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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  

 

«Αγορά ακινήτου από το Δήμο Σκοπέλου, όμορου προς τον πολυχώρο 

ΟΡΦΕΑΣ» 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 

 

      Προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την 

αγορά ακινήτου όμορου του πολυχώρου ΟΡΦΕΑΣ, στη Κοινότητα Σκοπέλου 

του Δήμου Σκοπέλου, προκειμένου να υπάρξει ασφαλής είσοδος και έξοδος 

από το συγκρότημα, σε δύο φάσεις, ως εξής: 

Α) Εκδήλωση ενδιαφέροντος-αξιολόγηση προσφερόμενων ακινήτων. 

Μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της 

παρούσας περίληψης διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν είτε 

αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή στο γραφείο 

πρωτοκόλλου του Δήμου Σκοπέλου τη προσφορά ενδιαφέροντος. 

Β) Διενέργεια μειοδοτικού διαγωνισμού-ανακήρυξη μειοδότη. 

Μετά την αξιολόγηση της αρμόδιας επιτροπής, θα οριστεί η μέρα και η ώρα 

διεξαγωγής της δημοπρασίας στην οποία θα κληθούν, με απόδειξη, να λάβουν 

μέρος εκείνοι από τους ενδιαφερόμενους των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν 

κατάλληλα από την επιτροπή. 

    Το ακίνητο πρέπει να είναι όμορο του πολυχώρου ΟΡΦΕΑΣ και να έχει 

νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας, χωρίς βάρη. Δια του ακινήτου αυτού θα 

δημιουργηθεί ασφαλής είσοδος και έξοδος από το συγκρότημα. 

 
Η αίτηση, η οποία κατατίθεται εκτός του σφραγισμένου φακέλου της 

προσφοράς, πρέπει να αναγράφει: 

1. τα πλήρη στοιχεία του συμμετέχοντος ή των συμμετεχόντων (σε περίπτωση 

κοινής προσφοράς εκ μέρους περισσοτέρων ιδιοκτητών) ήτοι ονοματεπώνυμο, 

διεύθυνση, τηλέφωνο  

2. τη λεπτομερή περιγραφή του προσφερομένου ακινήτου, την έκτασή του, 

κ.τ.λ.  

3. τη θέση στην οποία αυτό βρίσκεται και να συνοδεύεται από σφραγισμένο 

φάκελο που περιλαμβάνει τα κάτωθι δικαιολογητικά:  

α) Υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής ότι έλαβε γνώση των 

όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.  

β) Αντίγραφα αστυνομικής ταυτότητας είτε πρόκειται για φυσικό πρόσωπο είτε 
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για εκπρόσωπο νομικού προσώπου.  

γ) Αντίγραφα τίτλων κυριότητας του ακινήτου, νόμιμα μεταγραμμένων στο 

υποθηκοφυλακείο, 

δ) Τοπογραφικό διάγραμμα θεωρημένο από μηχανικό. στο οποίο θα προσδιορίζεται 

το οικόπεδο στο οποίο βρίσκεται το ακίνητο. Όπως αναφέρεται ανωτέρω γίνονται 

δεκτά και περισσότερα του ενός ακίνητα, καθώς και ακίνητα δύο ή και 

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. 

Οι προσφορές αυτές θα εξετασθούν από την αρμόδια, σύμφωνα με το νόμο 

Επιτροπή, η οποία ύστερα από επιτόπια έρευνα θα κρίνει αν τα προσφερόμενα 

ακίνητα είναι κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται, και πληρούν τους όρους 

και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, θα συντάξει δε για το σκοπό αυτό 

έκθεση αξιολόγησης.  

Στην έκθεση αυτή η Επιτροπή θα λάβει υπόψη της τυχόν πλεονεκτήματα που δεν 

προβλέπονται σ’ αυτή τη διακήρυξη και θα αιτιολογήσει επαρκώς τους λόγους 

τυχόν αποκλεισμού κάποιου ή κάποιων από τα προσφερόμενα ακίνητα.  

Αντίγραφο της έκθεσης αυτής θα κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους. 

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Προσόδων του 

Δήμου Σκοπέλου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Δ/νση: Δήμος Σκοπέλου, 

Τηλέφωνο: 2424350116, FΑX: 2424023230. 

                                                            

                                                                    

                                                                     Ο Αντιδήμαρχος Σκοπέλου 

 

                                                                     ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ 
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