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                Α Π Ο Φ Α Σ Η   Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ  ΑΡ. 1542 
 ΘΕΜΑ :    Διακήρυξη για εκποίηση με πλειοδοτική, φανερή και προφορική   

            δημοπρασία δημοτικής έκτασης στο αγρόκτημα Άβαντα 
 

Ο    Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ    Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Υ Π Ο Λ Η Σ 

Λαμβάνοντας υπόψη: 
1. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 65 «Αρμοδιότητες του 
δημοτικού συμβουλίου», άρθρο 72 «Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων», όπως 
αντικαταστάθηκε και ισχύει, 

2. Τον Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/08-06-2006) «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»,  
άρθρο 186 παρ. 1, 2 & 3, όπως ισχύει, 

3. Τον Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α’/09-03-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», 

4. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α’/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 

5. Το Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ 77/τ. Α’/30-03-1981) περί καθορισμού των οργάνων, της 
διαδικασίας και των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι' εκποίησιν ή εκμίσθωσιν 
πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων, 

6. Την υπ’ αριθμ. 20336/29-08-2018 Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μ-Θ 
(ΦΕΚ 5143/τ.Β’/16-11-2018) με θέμα «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
(Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Αλεξανδρούπολης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

7. Την υπ’ αριθμ. Ελ.Συν. Τμ.7 Πράξη 79/2010, σύμφωνα με την οποία, η διακήρυξη του 
διαγωνισμού αποτελεί κανονιστική πράξη από την οποία διέπεται ο διαγωνισμός και η 
οποία δεσμεύει τόσο την αρμόδια δημόσια αρχή, όσο και τους διαγωνιζόμενους, η δε 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7-792010-%CF%84%CE%BC-7/
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παράβαση ουσιωδών διατάξεών της οδηγεί σε ακυρότητα της αποφάσεως με την οποία 
εγκρίνεται το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, 

8. Την υπ’ αριθμ. 4187πε/24-1-2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 27Δ/15-2-2019) περί επικύρωσης της νέας 
οριοθέτησης του, σύμφωνα με τους Κτηματολογικούς Πίνακες της Διανομής 1932 του 
Υπουργείου Γεωργίας, ρέματος, από την οποία προκύπτει ότι, 2 τμήματα του ρέματος 
Διανομής συνολικής έκτασης 2067,61 τ.μ. βρίσκονται πλέον εκτός των νέων ορίων του 
ρέματος, 

9. Τις υπ’ αριθμ.14705/26-5-2020 και 17944/10-6-2021 αιτήσεις της κας. Τσονίδου – Σκεύα 
Ελισάβετ, 

10. To υπ’ αριθμ. 2101/13-8-2020 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της 
Δ/νσης Τ.Υ. & Υ.ΔΟΜ. Αλεξανδρούπολης (που περιήλθε στην Υπηρεσία μας την 17-8-
2020). 

11. Την υπ’ αριθμ. 15/2020 (ΑΔΑ: ΨΧΝ3ΩΨΟ-ΑΧΜ) Θετική Γνωμοδοτική απόφαση Κοινότητας 
Άβαντα Δήμου Αλεξανδρούπολης (που περιήλθε στην Υπηρεσία μας την 14-9-2020), 

12. Τα υπ’ αριθμ. 34644/23-10-2020 και 3827/9-2-2021 έγγραφα του Συμπαραστάτη του 
Δημότη με τα οποία μας ζητείται η διεκπεραίωση της αιτήσεως της κας Τσονίδου – Σκεύα 
Ελισάβετ, 

13. Το υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΥΠ/46778/534/4-6-2021 έγγραφο του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος & Ενέργειας, που περιήλθε στην Υπηρεσία μας την 10-6-2021, και μεταξύ 
άλλων αναφέρει «Η με α.π. 4460/16.03.2020 γνωμοδότηση της ως άνω υπηρεσίας (Δ/νση 
Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μ.Θ.) αναφέρει ρητά και με σαφήνεια τη μη ύπαρξη 
υδατορέματος στην επίμαχη έκταση (αγροτεμάχιο με Α.Τ. 722) των 2067,61 τ.μ. Εξάλλου, 
τόσο η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αλεξανδρούπολης όσο και η Δ/νση Τεχνικών Έργων της 
Περιφερειακής Ενότητας Έβρου έχουν γνωμοδοτήσει θετικά ως προς την τμηματική 
οριοθέτηση υδατορέματος με έργα διευθέτησης στον οικισμό Άβαντα, στην οποία δεν 
περιλαμβάνεται το ανωτέρω αγροτεμάχιο, αφού δεν υφίσταται και δεν νοείται υδατόρεμα σε 
αυτό.», … «Άλλωστε, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 97/2013 Γνωμοδότηση του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους, αρκεί η ένταξη του τμήματος του υδατορέματος, που δεν είναι 
πλέον κοινόχρηστο, στην ιδιωτική περιουσία του οργάνου που διαχειρίζεται την περιουσία 
αυτή – εν προκειμένου ο Δήμος Αλεξανδρούπολης – με απλή πράξη του οργάνου αυτού 
συνεπώς, το επίμαχο αυτό τμήμα δύναται να είναι πλέον δεκτικό συναλλαγής και εκποίησης 
βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας. Επισημαίνεται ότι η οποιαδήποτε συναλλαγή 
ή εκποίηση αποχαρακτηρισμένου τμήματος σε περιοχή εκτός υδατορέματος να γίνει με την 
επιφύλαξη των ισχυουσών στην περιοχή ρυμοτομικών διατάξεων. Η ανωτέρω Απόφαση του 
Συντονιστή, ως διοικητική διαδικασία και πράξη, είναι δεσμευτική προς τη διοίκηση και τον 
διοικούμενο, αφορά σε οριοθέτηση υδατορέματος με έργα διευθέτησης εκτός της επίμαχης 
έκτασης και επομένως, ο κοινόχρηστος χαρακτήρας του υδατορέματος παραμένει 
αποκλειστικά στο οριοθετημένο του τμήμα με τα συνοδά έργα διευθέτησης, όπως 
απεικονίζονται στα προσκομιζόμενα, προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, τοπογραφικά 
διαγράμματα». , … «Προκύπτει, επομένως, ότι η όποια δυνητικά συναλλαγή και εκποίηση 
αποχαρακτηρισμένου τμήματος σε περιοχή εκτός υδατορέματος παρέλκει της διευθέτησης 
οποιουδήποτε τμήματος εντός του οριοθετημένου υδατορέματος», 

14. Την υπ’ αριθμ. 78/Πρακτ.13/14-07-2021 (ΑΔΑ: 662ΦΩΨΟ-Σ5Μ) Α.Δ.Σ. περί 
αποχαρακτηρισμού από ρέμα των τμημάτων 1,2 εμβαδού 289,02 τ.μ. και 1778,59 τ.μ.  και 
έγκρισης της εκποίησης των παραπάνω τμημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
186 του Ν. 3463/2006 με σκοπό το προϊόν της εκποίησης να αξιοποιηθεί προς όφελος του 
οικισμού Άβαντα, 
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15. Την υπ’ αριθμ. 22/Πρακτ. 2/05-02-2020 (ΑΔΑ: ΩΩΑ3ΩΨΟ-ΕΜΤ) Α.Δ.Σ. περί ορισμού των 
μελών επιτροπής εκτίμησης ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης, βάσει των διατάξεων των άρθρων 7,8,9 του Π.Δ. 270/81, όπως 
συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 42/Πρακτ. 3/27-02-2020 (ΑΔΑ: ΩΜ8ΘΩΨΟ-7ΞΜ) Α.Δ.Σ. 
και τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 101/Πρακτ. 18/15-09-2021 (ΑΔΑ: 6ΡΟΨ ΩΨΟ-0ΝΝ) 
Α.Δ.Σ., 

16. Την υπ’ αριθμ. 29594/23-09-2021 Έκθεση Εκτίμησης Αξίας Ακινήτου από την οποία 
καθορίστηκε ως εμπορική αξία για την εν λόγω έκταση το ποσό των 5€/τ.μ., 

17. Την υπ’ αριθμ. 269/Πρακτ. 26/23-12-2020 (ΑΔΑ: ΩΞ76ΩΨΟ-ΞΘΜ) απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Αλεξανδρούπολης περί ορισμού των μελών της Επιτροπής Διενέργειας 
Δημοπρασίας κατ’ άρθρο 1 του Π.Δ. 270/81 για το έτος 2021, 

18. Την  υπ’ αριθμ. 27134/02-09-2021 απόφαση Δημάρχου περί αναπλήρωσής του,  
19. Την υπ’ αριθμ. 597/Πρακτ. 47/04-10-2021 (ΑΔΑ: ΨΔΔΩ ΩΨΟ-ΣΨΤ) Α.Ο.Ε. περί έγκρισης 

των όρων της παρούσας,  
20. Επειδή, τα τμήματα προς εκποίηση βρίσκονται εκτός των νέων οριογραμμών του ρέματος 

και δεν μπορούν να αξιοποιηθούν από τον Δήμο για κοινωφελής σκοπούς λόγω θέσης 
(ανάμεσα σε ιδιωτικές εκτάσεις και χωρίς πρόσβαση σε δρόμο), σχήματος (επιμήκεις 
εκτάσεις), και εμβαδού (κάτω των 2 στρ. έκαστο τμήμα).  

21. Επειδή, το προϊόν της εκποίησης το οποίο θα προκύψει από τη διαδικασία της 
πλειοδοτικής δημοπρασίας θα επενδυθεί προς όφελος του οικισμού Άβαντα (π.χ. 
χρηματοδότηση κάποιου έργου στον οικισμό), εκπληρώνοντας έτσι τις προϋποθέσεις που 
έθεσε το Συμβούλιο της Κοινότητας Άβαντα στην 15/2020 απόφασή του. 
 

 
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 

 
Την εκποίηση με πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία δημοτικής έκτασης στο 
αγρόκτημα Άβαντα, και συγκεκριμένα για τα τμήματα του υπ’ αριθμ. 722 τεμαχίου εμβαδού 
289,02τμ και 1.778,59τμ (ήτοι συνολικής έκτασης 2.067,61 τ.μ.), όπως αυτά προσδιορίζονται 
από τις κορυφές Κ4, Κ3, Κ23, Κ4 και Κ23, Κ24, Κ25, Κ26, Κ27, Κ28, Κ29, Κ30, Κ31, Κ32, Κ33 
Κ23, αντιστοίχως, στο επισυναπτόμενο από Σεπτέμβριο 2019 τοπογραφικό διάγραμμα του 
Τοπογράφου Μηχανικού Τ.Ε. Τσιανάκα Γεωργίου με αρ. σχεδίου Τ01, που ανήκει κατά πλήρη 
κυριότητα νομή και κατοχή στο  Δήμο Αλεξανδρούπολης, σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη που 
θα δημοσιευτεί 10 τουλάχιστον ημέρες πριν από την δημοπρασία και σύμφωνα με το Π.Δ. 270/81, και 
με τους εξής όρους: 
 
Άρθρο 1 
Τόπος και Ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας 
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την ημέρα Τετάρτη, 3 Νοεμβρίου 2021 και από ώρα 11:00πμ έως 
11:30πμ στο κατάστημα του δήμου που βρίσκεται επί της οδού Λ. Δημοκρατίας 306, 2ος Όροφος 
στην Αλεξανδρούπολη, ενώπιον της επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών έτους 2021. 
 
Άρθρο 2 
Τρόπος διενέργειας της δημοπρασίας 
1. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον 
εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της 
οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, η απόφαση της οποίας 
καταχωρείται  στα πρακτικά. 
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2. Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του 
ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, 
η δέσμευση δε αύτη μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει 
οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.  ΔΕΚΤΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ 2.067,61 τ.μ. 
3. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της 
δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο 
νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.  
4. Η πρώτη προσφορά πρέπει να είναι ανώτερη τουλάχιστον 5% από την τιμή εκκίνησης και κάθε 
επόμενη προσφορά θα πρέπει να είναι ανώτερη τουλάχιστον κατά 5% της προηγούμενης.  
5. Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει 
στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, 
αναγράφεται στα πρακτικά. 
6. Μετά την λήξη της δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή διενέργειας της 
δημοπρασίας και από τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή αυτού.  
7. Κατώτατα όρια προσφορών ορίζονται τα ποσά που αναφέρονται στους προαναφερθέντες πίνακες 
για κάθε χρόνο.  
8. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει 
τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με 
αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. 
9. Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των 
πρακτικών της δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή.  
10. Η απόφαση για την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας λαμβάνεται από την 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. 
 
 
Άρθρο 3 
Δικαίωμα συμμετοχής 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα νομικά πρόσωπα ή φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες 
αυτών. Για τις ενώσεις απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί η σύστασή τους. 
Οι ενώσεις/κοινοπραξίες υποβάλλουν κοινή προσφορά και εκπροσωπούνται από κοινό εκπρόσωπο 
και σε περίπτωση που αναδειχθούν τελευταίος πλειοδότης, τα μέλη τους ευθύνονται απέναντι στο 
Δήμο αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  
 
Άρθρο 4 
Δικαιολογητικά συμμετοχής 
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της 
δημοπρασίας τα εξής δικαιολογητικά: 
1) Αίτηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Στην αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα αναφέρονται τα 
πλήρη στοιχεία του υποψηφίου: Επαγγελματική δ/νση ή δ/νση κατοικίας, τηλέφωνα επικοινωνίας, e-
mail, ΑΔΤ, ΑΦΜ, αρμόδια ΔΟΥ. 
2) Γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρ/κων και Δανείων ή εγγυητική επιστολή 
αναγνωρισμένης Τράπεζας υπέρ του Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ για συμμετοχή στην ανοιχτή 
προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για δημοτική έκταση 2.067,61 τ.μ. στο αγρόκτημα Άβαντα, 
και συγκεκριμένα για τα τμήματα του υπ’ αριθμ. 722 τεμαχίου εμβαδού 289,02τμ και 
1.778,59τμ, ποσού ίσου με το ένα δέκατο (1/10) του οριζομένου ελαχίστου ορίου πρώτης 
προσφοράς της διακήρυξης.  
3)  Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, αν είναι φυσικό πρόσωπο. 
4) Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86, όπου ο υποψήφιος θα αναφέρει ότι: 
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α) έχει λάβει γνώση όλων των όρων της παρούσας διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται ρητά και 
ανεπιφύλακτα.  
β) έχει πλήρη γνώση της πραγματικής κατάστασης του τεμαχίου, η εκποίηση του οποίου 
δημοπρατείται, την οποία αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα και  
γ)παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του, σχετικό με οποιαδήποτε απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής για αναβολή ή ακύρωση του Διαγωνισμού. 
5)  Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ περί μη οφειλής (σε 
περίπτωση προσωπικής εταιρείας, ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας προσκομίζεται αντίστοιχα για 
όλα τα μέλη). 
6) Φορολογική ενημερότητα εν ισχύ κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού (σε περίπτωση 
προσωπικής εταιρείας, ένωσης ή κοινοπραξίας απαιτείται φορολογική ενημερότητα των όλων των 
μελών). 
7) Υπεύθυνη δήλωση αντί Ποινικού Μητρώου, το κείμενο της οποίας έχει ως εξής: «Δεν υπάρχει εις 
βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: συμμετοχή σε 
εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με 
τρομοκρατικές δραστηριότητες, με νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή με 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, της παιδικής εργασίας και άλλων μορφών εμπορίας ανθρώπων». 
8) Αντίγραφο (επικυρωμένο) της άδειας παραμονής για αλλοδαπούς εκτός των χωρών Ε.Ε.  
 
Σε περίπτωση νομικού προσώπου, επιπλέον των προαναφερόμενων, θα πρέπει να συνυποβάλλονται 
και η συστατική του πράξη και νόμιμα κατά περίπτωση παραστατικά εκπροσώπησής του. 
Ειδικότερα: 
- Οι Α.Ε. εκπροσωπούνται από μέλος του Δ.Σ. ή άλλο νόμιμο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, 
εφοδιασμένο με πρακτικό στο οποίο εκτός από την έγκριση συμμετοχής στο διαγωνισμό θα 
αναφέρεται και το πλήρες ονοματεπώνυμό του, καθώς και επίσημα αποσπάσματα πρακτικών Δ.Σ. και 
Γ.Σ. ή ΦΕΚ, από τα οποία θα προκύπτει το νομότυπο της συγκρότησης και λήψεως της 
εξουσιοδοτικής απόφασης από το Δ.Σ. 
- Οι ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο με 
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 
- Οι Κοινοπραξίες εκπροσωπούνται από κοινό εκπρόσωπο, τον οποίο εξουσιοδοτούν με 
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο όλα τα μέλη της Κοινοπραξίας. 
  
Σε περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό ένωσης ή κοινοπραξίας προσώπων, προσκομίζεται το 
νόμιμο συστατικό τους έγγραφο και για κάθε μέλος τους χωριστά: 
α) Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86, στην οποία θα αναφέρεται ότι οι συμμετέχοντες στην 
ένωση ή κοινοπραξία συνέστησαν αυτή με σκοπό να αναλάβουν την εκποίηση, ότι ενέχονται και 
ευθύνονται έναντι του Δήμου, σχετικά με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό ενιαία, αδιαίρετα και εις 
ολόκληρο, μέχρι την υπογραφή της σύμβασης εκποίησης και ότι εγγυώνται ατομικά και εις ολόκληρο 
την εκτέλεση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα διακήρυξη και την καλή 
εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. 
β) Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας  
γ) Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ περί μη οφειλής. 
δ) Φορολογική Ενημερότητα 
 
Σε περίπτωση έλλειψης δικαιολογητικού η αντίστοιχη προσφορά αποκλείεται από την περαιτέρω 
διαδικασία. Περί της συμμετοχής ή του αποκλεισμού ενδιαφερομένου από την δημοπρασία, επειδή 
δεν πληρούνται οι όροι της παρούσας, αποφαίνεται η επιτροπή της δημοπρασίας και η απόφαση 
αναγράφεται στα πρακτικά. 
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Άρθρο 5 
Αντάλλαγμα 
Το καθορισμένο ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς είναι 10.350,00€. Ο τελευταίος πλειοδότης 
υποχρεούται εντός δέκα ήμερων από της κοινοποιήσεως σε αυτόν της απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής περί κατακύρωσης ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας και πριν τη σύνταξη 
και υπογραφή του συμβολαίου, να καταβάλλει ολόκληρο το τίμημα στο δημοτικό ταμείο. 
 
Άρθρο 6 
Σύμβαση 

1. Μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας ο Δήμος ενημερώνει εντός 
ευλόγου χρόνου, επί αποδείξει, τον τελευταίο πλειοδότη να προσέλθει εντός δέκα (10) 
ημερών μαζί με τον εγγυητή του στα γραφεία του Δήμου. Η απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, 
κοινοποιείται στον τελευταίο πλειοδότη με αποδεικτικό παραλαβής. Ο τελευταίος 
πλειοδότης υποχρεούται, εντός δέκα ήμερων από της κοινοποιήσεως της αποφάσεως περί 
κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, η οποία ενεργείται με 
αποδεικτικό παραλαβής, να προσέλθει με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή 
της συμβάσεως, αλλιώς η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του δήμου άνευ 
δικαστικής παρεμβάσεως, και ενεργείται αναπλειστηριασμός εις βάρος του πλειοδότη και 
του εγγυητή, σε περίπτωση επί έλαττον διαφοράς του αποτελέσματος τής δημοπρασίας 
από την προηγουμένη. 

2. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου απαιτείται 
η προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών από τους πλειοδοτούντες: 

• Πρωτότυπο αποδεικτικό είσπραξης για την καταβολή του ανταλλάγματος υπέρ του Δήμου 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
• Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας του πλειοδότη ή των μελών του σε περίπτωση 
προσωπικής εταιρείας, ένωσης ή κοινοπραξίας. 
 
Άρθρο 7 
Υποχρεώσεις Αναδειχθησόμενου Τελευταίου Πλειοδότη 
1. ο αναδειχθησόμενος τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο 
οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας καθιστάμενος αλληλεγγύως και εις όλόκληρον 
υπεύθυνος με τον πλειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της συμβάσεως. 
2. Τα έξοδα μεταβίβασης του ακινήτου βαρύνουν τον αγοραστή.  
 
Άρθρο 8 
Ευθύνη Δήμου 

1. Ο δήμος δεν ευθύνεται έναντι του αγοραστού για οιανδήποτε εκνίκηση του πράγματος, 
ούτε για την εν γένει κατάσταση αυτού και προκειμένου περί ακινήτου, για τις επί αυτού 
υφιστάμενες δουλείες, και ότι ο Δήμος υποχρεούται σε περίπτωση εκνίκησης, να 
επιστρέψει στον αγοραστή το καταβληθέν τίμημα ατόκως, ενώ σε περίπτωση μερικής 
εκνίκησης, να επιστρέψει ανάλογο ποσό, το οποίο ορίζεται με απόφαση του δημοτικού 
συμβουλίου, χωρίς να αποκλείεται η προσφυγή στα δικαστήρια.  

2. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη των υποψηφίων, οι οποίοι από την 
συμμετοχή τους και μόνον δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωση 
αποζημίωσης έναντι του Δήμου. 

 
Άρθρο 9 
Επανάληψη Δημοπρασίας 
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Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από το δήμαρχο, εάν δεν παρουσιάστηκε σε αυτήν 
πλειοδότης. 
 Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν: 
α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκρίθηκε από το δημοτικό συμβούλιο ή από το Γενικό Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης λόγω ασύμφορου αποτελέσματος ή σφάλματος κατά τη διενέργεια της 
δημοπρασίας,  
β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής 
τούτου αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά. Σε αυτήν την περίπτωση, η δημοπρασία, 
επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή του. Ελάχιστο όριο 
προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσό, το οποίο μπορεί να μειωθεί με 
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.  
γ) μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της 
δημοπρασίας αποφάσεως της διοικητικής αρχής αυτός δεν παρουσιάστηκε εμπροθέσμως για την 
σύνταξη και υπογραφή της συμβάσεως.  
Οι επαναληπτικές δημοπρασίες γνωστοποιούνται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου, που 
αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακηρύξεως και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον 
ημέρες πριν την ημέρα της διενεργείας της δημοπρασίας. 
Οι επαναληπτικές δημοπρασίες διεξάγονται κατά τα άρθρα 1, 2 και 5 του Π.Δ. 270/81 οριζόμενα. 
Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται επί τη βάσει της δοθείσης τελευταίας προσφοράς κατά την 
προηγουμένη δημοπρασία. 
 
Άρθρο 10 
Δημοσίευση Διακήρυξης 

1. 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 στην ιστοσελίδα του Δήμου    
(www.alexpolis.gr). 

2. Περίληψη της διακηρύξεως δημοσιεύεται λόγω της σπουδαιότητας του αντικειμένου της 
δημοπρασίας, και σε μία  κατ’ άρθρο 4 παρ.2 του Π.Δ.270/81 από τις εφημερίδες της πόλης, 
και επιπροσθέτως κατ’ άρθρο 3 του Ν.3548/07 σε μία ημερήσια νομαρχιακή εφημερίδα 
εκδιδόμενη στην έδρα του νομού (ήτοι συνολικά σε δύο ημερήσιες) και μία εβδομαδιαία 
νομαρχιακή εφημερίδα, καθώς και σε μία των ημερησίων εφημερίδων Αθηνών ή 
Θεσσαλονίκης, δέκα πλήρεις ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας, και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
επί ποινή ακυρότητας.  

3. Τα τέλη χαρτοσήμου και τα λοιπά έξοδα δημοσίευσης, βαρύνουν τους τελευταίους 
πλειοδότες. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό   1542/2021. 
 

   
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

    
 

    

   ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ 

   Εσωτερική Διανομή 
1. Γρ. Δημάρχου 
2. Γραφείο Περιουσίας 

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-1-%CF%8C%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%80%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B9%CF%8E/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-2-%CF%84%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%80%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%AF/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-5-%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%80%CF%81%CE%B1%CF%83/
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     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Αλεξανδρούπολη, 12-10- 2021 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ  Αριθ. Πρωτ:  ΟΙΚ. 32017 
Ν Ο Μ Ο Σ       Ε  Β  Ρ  Ο  Υ    
Δ Η Μ Ο Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ              
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΟΙΚΟΝOΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    
ΤΜΗΜΑ  ΕΣΟΔΩΝ  & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ & 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
 

  

Α Π Ο Φ Α Σ Η  Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ   1542 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔIΑΚΗΡΥΞΗΣ 

                                             για εκποίηση με πλειοδοτική, φανερή και προφορική   
       δημοπρασία δημοτικής έκτασης στο αγρόκτημα Άβαντα 

Ο    Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ    Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Υ Π Ο Λ Η Σ 
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 

Πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία που θα διεξαχθεί την ημέρα Τετάρτη, 3 
Νοεμβρίου 2021 και από ώρα 11:00πμ έως 11:30πμ στην Αίθουσα  Δημοτικού  Συμβουλίου 
Αλεξανδρούπολης ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για το έτος 2021 του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης για την εκποίηση δημοτικής έκτασης στο αγρόκτημα Άβαντα που ανήκει 
κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή στο  Δήμο Αλεξανδρούπολης, και συγκεκριμένα για 
τα τμήματα του υπ’ αριθμ. 722 τεμαχίου εμβαδού 289,02τμ και 1.778,59τμ (ήτοι συνολικής 
έκτασης 2.067,61 τ.μ.). Δεκτές γίνονται μόνο προσφορές για το σύνολο της δημοτικής 
έκτασης των 2.067,61 τ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81, του Ν. 3463/2006, του  Ν. 
3852/2010 και της 597/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. Το καθορισμένο ελάχιστο όριο 
της πρώτης προσφοράς είναι 10.350,00€. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται εντός δέκα ήμερων 
από της κοινοποιήσεως σε αυτόν της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί κατακύρωσης ή 
εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας και πριν τη σύνταξη και υπογραφή του συμβολαίου, 
να καταβάλλει ολόκληρο το τίμημα στο δημοτικό ταμείο. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα νομικά 
πρόσωπα ή φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών. Για τις ενώσεις απαιτείται να έχει 
ολοκληρωθεί η σύστασή τους. 
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο πρόγραμμα 
Διαύγεια. 

   
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
    

   ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ 
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