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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ -ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΙΝΙ του ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

Η Οικονομική Επιτροπή του  Σύρου- Ερμούπολης
Έχοντας υπόψη:
1.Το Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ 77/30-3-81), άρθρα 1.2.3 παράγραφος 2 «Περί καθορισμού των 
οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δί εκποίησιν ή εκμίσθωσιν 
πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων»
2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010).
4. Την με αριθμό  370/2019 (ΑΔΑ: Ψ9ΣΝΩΗΟ-6ΔΘ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και την 
υπ. αριθμ. 263/2019 (ΑΔΑ : 6ΒΒΨΩΗΟ-ΕΘΗ)απόφαση Δημάρχου  περί συγκρότησης 
Επιτροπής Καταλληλόλητας και Εκτίμησης ακινήτου
5. Την υπ’ αρ. 507/27-12-2019 (ΑΔΑ:ΨΠΡΠΩΗΟ-6ΣΗ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια διαγωνισμού για την αγορά οικοπέδου 
στον οικισμό Κίνι Άνω Σύρου, με  σκοπό  τη  δημιουργία  χώρου  στάθμευσης,  για  τις 
ανάγκες των δημοτών και επισκεπτών του νησιού
6. Την υπ’ αρ. 183/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι 
όροι της δημοπρασίας

ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ

δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για την αγορά ακινήτων – οικοπέδων από το 
Δήμο Σύρου – Ερμούπολης στην περιοχή Κίνι του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης και καλεί τους 
ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 
την τελευταία δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης.

Στις προσφορές ενδιαφέροντος θα αναγράφονται επακριβώς τα στοιχεία του ακινήτου χωρίς 
την αξία του.
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης υποβολής των προσφορών ορίζεται η  28 
Ιουλίου 2021 ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 3:00 μ.μ.

Άρθρο 1ο - Περιγραφή του ακινήτου
To ακίνητο στον οικισμό οικισμό Κίνι Άνω Σύρου πρέπει να πληροί τους ακόλουθους όρους: 
Να είναι εντός των ορίων του οικισμού Κινίου Άνω Σύρου και σε απόσταση μικρότερη των 
500 μέτρων από την παραλιακή ζώνη του οικισμού
Να μην είναι δασική έκταση στο σύνολό του ή σε μέρος του.
Η συνολική έκταση να κυμαίνεται από 1.000 τ.μ. έως 5.000 τ.μ. 
Να έχει πρόσοψη σε οδό πλάτους τουλάχιστον πέντε μέτρων και να εξασφαλίζεται η εύκολη 
πρόσβαση των οχημάτων και η στάθμευση εντός αυτού 
Να μην έχει αυθαίρετες κατασκευές ή κατασκευές εν γένει που εμποδίζουν τη χρήση για την 
οποία προορίζεται 
Να δύναται να συνδεθεί με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας (ύδρευσης – αποχέτευσης – 
ηλεκτρικής ενέργειας -  τηλεπικοινωνιών)
Να αποτελεί ενιαίο χώρο, επίπεδο με μέγιστη επιτρεπόμενη κλίση 2-3%, αποκλειόμενης της 
ύπαρξης διαφορετικών επιπέδων 
Να μην είναι αποδέκτης ομβρίων υδάτων από όμορες ιδιοκτησίες ή οδούς 
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Να είναι ελεύθερο νομικών βαρών ή διεκδικήσεων (υποθήκες, προσημειώσεις, κατασχέσεις 
κλπ.) και γενικά οποιασδήποτε άλλης πράξης επηρεάζει τη νομική κατάσταση του ακινήτου. 
Να είναι στην πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή αυτού που το προσφέρει, 
ή σε περίπτωση που ανήκει εξ’ αδιαιρέτου σε περισσότερους κατά συγκυριότητα σύννομη και 
συγκατοχή, η προσφορά να γίνεται από όλους τους συνιδιοκτήτες.
Κατά το χρόνο υπογραφής του συμβολαίου, να είναι και ελεύθερο μισθώσεως ή 
χρησιδανείου. 
Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του ενός ιδιοκτήτες του ακίνητου κατά 
συγκυριότητα, σύννομη και συγκατοχή, η προσφορά να γίνεται από όλους τους 
συνιδιοκτήτες και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι Υπεύθυνες Δηλώσεις Ν. 
1599/1986 θα προσκομίζονται για κάθε ιδιοκτήτη έκαστος των οποίων  οφείλει να 
προσκομίζει για τον εαυτό του τίτλους ιδιοκτησίας και πιστοποιητικά ιδιοκτησίας, ώστε η 
σειρά των τίτλων να καλύπτει τα τελευταία δέκα (10) χρόνια.
Θα αξιολογηθεί θετικά το ακίνητο να βρίσκεται σε κεντρικό σημείο του οικισμού (π.χ. 
παραπλεύρως της επαρχιακής οδού ή άλλης κεντρικής δημοτικής οδού) ώστε να εξυπηρετεί 
καλύτερα τους κατοίκους και επισκέπτες. 

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 ενιαίο απόσπασμα κτηματολογίου) και 
από κοινή αίτηση-δήλωση προσφοράς ή τα επιμέρους τοπογραφικά των ακινήτων να 
αποτυπώνουν με σαφήνεια τους ιδιοκτήτες των ομόρων ακινήτων.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να προσκομισθούν από τους ενδιαφερόμενους τα 
παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση με τα πλήρη στοιχεία του συμμετέχοντος ή των συμμετεχόντων (σε περίπτωση 
κοινής προσφοράς εκ μέρους περισσοτέρων ιδιοκτητών) ήτοι ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, 
τηλέφωνο και την περιγραφή του προσφερόμενου ακινήτου (τοποθεσία του, την έκτασή του, 
τη θέση στην οποία αυτό βρίσκεται), χωρίς να πραγματοποιείται αναφορά στην αξία του
2. Τίτλοι ιδιοκτησίας, πιστοποιητικά ιδιοκτησίας, ότι ανήκει στην αποκλειστική κυριότητα νομή 
και κατοχή αυτού που το προσφέρει, ή σε περίπτωση που ανήκει εξ αδιαιρέτου σε 
περισσοτέρους κατά συγκυριότητα, συννομή και συγκατοχή, η προσφορά να γίνεται από 
όλους τους συνιδιοκτήτες, έκαστος των οποίων οφείλει να προσκομίζει για τον εαυτό του 
τίτλους ιδιοκτησίας και πιστοποιητικά ιδιοκτησίας. H σειρά των τίτλων πρέπει να καλύπτει 
τουλάχιστον τα τελευταία δέκα (10) χρόνια.
3. Αντίγραφο Ε9 και πιστοποιητικό κτηματολογίου (φύλλο και απόσπασμα)
4. Τοπογραφικό διάγραμμα συντεταγμένο και 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.
5. Υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση 
των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Άρθρο 2ο – Τρόπος διενέργειας της δημοπρασίας
Η δημοπρασία διεξάγεται σε δύο φάσεις ως εξής:

Α φάση - Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Οι αιτήσεις – προσφορές εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα κατατίθενται στο Δήμο Σύρου 
Ερμούπολης, στο Πρωτόκολλο του Δήμου σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη τελευταία 
δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης. 

Στη συνέχεια η αρμόδια δημοτική υπηρεσία τις αποστέλλει στην επιτροπή της παραγράφου 5 
του άρθρου 186 του Ν. 3463/2006, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της 
καταλληλότητας ενός εκάστου εκ των προσφερόμενων ακινήτων και περί του αν ταύτα 
πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός 



δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Ο χρόνος σύνταξης της έκθεσης, είναι 
δυνατόν να επιμηκυνθεί εφόσον τούτο κριθεί αναγκαίο. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου 
αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. 

Εκτίμηση της αξίας των ακινήτων
Το τίμημα των ακινήτων καθορίζεται από επιτροπή, που συγκροτείται με απόφαση του 
δημάρχου ή προέδρου της Κοινότητας και αποτελείται από δύο δημοτικούς ή κοινοτικούς 
συμβούλους, που υποδεικνύονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο και από ένα 
μηχανικό, που ορίζεται από το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της Κοινότητας και προέρχεται από 
την τεχνική υπηρεσία του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εφόσον υπάρχει ή αν δεν 
υπάρχει από την Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Υ.Δ.Κ) ή από άλλη δημόσια 
υπηρεσία. Πρόεδρος της επιτροπής, ορίζεται ένας από τους δημοτικούς ή κοινοτικούς 
συμβούλους με την απόφαση συγκρότησης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται δημοτικός ή 
κοινοτικός υπάλληλος γραμματέας της επιτροπής. Στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
που λειτουργούν τοπικά συμβούλια και πάρεδροι στην επιτροπή μετέχει αντί του δευτέρου 
συμβούλου, ο πρόεδρος του οικείου τοπικού συμβουλίου ή ο οικείος πάρεδρος (άρθρο 186 
παρ.5 Ν.3463/06).
   Η ανωτέρω επιτροπή έχει συγκροτηθεί με την με αριθμό  370/2019 (ΑΔΑ: Ψ9ΣΝΩΗΟ-6ΔΘ) 
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ. αριθμ. 263/2019 (ΑΔΑ : 6ΒΒΨΩΗΟ-
ΕΘΗ)απόφαση Δημάρχου  περί συγκρότησης Επιτροπής Καταλληλόλητας και Εκτίμησης 
ακινήτου

Β. Διενέργεια δημοπρασίας
Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με 
αποδεικτικό, να λάβουν μέρος σε αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν 
κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης. 
Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας, το κριτήριο επιλογής θα είναι η βέλτιστη οικονομική 
προσφορά  του  ακινήτου (τιμή  ανά  τ.μ.) και επιπλέον το συνολικό τίμημα πώλησης. Στην 
περίπτωση που η αξία υπερβαίνει το ποσό των 58.694,06 €, απαιτείται εκτίμηση της  
αγοραίας  αξίας  από  εκτιμητές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Πιστοποιημένων 
Εκτιμητών η δαπάνη της οποίας βαρύνει τον μειοδότη.
Τα πάσης φύσεως έξοδα μεταβίβασης του ακινήτου βαρύνουν αποκλειστικά τον πωλητή του 
ακινήτου. Το οριστικό τίμημα αγοράς του ακινήτου θα διαμορφωθεί βάσει των ανωτέρω 
εκτιμήσεων των πιστοποιημένων εκτιμητών και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει 
το ποσό εκτίμησης των Πιστοποιημένων Εκτιμητών. Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας  
συντάσσονται  πρακτικά,  τα  οποία  μετά  τη  λήψη δημοπρασίας υπογράφονται από τον 
μειοδότη, διαφορετικά ο Δήμος θα αξιώσει αποζημίωση σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 197 και 198 του Αστικού Κώδικα.
Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο μετά τη λήξη της 
δημοπρασίας υπογράφεται από τον μειοδότη. 
Το πρακτικό καταλληλότητας καθώς και το πρακτικό της διενεργηθείσας δημοπρασίας 
αποστέλλονται στην Οικονομική Επιτροπή, η οποία με απόφασή της κατακυρώνει το 
αποτέλεσμα και αποστέλλει την απόφαση της και τα απαιτούμενα συνημμένα στην 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου για έλεγχο νομιμότητας αυτής.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος ορίζει την ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας 
με αποδεικτικό να λάβουν μέρος σ’ αυτήν, μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν 
κατάλληλα κατά τη διαδικασία της Α φάσης. Διενεργείται  φανερή  και  προφορική  
μειοδοτική  δημοπρασία,  ενώπιον  της  επιτροπής δημοπρασίας.

Δικαίωμα αποζημίωσης
Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των 
πρακτικών της δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή ή την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Αιγαίου.

Ένσταση κατά αποκλεισμού ενδιαφερόμενου από τη διαδικασία της Β΄ Φάσης
Συμμετέχων του οποίου η προσφορά ή το ακίνητο κριθούν απορριπτέα ως ακατάλληλα ή για 
οποιονδήποτε λόγο, μπορεί να υποβάλλει ένσταση ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής, εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας (5) πέντε ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της έκθεσης 
αποκλεισμού του, για την εξέταση της οποίας μπορεί να ζητηθεί η άποψη της εκτιμητικής 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-186-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD/
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επιτροπής ή η διενέργεια νέας αυτοψίας, εφόσον αυτή κριθεί απαραίτητη. Οι ενστάσεις 
εξετάζονται από την οικονομική Επιτροπή στην επόμενη συνεδρίασή της και πριν τη 
διενέργεια της Β΄ φάσης της Δημοπρασίας

Άρθρο 3ο - Σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης
Θα συνταχθεί η οικεία συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης του ακινήτου και η μεταγραφή 
του στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο αφού θα έχουν προσκομιστεί τα σχετικά και απαραίτητα 
πιστοποιητικά. Οι πράξεις αυτές και κάθε απαραίτητη ενέργεια θα γίνουν από 
συμβολαιογράφο ο οποίος θα οριστεί αρμοδίως με την επίβλεψη του Γραφείου Νομικής 
Υποστήριξης του Δήμου Σύρου- Ερμούπολης. Τα συμβολαιογραφικά έξοδα που απαιτούνται 
για τις διαδικασίες αυτές βαρύνουν τον αγοραστή- Δήμο.

Άρθρο 4ο - Καταβολή τιμήματος και εξόφληση ιδιοκτήτη –πωλητή
Μετά την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης και την μεταγραφή του ακινήτου στο 
Κτηματολογιο – Υποθηκοφυλάκειο Σύρου, ο πωλητής θα προσκομίσει στις υπηρεσίες του 
Δήμου:
 αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης
 πιστοποιητικό μεταγραφής του ακινήτου
 δημοτική, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα
καθώς και τυχόν άλλα δικαιολογητικά που θα ζητηθούν από την αρμόδια υπηρεσία σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία, προκειμένου να εκδοθεί το σχετικό ένταλμα πληρωμής και να 
ολοκληρωθεί η διαδικασία πληρωμής του πωλητή

Άρθρο 5ο - Επανάληψη της δημοπρασίας
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' 
αυτήν μειοδότης. 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 μειοδότης αρνείται να υπογράψει τα 
πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο 
μειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει 
αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.
Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου 
αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) 
τουλάχιστον ημέρες 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.

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του 
Δήμου, στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου καθώς και σε μια τοπική ημερήσια εφημερίδα, 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Πληροφορίες για τη διαδικασία και δημοπρασία 
παρέχονται από το Τμήμα Δημοτικών Προσόδων & Πόρων Τηλέφωνο 2281361019 & 
2281361018.
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα 
από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της 
καταληκτικής ημερομηνίας.

                                                                                      Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
                                            ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 

                                                         
                                                                                    ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΤΑΟΥΛΗΣ
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