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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Γούρνες: 13-8-2013
Αριθµ. πρωτ.: 22715

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
∆ιακηρύσσει ότι:
ο ∆ήµος Χερσονήσου σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 186 και 191 του Ν.
3463/2006 και του Π.∆. 270/1981 προτίθεται να προβεί σε φανερή και προφορική
µειοδοτική δηµοπρασία για αγορά ακινήτων στην Τοπική Κοινότητα Ποταµιών του
∆ήµου Χερσονήσου, για τη κατασκευή – ίδρυση 1) Κέντρου Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης, 2) Μουσείου αφενός για να συµπεριλάβει τα ευρήµατα της περιοχής
κατάκλυσης και αφετέρου εκθεµάτων σχετικών µε την εξέλιξη του έργου και 3)
Πλατείας και διαµόρφωσης κοινοχρήστων χώρων – θέας
1) Η µειοδοτική δηµοπρασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις:
Σε πρώτη φάση οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον µε
έγγραφη προσφορά. Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται σε σφραγισµένο
φάκελο, ο οποίος συνοδεύεται από αίτηση συµµετοχής στη δηµοπρασία (εκτός του
φακέλου) στο ∆ήµo Xερσονήσου (Γούρνες – Πρώην Αµερικάνικη Βάση Γουρνών
ΤΚ 71500) στο Γραφείο Πρωτοκόλλου, υπόψη γραµµατείας Οικονοµικής
Επιτροπής, προκειµένου να λάβει αριθµό πρωτοκόλλου.
Στην προσφορά που θα υποβάλλουν οι ενδιαφερόµενοι θα περιγράφεται
λεπτοµερώς το προσφερόµενο ακίνητο (ή ακίνητα) και θα συνοδεύεται από τα
σχετικά διαγράµµατα.
Επιπλέον το κάθε προσφερόµενο ακίνητο πρέπει : α) να ανήκει στην αποκλειστική
κυριότητα, νοµή και κατοχή αυτού που το προσφέρει ή σε περίπτωση που ανήκει
εξ’ αδιαιρέτου σε περισσότερους κατά συγκυριότητα, συννοµή και συγκατοχή, η
προσφορά να γίνεται από όλους τους συνιδιοκτήτες και β) να είναι ελεύθερο από
δουλείες, δεσµεύσεις και υποθήκες
Σε δεύτερη φάση θα ακολουθήσει προφορική και φανερή µειοδοσία ενώπιον της
Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ηµοπρασιών, σε ηµεροµηνία που θα καθορισθεί από τον
∆ήµαρχο, µετά τη λήψη της εκθέσεως καταλληλότητας των προσφερόµενων
ακινήτων από την αρµόδια επιτροπή εκθέσεως καταλληλότητας, στα γραφεία του
∆ήµου σε δηµόσια συνεδρίαση και ανάµεσα σε εκείνους που έλαβαν µέρος στη
διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος και των οποίων τα κτίρια κρίθηκαν
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κατάλληλα από την επιτροπή του αρ.7 του Π.∆ 270/81 και έλαβαν σχετική
πρόσκληση.
2) Τα προσφερόµενα ακίνητα θα πρέπει να βρίσκονται στην Τοπική Κοινότητα
Ποταµιών του ∆ήµου Χερσονήσου, συνολικής έκτασης 35 στρεµµάτων, πρέπει
να βρίσκονται βόρεια του οικισµού Σφενδυλίου της Τοπικής Κοινότητας
Ποταµιών, έξω από τη ζώνη 100 µ. για την προστασία του φράγµατος, σε
απόσταση έως 400 µ. από τα παλαιά κτίσµατα του οικισµού, µε κλίσεις <35%
Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι που είναι ιδιοκτήτες καταλλήλων ακινήτων για τον
ανωτέρω σκοπό να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης παραλαµβάνοντας
το σχετικό αντίγραφο αυτής από το Τµήµα Εσόδων και Περιουσίας του ∆ήµου
Χερσονήσου, τηλ. 2813404632, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και να υποβάλουν,
σύµφωνα µε τους ως ανωτέρω όρους µέσα σε προθεσµία είκοσι (20)
ηµερολογιακών ηµερών από σήµερα, 13/8/2013 (ηµέρα δηµοσίευσης) έως και
1/9/2013 έγγραφες προσφορές ενδιαφέροντος.
Μ.Ε.∆.
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
∆ΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Γούρνες 13-8-2013
Αριθµός πρωτ. 22715

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
∆ΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Έχοντας υπόψη:
α) το Π.∆. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)
β) τον Κ.∆.Κ. (Ν.3463/06)
γ) την υπ’ αριθ. 152/2013 απόφαση του ∆ηµ. Συµβουλίου για την αγορά ακινήτων στην
τοπική κοινότητα Ποταµιών
δ) την 216/2013 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής µε την οποία καθορίστηκαν οι όροι
της δηµοπρασίας.
∆ΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
δηµοπρασία µειοδοτική, φανερή και προφορική για την αγορά ακινήτων από το ∆ήµο µας
στην Τοπική Κοινότητα Ποταµιών του ∆ήµου Χερσονήσου, για τη κατασκευή – ίδρυση 1)
Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 2) Μουσείου αφενός για να συµπεριλάβει τα
ευρήµατα της περιοχής κατάκλυσης και αφετέρου εκθεµάτων σχετικών µε την εξέλιξη του
έργου και 3) Πλατείας και διαµόρφωσης κοινοχρήστων χώρων – θέας και καλούµε τους
ενδιαφερόµενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών
από τη δηµοσίευση της διακήρυξης.
Στις προσφορές ενδιαφέροντος θα αναγράφονται επακριβώς τα στοιχεία του
ακινήτου χωρίς την αξία του.
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1) Περιγραφή ακινήτων
Τα ακίνητα, συνολικής έκτασης 35 στρεµµάτων,

πρέπει να βρίσκονται βόρεια του

οικισµού Σφενδυλίου της Τοπικής Κοινότητας Ποταµιών, έξω από τη ζώνη 100 µ. για την
προστασία του φράγµατος, σε απόσταση έως 400 µ. από τα παλαιά κτίσµατα του οικισµού,
µε κλίσεις <35%

2) Τρόπος ∆ιενέργειας της ∆ηµοπρασίας
Η δηµοπρασία χωρίζεται σε δύο φάσεις ως εξής:
Α΄ΦΑΣΗ: ∆ιακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σε προθεσµία είκοσι
(20) ηµερών από τη δηµοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, δηλ. από 13/8/2013
έως και τις 1/9/2013.
Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος συνοδεύεται
από αίτηση συµµετοχής στη δηµοπρασία (εκτός του φακέλου) στο ∆ήµo Xερσονήσου στο
Γραφείο Πρωτοκόλλου, υπόψη γραµµατείας Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου να
λάβει αριθµό πρωτοκόλλου.
Στην προσφορά που θα υποβάλλουν οι ενδιαφερόµενοι θα περιγράφεται λεπτοµερώς το
προσφερόµενο ακίνητο (ή ακίνητα) και θα συνοδεύεται από τα σχετικά διαγράµµατα.
Επιπλέον το κάθε προσφερόµενο ακίνητο πρέπει : α) να ανήκει στην αποκλειστική
κυριότητα, νοµή και κατοχή αυτού που το προσφέρει ή σε περίπτωση που ανήκει εξ’
αδιαιρέτου σε περισσότερους κατά συγκυριότητα, συννοµή και συγκατοχή, η προσφορά να
γίνεται από όλους τους συνιδιοκτήτες και β) να είναι ελεύθερο από δουλείες, δεσµεύσεις
και υποθήκες.
Εν συνεχεία µέσω της γραµµατείας Οικονοµικής Επιτροπής οι προσφορές αποστέλλονται
στην αρµόδια επιτροπή του άρθρου 7 του Π∆ 270/81 (Επιτροπή Εκτίµησης Ακινήτων), η
οποία µε επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφεροµένων ακινήτων
και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης και καθορίζει την
ανώτατη τιµή από την οποία θα ξεκινήσει η µειοδοτική δηµοπρασία. Η Eπιτροπή
Eκτίµησης Ακινήτων συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ηµερών από της λήψεως
των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισµού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην
έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης µαζί µε τις προσφορές ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στην
Γραµµατεία της Οικονοµικής Επιτροπής, η οποία µε τη σειρά της κοινοποιεί την έκθεση
αξιολόγησης σε κάθε ένα που εκδήλωσε ενδιαφέρον.
Β ΄ ΦΑΣΗ ∆ιενέργεια δηµοπρασίας
Στη συνέχεια ο δήµαρχος ορίζει την ηµέρα και ώρα διεξαγωγής της δηµοπρασίας από την
αρµόδια Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Χερσονήσου (άρθρο 1 Π.∆. 270/81, άρθρο 72
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παρ. 1ε Ν. 3852/2010, Ελ. Συν. Τµήµα VII 148/2011), καλώντας µε αποδεικτικό να
λάβουν µέρος σ’ αυτήν µόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη
διαδικασία της Α’ φάσης (άρθρο 5 παρ. 4 Π.∆. 270/81), ενηµερώνοντάς τους και για την
ανώτατη τιµή από την οποία θα ξεκινήσει η µειοδοτική δηµοπρασία. Κατά τη διενέργεια
της δηµοπρασίας συντάσσονται πρακτικά, τα οποία µετά τη λήψη δηµοπρασίας
υπογράφονται από τον µειοδότη και τον εγγυητή του (άρθρο 5 παρ. 6 και 7 Π∆ 270/81).

3) ∆ικαιολογητικά ∆ιαγωνισµού
Στην αρχική εκδήλωση ενδιαφέροντος (Α΄ΦΑΣΗ) µπορούν να λάβουν µέρος φυσικά ή
νοµικά πρόσωπα οποιασδήποτε εταιρικής µορφής καθώς και κοινοπραξίες, που έχουν
στην κυριότητά τους ακίνητα, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας
διακήρυξης.
Στη µετέπειτα δηµοπρασία (Β΄ΦΑΣΗ) µπορούν να συµµετέχουν φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα οποιασδήποτε εταιρικής µορφής καθώς και κοινοπραξίες.
Όποιος επιθυµεί να συµµετάσχει στη δηµοπρασία πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή
του διαγωνισµού κατά την ηµέρα και ώρα διενέργειας της δηµοπρασίας, τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
α) Ταυτότητα του φυσικού προσώπου. Εάν συµµετέχει νοµικό πρόσωπο οποιασδήποτε
εταιρικής µορφής ή κοινοπραξία πρέπει να προσκοµίσει επικυρωµένο καταστατικό, το
Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβέρνησης, από το οποίο να προκύπτει η κατά νόµο δηµοσίευση
καθώς και πρακτικό συµµετοχής στη συγκεκριµένη δηµοπρασία.
β) Επίσηµο τίτλο (συµβόλαιο) πρωτότυπο ή νοµίµως θεωρηµένο, που να αποδεικνύεται η
κυριότητά του επί του συγκεκριµένου ακινήτου.
γ) αν δεν υπάρχει επίσηµος τίτλος ιδιοκτησίας, τότε προσκοµίζει υπεύθυνη δήλωση του Ν.
1599/86 (ΦΕΚ 757) µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής ότι δεν έχει νόµιµο τίτλο
κτήσης κυριότητας και θα αναφέρει περί του τρόπου κτήσης της κυριότητας του
προσκοµίζοντας παράλληλα αντίγραφο του Ε9 του ιδιοκτήτη
δ) Πιστοποιητικό από το οικείο υποθηκοφυλακείο, νοµίµως θεωρηµένο, ότι το ακίνητο
είναι ελεύθερο βαρών.
ε) Εγγύηση συµµετοχής: δεν απαιτείται εγγύηση συµµετοχής στη δηµοπρασία.
στ) Υπεύθυνη δήλωση, ότι έλαβε γνώση των όρων διακήρυξης και αποδέχεται αυτούς
πλήρως και ανεπιφύλακτα.
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ζ) Υπεύθυνη δήλωση ότι το ακίνητο είναι απαλλαγµένο από κάθε βάρος, υποθήκη,
προσηµείωση, κατάσχεση, απαλλοτρίωση, δουλεία και δεν υφίσταται καµία υποχρέωση του
δήµου για ενδεχόµενες οφειλές αυτού προς οιονδήποτε.
η) Αυτός που µειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να το δηλώσει ρητά στην Επιτροπή
της δηµοπρασίας και µάλιστα πριν από την έναρξη αυτής, παρουσιάζοντας και το νόµιµο
συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο, διαφορετικά θεωρείται ότι µετέχει για δικό του
λογαριασµό.
Τα δικαιολογητικά θα πρέπει:
α) Να µην έχουν ξυσίµατα, σβησίµατα, υποσηµειώσεις ή υστερόγραφο, µεσόστιχα,
παρεµβολές κενά, συγκοπές και συντµήσεις που µπορούν να θέσουν σε αµφιβολία όρους
τιµές ή την ταυτότητα των εκµισθωτών.
β) Να αναγράφουν τα ακριβή στοιχεία του ιδιοκτήτη.
γ) Να είναι σαφή και πλήρη.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται για έλεγχο στην Επιτροπή της δηµοπρασίας
µέχρι την έναρξη της διαδικασίας της δηµοπρασίας.
∆εν µπορεί να συµµετέχει στη δηµοπρασία ενδιαφερόµενος που έχει αποκλεισθεί, διότι το
προσφερόµενο ακίνητο κρίθηκε από την Επιτροπή Εκτίµησης Ακινήτων ακατάλληλο ή που
δεν έχει προσκοµίσει κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά. Επίσης, δεν µπορεί να
συµµετέχει ενδιαφερόµενος που υποβάλλει δικαιολογητικά, τα οποία δεν διαλαµβάνουν
κάποιο από τα ανωτέρω στοιχεία.
Οι τελευταίοι µειοδότες υποχρεούνται να προσυπογράψουν τα πρακτικά της δηµοπρασίας,
διαφορετικά κηρύσσονται έκπτωτοι και οφείλουν να αποζηµιώσουν το δήµο, σύµφωνα µε
τα άρθρα 197 και 198 του Αστικού Κώδικα.
Άρθρο 4ο
Τρόπος διεξαγωγής της δηµοπρασίας (β΄φάσης) - ανάδειξη µειοδότη
1. Ο διαγωνισµός θα είναι φανερός και οι διαγωνιζόµενοι θα µειοδοτούν προφορικά
ενώπιον της Επιτροπής της δηµοπρασίας. Οι προσφορές θα γράφονται στο πρακτικό µε τη
σειρά που εκφωνήθηκαν µε το ονοµατεπώνυµο του µειοδότη. Κάθε προσφορά είναι
δεσµευτική για το µειοδότη και η δέσµευση αυτή µεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον
πρώτο στους επόµενους και τελικά επιβαρύνει τον τελευταίο µειοδότη.
2. Οι συµµετέχοντες στη διαδικασία της δηµοπρασίας µπορούν να υποβάλλουν γραπτώς
τυχόν ενστάσεις τους κατά της διαδικασίας. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή
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της δηµοπρασίας, µνηµονεύονται στο πρακτικό και η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει γι'
αυτές µε πλήρη αιτιολογία.
Η δηµοπρασία κατακυρώνεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής υπέρ αυτού, που
προσέφερε το χαµηλότερο ποσό.

Άρθρο 5ο
Εγγυητής
Ο τελευταίος/οι
µειοδότης/ες υποχρεούται/νται
να παρουσιάσει/σουν 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.
Άρθρο 6ο
∆ικαίωµα αποζηµίωσης
Ο τελευταίος/οι µειοδότης/ες 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 αντίστοιχη αρµοδιότητα.

Άρθρο 7ο
Σύµβαση
Ο τελευταίος/οι µειοδότης/ες υποχρεούται/νται όπως εντός δέκα (10) 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 της σύµβασης, 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 (10) ηµερών η σύµβαση θεωρείται
ότι καταρτίστηκε οριστικά.
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Άρθρο 8ο
∆ηµοσίευση ∆ιακήρυξης
Η διακήρυξη θα δηµοσιευθεί µε φροντίδα του ∆ηµάρχου τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες
πριν από τη διενέργεια της δηµοπρασίας (β΄φάσης) µε τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής
στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος και εις το δηµοσιότερο µέρος της
έδρας του δήµου καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου www.hersonisos.gr

Άρθρο 9ο
Επανάληψη της δηµοπρασίας
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν από τον
µειοδότης.

δηµάρχου εάν δεν παρουσιάσθηκε

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 ∆ιοικητική αρχή λόγω ασύµφορου αποτελέσµατος ή σφάλµατος
στη διενέργεια της δηµοπρασίας
β) µετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας, ο τελευταίος µειοδότης και ο εγγυητής του
αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, καθώς και όταν µετά την κοινοποίηση στον
τελευταίο µειοδότη της εγκριτικής για το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας απόφασης της
διοικητικής αρχής δεν προσέλθει αυτός να υπογράψει τη σύµβαση.
Στην περίπτωση (β) η δηµοπρασία, επαναλαµβάνεται εις βάρος του τελευταίου µειοδότη
και του εγγυητή του ως όριο δε πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό που κατοχυρώθηκε
στο όνοµά του, δυνάµενο να µειωθεί µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου.
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 10ο
Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων
Πληροφορίες για τη δηµοπρασία παρέχονται από τα Γραφείa του ∆ήµου Χερσονήσου στις
Γούρνες (πρώην Αµερικάνικη Βάση Γουρνών) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες,
αρµόδιος υπάλληλος Τακάκης Σταύρος, Τασιούδη Καλλιρόη. Τηλέφωνο 2813 -0404632
και 2813 - 404648
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Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόµενους ύστερα από
αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση .
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