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ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΕΚΠΟΙΗΗ
ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ
Επιηποπή ηος Κληποδοηήμαηορ Γεωργίου
Κουηζογιαννόπουλου ηος Δήμος Σπίποληρ, έσονηαρ ςπότη
1. Σιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 24 ηος Ν. 4182/2013 (Κώδικαρ
κοινυθελών πεπιοςζιών, ζσολαζοςζών κληπονομιών και λοιπέρ
διαηάξειρ) πος αθοπά ηην εκποίηζη ακινήηυν ηυν
κληποδοηημάηυν και
2. Ση με απιθμό 7 /2021 απόθαζη ηηρ Διασειπιζηικήρ Επιηποπήρ ηος
Κληποδοηήμαηορ
Η

Διασειπιζηική

Διακηρύηηει
όηι εκηίθεηαι ζε δημοππαζία, η εκποίηζη δυο καηαζηημάηων,
ιδιοκηηζίαρ ηος Δήμος Σπίποληρ (Κληποδόηημα Γεωργίου
Κουηζογιαννόπουλου), ζύμθυνα με ηοςρ εξήρ όποςρ:
1. Σα προσ εκποίθςθ ακίνθτα, είναι 2 ιςόγεια καταςτιματα (το (ΙΕ) κατάςτθμα

25,50τ.μ. (μετά ξφλινου παταρίου εν τω εςωτερικϊ τοφτου), επικοινωνοφν
μετά του (ΙΖ) 30,50τ.μ.) καταςτιματοσ, άτε καταργθκζντοσ του
διαχωριςτικοφ τοφτων τοίχου) ςτθν οδό Αβζρωφ 23 ςτθν Ακινα,
καταςκευισ περί του ζτουσ 1958, επί οικοπζδου εμβαδοφ 292,50 τ.μ. (κατά
τουσ τίτλουσ κτιςεωσ) και 306,50 τ.μ. (ςφμφωνα με τθ νεότερθ (1958)
καταμζτρθςθ) και είναι ενεργειακισ κατθγορίασ «Δ».
2. Ελάχιςτοσ όροσ προςφοράσ για τθν εκποίθςθ των ανωτζρω ακινιτων, ορίηεται το
ςυνολικό ποςό των ςαράντα

επτά χιλιάδων ΕΤΡΩ (47.000,00€).





ε περίπτωςθ που υποβλθκοφν προςφορζσ με το ίδιο υψθλότερο τίμθμα, θ
Διαχειριςτικι επιτροπι του Κλθροδοτιματοσ καλεί τουσ προςφζροντεσ το
ανωτζρω τίμθμα να παραςτοφν ςε κοινι ακρόαςθ, όπου τουσ ηθτοφν να
προςφζρουν μεγαλφτερο τίμθμα. Οι νζεσ προςφορζσ οι οποίεσ
καταγράφονται ςτον πίνακα υποβολισ προςφορϊν, προςυπογράφονται
από τουσ ςυμμετζχοντεσ και τουσ εγγυθτζσ τουσ.
Αν το προςφερόμενο τίμθμα είναι μικρότερο από το ογδόντα πζντε τθσ
εκατό (85%) τθσ προεκτιμθκείςασ αξίασ, θ Διαχειριςτικι επιτροπι του
Κλθροδοτιματοσ δφναται να προβεί ςτθν ςφναψθ του ςυμβολαίου
αγοραπωλθςίασ, κατόπιν προθγοφμενθσ ζγκριςθσ τθσ Αρμόδιασ Αρχισ.

3. Σο ποςό τθσ εκποίθςθσ (το οποίο ο πλειοδότθσ δθλϊνει ότι αναγνωρίηει ωσ
εφλογο, δίκαιο και ανταποκρινόμενο ςτθ αξία του ακινιτου) είναι πλθρωτζο, ςε
τραπεηικό λογαριαςμό του Διμου Σρίπολθσ για το Κλθροδότθμα Γεωργίου
Κουτςογιαννόπουλου, που κα δοκεί ςτον πλειοδότθ από τον Διμο Σρίπολθσ,
αποκλειομζνου ρθτά κάκε άλλου αποδεικτικοφ μζςου, ακόμθ και του όρκου.
Η με οποιαδιποτε άλλο τρόπο καταβολι του τιμιματοσ πϊλθςθσ, χωρίσ τθ ρθτι
ςυναίνεςθ του Κλθροδοτιματοσ, παρζχει ς' αυτό το δικαίωμα να τθν αποκροφςει
ωσ μθ νόμιμθ και προςικουςα, επιφζροντασ ταυτόχρονα όλεσ τισ νόμιμεσ
ςυνζπειεσ περί μθ καταβολισ του τιμιματοσ πϊλθςθσ.
Σο τίμθμα καταβάλλεται ολόκλθρο (και ςυμψθφίηεται ςε αυτό θ χρθματικι
εγγφθςθ προκαταβολισ 1/10 του ελάχιςτου όρου προςφοράσ) και ςτθ ςυνζχεια
υπογράφεται το ςυμβόλαιο αγοραπωλθςίασ.
4. Για να ςυμμετάςχει κάποιοσ ςτθ δθμοπραςία, πρζπει να προςκομίςει
πρόςφατεσ βεβαιώςεισ και πιςτοποιθτικά περί μθ οφειλισ, (ζκδοςθσ όχι
παλαιότερθσ των τριάντα (30) θμερϊν πριν τθν θμερομθνία λιξθσ υποβολισ
προςφορϊν), ωσ κάτωκι:
Α) Σα φυςικά πρόςωπα:
1) Βεβαιώςεισ περί μθ οφειλισ, από: α) το Σμιμα Σαμείου του Διμου
Σρίπολθσ, β) τθ Δθμοτικι Επιχείρθςθ Υδρευςθσ Αποχζτευςθσ Σριπόλεωσ
(Δ.Ε.Τ.Α.Σ.), γ) το Νομικό Πρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) Διμου
Σρίπολθσ, και δ) από το Σμιμα Σαμείου του Διμου τθσ ζδρασ δραςτθριότθτασ
του (ςε περίπτωςθ που δεν ζχει ζδρα ςτο Διμο Σρίπολθσ).
2) φορολογικι ενθμερότθτα και
3)Πιςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ κατά περίπτωςθ αρχισ, από το οποίο να
προκφπτει πωσ είναι ενιμεροι προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν
ειςφορζσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (κφριασ) κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ
του διαγωνιςμοφ. Σο πιςτοποιθτικό αφορά όλα τα ταμεία ςτα οποία
καταβάλλονται ειςφορζσ από τον εργοδότθ, για όλουσ τουσ απαςχολοφμενουσ
με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ ςτθν επιχείρθςθ του ςυμμετζχοντοσ,
ςυμπεριλαμβανομζνων των εργοδοτϊν και των διοικοφντων, που είναι
αςφαλιςμζνοι ςε διαφορετικοφσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ και όχι
μόνο τουσ αςφαλιςμζνουσ ςτον Ενιαίο Φορζα Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ
(Ε.Φ.Κ.Α.). ε κάκε περίπτωςθ, ο οργανιςμόσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτον
οποίο είναι αςφαλιςμζνοσ κάκε απαςχολοφμενοσ ςτθν επιχείρθςθ του
ςυμμετζχοντοσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των εργοδοτϊν και των διοικοφντων
(δθλαδι των μελϊν του Δ.. για τθν Α.Ε., του Διαχειριςτι των Ε.Π.Ε., όλων των
εταίρων για τισ Ο.Ε. και Ε.Ε.), κα προκφπτει κατά κανόνα: α) από το
καταςτατικό (για τουσ εργοδότεσ και τουσ διοικοφντεσ) και β) από κατάςταςθ
προςωπικοφ κατά ειδικότθτα, ςτθν οποία κα εμφαίνεται ο αςφαλιςτικόσ
οργανιςμόσ που είναι αςφαλιςμζνοσ ο κάκε απαςχολοφμενοσ ςτθν επιχείρθςθ
ι τυχόν ιςοδφναμα ζγγραφα κάκε επιχείρθςθσ, ανάλογα με τθν χϊρα ςτθν

οποία ζχει τθν ζδρα τθσ. ε περίπτωςθ που θ κατάςταςθ προςωπικοφ ςε
κάποια χϊρα δεν κεωρείται από αρμόδια αρχι, τότε ο ςυμμετζχων πρζπει να
υποβάλλει μαηί με τθν κατάςταςθ προςωπικοφ και τθν ζνορκθ διλωςθ
ενϊπιον δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ ι ςυμβολαιογράφου ι όποιασ άλλθσ
αρμόδιασ αρχισ τθσ χϊρασ που ζχει τθν ζδρα τθσ θ επιχείρθςθ, με τθν οποία
κα βεβαιϊνεται το περιεχόμενο τθσ κατάςταςθσ προςωπικοφ. ε χϊρεσ που
δεν προβλζπεται ζνορκθ διλωςθ, αυτι μπορεί να αντικαταςτακεί με υπεφκυνθ
διλωςθ.
Β) Σα νομικά πρόςωπα, θμεδαπά ι αλλοδαπά:
1) τα δικαιολογθτικά ςφςταςισ τουσ, κακϊσ και
2) τα ίδια δικαιολογθτικά που αναφζρκθκαν ανωτζρω για τα φυςικά
πρόςωπα, τόςο για τθν εταιρεία όςο και για τουσ διοικοφντεσ αυτισ (δθλαδι
των μελϊν του Δ.. για τθν Α.Ε., του Διαχειριςτι των Ε.Π.Ε., όλων των εταίρων
για τισ Ο.Ε. και Ε.Ε.),
Γ) Σα ίδια δικαιολογθτικά απαιτοφνται και για τουσ εγγυθτζσ.
5. Όποιοσ υποβάλει προςφορά για λογαριαςμοφ άλλου, οφείλει να υποβάλει, μαηί με
τθν προςφορά του, το νόμιμο προσ τοφτο πλθρεξοφςιο, αλλιϊσ κεωρείται ότι
ςυμμετζχει για δικό του λογαριαςμό. Οι ςυμμετζχοντεσ μποροφν να
εκπροςωπθκοφν ενϊπιον του Διμου Σρίπολθσ, με αντιπρόςωπο, τον οποίο κα
ζχουν εφοδιάςει με ειδικό ςυμβολαιογραφικό πλθρεξοφςιο, ςτο οποίο
υποχρεωτικά κα αναφζρονται όλα τα ςτοιχεία τθσ διακιρυξθσ, ο ςκοπόσ και οι
ειδικότερεσ εντολζσ που αναφζρονται ςτθν παροφςα.
6. Όποιοσ ζχει τθν πρόκεςθ να διαγωνιςκεί κατά τθ δθμοπραςία, πρζπει, για να γίνει
δεκτόσ ς’ αυτι, να κατακζςει εγγφθςθ ςυμμετοχισ, λόγω εγγυοδοςίασ για τθ
ςυμμετοχι του, χρθματικοφ ποςοφ ίςου με το 10% του ελάχιςτου όρου προςφοράσ,
ιτοι ποςοφ τεςςάρων χιλιάδων επτακοςίων ΕΤΡΩ (4.700,00€)
ςυνολικά για τα ιςόγεια καταςτιματα ((ΙΕ) και (ΙΖ)). Ωσ εγγφθςθ, μπορεί να
προςκομιςτεί είτε (α) γραμμάτιο παρακατακικθσ από το Σαμείο Παρακατακθκών
και Δανείων είτε (β) εγγυθτικι επιςτολι τράπεηασ αναγνωριςμζνθσ ςτθν Ελλάδα,
που κα αναφζρει ότι αφορά «για τθ ςυμμετοχι ςτθ δθμόςια πλειοδοτικι
δθμοπραςία για τθν εκποίθςθ δφο ιςόγειων καταςτθμάτων ((ΙΕ) 25,50τ.μ. και
(ΙΖ) 30,50τ.μ.) ςτθν οδό Αβζρωφ 23, ςτθν Ακθνά, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικ. 7/1711-2021 Απόφαςθ Διαχειριςτικισ Επιτροπισ του Κλθροδοτιματοσ Γεωργίου
Κουτςογιαννόπουλου, του Διμου Σρίπολθσ».
Μετά το πζρασ του διαγωνιςμοφ, κα επιςτραφοφν οι εγγυθτικζσ ςυμμετοχισ, πλθν
αυτισ του πλειοδοτοφντοσ, που κα κρατθκεί μζχρι τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ.
7.

Ο πλειοδότθσ, οφείλει, εντόσ δφο (2) μθνϊν από τθν κοινοποίθςθ ςε αυτόν, του
αποτελζςματοσ τθσ δθμοπραςίασ, να τακτοποιιςει τυχόν υποχρεϊςεισ ςχετικά με
τθν ζκδοςθ πιςτοποιθτικϊν (αυκαιρζτων κλπ (βλζπε άρκρο 15 τθσ παροφςασ)) και
ςτθ ςυνζχεια, να προςζλκει, εντόσ ζξι (6) μθνϊν από τθν κοινοποίθςθ ςε αυτόν, του
αποτελζςματοσ τθσ δθμοπραςίασ, ςε υμβολαιογράφο Σρίπολθσ, για να υπογράψει
το ςυμβόλαιο πϊλθςθσ που κα ςυνταχκεί.
ε περίπτωςθ που, αυτόσ που κα αναδειχκεί πλειοδότθσ, ακετιςει τθν υποχρζωςθ
του για τθν υπογραφι του ςυμβολαίου πϊλθςθσ κλπ ωσ ανωτζρω, εντόσ τθσ
παραπάνω προκεςμίασ, θ αγοραπωλθςία κεωρείται αυτοδικαίωσ άκυρθ και
επιβάλλεται χρθματικι ποινι ίςθ με το δζκα τοισ εκατό (10%) τθσ προςφοράσ του
(παρ. 4, άρκρου 24, του Ν. 4182/2013), θ οποία ειςπράττεται κατά τισ διατάξεισ του

Νόμου «περί ειςπράξεωσ δθμοςίων εςόδων», θ δε εγγυθτικι επιςτολι (ίςθ με το
1/10 του ελάχιςτου όρου προςφοράσ) καταπίπτει και αποδίδεται ςτθν Περιουςία,
για τθν εξόφλθςθ τθσ ανωτζρω ποινισ, ενϊ ςτθ ςυνζχεια καλείται ο δεφτεροσ κατά
ςειρά πλειοδότθσ για τθν υπογραφι του ςυμβολαίου, εντόσ προκεςμίασ (όχι
αργότερα από 6 μινεσ), εφόςον το προςφερόμενο τίμθμα είναι τουλάχιςτον ίςο με
ποςοςτό ογδόντα πζντε τοισ εκατό (85%) επί τθσ προεκτιμθκείςασ αξίασ.
Η τυχόν κακυςτζρθςθ υπογραφισ του ςυμβολαίου πϊλθςθσ εντόσ τθσ παραπάνω
προκεςμίασ, θ οποία δεν οφείλεται ςε υπαιτιότθτα του πλειοδότθ, αλλά οφείλεται
ςε τυχόν κακυςτεριςεισ ενεργειϊν από άλλεσ υπθρεςίεσ (π.χ. Δ.Ο.Τ. κλπ), δεν
επιφζρει ςυνζπειεσ για τον πλειοδότθ, οφτε αποτελεί λόγο ακφρωςθσ/ματαίωςθσ
τθσ διαδικαςίασ πϊλθςθσ.

ε περίπτωςθ που πλειοδότθσ αναδειχκεί νομικό πρόςωπο, τότε κα
λαμβάνεται και θ προςωπικι εγγφθςθ του νομίμου εκπροςώπου
αυτοφ, ο οποίοσ κα πρζπει να προςκομίςει τα οριηόμενα ςτον όρο 6
δικαιολογθτικά
8.

Η εκποίθςθ του ακινιτου κα κατακυρωκεί προςωρινά ςτον προςφζροντα τθν
μεγαλφτερθ τιμι, μετά τθν παρζλευςθ τουλάχιςτον δφο (2) μθνϊν από τθν
ανάρτθςθ τθσ ανακοίνωςθσ για τθν εκποίθςθ του ακινιτου ςτθν ιςτοςελίδα τθσ
Γενικισ Γραμματείασ Δθμόςιασ Περιουςίασ τθσ Ανεξάρτθτθσ αρχισ Δθμοςίων
Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.). Σο πωλθτιριο ςυμβόλαιο μπορεί να υπογραφεί μετά τθν
παρζλευςθ ενόσ (1) μινα από τθν ενθμζρωςθ τθσ Αρμόδιασ Αρχισ (ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ του άρκ.24, §3 του Ν.4182/2013), για το αποτζλεςμα τθσ διαδικαςίασ
εκποίθςθσ και εφόςον αυτι δεν διατυπϊςει αντίρρθςθ για τθ ςφναψθ του
πωλθτιριου ςυμβολαίου. Η άπρακτθ πάροδοσ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ
τεκμαίρεται ωσ ςυναίνεςθ τθσ Αρχισ. Η ανωτζρω προκεςμία αναςτζλλεται, ςτθν
περίπτωςθ υποβολισ αναφορϊν - καταγγελιϊν, που αφοροφν αποκλειςτικά ςτθν
τιρθςθ τθσ διαδικαςίασ, μζχρι να εξεταςτεί το βάςιμο αυτϊν από τθν Αρμόδια
Αρχι.

9.

Συχόν αναφορζσ – καταγγελίεσ, που αφοροφν αποκλειςτικά τθν τιρθςθ τθσ
διαδικαςίασ, υποβάλλονται ςτθν κατά το νόμο Αρμόδια Αρχι, ιτοι τθν
Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου, εντόσ
προκεςμίασ ενόσ (1) μινα από τθν ενθμζρωςθ τθσ τελευταίασ, για το αποτζλεςμα
τθσ διαδικαςίασ εκποίθςθσ.

10.

Από τθν χρονολογία που κα κοινοποιθκεί θ ζγκριςθ των πρακτικϊν τθσ
δθμοπραςίασ ςτον πλειοδότθ, θ ςφμβαςθ τθσ αγοραπωλθςίασ κεωρείται ότι
καταρτίςτθκε οριςτικά και από τον χρόνο αυτό τρζχει και ο κίνδυνοσ του πράγματοσ
ςε βάροσ του αγοραςτι.

11.

ε περίπτωςθ εκνίκθςθσ, επιςτρζφεται το τίμθμα που καταβλικθκε μαηί με τουσ
τόκουσ που τυχόν ζχουν καταβλθκεί και απαλλάςςεται ο αγοραςτισ από τισ δόςεισ
που τυχόν οφείλει. ε μερικι εκνίκθςθ, επιςτρζφεται ανάλογο ποςό που ορίηεται με
απόφαςθ τθσ Αρμόδιασ Αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του υμβουλίου
Κοινωφελϊν Περιουςιϊν, χωρίσ να αποκλείεται θ προςφυγι του αγοραςτι ςτα
Δικαςτιρια.

12. Ο Διμοσ Σρίπολθσ, δεν ευκφνεται απζναντι ςτον πλειοδότθ για τθν πραγματικι
κατάςταςθ ςτθν οποία βρίςκονται τα ακίνθτα ι για τα βάρθ που μπορεί να
υπάρχουν ςε αυτά.

13. ε περίπτωςθ ενυπόκθκων χρεϊν, εγγραφισ προςθμείωςθσ, επιβολισ
αναγκαςτικισ ι ςυντθρθτικισ κατάςχεςθσ κ.λπ., το ποςό του χρζουσ με τουσ τυχόν
οφειλόμενουσ τόκουσ παρακρατείται από το τίμθμα και κατατίκεται ςτο Σαμείο
Παρακατακθκϊν και Δανείων ςτο όνομα του δανειςτι και το ακίνθτο μεταβιβάηεται
ςτον αγοραςτι ελεφκερο του ςχετικοφ βάρουσ.
14. Ο πλειοδότθσ, οφείλει, να εξοφλιςει τα ζξοδα εκτίμθςθσ από πιςτοποιθμζνο
εκτιμθτι τθσ αξίασ των ακινιτων του Κλθροδοτιματοσ Γεωργίου
Κουτςογιαννόπουλου, ςυνολικοφ ποςοφ 1.016,80 €, εντόσ δφο (2) μθνϊν από τθν
κοινοποίθςθ ςε αυτόν, του αποτελζςματοσ τθσ δθμοπραςίασ και ςε κάκε
περίπτωςθ, πριν από τθν υπογραφι του ςυμβολαίου πϊλθςθσ.
15. Ο πλειοδότθσ, επιβαρφνεται με τα τυχόν ζξοδα πολεοδομικισ τακτοποίθςθσ των
ακινιτων και με τα τυχόν ζξοδα ζκδοςθσ βεβαίωςθσ περί μθ φπαρξθσ αυκαιρεςιϊν,
αν αυτό απαιτθκεί.
16. Συχόν κακυςτεριςεισ, λόγω ζλλειψθσ ι ανάγκθσ επικαιροποίθςθσ οποιωνδιποτε
εγγράφων, πιςτοποιθτικϊν, βεβαιϊςεων κλπ, δεν επιφζρουν καμία επίπτωςθ για
τον Διμο Σρίπολθσ, ακόμα και αν οδθγιςουν ςτθ ματαίωςθ τθσ δθμοπραςίασ ι/και
τθσ διαδικαςίασ εκποίθςθσ εν γζνθ.
17. Σα ακίνθτα που εκποιοφνται δεν είναι μιςκωμζνα.
18. Κάκε παράβαςθ των όρων αυτισ τθσ διακιρυξθσ ι ζςτω και ενόσ από αυτοφσ,
ςυνεπάγεται τθν κατάπτωςθ τθσ κατατεκειμζνθσ εγγφθςθσ και τθν καταβολι ςτον
Διμο Σρίπολθσ από τον πλειοδότθ και τον εγγυθτι του, αποηθμίωςθσ, που
κακορίηεται με τθ δικαςτικι οδό.
19. Κάκε διαφορά που τυχόν προκφψει, εφόςον δεν μπορεί να επιλυκεί με
ςυνεννόθςθ, κα επιλφεται ςτα Δικαςτιρια Σριπόλεωσ.
20. ΕΠΙΔΟΕΙ. - Ρθτά ςυνομολογείται, ότι κάκε δικόγραφο εκ μζρουσ του
Κλθροδοτιματοσ προσ το πλειοδότθ, νομίμωσ επιδίδεται ςτθ διεφκυνςθ του, που
διλωςε ςτο παρόν.
21. Ρθτϊσ ςυμφωνείται, ότι με κάκε καταβολι χρθμάτων εκ μζρουσ του πλειοδότθ, κα
εξοφλοφνται κατά πρϊτον τόκοι και δικαςτικά ζξοδα, κατά δεφτερον λοιπζσ
δαπάνεσ που αφοροφν το ακίνθτο, κατά τα εισ το παρόν οριηόμενα και κατά
προτεραιότθτα τθσ χρονολογικισ ςειράσ οφειλισ κάκε δαπάνθσ και κατά τρίτον το
αντίτιμο εκποίθςθσ του ακινιτου.
22. Ο εγγυθτισ, είναι αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον ςυνυπεφκυνοσ με τον πλειοδότθ,
για όλεσ τισ υποχρεϊςεισ του, ςτεροφμενοσ του ευεργετιματοσ τθσ διηιςεωσ και
τθσ διαιρζςεωσ.
23. Η ςυμμετοχι ςτον πλειςτθριαςμό προχποκζτει:
a. ότι ο ενδιαφερόμενοσ επιςκζφτθκε το υπό εκποίθςθ ακίνθτο και ζχει πλιρθ
γνϊςθ τθσ καταςτάςεωσ ςτθν οποία αυτό ευρίςκεται και
b. ότι ο ενδιαφερόμενοσ ζλαβε πλιρθ γνϊςθ των όρων τθσ παροφςθσ
διακθρφξεωσ, τουσ οποίουσ αποδζχεται ανεπιφφλακτα.

24. Η διαδικαςία εκποίθςθσ κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του
άρκ.24, §2-4, του Ν.4182/2013 (ΦΕΚ 185/Α’/10-9-2013) «Κϊδικασ Κοινωφελϊν
Περιουςιϊν, χολαηουςϊν Κλθρονομιϊν και λοιπζσ διατάξεισ».
25. Η δθμοπραςία κα γίνει με κλειςτζσ προςφορζσ. Οι προςφορζσ κατατίκενται
ιδιοχείρωσ (με απόδειξθ παραλαβισ) ι αποςτζλλονται ταχυδρομικά με ςυςτθμζνθ
επιςτολι ι με ταχυμεταφορζσ, ςε κλειςτό φάκελο, ςτον Διμο Σρίπολθσ, υπόψθ τθσ
Διαχειριςτικισ Επιτροπισ του Κλθροδοτιματοσ Γεωργίου Κουτςογιαννόπουλου, του
Διμου Σρίπολθσ, ςτθ διεφκυνςθ Λαγοπάτθ 45, Σρίπολθ, Σ.Κ. 221 32, ζωσ εξιντα
πζντε (65) θμζρεσ) μετά τθ δθμοςίευςθ τθσ ανακοίνωςθσ ςτθ ςχετικι ιςτοςελίδα
τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμόςιασ Περιουςίασ τθσ Ανεξάρτθτθσ αρχισ Δθμοςίων
Εςόδων
(Α.Α.Δ.Ε.)
(https://www1.gsis.gr/gspp/dhpe/faces/adf.taskflow?adf.tfId=anarthseis-task-flow&adf.tfDoc=/WEB-INF/anarthseis-taskflow.xml&kind=), από τθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Πελοποννιςου, Δυτικισ
Ελλάδασ και Ιονίου.
26. Οι φάκελοι των προςφορϊν κα αναγράφουν: «προςφορά για τθν εκποίθςθ δφο
ιςόγειων καταςτθμάτων ((ΙΕ) 25,50τ.μ. και (ΙΖ) 30,50τ.μ.), ςτθν οδό Αβζρωφ 23,
ςτθν Ακινα και κα περιζχουν:
 τθν οικονομικι προςφορά (το προςφερόμενο τίμθμα, κα αναγράφεται
αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ) με τα ςτοιχεία του ςυμμετζχοντοσ
(Ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Τ., Α.Δ.Σ., τθλζφωνο, δ/νςθ
κατοικίασ και δ/νςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail)),
 τθν εγγυθτικι επιςτολι,
 τισ βεβαιϊςεισ περί μθ οφειλισ,
 φωτοαντίγραφο αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι διαβατθρίου προςφζροντοσ ι
νομίμου εκπροςϊπου νομικοφ προςϊπου (εταιρείεσ κλπ),
 αποδεικτικό εκπροςϊπθςθσ με πιςτοποιθτικό εκπροςϊπθςθσ ι Φ.Ε.Κ.
εκπροςϊπθςθσ ι καταςτατικό εταιρείασ, το οποίο αποδεικνφει τθν
εκπροςϊπθςθ αυτι (για νομικά πρόςωπα).
 αντίγραφο εκκακαριςτικοφ φορολογίασ ειςοδιματοσ τελευταίου
οικονομικοφ ζτουσ (φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου αναλόγωσ),
 αντίγραφο Ε9 τθσ περιουςιακισ κατάςταςθσ (φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου
αναλόγωσ),
 εξουςιοδότθςθ (αν υποβάλει προςφορά για λογαριαςμό άλλου)
 οριςμό τρίτου προςϊπου, ωσ εγγυθτι τθσ διαδικαςίασ, προςκομίηοντασ τα
πλιρθ ςτοιχεία του και όλα τα νόμιμα δικαιολογθτικά του (φωτοαντίγραφο
αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι διαβατθρίου, αντίγραφο εκκακαριςτικοφ
φορολογίασ ειςοδιματοσ τελευταίου οικονομικοφ ζτουσ, αντίγραφο Ε9 τθσ
περιουςιακισ κατάςταςθσ).
 υπεφκυνθ διλωςθ του εγγυθτι, ότι μετζχει ςτθ δθμοπραςία ωσ εγγυθτισ,
27. Σο άνοιγμα των προςφορϊν, κα γίνει ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ
Δθμοπραςίασ, εκ των μελϊν τθσ Διαχειριςτικισ Επιτροπισ του Κλθροδοτιματοσ
Γεωργίου Κουτςογιαννόπουλου, του Διμου Σρίπολθσ.
28. Η ζγκριςθ των πρακτικϊν τθσ δθμοπραςίασ απόκειται ςτθ Διαχειριςτικι Επιτροπι
του Κλθροδοτιματοσ Γεωργίου Κουτςογιαννόπουλου, του Διμου Σρίπολθσ, θ δε
απόφαςθ αυτισ υποβάλλεται προσ ζγκριςθ ςτθν κατά το νόμο Αρμόδια Αρχι, ιτοι
τθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου.

