
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                Ιωάννινα,  09.12.2020 

ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                          

ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ 

Σμήμα Εσόδων και Περιουσίας 

Σαχ.Δ/νση: Καπλάνη 7  

Σαχ.Κώδικας: 45444 

Πληροφορίες: Α. Μακρή 

Σηλέφωνο:2651361375                     

 

Αναλυτική διακήρυξη  πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την 

εκποίηση  των  υπ΄αριθμ 589α , υπ΄αριθμ 612α και 612β    αγροτεμαχίων (ποσοστό 2/3 

εξ αδιαιρέτου)  που βρίσκονται  στην Κοινότητα  Περιβλέπτου 
                                                           
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

            Έχοντας υπ' όψη: 

1. Σις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΥΕΚ Α΄ 87/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ». 

2. Σις διατάξεις του άρθρου 186 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006-ΥΕΚ Α΄114/2006). 

3. Σις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 (ΥΕΚ Α΄ 77/1981). 

4. Σην αριθ 34/2019    απόφαση του Δημοτικού υμβουλίου    όπως συμπληρώθηκε με 

την 336/2019 Α.Δ. με τις οποίες   εγκρίθηκε   η εκποίηση με δημοπρασία δημοτικών  

εκτάσεων στην   Κοινότητα Περιβλέπτου 

5. Σην αριθ.  965/2020 Α.Ο.Ε για τον καθορισμό των όρων της δημοπρασίας. 

6.  Σην αριθ.   463/2019  Α.Δ. για την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας 

δημοπρασιών εκποίησης, εκμίσθωσης και μίσθωσης πραγμάτων. 

7. την  336/2019 απόφαση του Δημοτικού υμβουλίου   με την οποία  προσδιορίστηκαν 

τα  προς εκποίηση ακίνητα  όπως προέκυψαν μετά την υπ.΄αριθμ. 845888/3318/6.6.19 

απόφαση της περιφέρειας Ηπείρου με την οποία έγινε κατάτμηση των ακινήτων 612 

και 589 τεμαχίων του αγροκτήματος Περιβλέπτου 

8. Σην υπ΄ αριθμ. 281/2020 Α.Δ.. με την οποία εγκρίθηκε   η  τελική εκτίμηση της 

αγοραίας εμπορικής αξίας  των προς εκποίηση ακινήτων όπως υποβλήθηκε από την 

πιστοποιημένη εκτιμήτρια  του Τπουργείου Οικονομικών  

   

ΔΙΑΚΗΡΤΕΙ: 

Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκποίηση των δημοτικών 

ακινήτων  υπ΄αριθμ 589α , υπ΄αριθμ 612α και 612β    αγροτεμαχίων (ποσοστό 2/3 εξ 

αδιαιρέτου)  που βρίσκονται  στην Κοινότητα  Περιβλέπτου,  με τους εξής όρους:  

 

Άρθρο 1: Περιγραφή του ακινήτου  
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Τα προς  εκποίηση ακίνητα  είναι  τμήμα  α) του με αριθμό 612α  εμβαδού 994,78 
τ.μ. με ποσοστό συγκυριότητας 2/3 ο Δήμος και 1/3 η Ηπειρωτική Βιομηχανία 
Εμφιαλώσεων στην οποία η περιφέρεια μεταβίβασε το ποσοστό της  β) το με αριθμό 612β  
εμβαδού 7.450,23 τ.μ. με ποσοστό συγκυριότητας   2/3 ο Δήμος και 1/3 η Ηπειρωτική 
Βιομηχανία Εμφιαλώσεων στην οποία η περιφέρεια μεταβίβασε το ποσοστό της  και γ) το 
με αριθμό 589α επιφανείας 1.508,22 τ.μ. με ποσοστό   συγκυριότητας   2/3 ο Δήμος και 1/3 
η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων στην οποία η περιφέρεια μεταβίβασε το ποσοστό 
της με τον αριθ. 19707/2019 τίτλο ιδιοκτησίας.   

 
Τα προς εκποίηση τμήματα αποτυπώνονται στο από Ιούλιος 2019 τοπογραφικό 

διάγραμμα του τοπογράφου μηχανικού Γεωργίου Γκούρα  σε κλίμακα 1:500 ως εξής α) Σο 

τμήμα 612α) με στοιχεία (Α7,Α12,Α13,Α14, 

Α15,Α16,Α17,Α18,Α19,Α20,Α85,Α86,Α87,Α62,Α8,Α7) εμβαδού Ε1= 994,78 τ.μ. 

 

 
 

β) τμήμα 612β με στοιχεία (Α88, Α89, Α90, Α91, Α92, Α93, Α98 ,Α97, Α96, Α95, 

Α35,Α36,Α37,Α38,Α39,Α40,Α41,…Α58,Α59,Α60) εμβαδού Ε2= 7.450,23 τ.μ. 
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γ) τμήμα 589 α) με στοιχεία (Α1, Α69, Α70, Α71, Α72, Α73, Α74, Α75, Α76,  Α77, 

Α78, Α79 ,Α80,Α4,Α5,Α6,….Α11,Α1) εμβαδού Ε3= 1.508,22τ.μ. 

 

         

 

Άρθρο 2 Σρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας 

 

    Η δημοπρασία είναι φανερή, πλειοδοτική και προφορική, και θα διεξαχθεί την 

ορισθείσα στο άρθρο 3 της παρούσης ημέρα και ώρα. Η δημοπρασία μπορεί να 

συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρα, εφ’ όσον εξακολουθούν 

άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της 

οριζόμενης ώρας αποφασίζει η επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρίζεται στα 

πρακτικά. 

Ως κριτήριο κατακύρωσης της δημοπρασίας ορίζεται η μεγαλύτερη οικονομική 

προσφορά (τιμή αγοράς του ακινήτου). 

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως 

μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον 

εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αύτη μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον 

πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. 

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την 

αρμόδια επιτροπή, πριν την έναρξη του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς 

τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του 

λογαριασμό. 

Η απόφαση της επιτροπής διενέργειας της δημοπρασίας περί αποκλεισμού 

ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί όρους της 

διακήρυξης, αναγράφεται στα πρακτικά. Σα πρακτικά της δημοπρασίας 

συντάσσονται σε απλό χαρτί, χειρόγραφα ή μηχανογραφικά. 
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 Άρθρο 3 Σόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας 

 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 21η  Δεκεμβρίου 2020  ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 

π,μ. έως 11.00 π.μ.   στο ισόγειο  του δημαρχιακού καταστήματος  επί της πλατείας  

Ανδρέα Παπανδρέου στα  Ιωάννινα. Αρμόδιο όργανο διενέργειας της δημοπρασίας 

είναι η επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.Δ.τος 170/1981  .  

  

Άρθρο 4  Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς 

 

Ορίζεται τιμή εκκίνησης πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης τη δημοπρασίας  ως εξής 

α)Για το ποσοστό 2/3 εξ αδιαιρέτου του υπ.΄αριθμ. 589α  τεμαχίου εμβαδού  

1.508,22 τ.μ. εκκίνησης πρώτης προσφοράς 10.000 ευρώ 

 β) Για το ποσοστό 2/3 εξ αδιαιρέτου του   υπ.΄αριθμ. 612α τεμαχίου εμβαδού 

994,78 τ.μ.  τιμή  εκκίνησης πρώτης προσφοράς ποσό 6.500 ευρώ και  

γ) για το ποσοστό 2/3 εξ αδιαιρέτου του   υπ.΄αριθμ. 612β τεμαχίου εμβαδού  

7.450,23 τ. τιμή εκκίνησης πρώτης προσφοράς 50.000 ευρώ 

Η τιμή εκκίνησης για τα τρία ακίνητα ανέρχεται στο ποσό των    εξήντα έξι   χιλιάδων 

πεντακοσίων  ευρώ (66.500,00€) την τιμή εκκίνησης δεν συμπεριλαμβάνεται το 

χαρτόσημο ή άλλα έξοδα. 

      Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη, η υποχρέωση δε αυτή 

μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει 

οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. Η πρώτη προσφορά πρέπει να είναι κατά 2% 

τουλάχιστον ανώτερη του ελάχιστου όρου (τιμή εκκίνησης), ενώ κάθε επόμενη 

προσφορά κατά 2% τουλάχιστον ανώτερη της προηγούμενης. 

     

 Άρθρο 5  Εγγυητής 

   Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος 

θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και 

στο ακέραιο υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεως που 

απορρέουν από το διαγωνισμό. 

 

Άρθρο 6 Εγγύηση συμμετοχής 

 

       Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία υποχρεούται, επί ποινή 

αποκλεισμού, να καταθέσει στην επιτροπή διεξαγωγής της δημοπρασίας, ως εγγύηση 

συμμετοχής, γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Σαμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Σράπεζας, ποσού ίσου προς το ένα 

δέκατο (1/10) του ελάχιστου ορίου της πρώτης προσφοράς που ορίζεται στην παρούσα 

διακήρυξη.  

Η εγγυητική επιστρέφεται μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου νομιμότητας επί της 

απόφασης έγκρισης των πρακτικών και κατακύρωσης του αποτελέσματος της 

δημοπρασίας, με εξαίρεση της εγγυητική του τελευταίου πλειοδότη που επιστρέφεται 

μετά την υπογραφή του συμβολαίου. 
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Ενδιαφερόμενοι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που οφείλουν στο Δήμο Ιωαννιτών ή στο 

ελληνικό δημόσιο βεβαιωμένα ληξιπρόθεσμα χρέη, από οποιαδήποτε αιτία, δεν έχουν 

δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία. 

Άρθρο 7  Δικαίωμα αποζημίωσης 

 

Ο τελευταίος πλειοδότης 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 την αρμοδιότητα ελέγχου της νομιμότητας των πράξεων των ΟΣΑ Α΄ 

Βαθμού. 

Αποκλείεται αξίωση του πλειοδότη για αποζημίωση, λόγω μη έγκρισης των 

πρακτικών της δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή ή καθυστέρησης της 

απόδοσης των ακινήτων, που θα προέρχεται από κάποιο νομικό ή πραγματικό 

κώλυμα, καθώς επίσης και η μονομερής λύση της σύμβασης για το λόγο αυτό 

Άρθρο 8  ύμβαση  

 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται εντός της προθεσμίας που θα τεθεί με το 

έγγραφο της κοινοποιήσεως σ’ αυτόν της αποφάσεως περί κατακυρώσεως ή 

εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας και προ της συντάξεως και 

υπογραφής του συμβολαίου, να καταβάλει ολόκληρο το τίμημα της αγοράς στο 

δημοτικό ταμείο και να φροντίσει για την υπογραφή του συμβολαίου, αλλιώς η 

κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση και 

ενεργείται αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι 

ευθύνονται για το μικρότερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από 

αυτό της προηγούμενης. Σα έξοδα σύνταξης και μεταγραφής του συμβολαίου καθώς 

και ο φόρος βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη και αγοραστή του ακινήτου. 

 

Άρθρο 9  Δικαιολογητικά υμμετοχής 

1. Εγγυητική επιστολή όπως αναγράφεται στο άρθρο 6 της παρούσας διακήρυξης. 

2. Τπεύθυνη δήλωση περί γνώσης και αποδοχής των όρων και των προϋποθέσεων 

της διακήρυξης και των ισχυουσών διατάξεων. 

3. Υωτοτυπία Αστυνομικής Σαυτότητας. 

4. Βεβαίωση της Σαμειακής Τπηρεσίας του Δήμου Ιωαννιτών  περί μη 

ληξιπρόθεσμης οφειλής του στο Δήμο. 

5. Υορολογική ενημερότητα. 

6. Καταστατικό (σε περίπτωση εταιρειών). 

7. Εάν συμμετέχει νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε εταιρικής μορφής ή κοινοπραξία 

πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο καταστατικό, το Υύλλο Εφημερίδας της 

Κυβέρνησης, από το οποίο να προκύπτει η κατά νόμο δημοσίευση, καθώς και 

πρακτικό συμμετοχής στη δημοπρασία με εξουσιοδότηση συγκεκριμένου προσώπου. 

Για τη συμμετοχή κοινοπραξιών δεν είναι απαραίτητη η ιδιαίτερη νομική 

προσωπικότητα. 
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8.. Ο εγγυητής πρέπει να προσκομίσει φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και 

βεβαιώσεις δημοτικής και φορολογικής ενημερότητας, προκειμένου να του δοθεί η 

δυνατότητα υπογραφής του πρακτικού. 

9. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμού άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην 

επιτροπή διαγωνισμού πριν από την έναρξη του συναγωνισμού, στην οποία πρέπει να 

παρουσιάσει για το σκοπό αυτό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

 

Άρθρο 10  Ευθύνη του Δήμου  

Ο Δήμος Ιωαννιτών δεν ευθύνεται έναντι του αγοραστή για οιαδήποτε εκνίκηση του 

πράγματος, ούτε για την γενική κατάσταση αυτού, και για τις επ’ αυτού υφιστάμενες 

δουλείες. Οποιοδήποτε λάθος, παράληψη ή παρατυπία κατά τη διαδικασία της 

δημοπρασίας δεν παράγει κανένα δικαίωμα υπέρ του πλειοδότη ή οιουδήποτε 

συμμετέχοντος στη δημοπρασία.  

 

Άρθρο 11 Καταβολή τιμήματος 

Σο τίμημα της εκποίησης των ακινήτων    που θα προκύψει από τη δημοπρασία θα 

καταβληθεί σε μία δόση στο ταμείο του Δήμου Ιωαννιτών πριν την υπογραφή του 

σχετικού συμβολαίου, με τη διαδικασία της οίκοθεν πληρωμής, χωρίς να 

απαιτείται προηγούμενη διαδικασία ταμειακής βεβαίωσης. Οι πάσης φύσεως 

φόροι, τέλη και έξοδα  του πωλητηρίου συμβολαίου και της μεταγραφής του, τα 

δικαιώματα του συμβολαιογράφου και του κήρυκα, τα έξοδα δημοσιεύσεως της 

διακηρύξεως, ως και κάθε άλλο έξοδο μεταβίβασης, βαρύνουν τον πλειοδότη 

αγοραστή μονομερώς. ε περίπτωση άρνησής του εισπράττονται σύμφωνα με τα 

οριζόμενα για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων 

 

Άρθρο 12 Δημοσίευση Διακήρυξης 

            Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον δέκα (10) 

ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής 

στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και θα αναρτηθεί στον 

επίσημο ιστότοπο του Δήμου και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΤΓΕΙΑ». Περίληψη της 

διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε ια τοπική εφημερίδα. Σα έξοδα δημοσίευσης και κάθε 

άλλη δαπάνη βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη. 

 

Άρθρο 13  Επανάληψη της δημοπρασίας 

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον Δήμαρχο εάν δεν 

παρουσιάσθηκε κατ’ αυτήν πλειοδότης. 

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 του 

επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας 
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β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας και την κοινοποίηση στον τελευταίο 

πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας απόφασης, ο 

τελευταίος πλειοδότης αρνηθεί υπογράψει τo συμβόλαιο. 

την περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου 

πλειοδότη και του εγγυητή του. 

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. 

 

Άρθρο 14 Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 

 

Οι όροι της δημοπρασίας θα είναι κατατεθειμένοι στην Οικονομική Τπηρεσία του 

Δήμου (Καπλάνη 7, 4ος όροφος, Σμήμα Εσόδων & Περιουσίας) απ’ όπου οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, τηλ.2651361325-326. 

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους 

δωρεάν ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και 

την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας. 

                                                         

                                                         Ο ΔΗΜΑΡΧΟ 
                                       
 
                                                         Μωυσής Ελισάφ 
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