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Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Ε Κ Π Ο Ι Η Σ Ε Ω Σ  ΑΚ Ι Ν Η Τ Ο Υ  

  

Ἡ Ἀποστολική Διακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, σύμφωνα μέ τίς 

διατάξεις τοῦ Νόμου 590/77 καί τό Π.Δ. 715/79, προκηρύσσει Δημόσιο 

Πλειοδοτικό Διαγωνισμό πρός ἐκποίηση τοῦ διαμερίσματος πού βρίσκεται ἐπί 

τῆς ὁδοῦ Βουτσινά 63 τοῦ Δήμου Χολαργού. 

 Τό διαμέρισμα αὐτό βρίσκεται στόν Ά ὄροφο πολυκατοικίας καί ἔχει 

ἐμβαδόν 50 τ.μ.     

Ὁ διαγωνισμὀς θά εἶναι πλειοδοτικός καί θά διεξαχθεῖ στήν Ἀθήνα εἰς 

τά Γραφεῖα τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τήν 25ην 

Μαΐου 2019, ἡμέρα Δευτέρα καί ὥρα 10.00 π.μ., ἐνώπιον ἁρμοδίας 

Ἐπιτροπῆς. 

Ὁ Διαγωνισμός ἐνεργεῖται δι' ἀνοικτῶν προσφορῶν κατατιθεμένων 

ἐνώπιον τῆς Ἐπιτροπῆς διενεργείας τῶν δημοπρασιῶν, ἀνακοινουμένης τῆς 

προσφορᾶς ἑκάστου πλειοδότου ἀπό τόν Πρόεδρο τῆς Ἐπιτροπῆς. Ὁ 

διαγωνισμός συνεχίζεται διά προφορικῶν προσφορῶν μέχρις ἀναδείξεως τοῦ 

τελευταίου πλειοδότου. Ἡ πρώτη προσφορά κάθε πλειοδότου πρέπει νά εἶναι 

ἀνωτέρα κατά 3% τοῦ ἐλαχίστου ὁρίου προσφορᾶς, οἱ δέ μεταγενέστερες 

προσφορές πρέπει νά εἶναι ἀνώτερες κατά 2% τουλάχιστον κάθε προηγουμέ-

νης. 

Ὡς ἀρχική τιμή ἐκκινήσεως τῆς δημοπρασίας ὁρίζεται τό ποσόν τῶν 

ἐξήντα χιλιάδων (60.000) εὐρώ. 
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Προσφορές πού θά ὑποβληθοῦν μετά τήν καθορισθεῖσα ἡμερομηνία 

καί ὥρα δέν θά ληφθοῦν ὑπόψη. Οἱ προσφορές δεσμεύουν τούς μετέχοντες, 

μετά δέ τήν ἔναρξη τῆς διαδικασίας δύναται νά ὑποβληθοῦν ἀντιπροσφορές 

προφορικῶς ἕως ὅτου ἐπιτευχθεῖ ἡ καλύτερη τιμή. Ἡ προσφορά κάθε 

πλειοδότου φανερώνει ὅτι αὐτός γνωρίζει τό πρός πώληση ἀκίνητο καί τό 

βρῆκε τῆς απολύτου ἀρέσκειάς του, ἐξέτασε δέ τούς τίτλους ἰδιοκτησίας του 

καί τήν ἐν γένει νομική καί πραγματική κατάστασή του καί διαπίστωσε ὅτι 

οὐδέν νομικό ἤ πραγματικό πρόβλημα παρουσιάζει καί γι’ αυτό παραιτεῖται 

ἀπό κάθε δικαίωμά του πρός προβολή ἀπαιτήσεως ἤ ἀξιώσεως 

ἀποζημιώσεως ἤ πρός ἄρνηση ὑπογραφῆς τῆς συμβάσεως πώλησης ἤ πρός 

καταγγελία αυτῆς, λόγω τῆς πραγματικῆς καί νομικῆς καταστάσεως τοῦ πρός 

πώληση ἀκινήτου ἤ λόγω ἐλαττωμάτων ἤ ἐλλείψεων τυχόν ὑφισταμένων ἔστω 

καί κεκρυμμένων ἤ ἐμφανισθησομένων αυτῶν ἤ λόγω ὁποιασδἠποτε βλάβης 

ἀπό ἄλλη τυχαία αιτία, γιά τήν ὁποία οἱ πωλητές καμία εὐθύνη δέν φέρουν.   

  Κάθε προσφορά εἶναι ὑποχρεωτική γιά τόν πλειοδότη καί μεταβιβάζεται 

ἀλληλοδιαδόχως ἀπό τόν πρῶτο στούς ἑπόμενους, ἐπιβαρύνει δέ ὁριστικά 

τόν τελευταῖο πλειοδότη, ἀποτελώντας ἀπόδειξη ὅτι ἀποδέχεται τούς ὅρους 

τῆς διακηρύξεως καί ὅτι τή θεωρεῖ δίκαια, εὔλογη καί ἀνταποκρινόμενη εἰς τήν 

ἀξία τοῦ πρός πώληση ἀκινήτου.  

 Εἰς τόν διαγωνισμό δύναται νά συμμετάσχουν τόσο φυσικά πρόσωπα 

ὅσο καί νομικά πρόσωπα ἤ κοινοπραξίες, εἴτε ἀπό τήν Ἡμεδαπὴ εἴτε ἀπό την 

Ἀλλοδαπή.  

 Οἱ ἐνδιαφερόμενοι, προκειμένου νά λάβουν μέρος εἰς τόν Διαγωνισμόν, 

πρέπει νά καταθέσουν εἰς τήν ἁρμοδίαν Ἐπιτροπήν ἐγγύησιν ἀνερχομένην εἰς 

τό ποσόν τῶν τριῶν χιλιάδων (3.000) εὐρώ ἤ ἐγγυητική ἐπιστολή 

ἀναγνωρισμένης τραπέζης ἰσόποσης ἀξίας. Ἡ κατάθεση τῆς ἐγγυήσεως αὐτῆς 

ἀποτελεῖ ἀπόδειξη περί τοῦ ὅτι ὁ καταθέσας αὐτήν ἔλαβε γνώση τῶν Ὅρων 

τῆς παρούσης Διακηρύξεως καί τούς ἀποδέχεται ἀνεπιφυλάκτως. 

 Οἱ κατατεθεῖσες ἐγγυήσεις συμμετοχῆς θά ἐπιστραφοῦν εἰς τούς μή 

ἀναδειχθέντες πλειοδότες μετά τό πέρας τῆς Δημοπρασίας. Ἡ ἐγγύηση τοῦ 

τελευταίου πλειοδότου θά συμψηφισθεί μέ τό τίμημα πού θά ἔχει προσφέρει.  

 Σέ περίπτωση εἴτε μή ὑπογραφῆς τοῦ Πρακτικοῦ τῆς Δημοπρασίας 

ἀπό τόν τελευταίο πλειοδότη εἴτε μή προσελεύσεώς του πρός ὑπογραφή τοῦ 

Συμβολαίου, ἡ ἐγγύησή του θά καταπέσει ὑπέρ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας 
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τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος, λόγω ποινικῆς ρήτρας καί ἀποζημιώσεως, 

ἐπιφυλασσόμενης τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος καί 

διά κάθε ἄλλο νόμιμο δικαίωμά της. 

 Το ἀποτέλεσμα τῆς Δημοπρασίας ὑπόκειται εἰς τήν τελική ἔγκριση τοῦ 

Κεντρικοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας 

τῆς Ἐλλάδος, τό ὁποίο διατηρεῖ τό ἀπόλυτο δικαίωμα νά ἀκυρώσει τόν 

Διαγωνισμό ἤ νά κρίνει ἀσύμφορο τό ἀποτέλεσμά του, χωρίς νά ὑποχρεοῦται 

νά παράσχει οὐδεμία αἰτιολογία πρός ὁποιονδήποτε γιά τήν ἀπόφασή του καί 

χωρίς ἡ ἀπόφασή του νά παρέχει σέ ὁποιονδήποτε καμία δυνατότητα 

ἀποζημιώσεως ἀπό τήν Ἀποστολική Διακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος.  

 Ὁ ἀναδειχθησόμενος πλειοδότης ὑποχρεοῦται, ἐντός δεκαπέντε (15) 

ἡμερῶν ἀπό τῆς ἐγγράφου γνωστοποιήσεως εἰς αὐτόν τῆς ἀποφάσεως 

κατακυρώσεως τοῦ ἀποτελέσματος τῆς Δημοπρασίας, ὅπως προσέλθει γιά  

τήν ὑπογραφή  τῆς συμβολαιογραφικῆς πράξεως πωλήσεως καί τήν 

καταβολή τοῦ τιμήματος. Σέ περίπτωση κατά τήν ὁποία ὁ ἀγοραστής ἐπιθυμεῖ 

νά καταθέσει τό τίμημα σέ δόσεις, θά πρέπει νά δηλώσει τοῦτο κατά τήν 

διεξαγωγή τοῦ διαγωνισμοῦ. Οἱ δόσεις θα εἶναι το πολύ τέσσερις (4), 

ἱσόποσοι, τριμηνιαῖαι, ἐκ τῶν ὁποίων ἡ πρώτη θα καταβληθεῖ ἐντός δέκαπέντε 

(15) ἡμερῶν ἀπό τῆς γνωστοποιήσεως τοῦ ἀποτελέσματος τοῦ διαγωνισμοῦ. 

 Τόν ἀναδειχθησόμενο πλειοδότη βαρύνουν μονομερῶς ὅλα τά ἔξοδα 

τῆς δημοπρασίας, ἤτοι τά ἔξοδα δημοσιεύσεως τῆς διακηρύξεως, τά ἔξοδα 

ἐκτιμήσεως τοῦ ἀκινήτου, συντάξεως συγχρόνου τοπογραφικοῦ 

διαγράμματος,  κατόψεων καί βεβαιώσεως μηχανικοῦ, τά ἔξοδα καί τέλη ἐν 

γένει τοῦ σχετικοῦ Συμβολαίου μετά δύο ἀντιγράφων του, τά ἔξοδα 

μετεγγραφῆς καί ὁ φόρος μεταβιβάσεως.  

Περισσότερες πληροφορίες δύνανται νά λαμβάνουν οἱ ἐνδιαφερόμενοι 

εἰς τά Γραφεῖα τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κατά 

τάς ἐργασίμους ἡμέρας καί ἀπό ὥρας 8.00 π.μ. ἕως 14.30 μ.μ. καί εἰς τό 

τηλέφωνον 210-7272325. 

        Ὁ Γενικός Διευθυντής 

 

              † Ὁ Φαναρίου Ἀγαθάγγελος 
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Ἐσωτερική διανομή: 

Πρόεδρον καί μέλη Ἐπιτροπῆς Διαγωνισμῶν 

Γραφεῖον Προμηθειῶν 

Προϊστάμενον Γραφεῖου Ἀκινήτων 

 

 


