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για την αγορά οικοπέδου για την 
ανέγερση νηπιαγωγείου ΔΕ 
Πολυδενδρίου 

 
Στον Ωρωπό, σήμερα στις 21 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00, στη ΔΕ Αυλώνα, 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ωρωπού, ύστερα από την υπ’ 
αριθμόν 254038/17-11-2017 πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα με 
αποδεικτικό στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.  6 του άρθρου 75 του Ν.  
3852/2010 (Λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής). 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
μελών βρέθηκαν παρόντα τα πέντε (5) μέλη:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Θωμάς Δημ. Ρούσσης 
2. Βελτανιώτης Δημήτριος   
3. Σιδέρης Χρήστος 
4. Σιδέρης Γεώργιος 
5. Δάβρης Γεώργιος ο οποίος 

αντικατέστησε τον κ. Μαντά Γεώργιο 
 

1. Μαντάς Γεώργιος 
2. Σταύρου Ιωάννης 
3. Δημητρίου Επαμεινώνδας  
4. Γιασημάκης Γεώργιος 
5. Χατζηιωάννου Άγγελος 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κα. Μπουτσικάκη Νίκη. 
 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Θωμάς Δημ. Ρούσσης εισηγούμενος το πέμπτο 
(5ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε: 

 
Έχοντας υπόψη: 

• Τις περιπτώσεις ε και δ της παραγράφου 1, του άρθρου 72, του Ν3852/2010. 
• Το ΠΔ 80/2016. 
• Την με αριθμό 127/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
• Το από  15-05-2017 έγγραφο της Προϊσταμένης του Νηπιαγωγείου Πολυδενδρίου στο 

οποίο αναφέρεται  η ανάγκη μεταστέγασης του Νηπιαγωγείου λόγω του ότι σήμερα 
φοιτούν 40 νήπια και οι χώροι δεν επαρκούν. Συγκεκριμένα και μεταξύ άλλων: α) τα 
παιδιά που μένουν στο ολοήμερο κοιμούνται στον ίδιο χώρο που χρησιμοποιείται το 
πρωί για αίθουσα διδασκαλίας, γεγονός που παραβιάζει τους κανόνες υγιεινής, β) το 
γραφείο της Προϊσταμένης βρίσκεται στον χώρο της κουζίνας και δεν υπάρχει χώρος 
για αρχειοθέτηση των εγγράφων, γ) δεν υπάρχει αίθουσα εκδηλώσεων και δ) η αυλή 
του νηπιαγωγείου συνδέεται  με του Δημοτικού Σχολείου με αποτέλεσμα να 
καταστρέφονται τα παιχνίδια των νηπίων από τα μεγαλύτερα παιδιά. 

• Τις διατάξεις της παρ.12 του άρθρου 8 του Ν.4071/2012 οι οποίες αντικαθιστούν τις 
διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 94 στοιχείο 14 του Ν.3852/2010. 

• Τη σχετική νομοθεσία περί αγοράς ακινήτου από το Δήμο όπως καθορίζεται από το 
νόμο 3463/2006(ΦΕΚ Α 114/08.06.2006):Δημοτικός και & Κοινοτικός Κώδικας και 
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ειδικότερα τα άρθρα 186& 191, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 
20 του Ν. 3731/08, περί αγοράς ακινήτων από τους ΟΤΑ, σύμφωνα με τα οποία στο 
δημοτικό συμβούλιο ανήκει η αρμοδιότητα για την αγορά ακινήτων. 

• Τις διατάξεις  του Π.Δ.270/1981 περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και 
των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν  πραγμάτων των 
Δήμων και Κοινοτήτων. 

• Τις διατάξεις της παρ.6,άρθρου 18 του Ν.3467/2006 περί συγκρότησης επιτροπής 
καταλληλότητας και επιλογής χώρων μετά κτιρίων καταλλήλων για στέγαση σχολικής 
μονάδας. 

• Την υπ. αριθμ. 37237/ΣΤ1/07(ΦΕΚ 635/Β΄/27-04-2007) απόφαση Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας & Θρησκευμάτων περί καθορισμού κριτηρίων καταλληλότητας και επιλογής 
χώρων, για την ανέγερση Δημοσίων διδακτηρίων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, 
καθώς και χώρων μετά κτιρίων καταλλήλων για στέγαση Σχολικών Μονάδων. 

 
Καλείστε να λάβετε απόφαση για την κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την αγορά 
οικοπέδου για την ανέγερση νηπιαγωγείου ΔΕ Πολυδενδρίου. 
Επίσης, προτείνουμε την έγκριση της δαπάνης, δέσμευση και διάθεση της πίστωσης για την  
αγορά οικοπέδου για την ανέγερση νηπιαγωγείου ΔΕ Πολυδενδρίου ποσού 120.000,00€ σε 
βάρος του ΚΑ 30.7112.0003 με τίτλο: “Αγορά οικοπέδου για την ανέγερση Νηπιαγωγείου της 
ΔΕ Πολυδενδρίου” του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2017. 
Την έγκριση της δαπάνης και δέσμευση πίστωσης ύψους 1.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 
10.6462.0000 με τίτλο: «Δημοσίευση προκηρύξεων» για τις απαραίτητες δημοσιεύσεις για το 
διαγωνισμό για την αγορά οικοπέδου για την ανέγερση Νηπιαγωγείου στη ΔΕ Πολυδενδρίου. 
Η παρούσα, η οποία αποτελεί και τεκμηριωμένο αίτημα για τη δαπάνη αυτή, να αποσταλεί στη 
Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, για περαιτέρω ενέργειες έκδοσης της 
σχετικής Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης. 
 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

◦ Τις περιπτώσεις ε και δ της παραγράφου 1, του άρθρου 72, του Ν3852/2010. 
◦ Το ΠΔ80/2016. 
◦ Την με αριθμό 127/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
◦ Το από  15-05-2017 έγγραφο της Προϊσταμένης του Νηπιαγωγείου Πολυδενδρίου 

στο οποίο αναφέρεται η ανάγκη μεταστέγασης του Νηπιαγωγείου, λόγω του ότι 
σήμερα φοιτούν 40 νήπια και οι χώροι δεν επαρκούν. Συγκεκριμένα και μεταξύ 
άλλων: α) τα παιδιά που μένουν στο ολοήμερο κοιμούνται στον ίδιο χώρο που 
χρησιμοποιείται το πρωί για αίθουσα διδασκαλίας, γεγονός που παραβιάζει τους 
κανόνες υγιεινής, β) το γραφείο της Προϊσταμένης βρίσκεται στον χώρο της 
κουζίνας και δεν υπάρχει χώρος για αρχειοθέτηση των εγγράφων, γ) δεν υπάρχει 
αίθουσα εκδηλώσεων και δ) η αυλή του νηπιαγωγείου συνδέεται  με του 
Δημοτικού Σχολείου  με αποτέλεσμα να καταστρέφονται τα παιχνίδια των νηπίων 
από τα μεγαλύτερα παιδιά. 

◦ Τις διατάξεις της παρ.12 του άρθρου 8 του Ν.4071/2012 οι οποίες αντικαθιστούν 
τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 94 στοιχείο 14 του Ν.3852/2010 

◦ Τη σχετική νομοθεσία περί αγοράς ακινήτου από το Δήμο όπως καθορίζεται από το 
νόμο 3463/2006(ΦΕΚ Α 114/08.06.2006):Δημοτικός και &Κοινοτικός Κώδικας και 
ειδικότερα τα άρθρα 186& 191 όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 11 του 
άρθρου 20 του Ν. 3731/08, περί αγοράς ακινήτων από τους ΟΤΑ σύμφωνα με τα 
οποία στο δημοτικό συμβούλιο ανήκει η αρμοδιότητα για την αγορά ακινήτων. 

◦ Τις διατάξεις  του Π.Δ.270/1981 περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας 
και των όρων διενέργειας δημοπρασιών  δι εκποίησιν ή εκμίσθωσαν πραγμάτων 
των Δήμων και Κοινοτήτων. 
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◦ Τις διατάξεις της παρ.6,άρθρου 18 του Ν.3467/2006 περί συγκρότησης επιτροπής 
καταλληλότητας και επιλογής χώρων μετά κτιρίων καταλλήλων για στέγαση 
σχολικής μονάδας 

◦ Την υπ. αριθμ. 37237/ΣΤ1/07(ΦΕΚ 635/Β΄/27-04-2007) απόφαση Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων περί καθορισμού κριτηρίων καταλληλότητας 
και επιλογής χώρων, για την ανέγερση Δημοσίων διδακτηρίων Α/θμιας και Β/θμιας 
Εκπαίδευσης, καθώς και χώρων μετά κτιρίων καταλλήλων για στέγαση Σχολικών 
Μονάδων, 

 
μετά από διαλογική συζήτηση, όπως αυτή κατεγράφη στα τηρούμενα ταυτάριθμα 
μαγνητοφωνημένα πρακτικά της Οικονομικής Επιτροπής  
 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Α. Την κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την αγορά οικοπέδου για την ανέγερση 
νηπιαγωγείου ΔΕ Πολυδενδρίου ως εξής: 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Ωρωπού με την υπ’ αριθμόν 127/2017 απόφασή του, αποφάσισε την 
αγορά οικοπέδου για την στέγασή του Νηπιαγωγείου Πολυδενδρίου και εξουσιοδότησε τον 
Δήμαρχο να προβεί στις νόμιμες  ενέργειες,  ώστε να καταρτιστούν οι όροι της δημοπρασίας 
από την Οικονομική Επιτροπή. 
Επειδή ο Δήμος μας δεν έχει ιδιόκτητο χώρο, τον οποίο θα μπορούσε να διαθέσει 
προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τον προαναφερόμενο σκοπό, θα πρέπει να  αγοράσει 
κατάλληλο ακίνητο.  
Κατά συνέπεια, θα πρέπει να προβούμε στις νόμιμες ενέργειες για την αγορά κατάλληλου 
χώρου σύμφωνα με τις κείμενες νομικές διατάξεις.  
Για την αγορά του προαναφερόμενου χώρου από τον Δήμο  μας, απαιτείται δημοπρασία η 
οποία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις και συγκεκριμένα: 
Κατά την πρώτη φάση καθορίζονται από την Οικονομική Επιτροπή οι  όροι διακήρυξης και 
καλούνται οι ενδιαφερόμενοι. 
Κατά δε την δεύτερη φάση διενεργείται η δημοπρασία μόνο μεταξύ των χώρων, οι οποίοι 
κρίθηκαν κατάλληλοι για αγορά.  
Έχοντας υπόψη:  

1. Το από  15-05-2017 έγγραφο της Προϊσταμένης του Νηπιαγωγείου Πολυδενδρίου,  
στο οποίο αναφέρεται η ανάγκη μεταστέγασης του Νηπιαγωγείου, λόγω του ότι 
σήμερα φοιτούν 40 νήπια και οι χώροι δεν επαρκούν. Συγκεκριμένα και μεταξύ 
άλλων: α) τα παιδιά που μένουν στο ολοήμερο κοιμούνται στον ίδιο χώρο που 
χρησιμοποιείται το πρωί για αίθουσα διδασκαλίας, γεγονός που παραβιάζει τους 
κανόνες υγιεινής, β) το γραφείο της Προϊσταμένης βρίσκεται στον χώρο της κουζίνας 
και δεν υπάρχει χώρος για αρχειοθέτηση των εγγράφων, γ) δεν υπάρχει αίθουσα 
εκδηλώσεων και δ) η αυλή του νηπιαγωγείου συνδέεται με αυτή του Δημοτικού 
Σχολείου, με αποτέλεσμα να καταστρέφονται τα παιχνίδια των νηπίων από τα 
μεγαλύτερα παιδιά. 

2. Τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 8 του Ν.4071/2012, οι οποίες 
αντικαθιστούν τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 94 στοιχείο 14 του 
Ν.3852/2010. 

3. Τη σχετική νομοθεσία περί αγοράς ακινήτου από το Δήμο, όπως καθορίζεται από 
το νόμο 3463/2006(ΦΕΚ Α 114/08.06.2006):Δημοτικός και & Κοινοτικός Κώδικας 
και ειδικότερα τα άρθρα 186& 191, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 11 του 
άρθρου 20 του Ν. 3731/08, περί αγοράς ακινήτων από τους ΟΤΑ, σύμφωνα με τα 
οποία στο δημοτικό συμβούλιο ανήκει η αρμοδιότητα για την αγορά ακινήτων. 
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4. Τις διατάξεις  του Π.Δ.270/1981 περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας 
και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων 
των Δήμων και Κοινοτήτων. 

5. Τις διατάξεις της παρ.6,άρθρου 18 του Ν.3467/2006 περί συγκρότησης επιτροπής 
καταλληλότητας και επιλογής χώρων μετά κτιρίων καταλλήλων για στέγαση 
σχολικής μονάδας. 

6. Την υπ. αριθμ. 37237/ΣΤ1/07(ΦΕΚ 635/Β΄/27-04-2007) απόφαση Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων περί καθορισμού κριτηρίων καταλληλότητας 
και επιλογής χώρων, για την ανέγερση Δημοσίων διδακτηρίων Α/θμιας και 
Β/θμιας Εκπαίδευσης, καθώς και χώρων μετά κτιρίων καταλλήλων για στέγαση 
Σχολικών Μονάδων. 

  
Προτείνουμε: 
Α. Τη λήψη απόφασης για τον καθορισμό  των όρων διακήρυξης σύμφωνα με τους οποίους η 
επιτροπή θα διενεργήσει την δημοπρασία.  
Β. Η αγορά του ακινήτου προς στέγαση του Νηπιαγωγείου να γίνει με φανερή και προφορική 
μειοδοτική δημοπρασία, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου 
Ωρωπού.   
Γ. Κατά την πρώτη φάση καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για την αγορά του ακινήτου να 
εκδηλώσουν έγγραφο ενδιαφέρον σύμφωνα με την ανακοίνωση του  Δήμου.  
Δ. Κατά δε την δεύτερη φάση να διενεργηθεί η δημοπρασία μόνο μεταξύ των χώρων οι 
οποίοι κρίθηκαν κατάλληλοι για τον συγκεκριμένο σκοπό. 
  
Ενδεικτικοί όροι διακήρυξης: 
1) Περιγραφή του ακινήτου: 
Το ακίνητο πρέπει να πληροί τις κάτωθι προϋποθέσεις: 

- Να βρίσκεται στην Δημοτική Ενότητα Πολυδενδρίου. 
- Να έχει έκταση από 500 τ.μ. έως 1.500 τ.μ., εντός οικισμού Πολυδενδρίου. 

Προτιμητέα οικόπεδα με κανονικό σχήμα, επίπεδα χωρίς έντονες κλίσεις. 
- Να εφάπτεται σε κεντρικό δρόμο. Δηλαδή θα εκτιμηθεί θετικά, εφόσον 

υπάρχει πρόσωπο του ακινήτου σε κεντρική οδό. 
- Σε περίπτωση ύπαρξης κτίσματος, εντός του οικοπέδου, να προσκομισθούν 

άδεια οικοδομής, κατόψεις οικοδομής, διάγραμμα κάλυψης και βεβαίωση 
μηχανικού περί μη ύπαρξης αυθαιρεσιών.  

- Να είναι 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 ή από την πλειοψηφία των συνιδιοκτητών. 

- Να είναι ελεύθερο νομικών βαρών ή διεκδικήσεων (υποθήκες, προσημειώσεις, 
κατασχέσεις κλπ) και γενικά οποιασδήποτε άλλης πράξης που επηρεάζει τη 
νομική κατάσταση ενός ακινήτου. 

- 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. 

 
Επισημαίνεται ότι, ο υπό εξέταση χώρος επιβάλλεται να βρίσκεται σε απόσταση 500 μέτρων 
από χώρους η λειτουργίες που αποτελούν εστίες ηχορύπανσης, ατμοσφαιρικής ρύπανσης, 
επικίνδυνης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, πυρκαγιάς, εκρήξεων και λοιπών μολύνσεων, 
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ώστε να αποτρέπονται κίνδυνοι που απορρέουν από την γειτνίαση ως εξής: 
1. Κεραίες κινητής τηλεφωνίας, ραντάρ, πυλώνες και κέντρα υψηλής τάσης ΔΕΗ 
2. Πρατήρια υγρών καυσίμων, χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων 
3. Βιομηχανικές η εμπορικές δραστηριότητες, αποθήκες επικίνδυνων εμπορευμάτων 
4. Καταστήματα, όπως μπαρ, καφετέριες, καφενεία, μπιλιάρδα, καζίνο. 
5. Σωφρονιστικά ιδρύματα, Νοσοκομεία, Νεκροταφεία 
6. Κτηνοτροφικές Μονάδες 

Για την βεβαίωση των ανωτέρω, να προσκομιστεί βεβαίωση μηχανικού. 
 
2) Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας 
 
Η δημοπρασία διεξάγεται σε δύο φάσεις ως εξής:  
Α. Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  
Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στο Δήμο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την 
ημέρα που θα γίνει η δημοσίευση της διακήρυξης για εκδήλωση ενδιαφέροντος. Η ανωτέρω 
προθεσμία άρχεται από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της διακήρυξης του 
Δημάρχου. Στις προσφορές θα πρέπει να αναγράφονται επακριβώς τα στοιχεία του ακινήτου, 
χωρίς την αξία του.  
Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιέχει τα  εξής στοιχεία: 

1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με πλήρη στοιχεία των ιδιοκτητών του 
ακινήτου. 
2. Τίτλους ιδιοκτησίας του ακινήτου.  
3. Πιστοποιητικά Μεταγραφής, Ιδιοκτησίας, Βαρών και Διεκδικήσεως, εκδιδόμενα από 
το αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο, καθώς και κάθε άλλο 
δημόσιο έγγραφο, από τα οποία θα προκύπτει ότι το ακίνητο είναι ελεύθερο κάθε 
βάρους γενικά, χρέους, υποθήκης προσημείωσης, κατάσχεσης συντηρητικής ή 
αναγκαστικής, προικώου και κληρονομικού δικαίου, δουλείας, οποιασδήποτε 
διεκδίκησης, δικαιώματος τρίτου, εισφορών, φόρων και τελών δημοσίων και 
δημοτικών οποιωνδήποτε, απαλλοτρίωσης, αποζημίωσης από οποιαδήποτε αιτία και 
γενικά ελεύθερου κάθε φιλονικίας, διένεξης ή έριδας με όλα τα συμπαρομαρτούντα 
δικαιώματα των προσωπικών και πραγματικών και των συναφών με αυτά αγωγών. 
4. Τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου. 
5. Βεβαίωση περί απόστασης 500 μέτρων από χώρους ή λειτουργίες που αποτελούν 
εστίες ηχορύπανσης κλπ. 
6. Σε περίπτωση ύπαρξης κτίσματος να προσκομιστούν επιπλέον άδεια οικοδομής, 
κατόψεις οικοδομής – διάγραμμα κάλυψης και βεβαίωση μηχανικού περί μη ύπαρξης 
αυθαιρεσιών 

Στη συνέχεια, η αρμόδια δημοτική υπηρεσία τις αποστέλλει στην αρμόδια επιτροπή, η οποία 
με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων 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.  
Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση 
αξιολόγησης, μαζί με τις προσφορές ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στο Γραφείο Δημάρχου, 
και κοινοποιείται σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον.  
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 συντάσσεται πρακτικό, το οποίο μετά τη λήξη της δημοπρασίας 
υπογράφεται από τον μειοδότη και τον εγγυητή.  
 
3) Εγγυητής  
Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα 
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υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον 
υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. 
 
4) Δικαίωμα αποζημίωσης 
Ο τελευταίος μειοδότης 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.  
 
5) Σύμβαση  
Ο τελευταίος μειοδότης 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 προσύμφωνου, διαφορετικά ο Δήμος θα αξιώσει 
αποζημίωση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 197 και 198 του Αστικού Κώδικα. 
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 προσύμφωνο 
θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά. Στη συνέχεια και μετά την ολοκλήρωση των 
προβλεπόμενων διαδικασιών έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας θα συνταχθεί 
σχετική συμβολαιογραφική πράξη για την μεταβίβαση της κυριότητας του οικοπέδου. 
 
6) Δημοσίευση Διακήρυξης 
Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν 
από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα 
ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στο δημοσιότερο μέρος της έδρας του 
δήμου, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ωρωπού. Επιπλέον, περίληψη της διακήρυξης 
θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα (ή σε δύο τουλάχιστον εβδομαδιαίες 
εφημερίδες του δήμου αν δεν εκδίδεται ημερήσια) και μία εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα, 
κατά τις διατάξεις του Ν.3548/07. 
 
7) 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 και ο εγγυητής του 
αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση αγοράς. 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 του 
προσυμφώνου και στη συνέχεια της συμβολαιογραφικής πράξης μεταβίβασης. 
Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου μειοδότη 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 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. 
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8) Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Δημάρχου, ημέρες Δευτέρα έως 
Παρασκευή και ώρες 09:00 – 15:00, Διεύθυνση Λεωφόρος Χαλκουτσίου, αριθμός 50, Σκάλα 
Ωρωπού,  Τηλέφωνο 2295 3 20303 & 20306, FAX 2295 0 79115. 
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από 
αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της 
καταληκτικής ημερομηνίας.  
 
Γ. Την έγκριση της δαπάνης, δέσμευση και διάθεση της πίστωσης για την  αγορά οικοπέδου 
για την ανέγερση νηπιαγωγείου ΔΕ Πολυδενδρίου ποσού 120.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 
30.7112.0003 με τίτλο: “Αγορά οικοπέδου για την ανέγερση νηπιαγωγείου ΔΕ 
Πολυδενδρίου” του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017. 
Την έγκριση της δαπάνης και δέσμευση πίστωσης ύψους 1.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 
10.6462.0000 με τίτλο: «Δημοσίευση προκηρύξεων» για τις απαραίτητες δημοσιεύσεις για το 
διαγωνισμό για την αγορά οικοπέδου για την ανέγερση νηπιαγωγείου ΔΕ Πολυδενδρίου. 
Η παρούσα, η οποία αποτελεί και τεκμηριωμένο αίτημα για τη δαπάνη αυτή, να αποσταλεί 
στη Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, για περαιτέρω ενέργειες έκδοσης της 
σχετικής Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης. 
Δ. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για περαιτέρω ενέργειες. 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξ. Αριθμό 374/2017 
Συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφεται.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

Θωμάς Δημ. Ρούσσης 
 

Ακριβές απόσπασμα 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής 

Επιτροπής 
Θωμάς Δημ. Ρούσσης  

                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
Βελτανιώτης Δημήτριος   
Σιδέρης Χρήστος 
Σιδέρης Γεώργιος 
Δάβρης Γεώργιος 
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