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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Προκηρύσσει δημοπρασία για την αγορά οικοπέδου για την ανέγερση νηπιαγωγείου ΔΕ 

Πολυδενδρίου  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ: 

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

τ.μ., εντός του οικισμού Πολυδενδρίου. Προτιμητέα οικόπεδα με κανονικό σχήμα, επίπεδα 

χωρίς έντονες κλίσεις. Να εφάπτεται σε κεντρικό δρόμο. Θα εκτιμηθεί θετικά, εφόσον υπάρχει 

πρόσωπο του ακινήτου στη 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 μεριδίων. 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. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Λεωφόρος Χαλκουτσίου 50 

Τ.Κ.: 190 15, Ωρωπός 

Τηλ.: 2295-3-20303/-306 Fax: 2295-0-79115 

e-mail: info@oropos.gov.gr 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

 

ΑΔΑ:   

Ωρωπός, 12-12-2017 

Αριθ. Πρωτ. Διακήρυξης: 28060/12-12-

2017 

Σχετ.:  

1)  Η με αριθ. 127/2017 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου  (ΑΔΑ: 7ΔΤ8Ω0Π-Σ01) 

2)  Η με αριθ. 374/21-11-2017 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:  6ΩΗΚΩ0Π-

ΠΚΩ) 

3) Η με αριθ. Πρωτ.: 28060/12-12-2017 

διακήρυξη Δημάρχου 

Περίληψη διακήρυξης  για την αγορά 

οικοπέδου για την ανέγερση 

νηπιαγωγείου ΔΕ Πολυδενδρίου  
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Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται στον Δήμο, σε κλειστό 

φάκελο, στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω, και θα παραδίδονται στη συνέχεια στην 

αρμόδια επιτροπή, η οποία με επιτόπιο έρευνα, θα κρίνει περί της καταλληλότητας των 

προσφερομένων ακινήτων και περί του αν αυτά πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, 

συντασσόμενης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των αιτήσεων. 

Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου θα αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.  

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) 

ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης, ήτοι μέχρι και την Παρασκευή 05-01-

2018 και ώρα 15:00 μ.μ. 

Πληροφορίες και αντίγραφα του πλήρους κειμένου της διακήρυξης της 

δημοπρασίας παρέχονται από το Γραφείο Δημάρχου, ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 

και ώρες 09:00 – 15:00, Διεύθ.: Λεωφ. Χαλκουτσίου 50, Σκάλα Ωρωπού, τηλ.: 2295-3-20303 

& -20306, FAX 2295 0 79115 και στην ηλεκτρονική Διεύθυνση, info@oropos.gov.gr, έως και 

την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΘΩΜΑΣ ΔΗΜ. ΡΟΥΣΣΗΣ 
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