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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

                       

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

έχοντες υπόψη 

1) το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 

2) το άρθρο 186 του Δ.Κ.Κ. 

3) τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 

4) τις υπ’ αριθμόν 261/2013 – έγκριση Γ.Γ.Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ιονίου 62781/2199/10-

03-2014 και 59/2014  έγκριση Γ.Γ.Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ιονίου 29203/1326/28-04-2014 

αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου 

5) την υπ’ αριθμόν πρωτ. 13691/09-07-2014 Έκθεση της Επιτροπής Εκτίμησης 

που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 13256/03-07-2014 Απόφαση του 

Δημάρχου  

6) την υπ΄αριθ. 196/2014 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία 

καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 

δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκποίηση του Δημοτικού  

Ακινήτου παρά της Επαρχιακής Οδού Πύλου – Καλαμάτας που  ευρίσκεται στη 

Πύλο (πρώην Κτηνιατρείου Πύλου), καλούμε τους ενδιαφερόμενους να 

εκδηλώσουν ενδιαφέρον και καθορίζουμε τους όρους της δημοπρασίας ως  εξής: 

 

1) Περιγραφή του ακινήτου 

 

Τα στοιχεία του ακινήτου είναι τα εξής: 

 

Δήμος στον οποίο ανήκει το ακίνητο: ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ.Ε. ΠΥΛΟΥ 

 

Είδος – θέση    – όρια ακινήτου: Πρόκειται για γεωτεμάχιο επιφάνειας 966,15τμ εκ 

των οποίων τα 311,65τμ έχουν ενταχθεί στο σχέδιο πόλης και τα υπόλοιπα 

654,50τμ βρίσκονται εκτός σχεδίου. Επί του τμήματος του οικοπέδου των 311,65 

τμ υπάρχει κτίσμα ισογείου επιφάνειας 48,32τμ στο οποίο λόγω της έντονης 

κλίσης του εδάφους στο οποίο είναι κατασκευασμένο δημιουργεί και υπόγειο χώρο 

30τμ περίπου με αποκλειστικά εξωτερική πρόσβαση. 

   Το γεωτεμάχιο έχει σχήμα που προσεγγίζει το πλάγιο παραλληλόγραμμο με 

πλευρές 14,86μ ανατολικά με πρόσωπο την Ε.Ο. Πύλου – Καλαμάτας, 42,1μ 

βόρεια που συνορεύει με ιδιοκτησία 25,73μ, νότια που συνορεύει εν μέρει με 

ιδιοκτησία και εν μέρει με απότομη  βραχώδη έκταση που καταλήγει στην ακτή της 

θάλασσας, και 52,30μ νότια που συνορεύει  με ιδιοκτησία. 

  Το μπροστά τμήμα του γεωτεμαχίου, δηλαδή αυτό με πρόσωπο στην Ε.Ο. 

επιφάνειας 311,65τμ είναι αυτό που έχει ενταχθεί στο σχέδιο πόλης και είναι άρτιο 
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κατά παρέκκλιση ως προϋπάρχον του 1983 και ως άρτιο και οικοδομήσιμο μπορεί 

να ανοικοδομηθεί. Το πίσω κομμάτι, επιφάνειας 654,5τμ θεωρείται εκτός σχεδίου 

και δεν είναι άρτιο και επομένως δεν είναι οικοδομήσιμο. Το πίσω αυτό κομμάτι  

παρουσιάζει εντονότατη κλίση. 

  Επί του οικοπέδου υπάρχει πλακοσκεπής κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα 

και πλίνθους με επιφάνεια ισογείου 48,32τμ (10,6μχ4,5μ) και υπόγειο επιφάνειας 

περίπου 30μ με εξωτερική μόνο πρόσβαση. Η κατασκευή είναι της δεκαετίας του 

60΄ και εκεί λειτουργούσε το Δημοτικό Κτηνιατρείο της Πύλου. Σήμερα είναι χωρίς 

χρήση και βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση. Τόσο ο τρόπος κατασκευής του όσο 

και η σημερινή του κατάσταση καθιστούν το κτίσμα μη αξιοποιήσιμο και επομένως 

χρήζει κατεδάφισης.  

  Στο ακίνητο υπάρχει λωρίδα – δουλεία διόδου, πλάτους 4μ παράλληλα με την 

Ε.Ο. προς εξυπηρέτηση της βορείως όμορης ιδιοκτησίας. Αντίστοιχη  δουλεία 

διόδου υπάρχει στο νοτίως όμορο οικόπεδο προς εξυπηρέτηση του υπό εκτίμηση 

γεωτεμαχίου. Οι δουλείες αυτές περιγράφονται στο συμβόλαιο αγοραπωλησίας του 

έτους 1957. Είναι πολύ πιθανό μετά την ένταξη των ακινήτων στο σχέδιο πόλης 

και της ανάλογης πολεοδόμησης, να μην είναι απαραίτητη η ύπαρξη των δουλειών 

αυτών για την πρόσβαση στα εξυπηρετούμενα από αυτές οικόπεδα.  

2) Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας 
 

Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα 

ημέρα και ώρα που αναφέρεται παρακάτω. 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 , η απόφαση της οποίας καταχωρείται  στα πρακτικά. 

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά 

εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι 

δεσμευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αύτη μεταφέρεται 

αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον 

τελευταίο πλειοδότη.   

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.  

Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου 

να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληρεί τους υπό της οικείας 

διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της 

δημοπρασίας συντάσσονται εφ' απλού χάρτου.  

3) Εγγύηση συμμετοχής 
 

Ουδείς είναι δεκτός στην δημοπρασία, αν δεν προσαγάγει, για την συμμετοχή του 

στη δημοπρασία, ως εγγύηση στην επιτροπή διενεργείας της δημοπρασίας, 

γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή 

εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που 



επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για 

λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού 

κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα 

δέκατο (1/10) του  οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της 

διακήρυξης το οποίο ανέρχεται στο ποσό των είκοσι μία χιλιάδων 

πεντακοσίων ευρώ (21.500,00 ευρώ). 

 

4) Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας 

 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής που διενεργεί τον διαγωνισμό 

την 05/08/2014 (πέντε (5) Αυγούστου 2014), από την ώρα 10:00 π.μ. έως 

την ώρα 11:00 π.μ., στο Δημοτικό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων του 

Δημοτικού Συμβουλίου)  που ευρίσκεται στη Πύλο, διεύθυνση Πλατεία Νέστορος – 

τ.κ. 240 01 -Πύλος.  

 

5) Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς 

 

Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης) ορίζεται το ποσό 

των διακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (215.000,00).  

 

6) Εγγυητής 

 
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, ο 

οποίος πρέπει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού τα εξής: 

1. Επικυρωμένη φωτοτυπία  της Αστυνομικής του Ταυτότητας.  

2. Φορολογική Ενημερότητα.  

3. Βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Πύλου - Νέστορος περί μη 

οφειλής του στο Δήμο.   

4. Υπεύθυνη δήλωση περί γνώσης και αποδοχής των όρων και των 

προϋποθέσεων της διακήρυξης και των ισχυουσών διατάξεων.  

 

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 αντίστοιχη αρμοδιότητα 

8) Συμβόλαιο 

 

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.  

9) Ευθύνη Δήμου 

 

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του αγοραστού δι' οιανδήποτε εκνίκηση του 

πράγματος, ουδέ δια τας υπ' αυτού υφισταμένας δουλείας, υποχρεουμένου του 

δήμου εις περίπτωσιν εκνικήσεως, να επιστρέψει εις τον αγοραστή το καταβληθέν 

τίμημα ατόκως, εις περίπτωσιν δε μερικής τοιαύτης, αναλόγου ποσού, οριζομένου 

δι' αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου, χωρίς να αποκλείεται η προσφυγή εις 

τα δικαστήρια. 

10) 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 

 

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 επί 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 απόφασης 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. 

11)Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό 

1)Εγγυητική επιστολή όπως αναγράφεται στο άρθρο -3- της παρούσας 

διακήρυξης. 

2)Υπεύθυνη δήλωση περί γνώσης και αποδοχής των όρων και των προϋποθέσεων 

της διακήρυξης και των ισχυουσών διατάξεων. 

3)Επικυρωμένη φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας. 

4)Βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Πύλου - Νέστορος περί μη 

οφειλής του στο Δήμο. 

5)Φορολογική ενημερότητα. 

6)Καταστατικό (σε περίπτωση εταιρειών). 

7)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. 

  

11) Δημοσίευση Διακήρυξης 

 

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρας 

πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον 

πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος της έδρας του Δήμου στη 

Πύλο. 

Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στις τοπικές εφημερίδες ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 

ΘΑΡΡΟΣ, ΦΩΝΗ και ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟ ΛΟΓΟ.  

 

 

12) Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 

 

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της 

παρούσας διακήρυξης έως την προηγουμένη ημέρα της δημοπρασίας από  τον 

Δήμο Πύλου – Νέστορος, πλατεία Νέστορος Τ.Κ. 240 01 Πύλος, τηλέφωνο 2723 3 

60233 και 2723 3 60249, Πληροφορίες : Ελένη Παρασκευοπούλου, Γεώργιος 

Τζιβίσκος. 

 

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους 

ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι την 04-08-

2014. 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

Καφαντάρης Δημήτριος 


