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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 
         

 
 Ο ∆ήµος Χερσονήσου Νοµού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πλειοδοτική 

φανερά και προφορική δηµοπρασία, η εκποίηση του δηµοτικού  ακινήτου, που 

βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Επάνω Βάθειας της ∆ηµοτικής Ενότητας Γουβών 

και έχει έκταση 100 τµ. , σύµφωνα µε τους παρακάτω όρους 
 
 

  ΑΡΘΡΟ 1
ο 

 

 Η ∆ηµοπρασία θα γίνει στο  ∆ηµοτικό Κατάστηµα  Γουρνών πρώην Αµερικανική Βάση 

την 25η Αυγούστου 2011 και ωρα 11.00 έως 11.30 ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής . 

 

     ΑΡΘΡΟ 2ο 

 Το υπό εκποίηση ακίνητο παλαιό ανενεργό «κοινοτικό» φρέαρ  που βρίσκεται στην 

Τοπική Κοινότητα Επάνω Βάθειας της ∆ηµοτικής Ενότητας Γουβών του ∆ήµου Χερσονήσου 

έχει έκταση 100τ.µ. και συνορεύει Ν∆. σε πλευρά 10µ. και Β∆ σε πλευρά 10µ. και ΒΑ σε πλευρά 

10µ. µε ιδιοκτησία Σταµάτη Κουφαλέξη και ΝΑ σε πλευρά 10µ.µε κοινόχρηστη δηµοτική οδό 

µεταβαλλόµενου πλάτους περίπου 4 µ. , είναι καταχωρηµένο  στο υποθηκοφυλακείο Ηρακλείου 

µε αύξων  αριθ. 4313 στον τόµο 2049 µε αριθ’ µετεγγραφής 193676, και η αξία του έχει 

προσδιορισθεί σε 6.000,00€ από την αρµόδιο επιτροπή. 

 

     ΑΡΘΡΟ 3ο  

  Για να γίνει κάποιος δεκτός  στη δηµοπρασία πρέπει να καταθέσει ως εγγύηση στην 

επιτροπή διενεργείας της δηµοπρασίας  γραµµάτιο σύστασης  παρακαταθήκης του Ταµείου 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ή βεβαίωση του 



Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυµεί να 

λάβει µέρος στην δηµοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασµό του διαγωνιζοµένου , 

οµολογιών ∆ηµοσίου, Τραπέζης ή Οργανισµού κοινής ωφελείας , που αναγνωρίζεται για 

εγγυοδοσίες , ποσό ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) του ελαχίστου ορίου της πρώτης προσφοράς 

που έχει ορισθεί στη διακήρυξη.  

 

     ΑΡΘΡΟ 4ο 

 Αν κάποιος πλειοδοτεί  για λογαριασµό άλλου , οφείλει να δηλώσει  αυτό στην επιτροπή 

της δηµοπρασίας πριν της έναρξης  του συναγωνισµού στην οποία πρέπει να παρουσιάσει τι για 

το σκοπό αυτό  νόµιµο πληρεξούσιο.  

 

     ΑΡΘΡΟ 5ο 

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

αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους  και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο 

πλειοδότη (ο οποίος θα πρέπει να προσκοµίσει ∆ηµοτική Ενηµερότητα) 

 

     ΑΡΘΡΟ 6ο  

 Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ( που να µην 

είναι οφειλέτης του ∆ήµου) , ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας και θα είναι 

αλληλεγγύως και σε ολόκληρο υπεύθυνος µε αυτόν για την εκπλήρωση των όρων  της σύµβασης.  

 

     ΑΡΘΡΟ 7ο  

 Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα για αποζηµίωση από τη µη έγκριση  των 

πρακτικών της δηµοπρασίας από το αρµόδιο όργανο του ∆ήµου ή της διοικητικής αρχής που έχει 

αντίστοιχη αρµοδιότητα . 

 

     ΑΡΘΡΟ 8ο  

 Ο τελευταίος πλειοδότης  υποχρεούται εντός δέκα ηµερών από 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 εις το 

δηµοτικό ή κοινοτικό ταµείο.   Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται  όπως εντός δέκα ηµερών 



από την κοινοποίηση , που ενεργείται µε αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής 

αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας , να προσέλθει µαζί 

µε τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή του συµβολαίου, άλλως και η κατατεθείσα 

εγγύηση καταπίπτει  υπέρ του δήµου χωρίς δικαστική  παρέµβαση .   

Ενεργείται δε αναπλειστηριασµός εις βάρος  του και του εγγυητή του , οι οποίοι ευθύνονται για 

το µεγαλύτερο  τυχόν οικονοµικό αποτέλεσµα της δηµοπρασίας από αυτό  της προηγούµενης .   

Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσµίας των δέκα ηµερών το συµβόλαιο θεωρείται ότι 

καταρτίστηκε οριστικά. 

 

     ΑΡΘΡΟ 9ο  

 Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται έναντι του αγοραστή δι’  οιανδήποτε εκνίκηση του πράγµατος , 

ούτε για τη γενική κατάσταση αυτού, και για τις επ’ αυτού υφιστάµενες δουλείες υποχρεουµένου 

του δήµου ή της κοινότητος εις περίπτωση εκνικήσεως , να επιστρέψει στον αγοραστή το 

καταβληθέν τίµηµα ατόκως , εις περίπτωσιν δε µερικής τοιαύτης , αναλόγου ποσού, που θα 

ορισθεί µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου , χωρίς να αποκλείεται η 

προσφυγή εις τα δικαστήρια.  

 

     ΑΡΘΡΟ 10ο  

 Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν από τον δήµαρχο εαν δεν παρουσιάσθηκε κατ’ 

αυτήν πλειοδότης.  

Η δηµοπρασία κατόπιν αποφάσεως του δηµοτικού συµβουλίου όταν : α) το αποτέλεσµα αυτής 

δεν εγκριθεί από τη Οικονοµική  επιτροπή ή το δηµοτικό συµβούλιο ή την αρµόδια ∆ιοικητική 

αρχή λόγω ασύµφορου του επιτευχθέντος αποτελέσµατος ή σφάλµατος στη διενέργεια της 

δηµοπρασίας. β) µετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας , ο τελευταίος πλειοδότης και ο 

εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά , ή τη σύµβαση επίσης όταν µετά την 

κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επι του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας 

αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εµπροθέσµως για την σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης .  

Στην περίπτωση (β) η δηµοπρασία , επαναλαµβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και 

του εγγυητή αυτού , ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόµατι τούτου 

κατακυρωθέν ποσόν, δυνάµενο να µειωθεί µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου.  Η 

επαναληπτική δηµοπρασία γνωστοποιείται µε περιληπτική διακήρυξη του δηµάρχου 



αναφεροµένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δηµοσιευµένης, 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.  

 

     ΑΡΘΡΟ 11ο  

 Η διακήρυξη θα δηµοσιευθεί  τουλάχιστον  δέκα ηµέρες πριν από την διενέργεια της 

δηµοπρασίας µε τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού 

καταστήµατος  καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. 

Περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευθεί σε µία Αθηναϊκή και σε µία ηµερήσια εφηµερίδα του 

Ν. Ηρακλείου. 

Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.   

             Ο ANTI∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
            Οικονοµικών υπηρεσιών  

Ιωάννης Θ. Μαστοράκης 
    

ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ  ΠΡΟΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 

1. Εφηµερίδες Αθηνών – Θεσσαλονίκης 

• Γενική ∆ηµοπρασιών   

2. Εφηµερίδες Νοµού Ηρακλείου 

• Πατρίδα       (ηµερήσια) 
 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 

1. Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου 

2. Φ.Β3 

 

Μ.Ε.∆. 

Ακριβές αντίγραφο 

Ο ∆/ντής ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 

καα 

 

Κοκκινάκη Αικατερίνη 


