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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ, ΜΕ ΠΑΛΑΙΑ ΛΙΘΟΚΤΙΣΤΗ ΟΙΚΙΑ, ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΝΕΙΩΝ, ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ, ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΡΟΥ, ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ∆ΗΜΟΥ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΕΜΒΑ∆ΟΥ 1.840,01 τ.µ.
Το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1.
των παρ. 1 και 3 του άρθρου 59 του Π.∆. 715/1979 (ΦΕΚ 212,τ.Α΄ της 10/9/79),
όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 14 του αρθ. 41 του ν. 2648/98 (ΦΕΚ 238/Α΄/98),
2.

της παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 1041/80 (ΦΕΚ 75/Α΄) όπως αντικαταστάθηκε µε την
παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 2753/99 (ΦΕΚ 249/Α΄), περί διενέργειας εκτιµήσεων υπό
του Σώµατος Ορκωτών Εκτιµητών,

3.

του Π.∆. 95/1996 «Οργανισµός του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων» (ΦΕΚ
76/Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει δυνάµει της υπ’ αρ. 2/24892/0094
/ΦΕΚ1069 Β/31-05-2011,

4.

του άρθρου µόνου του Π.∆. 346/97 «∆ιατήρηση της εποπτείας Ν.Π.∆.∆. από το
Υπουργείο Οικονοµικών» (ΦΕΚ 238/Α΄/28-11-97) σε συνδυασµό µε την Υ.Α. 48/09-072012(ΦΕΚ 2105/B/9-7-2012) περί καθορισµού αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονοµικών.

5.

το ν. 3861/2010 και περί Ενίσχυσης της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση
νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις και το ν. 3965/2011 περί
αναµόρφωσης του πλαισίου λειτουργίας Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων,
Οργανισµού ∆ιαχείρισης ∆ηµοσίου Χρέους, ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών,
σύσταση Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις

6.

την υπ’ αριθ. 1560/9-9-2011 έκθεση της ∆/νσης ∆15 Τεχνικών Υπηρεσιών του Τ.Π.&
∆ανείων περί εκτίµησης ακινήτου του Τ.Π & ∆. στον Πόρο του ∆ήµου Ελλοµένου
Λευκάδας,

7.

την έκθεση εκτίµησης αριθ. Φ.110/546/12234/19.12.2011 του Σώµατος Ορκωτών
Εκτιµητών,

8.

το απόσπασµα πρακτικών της αριθ. 3431/26.1.2012 συνεδρίασης του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Τ.Π. κ΄∆., περί εκποίησης οικοπέδου µε παλαιά λιθόκτιστη οικεία,
ιδιοκτησίας του Τ.Π.& ∆ανείων στο ∆ήµο Ελλοµένου Λευκάδας
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9.

την µε αριθ. Πρωτ. 2/14411/0094/20-3-2012 (Α∆Α: Β44ΝΗ-ΛΒ2) Απόφαση του
αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών µε την οποία εγκρίνεται η εκποίηση οικοπέδου µε
παλαιά λιθόκτιστη οικία στον οικισµό Πόρο ∆ήµου Λευκάδας, ιδιοκτησίας του Τ.Π.&∆.,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
∆ηµόσιο Πλειοδοτικό ∆ιαγωνισµό για την εκποίηση οικοπέδου µε παλαιά λιθόκτιστη οικία,
εντός του οικισµού Πόρου Λευκάδος, του πρώην ∆ήµου Ελλοµένου Λευκάδος,
Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδος, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ιδιοκτησίας του
Ταµείου, εµβαδού 1.840,01 τ.µ. και ελάχιστο όριο τιµήµατος το ποσό των εκατόν δέκα
χιλιάδων (110.000) ευρώ.
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στις 12 ∆εκεµβρίου 2013 και ώρα 11.00 π.µ. ενώπιον
της αρµόδιας Επιτροπής εκποίησης ακινήτων που θα ορισθεί σύµφωνα µε του άρθρο 26
παρ. 2 του Π.∆ 715/79 .
Η επιτροπή θα συνεδριάσει µε σκοπό την εξεύρεση πλειοδότη στον τόπο του διαγωνισµού
κατά την ορισµένη ηµέρα και ώρα.
ΑΡΘΡΟ 1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Το προς εκποίηση ακίνητο, µε βάση την αυτοψία αλλά και το συνταχθέν τοπογραφικό
διάγραµµα του προϊσταµένου µηχανικού της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Τ.Π.κ΄∆.:
Είναι ένα οικόπεδο ακανόνιστου πολύπλευρου σχήµατος που βρίσκεται εντός των ορίων
του οικισµού Πόρου του ∆ήµου Ελλοµένου Λευκάδος.
∆υτικά, ένα τµήµα του σχεδόν ακουµπά σε δηµοτική οδό (µη ασφαλτοστρωµένη),
ανατολικά συνορεύει µε δηµοτική οδό µη ασφαλτοστρωµένη και δύσβατη, βόρεια
συνορεύει µε ιδιοκτησίες ιδιωτών και νότια συνορεύει εν µέρει µε ιδιοκτησίες ιδιωτών και
εν µέρει µε δηµοτικό χώρο. Εντός του οικοπέδου και προς το νότιο όριο υπάρχει παλιό
ερειπωµένο κτίσµα, επιφάνειας 37,23 τ.µ. λιθόκτιστο µε ξύλινη στέγη το οποίο δεν είναι
επισκευάσιµο και δεν υπολογίζεται η αξία του.
Η έκτασή του προς εκποίηση οικοπέδου σύµφωνα µε την µέτρηση και το τοπογραφικό
διάγραµµα ανέρχεται στα 1.840,01 τ.µ ενώ σύµφωνα µε τους τίτλους αναφέρεται έκταση
2.017 τ.µ.
Το ακίνητο έχει ενταχθεί στο σχέδιο του οικισµού το 1985 και έχει δυνατότητα ανέργεσης
οικίας µέχρι 400 τ.µ.
Το ακίνητο περιήλθε στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε δηµόσιο πλειστηριασµό,
δυνάµει της υπ΄αριθ. 6906/21-12-1999 περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης της
συµβολαιογράφου Λευκάδας Χαρίκλειας Ηλία Γράψα συζ. Ολύµπου Παρασκευά, και
µεταγράφηκε µε τα από 27-10-2000 και 26-2-2002 πιστοποιητικά µεταγραφής του
Υποθηκοφυλακείου Λευκάδας.
ΑΡΘΡΟ 2

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Το ανωτέρω ακίνητο εκποιείται στην κατάσταση που βρίσκεται σήµερα (νοµική &
πραγµατική).
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ΑΡΘΡΟ 3

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
Τιµή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των εκατόν δέκα χιλιάδων (110.000) ευρώ, σύµφωνα µε
την απόφαση που πήρε το ∆.Σ. του Τ.Π.κ΄∆. στην µε αριθ. 3431/26-1-2012 συνεδρίασή
του η οποία στη συνέχεια εγκρίθηκε από τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών µε την
υπ΄αριθ. 2/14411/0094/20-3-2012 απόφασή του.
Η καταβολή ολόκληρου του τιµήµατος θα λάβει χώρα κατά την ηµέρα κατάρτισης του
συµβολαίου αγοραπωλησίας .
ΑΡΘΡΟ 4

ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στις 12-12-2013 και ώρα 11.00 π.µ. ενώπιον της αρµόδιας
επιτροπής του διαγωνισµού, που θα συνεδριάσει στο κτήριο της κεντρικής υπηρεσίας του
Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων στην οδό Ακαδηµίας 40.
Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές µέχρι την 11.00 πρωινή της ηµέρας διενέργειας του
διαγωνισµού.
Παράταση του χρόνου κατάθεσης προσφορών δεν επιτρέπεται, εκτός αν υπάρξουν λόγοι
ανωτέρας βίας .
ΑΡΘΡΟ 5

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Ο ∆ιαγωνισµός θα διενεργηθεί (σύµφωνα µε το άρθρο 62 του Π.∆. 715/79
εφαρµοζοµένων αναλόγως των διατάξεων των άρθρων 42 και 43 αυτού) µε ανοικτές
προσφορές, οι οποίες υποβάλλονται εγγράφως από τους ίδιους τους διαγωνιζόµενους ή
από τους νοµίµους εξουσιοδοτηµένους αντιπροσώπους αυτών, (το πληρεξούσιο ή η
εξουσιοδότηση θα δίδεται µαζί µε την προσφορά ) µέχρι την ορισµένη ηµέρα και ώρα του
διαγωνισµού και οι οποίες θα συνεχισθούν µε προφορικές προσφορές. Στην προσφορά
τους θα αναφέρουν το προσφερόµενο τίµηµα, ως και ότι έλαβαν γνώση των όρων της
διακήρυξης, τους οποίους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. Οι προσφορές, θα
ισχύουν και θα δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό µέχρι (5) ηµέρες αφ΄
ότου η κατακυρωτική απόφαση γνωστοποιηθεί έγγραφα σ΄ αυτούς.
ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΘΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ:
1. Η προσφορά θα είναι έγγραφη και γραµµένη στην ελληνική γλώσσα θα φέρει όλα
(πλήρη) τα στοιχεία του διαγωνιζόµενου (όνοµα, επώνυµο, κατοικία, στοιχεία
ταυτότητας, Α.Φ.Μ, επάγγελµα), φορολογική ενηµερότητα,
για δε τα Νοµικά
Πρόσωπα: έδρα, τηλέφωνο, καταστατικό εταιρείας, Α.Φ.Μ, φορολογική και
ασφαλιστική ενηµερότητα και πρόσφατη νοµιµοποίηση. Επίσης η προσφορά θα
περιέχει το προσφερόµενο τίµηµα (ολογράφως και αριθµητικώς).
2. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο διαγωνιζόµενος έλαβε γνώση όλων των όρων
της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα, ως και ότι έλαβε
γνώση της πραγµατικής και νοµικής κατάστασης του ακινήτου (ενδεικτικά Τίτλος,
διάγραµµα οικοπέδου, κατόψεις, άδεια) ότι έχει επισκεφθεί το ακίνητο του οποίου την
πραγµατική και νοµική κατάσταση γνωρίζει και αποδέχεται.
3. Γραµµάτιο παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή Εγγυητική
Επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας για ποσό ίσο προς το 5%, της τιµής εκκίνησης ως
εγγύηση ότι οι διαγωνιζόµενοι θα συµµετάσχουν στον διαγωνισµό και ότι θα

3/6

προσέλθουν εντός της τασσοµένης από το Π.∆. 715/1979 προθεσµίας για την σύνταξη
του Συµβολαίου Πώλησης.
Η παραπάνω εγγυητική επιστολή θα ισχύει µέχρι παράδοσης του ακινήτου στον
υπερθεµατιστή (αγοραστή).
Της υποχρέωσης για καταβολή εγγυοδοσίας ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ το ∆ηµόσιο, τα Ν.Π.∆.∆ και
οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης .
Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται σε εκείνον µεν υπέρ του οποίου κατακυρώθηκε ο
διαγωνισµός, µετά την κατά το άρθρο 63 του Π.∆ 715/79 κατάρτιση του πωλητηρίου
συµβολαίου, στους δε υπολοίπους (σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 61 παρ. 5) εντός
πέντε (5) ηµερών από της κατακύρωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού.
ΑΡΘΡΟ 6

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΥΤΟΥ
Η Επιτροπή ελέγχει και αξιολογεί τις προσφορές και αν είναι πλήρεις και σύµφωνες µε τους
όρους της διακήρυξης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοινώνει την προσφορά εκάστου
πλειοδότη και συνεχίζεται ο διαγωνισµός δια προφορικής πλειοδοσίας, µέχρι ανάδειξης του
τελευταίου πλειοδότη. Η προφορική προσφορά πρέπει να είναι ανώτερη του ελάχιστου
ορίου κατά ποσοστό 2% τουλάχιστον. (βάσει της παρ. 1 του άρθρου 42 του Π∆ 715/79).
Θα ελεγχθούν και αξιολογηθούν οι προσφορές και εάν είναι πλήρεις και σύµφωνες µε τους
όρους της διακήρυξης, τότε και µόνο θα ανακοινωθούν οι οικονοµικές προσφορές.
Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη, η δε υποχρέωση αυτή µεταβαίνει
αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόµενους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο
πλειοδότη.
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, το δηλώνει στην Επιτροπή του διαγωνισµού,
προσκοµίζοντας ταυτόχρονα το πληρεξούσιο ή την εξουσιοδότησή του.
Οι προσφορές εγγράφονται στο Πρακτικό διενέργειας του διαγωνισµού και στον πίνακα
του πλειοδοτικού διαγωνισµού, ο οποίος και υπογράφεται από τους πλειοδότες κατά σειρά
που εκφωνούνται.
Η προφορική πλειοδοτική προσφορά γίνεται δεκτή εφόσον είναι ανώτερη τουλάχιστον
κατά δύο τοις εκατό (2%) του ελάχιστου ορίου της ως άνω έγγραφης προσφοράς, κατά το
ποσοστό δε αυτό, ακολουθεί πλειοδοσία µέχρι το πέρας του διαγωνισµού, είναι δε
απαράδεκτη κάθε άλλη προσφορά µικρότερου ποσού .
Κάθε προσφορά θα είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη µέχρι του τελευταίου .
Κατά της νοµιµότητας της διακήρυξης της συµµετοχής πλειοδότη ή της νοµιµότητας
διεξαγωγής του διαγωνισµού επιτρέπεται υποβολή ενστάσεων ενώπιον της Επιτροπής, η
οποία αποφαίνεται οριστικά.
Οι ενστάσεις αυτές υποβάλλονται µόνο από όσους συµµετέχουν στον διαγωνισµό, είναι
έγγραφες και υποβάλλονται κατά τη διάρκεια τούτου ή και εντός 24 ωρών από τη λήξη
διενέργειας αυτού.
Μετά το πέρας της προφορικής πλειοδοσίας η Επιτροπή του διαγωνισµού συντάσσει
πρακτικό, δια του οποίου προτείνει, αιτιολογηµένα, στο ∆Σ του Τ.Π. κ΄ ∆., τον
προκριθέντα από αυτήν πλειοδότη και επισυνάπτοντας και όλα τα στοιχεία του φακέλου
του διαγωνισµού ή την επανάληψη αυτού.
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Το ∆.Σ του Τ.Π. κ΄ ∆. εντός -15- ηµερών από της υποβολής σ΄ αυτό των ως άνω
στοιχείων, αποφασίζει, κατά την κρίση του, περί κατακύρωσης του αποτελέσµατος του
διαγωνισµού ή επανάληψης του, εκτός εάν, από ειδικούς λόγους, επιβάλλεται η αναβολή
για την λήψη απόφασης, εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος .
Το ∆.Σ του Τ.Π. κ΄ ∆. δύναται να µην αποδεχθεί το αποτέλεσµα του διαγωνισµού αν το
κρίνει ασύµφορο ή να αποφασίσει, δι΄ ειδικώς αιτιολογηµένης απόφασης του, υπέρ της
κατακύρωσης, έπ’ ονόµατι ή όχι, του τελευταίου πλειοδότη ή και να ακυρώσει τον
διενεργηθέντα διαγωνισµό .
Στην περίπτωση κατά την οποία δύο ή περισσότεροι πλειοδότες, προσφέρουν το αυτό
τίµηµα, το ∆.Σ του Τ.Π. κ΄ ∆., αποφασίζει αιτιολογηµένα, την κατακύρωση σ΄ αυτόν που
συγκέντρωσε περισσότερα ουσιαστικά προσόντα, εάν δε οι πλειοδότες παρουσιάζουν τα
ίδια ουσιαστικά προσόντα, η κατακύρωση ενεργείται µε κλήρωση από το ∆.Σ του Τ.Π. κ΄
∆ανείων σε δηµόσια συνεδρίαση.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις κανένα δικαίωµα αποζηµίωσης δεν δηµιουργείται υπέρ των µη
προκριθέντων κατά του Τ.Π. κ΄ ∆.
ΑΡΘΡΟ 7

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισµός για την εκποίηση ακινήτου επαναλαµβάνεται σύµφωνα µε το άρθρο 62 του
Π.∆ 715/79:
α) Εάν δεν παρουσιαστεί σ΄ αυτόν κανένας πλειοδότης.
β) Όταν ο υπέρ του οποίου κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός δεν προσέλθει εντός 15 ηµερών,
κατ΄ άρθρο 63 παρ. 1 του άνω Π.∆/τος 715/79, για την υπογραφή του πωλητηρίου
συµβολαίου.
γ) Όταν δεν καταβληθεί από τον αγοραστή το τίµηµα.
δ) Όταν το αποτέλεσµα του διαγωνισµού κριθεί ασύµφορο.
ΑΡΘΡΟ 8

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ -ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ
Α.

Με απόφαση του ∆.Σ του Τ.Π.κ΄∆., περί κατακύρωσης του αποτελέσµατος του
διαγωνισµού, το αποτέλεσµα γνωστοποιείται εγγράφως και επί «αποδείξει» στον
προκριθέντα πλειοδότη του ακινήτου, ο οποίος καλείται να προσέλθει εντός
ορισµένης προθεσµίας, -15-ηµερών, για την υπογραφή του συµβολαίου πώλησης
και σε συµβολαιογράφο που θα ορίσει ο πλειοδότης και σύµφωνα µε τους όρους
της παρούσας διακήρυξης για την καταβολή του τιµήµατος.

Επιτρέπεται η ανωτέρω προθεσµία να παραταθεί «άπαξ», κατόπιν απόφασης,
ειδικώς αιτιολογηµένης, του ∆.Σ του Τ.Π.κ΄∆., µετά από εµπρόθεσµη αίτηση του
πλειοδότη .
Β.

Εάν παρέλθει άπρακτη η άνω ταχθείσα προθεσµία, το ∆.Σ του Τ.Π.κ΄∆. µε
απόφαση του, κηρύσσει έκπτωτο τον πλειοδότη, καταπίπτει δε υπέρ του Ταµείου η
κατατεθείσα εγγύηση χωρίς άλλη δικαστική ενέργεια παρά µόνο αυτή της
κοινοποίησης της απόφασης του ∆.Σ του Τ.Π.κ΄∆. στην εγγυήτρια Τράπεζα,
Ταµείο κ.λ.π.
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Γ.

Η σύµβαση της πωλήσεως καταρτίζεται δια συµβολαιογραφικού εγγράφου, από δε
της υπογραφής αυτού, τον κίνδυνο της τυχαίας καταστροφής ή χειροτέρευσης του
ακινήτου φέρει ο αγοραστής.

∆.

Το πωλητήριο συµβόλαιο µεταγράφεται µε επιµέλεια του αγοραστή.

Ε.

Το τίµηµα θα καταβληθεί τοις µετρητοίς κατά την υπογραφή του συµβολαίου δια
τραπεζικής επιταγής, Τράπεζας που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα.
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ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Ο αγοραστής επιβαρύνεται µε τα έξοδα της κατάρτισης του συµβολαίου και της
µεταγραφής αυτού, του φόρου µεταβίβασης και των τελών αυτής (συµβολαιογραφικά
έξοδα, παράσταση ∆ικηγόρου, Εφορεία) και γενικά µε όλα τα κατά νόµο έξοδα που
βαρύνουν τους αγοραστές.
Τα έξοδα δηµοσίευσης της Περίληψης της παρούσας ∆ιακήρυξης στον τύπο βαρύνουν το
Τ.Π.κ΄∆.
Η διακήρυξη δηµοσιεύεται στις εφηµερίδες : «Τα νέα της Λευκάδας», «Ηχώ των
δηµοπρασιών» και «Καθηµερινή», καθώς και στην ιστοσελίδα του Ταµείου
Παρακαταθηκών και ∆ανείων www.t.p.d.gr
Αποκλείεται η καταβολή µεσιτικών δικαιωµάτων .
Οι όροι της παρούσας διακήρυξης θα περιληφθούν στην σύνταξη του συµβολαίου
µεταβίβασης και θα αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτού.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα ∆ιαχείρισης Κινητής και Ακίνητης
Περιουσίας του T.Π.κ΄∆. τηλ. 2132116423 ή 425 (κα Φραγκαναστάση) κατά τις εργάσιµες
ηµέρες και ώρες από 09:00 µέχρι 14.30 µ.µ.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
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