αν αυτά πληρούν τους 

όρους της παρούσας διακήρυξης. 

Η Επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της 

λήψεως των προσφορών. Στη έκθεση αιτιολογούνται επαρκώς οι λόγοι αποκλεισμού 

ενός ακινήτου. Η έκθεση, μαζί με τις προσφορές ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στο 

Δήμο, ο οποίος την κοινοποιεί σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον. 

Η κατάθεση των προσφορών γίνεται με έγγραφη αίτηση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, υπογεγραμμένη αρμοδίως, η οποία κατατίθεται α) για τα φυσικά 

πρόσωπα από το ίδιο φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο 

και β) για τα νομικά πρόσωπα από τον νόμιμο εκπρόσωπό τους ή τον νόμιμα 

εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, ο οποίος θα προσκομίσει ι) τα κατά περίπτωση 

νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα 

ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική 

μορφή του  οικονομικού φορέα) και ιι) απόφαση για συμμετοχή στη δημοπρασία. 

Στην περίπτωση εξουσιοδότησης ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος θα προσκομίσει 

παραστατικό νόμιμης εκπροσώπησης βεβαιουμένου για το γνήσιο της υπογραφής.  
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Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία θα αναφέρονται τα πλήρη 

στοιχεία του αιτούντα ιδιοκτήτη και λεπτομερής περιγραφή του προσφερόμενου 

ακινήτου (τετραγωνικά μέτρα, οδός, θέση, εμβαδόν κλπ), θα συνοδεύεται, επί ποινή 

αποκλεισμού, από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

1. Αντίγραφο Ε9 του ιδιοκτήτη ή των ιδιοκτητών (το τελευταίο ισχύον με τις 

τυχόν τροποποιήσεις αυτού). 

2. Τοπογραφικό διάγραμμα ακινήτου σύμφωνα με το ΕΓΣΑ 87, ή σε 

περίπτωση που δεν υπάρχει, απόσπασμα από την εφαρμογή του Εθνικού 

Κτηματολογίου, με σημειωμένα τα όρια του οικοπέδου. 

3. Αντίγραφο τίτλου κυριότητας του ακινήτου για την πλήρη κυριότητα, νομή 

και κατοχή, πιστοποιητικό μεταγραφής, πιστοποιητικό βαρών και διεκδικήσεων. 

4. Πιστοποιητικό μη οφειλής ΕΝΦΙΑ σε σχέση με το ακίνητο. 

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι έλαβε γνώση των όρων της 

διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως. 

6. Δημοτική ενημερότητα. 

7. Φορολογική ενημερότητα. 

8. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, αν πρόκειται για φυσικά 

πρόσωπα. 

Εάν συμμετέχει νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε εταιρικής μορφής ή 

κοινοπραξία πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο καταστατικό και τυχόν 

τροποποιήσεις αυτού, το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης, από το οποίο να 

προκύπτει η κατά το νόμο δημοσίευση, καθώς και πρακτικό συμμετοχής στη 

δημοπρασία με εξουσιοδότηση συγκεκριμένου προσώπου. Για τη συμμετοχή 

κοινοπραξιών δεν είναι απαραίτητη η ιδιαίτερη νομική προσωπικότητα. 

Όλα ανεξαρτήτως τα έγγραφα που θα κατατεθούν οφείλουν να είναι σε ισχύ 

κατά την ημερομηνία διενέργειας της δημοπρασίας είτε πρωτότυπα είτε 

φωτοαντίγραφα. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες από την υποβολή 

τους και μέχρι να συνταχθεί σχετική συμβολαιογραφική πράξη για τη μεταβίβαση της 

κυριότητας των ακινήτων και μετεγγραφής στο οικείο Υποθηκοφυλακείο. 

Β. Διενέργεια διαγωνισμού. 

 Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει την ημέρα και την ώρα διεξαγωγής της 

δημοπρασίας, καλώντας, με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος σε αυτήν μόνο εκείνους 

των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης.  

Διενεργείται φανερή, προφορική και μειοδοτική δημοπρασία, ενώπιον της 

επιτροπής δημοπρασίας. Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσονται 

πρακτικά, τα οποία, μετά τη λήξη της δημοπρασίας, υπογράφονται από τον μειοδότη 

και τον εγγυητή του, διαφορετικά το ΝΠΔΔ θα αξιώσει αποζημίωση σύμφωνα με τις 

διατάξεις 197 και 198 του Αστικού Κώδικα. 
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Άρθρο 3: Δικαίωμα – Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν με την αίτηση, επί ποινή 

αποκλεισμού, κατά την πρώτη φάση της δημοπρασίας, φάκελο, ο οποίος θα περιέχει 

τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 δικαιολογητικά. 

 

Άρθρο 4: Συμμετοχή στη β΄φάση της δημοπρασίας 

Οι ενδιαφερόμενοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη 

διαδικασία της πρώτης φάσης, θα κληθούν εγγράφως να προσέλθουν για τη 

συμμετοχή τους στη δημοπρασία για την υποβολή της οικονομικής προσφοράς 

ενώπιον της αρμόδιας  Επιτροπής, 

Οι συμμετέχοντες θα δηλώσουν την οικονομική προσφορά τους, προφορικά 

και κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον κάθε μειοδότη και η δέσμευση αυτή 

μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και επιβαρύνει 

οριστικά τον τελευταίο μειοδότη. 

 

Άρθρο 5: Δικαίωμα αποζημίωσης 

Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση, από τη μη 

έγκριση των πρακτικών του διαγωνισμού, από το αρμόδιο όργανο του Δήμου ή της 

διοικητικής αρχής που έχει την αντίστοιχη αρμοδιότητα. 

 

Άρθρο 6: Σύμβαση 

Ο/οι τελευταίος/οι μειοδότης/τες υποχρεούται/ούνται, το αργότερο εντός δέκα 

ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, 

περί εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει για την σύνταξη 

και την υπογραφή του συμβολαίου, διαφορετικά ο Δήμος θα αξιώσει αποζημίωση 

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 197 και 198 του Αστικού Κώδικα, ενεργείται 

δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του, οι οποίοι ευθύνονται για το μεγαλύτερο τυχόν 

οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης. 

Ο Δήμος υποχρεούται να καταβάλει το επιτευχθέν τίμημα αγοραπωλησίας 

του/των ακινήτων στον/στους ως άνω αναφερόμενο/ους μειδότη/τες, εκδίδοντας 

αντίστοιχο/α χρηματικό/ά εντάλμα/τα πληρωμής στο όνομα του κάθε μειοδότη. Τα 

προκύπτοντα συμβολαιογραφικά έξοδα και έξοδα μεταγραφής στο αρμόδιο 

υποθηκοφυλακείο, βαρύνουν τον αγοραστή (Δήμο). 

 

Άρθρο 8: Δημοσίευση διακήρυξης. 

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί στο Πρόγραμμα Διαύγεια, στην ιστοσελίδα του 

Δήμου, θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου καθώς και στον 
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πίνακα ανακοινώσεων των κοινοτήτων του Δήμου είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον 

πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας. Επιπλέον περίληψη της διακήρυξης θα 

δημοσιευτεί σε μία (1) ημερήσια περιφερειακήκαι σε μία (1) εβδομαδιαία 

περιφερειακή εφημερίδα. 

 

Άρθρο 9: Επανάληψη δημοπρασίας. 

1. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από το Δήμαρχο, εάν δεν παρουσιασθεί 

σε αυτή, μειοδότης. 

2. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

όταν: 

Α. το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή. 

Β. μετά την κατακύρωση αυτής, ο τελευταίος μειοδότης αρνείται να υπογράψει τη 

σύμβαση μίσθωσης. 

3. Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του          

Δημάρχου, αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης 

πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού. 

 

Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης, εφαρμογή 

έχουν οι διατάξεις του Π.Δ. 270/81, του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και του Ν. 

3463/2006. 

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Αυτοτελές Τμήμα 

Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας του Δήμου, τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο 2321352617. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΤΑΣ 
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