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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ 12.535 Σ.Μ. 

& 11.938 Σ.Μ. 

ΘΔΜΑ: ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΑΝΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔ 

ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΓΤΟ ΟΗΚΟΠΔΓΩΝ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ 12.535Σ.Μ & 11.938 Σ.Μ ΠΟΤ 

ΒΡΗΚΟΝΣΑΗ ΣΗ ΠΔΡΗΟΥΔ ΣΤΜΦΑΛΗΑ - ΚΑΗΑΡΗΟΤ ΚΑΗ 

ΚΛΖΜΔΝΣΗΟΤ (ΜΠΔΡΗΣΔΕΑ) ΜΔ ΔΛΑΥΗΣΖ ΣΗΜΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 2000 

ΔΤΡΩ ΑΝΑ 1000 Σ.Μ. 

Ζ ΔΑ ΚΗΑΣΟΤ ΑΔ ΑΔ πξνθεξύζζεη δηαγσληζκό κε θιεηζηέο πξνζθνξέο θαη 

θξηηήξην επηινγήο ηελ πςειόηεξε πξνζθεξόκελε ηηκή γηα ηελ πώιεζε ησλ 

θάησζη αθηλήησλ:  ηπκθαιίαο – Καηζαξίνπ 12.535 η.κ. & Κιεκεληίνπ 

(Μπεξίηζεδα) 11.938 η.κ. 

ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ 

Γηθαίσκα ππνβνιήο πξνζθνξάο έρνπλ αιινδαπά θαη εκεδαπά θπζηθά ή 

λνκηθά πξόζσπα. Απνθιείεηαη από ηε ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκό 

νπνηνζδήπνηε όηαλ ελδεηθηηθά: (α) παξέρεη αλεηιηθξηλείο 

πιεξνθνξίεο/ζηνηρεία, (β) είλαη αλήιηθνο ή ηειεί ππό νηαζδήπνηε κνξθήο 

δηθαηνπξαθηηθή αληθαλόηεηα ή έρεη ηεζεί ζε δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε, (γ) ηειεί 

ππό πηώρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθό ζπκβηβαζκό 

ή παύζε δξαζηεξηνηήησλ ή ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πνπ 

πξνθύπηεη από παξόκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπόκελε από ηε λνκνζεζία ηεο 

ρώξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ, (δ) έρεη θηλεζεί ελαληίνλ ηνπ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε 

πηώρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθό ζπκβηβαζκό ή 

νπνηαδήπνηε άιιε παξόκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπόκελε από ηε λνκνζεζία ηεο 

ρώξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ, (ε) δελ έρεη εθπιεξώζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ σο 

πξνο ηελ θαηαβνιή θόξσλ, ηειώλ θαη εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (εάλ 

πθίζηαληαη) ζηε ρώξα ηεο ηξέρνπζαο εγθαηάζηαζήο ηνπ, (ζη) ζπληξέρεη άιινο 

ζπνπδαίνο ιόγνο πνπ δηθαηνινγεί ηνλ απνθιεηζκό ηνπ. Οη ελδηαθεξόκελνη γηα 

λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαδηθαζία αγνξάο ηνπ σο άλσ αθηλήηνπ έρνπλ ηε 

δπλαηόηεηα από ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο θαη έσο ηελ 4ε 

Ηνπιίνπ 2019 εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 12:00, λα επηζθεθηνύλ ην αθίλεην ζε 

ζπγθεθξηκέλε εκέξα θαη ώξα πνπ ζα θαζνξηζηεί θαηόπηλ ζπλελλνήζεσο θαη 
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λα ειέγμνπλ ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζή ηνπ, θαζώο θαη όηη είλαη θαηάιιειν γηα 

ηε ρξήζε πνπ πξννξίδεηαη πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο. 

 

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο θαη λα 

παξαιακβάλνπλ ηα θάησζη ζηνηρεία ζε ειεθηξνληθή κνξθή (αξρεία pdf), 

θαηόπηλ επηθνηλσλίαο θαη απνζηνιήο ζρεηηθνύ αηηήκαηνο ζηηο θάησζη 

ειεθηξνληθέο δηεπζύλζεηο θαη ζηα αθόινπζα ηειέθσλα: info@easkiatou.gr, 

2742022234 & 2742022878 

ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Ωο ηειηθή εκεξνκελία ζπιινγήο πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 4ε Ηνπιίνπ 2019, 

εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 12:00. 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζθξαγηζκέλεο, ζηελ ΔΑ ΚΗΑΣΟΤ ΑΔ ΑΔ. 

(Κηάην, πεξηνρή θαγεία), ζηελ αλσηέξσ δηεύζπλζε ή κε ζπζηεκέλε 

ηαρπδξνκηθή επηζηνιή ή κε εηαηξία ηαρπκεηαθνξώλ. Ο θάθεινο ηεο 

πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα θέξεη ην όλνκα, ηε δηεύζπλζε, θαζώο θαη όια ηα 

ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ ππνςήθηνπ. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη 

ππνρξεσηηθά κέζα ζε θάθειν θαιά ζθξαγηζκέλν, ζε δύν αληίγξαθα. 

Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη αλνηθηέο, δελ γίλνληαη απνδεθηέο. 

Διάρηζηε ηηκή πξνζθνξάο νξίδνληαη 2000 επξώ αλά 1000 η.κ. 

ε πεξίπησζε απνζηνιήο ησλ πξνζθνξώλ κε ζπζηεκέλε ηαρπδξνκηθή 

επηζηνιή ή κε εηαηξία ηαρπκεηαθνξώλ, απηέο ζα ζεσξνύληαη εκπξόζεζκεο 

κόλν εθόζνλ έρνπλ παξαδνζεί ζηελ αλσηέξσ δηεύζπλζε κέρξη θαη ηελ 

αλσηέξσ ηειηθή εκεξνκελία θαη ώξα ζπιινγήο πξνζθνξώλ. Οη εθπξόζεζκεο 

πξνζθνξέο δελ ιακβάλνληαη ππόςε. Πξνζθνξέο πνπ δελ πιεξνύλ ηνπο 

όξνπο πνπ ηίζεληαη κε ηελ παξνύζα ή πνπ ππνβάιινληαη κε ειιηπή 

δηθαηνινγεηηθά δελ ιακβάλνληαη ππόςε. 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

Μέζα ζηνλ θάθειν πξνζθνξάο πξέπεη λα πεξηέρεηαη κία κόλν πξνζθνξά 

πνπ ζα αθνξά ην πξνζθεξόκελν ηίκεκα γηα ηελ αγνξά ηνπ παξαπάλσ 

mailto:info@easkiatou.gr
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αθηλήηνπ θαη ηνλ ηξόπν θαηαβνιήο απηνύ. Οη ππνςήθηνη καδί κε ηελ 

πξνζθνξά ηνπο πξέπεη λα θαηαζέζνπλ ζηνλ ίδην θιεηζηό θάθειν ηα θάησζη 

δηθαηνινγεηηθά: Σα ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληνο, δειαδή νλνκαηεπώλπκν 

(θπζηθά πξόζσπα) ή ηελ πιήξε επσλπκία (λνκηθά πξόζσπα), δηεύζπλζε, 

ηειέθσλν θαη αξηζκό Γειηίνπ Σαπηόηεηαο ή δηαβαηεξίνπ ή Α.Φ.Μ., θαηά 

πεξίπησζε. Γήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο, όηη έρεη ιάβεη γλώζε ησλ όξσλ ηνπ 

παξόληνο, ηνπο νπνίνπο θαη απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα θαη όηη έρεη δώζεη ηε 

ζπλαίλεζή ηνπ γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ παξερόκελσλ ζηνηρείσλ θαη δε- 

δνκέλσλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ θαη ηεο 

ζπκκεηνρήο ζηελ παξνύζα δηαδηθαζία. Τπνγξαθή ηνπ πξνζθέξνληνο. 

Ζκεξνκελία. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα πεξηέρνπλ όξνπο, αηξέζεηο ή 

αόξηζηεο εθθξάζεηο πνπ δεκηνπξγνύλ αβεβαηόηεηα σο πξνο ην ύςνο ή ηνλ 

ηξόπν θαηαβνιήο ηνπ πξνζθεξόκελνπ ηηκήκαηνο ή σο πξνο άιια δεηήκαηα 

ζρεηηθά κε ηελ αγνξά ηνπ αθηλήηνπ. 

ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Οη πξνζθνξέο πνπ ζα ππνβιεζνύλ θαηά ηα αλσηέξσ αλαθεξόκελα ζα 

απνζθξαγηζζνύλ ηελ Παξαζθεπή 5 Ηνπιίνπ 2019, ζε θιεηζηή ηνπ Γ ηεο ΔΑ 

ΚΗΑΣΟΤ ΑΔ ΑΔ. Κξηηήξην αμηνιόγεζεο ηνπ δηαγσληζκνύ ζα είλαη ε 

πξνζθνξά κε ην πςειόηεξν πξνζθεξόκελν ηίκεκα. Ακέζσο ζπληάζζεηαη 

πξαθηηθό - απόθαζε Γ, ην νπνίν απνδέρεηαη ηελ πξνζθνξά θαη 

απνζηέιιεηαη ζηνλ πιεηνδόηε. 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΑΓΟΡΑΠΩΛΖΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ 

Δληόο ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο 15 εκεξώλ από ηελ απνζηνιή ζηνλ πιεηνδόηε 

ηεο σο άλσ απόθαζεο ζα ππνγξαθεί ην νξηζηηθό ζπκβόιαην αγνξαπσιεζίαο. 

Ακέζσο κεηά ηελ απνζηνιή ηνπ πξαθηηθνύ Γ ζηνλ πιεηνδόηε, ν ηειεπηαίνο 

νθείιεη λα δώζεη πξνθαηαβνιή ην 15% ηεο ηηκήο πώιεζεο. 

Ζ δηαδηθαζία δηέπεηαη από ηελ ειιεληθή λνκνζεζία θαη νπνηεζδήπνηε 

δηαθνξέο ζε ζρέζε κε απηή ζα επηιύνληαη απνθιεηζηηθά από ηα θαζ’ ύιε 

αξκόδηα Γηθαζηήξηα ηεο Κνξίλζνπ. 

Ζ ζπκκεηνρή ζηε Γηαδηθαζία ζπληζηά θαη ζπλνκνινγείηαη σο ακάρεην 

ηεθκήξην όηη ν ζπκκεηέρσλ έρεη δηαβάζεη θαη θαηαλνήζεη ηνπο παξόληεο όξνπο 
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θαη πξνϋπνζέζεηο, θαη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα ηνπο όξνπο 

απηήο θαη ηηο Πξνϋπνζέζεηο πκκεηνρήο ζε απηήλ θαη έρεη δώζεη ηε ζπλαίλεζή 

ηνπ γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ παξερνκέλσλ ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ θαη ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ παξνύζα 

δηαδηθαζία. 

 

 


