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ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ  ΔΗΜΟΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΚΡΟΙΗΣΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΕΣΟΛΕΙΒΑΔΟΥ 920 

ΕΚΤΑΣΗΣ 2.010,10 Τ.Μ.  ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 1129 ΑΛΩΝΙΑ 

ΕΚΤΑΣΗΣ 3.318,90 Τ.Μ.    ΤΗΣ  Τ.Κ. ΑΓΓΕΛΟΧΩΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΝΑΟΥΣΑΣ 

Ο   ΔΗΜΑΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ  

Ζχοντασ υπόψθ:  

1) το άρκρο 72 του Ν.3852/2010 

2) το άρκρο 186 του ΔΚΚ 

3) τισ διατάξεισ του ΠΔ 270/81 

4) τθν υπ’ αρικμόν 68/2021 απόφαςθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου 

5) τθν υπ’ αρικμόν 9823  / 2020  αρικμόσ πρακτικοφ -ζγγραφο τθσ  επιτροπισ 

κακοριςμοφ τιμιματοσ εκποιοφμενων Δθμοτικϊν κινθτϊν – ακινιτων  . 

6) τθν,  με αρικμό 6708/04-10-2018, απόφαςθ του υντονιςτι τθσ  

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ  Μακεδονίασ – Θράκθσ, θ οποία δθμοςιεφτθκε 

ςτο  Φ.Ε.Κ.  259/Α.Α.Π./01-11-2018) «περί ζγκρισης Σχεδίου Χωρικής και 

Οικιστικής Οργάμωσης Αμοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) Δημοτικής Εμότητας 

Ειρημούπολης Δήμου Νάουσας (τέως Δήμου Ειρημούπολης), ΠΕ Ημαθίας» . 

 

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 ΔΗΜΟ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΗ ΝΑΟΤΑ 

 ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΝΑΟΤΑ 

 ΔΗΜΑΡΥΙΑ 30, ΝΑΟΤΑ 59200 

 Πληροφ. Αντωνιάδης Νικόλαος 

Τηλ. 23323 50337  

www.naoussa.gr 
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7)   το με αρκμ.4164/24-06-2019 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Διοίκθςθσ τθσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ – Θράκθσ .  

8) το με αρκμ. 158532/30-07-2021 ζγγραφο ( ζλεγχοσ νομιμότθτασ)  τθσ 

Δ/νςθσ Διοίκθςθσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ – Θράκθσ . 

9)  ηην ςπ’ απιθμόν 331/2021  απόθαζη ηηρ Οικονομικήρ επιηποπήρ πεπί 

καθοπιζμού ηων όπων ηηρ διακήπςξηρ για ηην εκποίηζη δημοηικήρ έκηαζηρ. 

                                                          

                                         ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ 

      Σην διενέργεια  Φανερισ πλειοδοτικισ δθμοπραςίασ με ανοικτζσ 

προςφορζσ  για τθν εκποίθςθ δθμοτικισ ζκταςθσ , τμιματοσ του χερςολείβαδου 

με αρικμό  920, ζκταςθσ 2.000,10 τ.μ. και τμιματοσ του 1129 Αλϊνια 3.318,90 τ.μ. ( 

ςυνολικοφ εμβαδοφ Ε 5.319,00 τ.μ. ), τθσ τοπικισ Κοινόηηηαρ Αγγελοχωρίου , τθσ 

Δθμοτικισ Ενότθτασ Ειρθνοφπολθσ, του Διμου Νάουςασ, που εμφανίηεται με 

ςτοιχεία Β-Ν-Ξ-Ο-Γ-Μ-Β ζηο ηοπογπαθικό διάγραμμα, κλίμακαρ 1:500 ηος Πολιηικού 

μησανικού Χαηζηκώζηα Ιοπδάνη, με ζκοπό ηα σπήμαηα να διαηεθούν πποκειμένος να 

γίνει έπγο πος αθοπά αλλαγή Φ.Ο.Π. ζηον οικιζμό Αγγελοσωπίος ηος Γήμος 

Νάοςζαρ ,ζύμθωνα με ηην 1/2019 απόθαζη ηηρ Τ.Κ. Αγγελοσωπίος. 

ΑΘΟ  1  

                                           Ρεριγραφι του ακινιτου 

Ζκταςθ: 5.319,00 τ.μ 

Διμοσ: Νάουςασ 

Θζςθ: Αγρόκτθμα  " ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΤ" ςτθν  κτθματικι κζςθ Χερςολείβαδο  - 

Αλϊνια. 

Όρια: 

 Νότια – Τφιςτάμενοσ αςφαλτοςτρωμζνοσ δρόμοσ  . 

Ανατολικά – Σμιμα του 1129  

Βόρεια  – Τφιςτάμενοσ χωμάτινοσ δρόμοσ .  
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και Δυτικά  – Τφιςτάμενοσ αςφαλτοςτρωμζνοσ δρόμοσ και Τφιςτάμενοσ 

χωμάτινοσ δρόμοσ . 

ΑΘΟ  2                          

                                   Τρόποσ διενζργειασ Δθμοπραςίασ  

Οι ενδιαφερόμενοι τθν θμζρα και ϊρα του διαγωνιςμοφ, κα κατακζςουν  

ςτθν  Επιτροπι  διενζργειασ  τθσ  δθμοπραςίασ  τον φάκελο που   κα  

περιλαμβάνει τα  δικαιολογθτικά τθσ  δθμοπραςίασ του εκάςτοτε  

ενδιαφερόμενου . 

Μετά δε τθν εξζταςθ των απαραιτιτων προχποκζςεων που απαιτοφνται για 

τθν ςυμμετοχι εκάςτου,  και τθν εκδίκαςθ τυχόν υφιςταμζνων ενςτάςεων, 

κα αρχίςει θ πλειοδοςία μεταξφ των μθ αποκλειςκζντων. Η ςυμμετοχι ςτθν 

δθμοπραςία με τθν υποβολι  των δικαιολογθτικϊν προχποκζτει και αποτελεί 

αμάχθτο τεκμιριο ότι ο διαγωνιηόμενοσ ζλαβε πλιρθ γνϊςθ των όρων τθσ 

παροφςθσ διακθρφξεωσ και αποδζχεται πλιρωσ τουσ όρουσ αυτοφσ. 

 Οι προςφορζσ των ςυμμετεχόντων  αναγράφονται ςτα πρακτικά τθσ 

δθμοπραςίασ. Πάςα προςφορά είναι δεςμευτικι δια τον εκάςτοτε  

ςυμμετζχοντα ,  θ δζςμευςθ δε αφτθ μεταφζρεται αλλθλοδιαδόχωσ από τον 

πρϊτο ςτουσ ακόλουκουσ και επιβαρφνει οριςτικϊσ τον τελευταίο πλειοδότθ.  

Αν κάποιοσ ςυμμετζχει για λογαριαςμό άλλου, οφείλει να δθλϊςει τοφτο 

προσ τθν επί τθσ δθμοπραςίασ επιτροπι, προ τθσ ενάρξεωσ τθσ  διαδικαςίασ , 

παρουςιάηοντασ και το προσ τοφτο νόμιμο πλθρεξοφςιο ζγγραφο, αλλιϊσ 

κεωρείται ότι μετζχει για δικό του λογαριαςμό.  

Η απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ περί αποκλειςμοφ ενδιαφερομζνου 

να ςυμμετάςχει ςτθ δθμοπραςία, επειδι δεν πλθροί τουσ υπό τθσ οικείασ 

διακθρφξεωσ προβλεπόμενουσ όρουσ, αναγράφεται ςτα πρακτικά.  

Σα πρακτικά τθσ δθμοπραςίασ ςυντάςςονται εφ' απλοφ χάρτου. 

Μετά τθν λιξθ τθσ δθμοπραςίασ τα πρακτικά υπογράφονται από τα μζλθ τθσ 

Οικονομικισ  Επιτροπι  και από τον τελευταίο πλειοδότθ και τον εγγυθτι 

αυτοφ. 

Σα πρακτικά τθσ δθμοπραςίασ και θ κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ 

ανικουν ςτθν ελεφκερθ κρίςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ. 
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 Ο Διμοσ  Νάουςασ  δεν ζχει καμία απολφτωσ ευκφνθ για τθ περίπτωςθ που 

δεν εγκρικοφν τα πρακτικά όπωσ και για τυχόν κακυςτζρθςθ τθσ ζγκριςθσ 

αυτϊν . 

Η  Οικονομικι  Επιτροπι του Διμου Νάουςασ  ζχει τθ δυνατότθτα αν το 

αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ που επιτευχκεί δεν είναι ικανοποιθτικό να μθν 

τθν εγκρίνει , οπότε θ δθμοπραςία κα επαναλθφκεί .  

 Η δθμοπραςία επαναλαμβάνεται με τον τρόπο και για τισ περιπτϊςεισ που 

ορίηει το άρκρο 6 του Π.Δ. 270/81. 

 Η απόφαςθ κατακφρωςθσ τθσ δθμοπραςίασ τθσ Οικονομικισ  Επιτροπισ 

αποςτζλλεται για ζλεγχο νομιμότθτασ ςτο Γ.Γ. Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ. 

 

 ΑΘΟ 3 

               Τόποσ και θμζρα διεξαγωγισ τθσ δθμοπραςίασ  

Η δθμοπραςία κα διεξαχκεί ςτισ 14 επτεμβρίου ζτοσ 2021 ( 14/09/2021 ) 

θμζρα Σρίτθ  ςτο Δθμοτικό κατάςτθμα Νάουςασ (2οσ όροφοσ- Αίκουςα 

ςυνεδρίαςθσ Δθμοτικοφ υμβουλίου ) ςτθν Νάουςα. Από ϊρα 13:00 μ.μ. ζωσ 

13.30 μ.μ. κα  πραγματοποιθκεί  θ κατάκεςθ  των  δικαιολογθτικϊν  από  

τουσ  ενδιαφερόμενουσ. Μετά τον ζλεγχο αυτϊν κα αρχίςει ο φανερόσ , 

προφορικόσ,  πλειοδοτικόσ διαγωνιςμόσ  για τθν εκποίθςθ  του δθμοτικοφ 

ακινιτου.  

 

  ΑΘΟ 4 

                        Ελάχιςτο όριο τθσ πρϊτθσ προςφοράσ  

Ωσ ελάχιςτο όριο πρϊτθσ προςφοράσ για τθ διεξαγωγι τθσ δθμοπραςίασ 

ορίηεται το ποςό των επτά χιλιάδων εννιακοςίων  ογδόντα επτά ευρϊ και 

πενιντα  λεπτά  ( 7.987,50 € ). Κάκε νζα προςφορά κα πρζπει να υπερβαίνει 

τθν προθγοφμενθ κατϋ ελάχιςτον  το ποςό των 100,00 ευρϊ. 

ΑΘΟ 5 

                          Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ - Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

 Οι φάκελοι δικαιολογθτικϊν κα κατατεκοφν επί ποινι αποκλειςμοφ μζχρι τισ 

13.30 μ.μ. τθσ θμζρασ τθσ δθμοπραςίασ (δθλ 14/09/2021) ςτθν   Επιτροπι 

Διαγωνιςμοφ.  τθ διαδικαςία μποροφν να προςζλκουν όλοι οι νόμιμοι 
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εκπρόςωποι των ςυμμετεχόντων. Αν κάποιοσ δεν πλθροί τισ απαιτοφμενεσ 

προχποκζςεισ, αυτό κα του ανακοινωκεί πριν αρχίςει θ πλειοδοςία μεταξφ 

των μθ αποκλειςκζντων . 

 το διαγωνιςμό μποροφν να ςυμμετάςχουν φυςικά πρόςωπα, ζνωςθ 

φυςικϊν προςϊπων, επιχειριςεισ ι Όμιλοι επιχειριςεων ι κοινοπραξίεσ 

επιχειριςεων ι κοινοπραξίεσ όλων των παραπάνω, κατά τα οριηόμενα πιο 

κάτω.  

            α. Ζλλθνεσ ι αλλοδαποί 

            β. Νομικά πρόςωπα θμεδαπά ι αλλοδαπά 

Κάκε φυςικό ι νομικό πρόςωπο από τα παραπάνω μπορεί να ςυμμετάςχει 

ςτον διαγωνιςμό μία μόνο φορά, είτε ατομικά είτε ωσ μζλοσ οποιουδιποτε 

ομίλου ι ωσ ςυνεργαηόμενθ επιχείρθςθ. 

Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό υποβάλλουν ςτθν αρμόδια επιτροπι 

φάκελο με τα κάτωκι δικαιολογθτικά όλα επί ποινι αποκλειςμοφ. 

 5.1   Για  να γίνει  δεκτόσ  ςτθ  δθμοπραςία πρζπει να κατακζςει ςτθν 

Οικονομικι Επιτροπι, ωσ εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό εγγυθτικι 

επιςτολι αναγνωριςμζνθσ Τράπεηασ ι βεβαίωςθ του Ταμείου 

Ραρακατακθκϊν και Δανείων για παρακατάκεςθ ς’ αυτό από αυτόν, που  

επικυμεί  να  λάβει  μζροσ  ςτθ δθμοπραςία, ποςοφ ίςου προσ το 10%  του 

ςυνολικοφ ποςοφ εκποίθςθσ  με βάςθ το οριηόμενου ςτθ διακιρυξθ 

ελάχιςτου ορίου πρϊτθσ προςφοράσ. Ειδικότερα κα πρζπει  να  κατατεκεί 

εγγυθτικι   ςυμμετοχισ  αξίασ 798,75 € (Αναλυόμενο  ωσ  εξισ: 7.987,50  € Χ 

10% = 798,75  €).    

5.2   Επίςθσ, οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να υποβάλουν και τα παρακάτω 

δικαιολογθτικά: 

 1. Πιςτοποιθτικό εγγραφισ ςε Διμο ι Κοινότθτα ι Κράτουσ μζλουσ τθσ Ε.Ε. ι  

φωτοτυπία τθσ ταυτότθτασ.  

2. Αντίγραφο Ποινικοφ Μθτρϊου  

3. Πιςτοποιθτικό Ειςαγγελικισ Αρχισ ότι δεν διϊκεται ωσ φυγόδικοσ ι 

φυγόποινοσ.  

4. Πιςτοποιθτικό του αρμόδιου Πρωτοδικείου ότι δεν ζχει πτωχεφςει, οφτε 

εκκρεμεί εναντίον του ςχετικι αίτθςθ, οφτε βρίςκεται ςε πτωχευτικό 
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ςυμβιβαςμό ι πτωχευτικι εκκακάριςθ ι άλλθ ανάλογθ πτωχευτικι 

διαδικαςία. 

 5. Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86 ςτθν οποία κα αναφζρεται ότι ζλαβε 

γνϊςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ τουσ οποίουσ και αποδζχεται πλιρωσ κακϊσ 

και τθσ πραγματικισ κατάςταςθσ του μιςκίου μετά των εγκαταςτάςεϊν του. 

 6. Βεβαίωςθ φορολογικισ ενθμερότθτασ.  

7. Βεβαίωςθ αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ των ιδίων και των εργαηομζνων 

τουσ. 

 8. Βεβαίωςθ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν του Διμου Νάουςασ ότι 

δεν οφείλει ς’ αυτιν. 

 9. Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/86 ότι δεν οφείλει ςε κανζνα από τα νομικά 

πρόςωπα, επιχειριςεισ και Οργανιςμοφσ του Διμου Νάουςασ.  

10. Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86 ςτθν οποία ο ενδιαφερόμενοσ κα 

αναφζρει ότι δεν μετζχει ςε οποιαςδιποτε μορφισ εταιρεία θ οποία οφείλει 

ςτο Διμο. 

 

 Όταν ςτθν πρόςκλθςθ ςυμμετζχει εταιρεία:  

Ι) το όνομα τθσ εταιρείασ κα εκδίδονται τα με αρικμοφσ 4, 5, 6, 7, 8 και 9 

δικαιολογθτικά.  

ΙΙ) το όνομα όλων των ομορρφκμων εταίρων προκειμζνου περί Ο.Ε. ι Ε.Ε. 

και ςτο όνομα των νομίμων εκπροςϊπων περί ΕΠΕ ι ΑΕ κα εκδίδονται τα με 

αρικμοφσ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10 δικαιολογθτικά. ΙΙΙ) Όλεσ οι εταιρείεσ κα 

προςκομίηουν τα καταςτατικά ι εταιρικά τουσ κακϊσ και όλεσ τισ 

τροποποιιςεισ τουσ. Επιπλζον, οι μεν ΑΕ πιςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ 

Τπθρεςίασ Εμπορίου περί του καταςτατικοφ και των τυχόν τροποποιιςεϊν 

του, κακϊσ και τα ΦΕΚ που ζχουν δθμοςιευκεί, οι δε λοιπζσ (ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ) 

πιςτοποιθτικό του αρμόδιου Πρωτοδικείου που κα αναφζρεται θ ςφςταςθ 

και οι τροποποιιςεισ που ζχουν γίνει και οι εξ αυτϊν ΕΠΕ τα ΦΕΚ ςτα οποία 

ζχουν δθμοςιευκεί. Σα ςυμμετζχοντα από κοινοφ φυςικά ι νομικά πρόςωπα 

ευκφνονται αλλθλεγγφωσ και εξ ολοκλιρων. 

 Η ζλλειψθ ενόσ ι περιςςοτζρων εκ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν 

αποκλείει τον ενδιαφερόμενο από τθ διαδικαςία τθσ ςυμμετοχισ. Σθν 
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ευκφνθ για τθν ςυγκζντρωςθ και τθν εμπρόκεςμθ κατάκεςθ των 

δικαιολογθτικϊν τθν φζρει αποκλειςτικά και μόνο ο ενδιαφερόμενοσ. 

 

Επίςθσ, αποκλείονται από τθν διαδικαςία επιλογισ: 

 Α) όςοι ζχουν καταδικαςτεί:  

α) για κλοπι, υπεξαίρεςθ, απάτθ, απιςτία, εκβίαςθ, πλαςτογραφία, 

δωροδοκία, νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ.  

β) για παραβίαςθ των διατάξεων των νόμων περί θκϊν και λεςχϊν  

γ) για παράβαςθ τθσ περί ςυναλλάγματοσ νομοκεςίασ. ε περίπτωςθ 

εταιρείασ αυτό ιςχφει για όλουσ τουσ ομόρρυκμουσ εταίρουσ ςε Ο.Ε., Ε.Ε. και 

Ε.Π.Ε. και όλα τα μζλθ του Δ.. για Α.Ε.  

δ) για παράβαςθ τθσ περί ναρκωτικϊν νομοκεςίασ, και  

ε) όςοι βρίςκονται ςε πτϊχευςθ ι εκκρεμεί εναντίον τουσ ςχετικι αίτθςθ ι 

βρίςκονται ςε πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι πτωχευτικι εκκακάριςθ ι άλλθ 

ανάλογθ πτωχευτικι διαδικαςία. 

Β) Πςοι ζχουν λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ ςτο Διμο Νάουςασ, ςτα νομικά 

πρόςωπα, επιχειριςεισ και Οργανιςμοφσ του Διμου. Κάκε ζλλειψθ ι 

ανακρίβεια δικαιολογθτικϊν, που κα διαπιςτωκεί μετά τον ζλεγχο και πριν 

τθν υπογραφι ςφμβαςθσ μίςκωςθσ, κα ςυνεπάγεται τον αποκλειςμό του 

ςυμμετζχοντοσ εκείνου, του οποίου τα δικαιολογθτικά βρζκθκαν ελλιπι ι 

ανακριβι. Η απόφαςθ αποκλειςμοφ κα ανακοινϊνεται και κα κοινοποιείται 

ςτον ενδιαφερόμενο και κα είναι πλιρωσ αιτιολογθμζνθ ωσ προσ τουσ 

λόγουσ του αποκλειςμοφ.  

 

ΑΘΟ 6  

                                                 Εγγυθτισ 

 Ο τελευταίοσ πλειοδότθσ υποχρεοφται να παρουςιάςει αξιόχρεο εγγυθτι ο 

οποίοσ κα υπογράψει τα πρακτικά τθσ δθμοπραςίασ, κακιςτάμενοσ 

αλλθλεγγφωσ και ςε ολόκλθρο υπεφκυνοσ με αυτόν για τθν εκπλιρωςθ των 

όρων τθσ ςφμβαςθσ.  
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Ο εγγυθτισ   κα  πρζπει  να προςκομίςει τα παρακάτω δικαιολογθτικά  

ΜΑΖΙ  με τα δικαιολογθτικά  του  κάκε  ενδιαφερομζνου  : 

1. Πιςτοποιθτικό εγγραφισ ςε Διμο ι Κοινότθτα ι Κράτουσ μζλουσ τθσ Ε.Ε. ι  

φωτοτυπία τθσ ταυτότθτασ.  

2. Αντίγραφο Ποινικοφ Μθτρϊου  

3.  Βεβαίωςθ φορολογικισ ενθμερότθτασ.  

 4. Βεβαίωςθ αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ των ιδίων και των εργαηομζνων 

τουσ. 

 5. Βεβαίωςθ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν του Διμου Νάουςασ ότι 

δεν οφείλει ς’ αυτόν. 

 6. Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/86 ότι δεν οφείλει ςε κανζνα από τα νομικά 

πρόςωπα, επιχειριςεισ και Οργανιςμοφσ του Διμου Νάουςασ.  

7. Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86 ςτθν οποία ο ενδιαφερόμενοσ κα 

αναφζρει ότι δεν μετζχει ςε οποιαςδιποτε μορφισ εταιρεία θ οποία οφείλει 

ςτο Διμο. 

  

ΑΘΟ 7  

                                         Δικαίωμα αποηθμίωςθσ 

 Ο τελευταίοσ πλειοδότθσ δεν αποκτά δικαίωμα προσ αποηθμίωςθ από τθ μθ 

ζγκριςθ των πρακτικϊν τθσ δθμοπραςίασ από το αρμόδιο όργανο του διμου 

ι τθσ διοικθτικισ αρχισ που ζχει αντίςτοιχθ αρμοδιότθτα. 

 Ο Διμοσ δεν φζρει καμία ευκφνθ από τθ μθ ζκδοςθ ςχετικϊν εγκρίςεων και 

αδειϊν από τισ αρμόδιεσ Τπθρεςίεσ για τθ λιψθ άδειασ λειτουργίασ για 

κτθνοτροφικζσ εγκαταςτάςεισ . 

 Ο τελευταίοσ πλειοδότθσ δεν αποκτά δικαίωμα προσ αποηθμίωςθ (κετικι 

ηθμία, διαφυγόντα κζρδθ, αρνθτικό ενδιαφζρον) από τυχόν μθ ζκδοςθ 

ςχετικϊν εγκρίςεων και αδειϊν από τισ αρμόδιεσ Τπθρεςίεσ για τθ λιψθ 

άδειασ λειτουργίασ.  

ΑΘΟ 8 
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                                             Σφμβαςθ 

 Ο τελευταίοσ πλειοδότθσ υποχρεοφται όπωσ εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν 

κοινοποίθςθ, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβισ, τθσ απόφαςθσ τθσ 

διοικθτικισ αρχισ περί κατακυρϊςεωσ ι εγκρίςεωσ του αποτελζςματοσ τθσ 

δθμοπραςίασ, να προςζλκει μαηί με τον εγγυθτι του για τθν ςφνταξθ και 

υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, άλλωσ και θ κατατεκείςα εγγφθςθ καταπίπτει υπζρ 

του διμου χωρίσ δικαςτικι παρζμβαςθ, ενεργείται δε αναπλειςτθριαςμόσ εισ 

βάροσ του και του εγγυθτι του, οι οποίοι ενζχονται αμφότεροι για 

οποιαδιποτε διαφορά προκφψει από το οποιοδιποτε  οικονομικό 

αποτζλεςμα τθσ  δθμοπραςίασ επί  το  ζλαττον  (μικρότερο)  από αυτό τθσ 

προθγοφμενθσ. 

Ο τελευταίοσ  πλειοδότθσ  υποχρεοφται  : 

Ο τελευταίοσ πλειοδότθσ υποχρεοφται εντόσ δζκα θμερϊν από τθσ 

κοινοποιιςεωσ ς’ αυτόν τθσ αποφάςεωσ  περί κατακυρϊςεωσ ι εγκρίςεωσ 

του αποτελζςματοσ τθσ δθμοπραςίασ και προ τθσ ςυντάξεωσ και υπογραφισ 

του ςυμβολαίου, να καταβάλει ολόκλθρο το τίμθμα εισ το δθμοτικό ι 

κοινοτικό ταμείο. 

Ο τελευταίοσ πλειοδότθσ υποχρεοφται όπωσ εντόσ δζκα θμερϊν από τθν 

κοινοποίθςθ, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβισ, τθσ απόφαςθσ τθσ 

διοικθτικισ αρχισ περί κατακυρϊςεωσ ι εγκρίςεωσ του αποτελζςματοσ τθσ 

δθμοπραςίασ, να προςζλκει μαηί με τον εγγυθτι του για τθν ςφνταξθ και 

υπογραφι του ςυμβολαίου, άλλωσ και θ κατατεκείςα εγγφθςθ καταπίπτει 

υπζρ του διμου χωρίσ δικαςτικι παρζμβαςθ.  

Ενεργείται δε αναπλειςτθριαςμόσ εισ βάροσ του και του εγγυθτι του, οι 

οποίοι ευκφνονται για το μικρότερο (επί το ζλαττον)  τυχόν οικονομικό 

αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ από αυτό τθσ προθγοφμενθσ. 

Μετά τθν καταβολι ολόκλθρου του τιμιματοσ από τον πλειοδότθ,  κα 
ςυνταχκεί θ αντίςτοιχθ ςυμβολαιογραφικι πράξθ, θ δαπάνθ τθσ οποίασ 
κακϊσ και τα ζξοδα μεταγραφισ αυτισ ςτο αρμόδιο Τποκθκοφυλακείο, κα 
βαρφνει αποκλειςτικά τον αγοραςτι, ο οποίοσ κα πρζπει να προςκομίςει ςτο 
Διμο Νάουςασ  το ςυμβόλαιο και το πιςτοποιθτικό μεταγραφισ. 
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ΑΘΟ  9  

                                     Ευκφνθ Διμου 

Ο διμοσ δεν ευκφνεται ζναντι του αγοραςτοφ δι' οιανδιποτε εκνίκθςθ του 

πράγματοσ, ουδζ δια τασ υπ' αυτοφ υφιςταμζνασ δουλείασ, υποχρεουμζνου 

του διμου εισ περίπτωςιν εκνικιςεωσ, να επιςτρζψει εισ τον αγοραςτι το 

καταβλθκζν τίμθμα ατόκωσ, εισ περίπτωςιν δε μερικισ τοιαφτθσ, αναλόγου 

ποςοφ, οριηομζνου δι' αποφάςεωσ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου, χωρίσ να 

αποκλείεται θ προςφυγι εισ τα δικαςτιρια 

 

ΑΘΟ 10  

                               Επανάλθψθ τθσ δθμοπραςίασ 

 

Η δθμοπραςία επαναλαμβάνεται οίκοκεν από τον διμαρχο εάν δεν 

παρουςιάςκθκε κατ' αυτιν πλειοδότθσ.  

Η δθμοπραςία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάςεωσ του δθμοτικοφ 

ςυμβουλίου όταν: 

α) το αποτζλεςμα αυτισ δεν εγκρικεί από τθν οικονομικι επιτροπι ι το 

δθμοτικό ςυμβοφλιο ι τθν αρμόδια Διοικθτικι αρχι λόγω αςφμφορου του 

επιτευχκζντοσ αποτελζςματοσ ι ςφάλματοσ ςτθ διενζργεια τθσ δθμοπραςίασ 

β) μετά τθν κατακφρωςθ τθσ δθμοπραςίασ, ο τελευταίοσ πλειοδότθσ και ο 

εγγυθτισ του αρνοφνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ι τθ ςφμβαςθ επίςθσ 

όταν μετά τθν κοινοποίθςθ ςτον τελευταίο πλειοδότθ τθσ εγκριτικισ επί του 
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αποτελζςματοσ τθσ δθμοπραςίασ αποφάςεωσ δεν προςζλκει αυτόσ 

εμπροκζςμωσ για τθν ςφνταξθ και υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

τθν περίπτωςθ (β) θ δθμοπραςία, επαναλαμβάνεται εισ βάροσ του 

τελευταίου πλειοδότθ και του εγγυθτι αυτοφ, ωσ ελάχιςτον δε όριο 

προςφοράσ ορίηεται το επ' ονόματι τοφτου κατακυρωκζν ποςόν, δυνάμενο 

να μειωκεί με απόφαςθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου.  

Η επαναλθπτικι δθμοπραςία γνωςτοποιείται με περιλθπτικι διακιρυξθ του 

δθμάρχου αναφερομζνθσ ςτουσ όρουσ τθσ πρϊτθσ διακιρυξθσ και 

δθμοςιευομζνθσ, πζντε (5) τουλάχιςτον θμζρασ προ τθσ θμζρασ τθσ 

διενζργειασ τθσ δθμοπραςίασ, διεξάγεται δε ςφμφωνα με τα όςα 

αναφζρκθκαν. 

Η επανάλθψθ τθσ δθμοπραςίασ ενεργείται με βάςθ τθ δοκείςα τελευταία 

προςφορά κατά τθν προθγοφμενθ δθμοπραςία. 

  

ΑΘΟ 11 

                                                    Σκοπόσ τθσ εκποίθςθσ 

Η εκποίθςθ του δθμοτικοφ ακινιτου ςτθ κζςθ  χερςολείβαδου με αρικμό  

920, ζκταςθσ 2.000,10 τ.μ. και τμιματοσ του 1129 Αλϊνια 3.318,90 τ.μ. ( 

ςυνολικοφ εμβαδοφ Ε 5.319,00 τ.μ. ), τθσ τοπικισ Κοινότθτασ 

Αγγελοχωρίου, του Διμου Νάουςασ, γίνεται αποκλειςτικά   με  

επιτρεπόμενθ χριςθ  του  ακινιτου  όπωσ  εκάςτοτε  ιςχφουν . 

 

ΑΘΟ 12  

                                            Ευκφνθ Διμου  

- Ο Διμοσ δεν ευκφνεται ζναντι του αγοραςτι, οφτε υποχρεοφται ςε 

επιςτροφι ι μείωςθ τθσ αξίασ του εκποιοφμενου δθμοτικοφ ακινιτου. 
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-  Ο Διμοσ δεν ευκφνεται ζναντι του  αγοραςτι  για τθν πραγματικι 

κατάςταςθ ςτθν οποία βρίςκεται το δθμοτικό ακίνθτο , τθσ οποίασ δθλϊνει 

ότι ζχει λάβει γνϊςθ. 

 

Α)  Η ςυμμετοχι ςτθ δθμοπραςία τεκμαίρει ότι:  

• Ο ενδιαφερόμενοσ επιςκζφτθκε το υπό εκποίθςθ  ακίνθτο και ζχει πλιρθ 

γνϊςθ τθσ καταςτάςεωσ ςτθν οποία αυτό ευρίςκεται και  

• Ο ενδιαφερόμενοσ ζλαβε πλιρθ γνϊςθ των όρων τθσ παροφςθσ 

διακθρφξεωσ, τουσ οποίουσ αποδζχεται ανεπιφφλακτα υνεπϊσ δε γίνεται 

δεκτι καμία απαίτθςθ για μείωςθ  του  τιμιματοσ  ι για αποηθμίωςθ λόγω 

τθσ πραγματικισ κατάςταςθσ του ακινιτου. 

• Για ότι δεν ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ ιςχφουν οι 

διατάξεισ του Π.Δ. 270/81 «Περί κακοριςμοφ των οργάνων, τθσ διαδικαςίασ 

και των όρων διενζργειασ δθμοπραςιϊν δι' εκποίθςθ ι εκμίςκωςθ 

πραγμάτων των διμων και κοινοτιτων» και του Ν. 3463/06 και του Αςτικοφ 

Κϊδικα. 

 

ΑΘΟ  13 

                                   Ιςχφον Δίκαιο - Επίλυςθ Διαφορϊν 

 Ο διαγωνιςμόσ και θ Εκποίθςθ δθμοτικοφ ακινιτου διζπονται από το 

Ελλθνικό Δίκαιο. 

Για κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλομζνων μερϊν που προκφπτει από τθν 
εφαρμογι τθσ ςφμβαςθσ αρμόδια είναι τα Δικαςτιρια τθσ Ημακίασ . 

 

ΑΘΟ  14 

                                       Δθμοςίευςθ  διακιρυξθσ   

Η  διακιρυξθ  κα δθμοςιευκεί  με φροντίδα Δθμάρχου  τουλάχιςτον  δζκα  

(10)  θμζρεσ πριν από τθ διενζργεια τθσ δθμοπραςίασ με τοιχοκόλλθςθ 

αντιγράφου αυτισ ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του δθμοτικοφ καταςτιματοσ 

και ςτο εμφανζςτερο μζροσ τθσ ζδρασ του διμου.  
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Επίςθσ κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του και ςτθ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ( 

https://diavgeia.gov.gr/), ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 

112/Α’/13-7-2010) για τθν «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι 

ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και 

αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαφγεια”». 

Περίλθψθ  τθσ  διακιρυξθσ  κα  δθμοςιευκεί  ςε μία   θμεριςια εφθμερίδα 

του Νομοφ, τουλάχιςτον δζκα (10) θμζρεσ πριν από τθν διενζργεια τθσ 

δθμοπραςίασ. 

Σα ζξοδα δθμοςίευςθσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ ι τθσ τυχόν επαναλθπτικισ 

κα βαρφνουν τον αγοραςτι   που κα ανακθρυχκεί από τον διαγωνιςμό. 

Οι  ςχετικζσ δε αποδείξεισ πλθρωμισ προςκομίηονται από αυτόν απαραίτθτα 

κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

 

 

ΑΘΟ 15 

                                Επανάλθψθ  Δθμοπραςίασ – Δθμοςίευςθ Διακιρυξθσ 

 Η  επανάλθψθ  τθσ  δθμοπραςίασ  γίνεται  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

παραπάνω άρκρου 10. 

Η επαναλθπτικι δθμοπραςία γνωςτοποιείται με περιλθπτικι διακιρυξθ του 

δθμάρχου αναφερομζνθσ ςτουσ όρουσ τθσ πρϊτθσ διακιρυξθσ και 

δθμοςιευομζνθσ, πζντε (5) τουλάχιςτον θμζρεσ προ τθσ θμζρασ τθσ 

διενζργειασ τθσ δθμοπραςίασ, διεξάγεται δε ςφμφωνα με τα όςα 

αναφζρκθκαν. Η επαναλθπτικι δθμοπραςία  κα  δθμοςιευκεί  ςφμφωνα  με  

το  παραπάνω  άρκρο  14.  Η επανάλθψθ τθσ δθμοπραςίασ ενεργείται με 

βάςθ τθ δοκείςα τελευταία προςφορά κατά τθν προθγοφμενθ δθμοπραςία,  

με  τθν  επιφφλαξθ  τθσ  περίπτωςθσ  (β), εδαφ. 2  (‘’δυνάμενο να μειωκεί με 

απόφαςθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου’’) του παραπάνω άρκρου 10 . 

Η δθμοπραςία ματαιϊνεται ςτθν περίπτωςθ που κατά τον ζλεγχο των 

δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκοφν ελλείψεισ αυτϊν που αφοροφν όλουσ τουσ 

διαγωνιηόμενουσ. 
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Για ότι δεν προβλζπεται από τουσ παρόντεσ όρουσ διακιρυξθσ εφαρμογι 

ζχουν οι διατάξεισ του Π.Δ. 270/1981 και του Ν. 3463/2006 και τα  ςυναφι 

μϋαυτά προεδρικά διατάγματα περί εκποιιςεων  δθμοτικϊν χϊρων - κτιρίων  

 

ΑΡΘΡΟ 16 

                           ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ  

 1) Γραμματεία τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Νάουςασ  

Αρμόδια υπάλλθλο, κ. Ανκοποφλου Μυροφλα  

Σθλζφωνο 2332350340 , Email: myroula@naoussa.gr  

2) Γραφείο περιουςίασ  

Αρμόδιοσ υπάλλθλοσ , κ. Αντωνιάδθσ Νίκοσ 

Σθλζφωνο 2332350337 Email: andoniadis@naoussa.gr 

 

 

                            Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 

              

                                     ΚΑΑΝΙΚΟΛΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
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