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ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΓΚΥΖΗ 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΝΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 

 

Ο Ιερός Ναός Αγ. Στυλιανού Γκύζη 

 έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Νόμων 590/1977, 1811/1988 και του Κανονισμού 8/1979, 

καθώς και του υπ’ αριθμ. 19/146/21 Κανονισμού «Περί εκμισθώσεως, εκποιήσεως και εν γένει 

αξιοποιήσεως της εκκλησιαστικής περιουσίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών (ΦΕΚ 415 

Β/4-2-2021)  

 

ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ 

τη διενέργεια επαναληπτικού δημοσίου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την πώληση ενός 

οικοπέδου, που αναλυτικά περιγράφεται κατωτέρω  

 

Α. Στοιχεία του ακινήτου 

 

1)  Περιγραφή Ακινήτου: Ένα οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο κατά παρέκκλιση, 

σύμφωνα με τον τίτλο ιδιοκτησίας και κατά τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, που 

βρίσκεται στη θέση «Άγιος Χαράλαμπος» ή «Τουρκοβούνια» της κτηματικής 

περιφέρειας του Δήμου Αθηναίων, μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως του 

ομώνυμου Δήμου, στη Δημοτική Ενότητα Αθηναίων, του Δήμου Αθηναίων, της 

Δημοτικής Ενότητας Αθηναίων, της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα 

Αθηνών, της Περιφερείας Αττικής και στο οικοδομικό τετράγωνο που περιβάλλεται 

από τις οδούς Λοκρίδος, Βαρβάκη, Μεγαλουπόλεως, Μεθάνων, Νικηφόρου Λύτρα και 

ειδικότερα στη γωνία της προέκτασης της οδού Νικηφόρου Λύτρα αριθμός 83 με 

την οδό Λοκρίδος αριθμός 26 και έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά ενενήντα (90,00 

τ.μ.). 

 

2) Το οικόπεδο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο κατά παρέκκλιση, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 28152/19.1.2022 Πράξη Διόρθωσης της υπ’ αριθμ. 

21846/27.6.2019 Δήλωσης Αποδοχής Κληρονομίας (Εκ Διαθήκης) της 

Συμβολαιογράφου Αθηνών Θηρεσίας Δάλλα - Πολυζώη. Βρίσκεται κοντά στην 

Πλατεία του Γκύζη και έχει εύκολη πρόσβαση σε δημόσιες συγκοινωνίες και στην 

αγορά της περιοχής. 

 

Β. Όροι διενέργειας διαγωνισμού 
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Η πώληση του ως άνω ακινήτου θα γίνει δια δημοσίου πλειοδοτικού Διαγωνισμού, οι 

όροι του οποίου είναι οι ακόλουθοι: 

 

1) Τόπος και χρόνος δημοπρασίας: Ο διαγωνισμός θα είναι πλειοδοτικός και φανερός 

(ανοικτός) και θα πραγματοποιηθεί στο Γκύζη και στα Γραφεία του Ιερού Ναού Αγ. 

Στυλιανού (οδός Λυκαίου και Αγ. Στυλιανού), κατά την 30η/11/2022,  ημέρα Τετάρτη 

και ώρα 12.00 μ.μ. ενώπιον ειδικής Επιτροπής Δημοπρασίας, η οποία αποτελείται από 

τα Μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.  

 

2) Τιμή εκκίνησης του Διαγωνισμού: Το τίμημα εκκινήσεως της δημοπρασίας 

καθορίζεται για το ανωτέρω οικόπεδο στο ποσό των εξήντα τεσσάρων χιλιάδων 

(64.000,00 €) Ευρώ σύμφωνα με τη μελέτη που εκπονήθηκε από το γραφείο του 

πιστοποιημένου εκτιμητή κ. Μιχαήλ – Αγγέλου Στρογγυλούδη. 

 

3) Τιμή πρώτης προσφοράς: Η πρώτη προσφορά του πρώτου πλειοδότη ή του τυχόν 

μοναδικού προσφέροντος πρέπει να είναι τουλάχιστον κατά τρία τοις εκατό (3%) 

μεγαλύτερη της τιμής εκκινήσεως, ήτοι εξήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια είκοσι 

(65.920,00) Ευρώ. Κάθε νέα προσφορά πρέπει να είναι τουλάχιστον κατά δύο τοις 

εκατό (2%) μεγαλύτερη της προηγούμενης. 

 

4) Όροι συμμετοχής στη δημοπρασία:  Για να γίνει δεκτός κάποιος στη δημοπρασία θα 

πρέπει να καταθέσει ενώπιον της επιτροπής διεξαγωγής της δημοπρασίας τα κάτωθι: 

 

Α) Εγγύηση ποσού που θα αντιστοιχεί στο ποσοστό 1/10 (ενός δεκάτου) της τιμής 

εκκίνησης της δημοπρασίας, ήτοι ποσού έξι χιλιάδων τετρακοσίων (6.400,00) 

Ευρώ. Το ποσόν αυτό θα κατατεθεί είτε δια μεταφοράς και πιστώσεως σε τραπεζικό 

λογαριασμό που τηρεί ο Ιερός Ναός  προ του διαγωνισμού είτε δια τραπεζικής επιταγής 

είτε δια καταθέσεως εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας 

και εν γένει πιστωτικού ιδρύματος. Ειδικά η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να είναι 

τουλάχιστον τρίμηνης διάρκειας. Με την εγγυητική επιστολή το πιστωτικό ίδρυμα θα 

αναλαμβάνει την υποχρέωση καταβολής του καθορισμένου ποσού άνευ δικαιώματος 

να ερευνά αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή) προς τον 

Ιερό Ναό, δια μόνης της δηλώσεως του νομίμου εκπροσώπου του για την κατάπτωση 

της εγγύησης. Η εγγυητική επιστολή πρέπει να περιλαμβάνει τον εκδότη υπό πλήρη 

επωνυμία και διεύθυνση, ημερομηνία εκδόσεως, τον αριθμό της εγγυητικής επιστολής, 

το δικαιούχο Ιερό Ναό, προς τον οποίο απευθύνεται, το καλυπτόμενο με την εγγύηση 

ποσό, τη σχετική διακήρυξη και ημερομηνία του διαγωνισμού και τους όρους ότι 
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καλύπτει εκείνον, ο οποίος θα κάνει χρήση της δια καταθέσεώς της προς την Επιτροπή 

διαγωνισμού, η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 

παραιτείται της ενστάσεως διαιρέσεως και διζήσεως, το ποσό της εγγύησης τηρείται 

στη διάθεση του Ιερού Ναού και θα καταβληθεί ολικά εντός τριών (3) ημερών από την 

απλή ειδοποίηση δι’ εγγράφου του νομίμου εκπροσώπου. Η εγγύηση του τελευταίου 

πλειοδότη συμψηφίζεται με το τελικό τίμημα. Το ποσό που θα έχουν καταθέσει ως 

εγγύηση οι λοιποί πλειοδότες, θα τους επιστραφεί μετά το πέρας του διαγωνισμού. 

 

Β) Ποσόν 2% (δύο επί τοις εκατόν) επί της τιμής εκκινήσεως της δημοπρασίας, 

ήτοι χίλια διακόσια ογδόντα (1.280,00) Ευρώ για έξοδα προετοιμασίας και 

διεξαγωγής αυτής (δημοσίευση, αμοιβή δικηγόρου και λοιπά έξοδα τρίτων). Το ποσόν 

τούτο θα καταβληθεί σε μετρητά κατά την ημέρα της δημοπρασίας. Επίσης, το ποσό 

αυτό δεν συμψηφίζεται με το ποσό του τελικού τιμήματος, επιστρέφεται δε μόνο 

στους πλειοδότες εκείνους που δεν θα ανακηρυχθούν αγοραστές του οικοπέδου. 

 

Γ) Πλήρη στοιχεία νομιμοποίησης (ταυτότητα, διαβατήριο κ.λ.π.) 

 

Όποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό τρίτου πρέπει να προσκομίσει πληρεξούσιο 

ιδιωτικό έγγραφο με νόμιμη θεώρηση της γνησιότητας της υπογραφής κατά την 

κατάθεση της προσφοράς, άλλως λογίζεται ότι αυτός πλειοδοτεί για λογαριασμό του 

και μόνο. 

 

Δ) Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν τόσο φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα 

ή κοινοπραξίες είτε της ημεδαπής είτε της αλλοδαπής. 

 

5) Διατύπωση προσφορών: Κάθε διαγωνιζόμενος διατυπώνει προφορικά την 

προσφορά του. Μπορεί δε να τη βελτιώσει προφορικά κατά τη διάρκεια του 

διαγωνισμού. Οι προσφορές καταγράφονται στο Πρακτικό, το οποίο θα 

προσυπογραφεί από τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και από τον τελευταίο 

πλειοδότη ή τον μοναδικό προσφέροντα. 

 

6) Δεσμευτικότητα προσφοράς: Κάθε προσφορά θα είναι δεσμευτική για τον κάθε 

προσφέροντα – πλειοδότη.  

 

7) Χαρακτηριστικά προσφοράς: Η προσφορά του κάθε πλειοδότη ή του μοναδικού 

προσφέροντος αποτελεί πρόταση προς σύναψη συμβάσεως. Τα Μέλη της Επιτροπής 

Διαγωνισμού θα αποδεχτούν την πρόταση του τελευταίου πλειοδότη και θα 

καταρτιστεί η σύμβαση πωλήσεως και μεταβιβάσεως της κυριότητας του οικοπέδου. 
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Η προσφορά του πλειοδότη είναι απαλλαγμένη από αιρέσεις (αναβλητικές ή 

διαλυτικές), όρους και επιφυλάξεις. Με την προσφορά ο πλειοδότης αναγνωρίζει 

ρητά και ανεπιφύλακτα ότι το προς πώληση οικόπεδο είναι της απολύτου αρεσκείας 

του, ότι εξέτασε τους τίτλους ιδιοκτησίας του οικοπέδου και την εν γένει πραγματική 

και νομική κατάσταση του τελευταίου και διαπίστωσε ότι δεν έχει κανένα νομικό ή 

πραγματικό ελάττωμα. Με την προσφορά του παραιτείται από κάθε δικαίωμά του 

προς έγερση απαιτήσεως ή αξιώσεως αποζημίωσης ή άρνησης υπογραφής της 

σύμβασης πωλήσεως και μεταβιβάσεως ή προς καταγγελία αυτής λόγω της 

πραγματικής ή νομικής κατάστασης του ακινήτου ή λόγω ελλείψεως τυχόν 

υφισταμένων ή έστω και κρυμμένων ή εμφανισθησομένων ελαττωμάτων ή λόγω 

οποιασδήποτε βλάβης από τυχαίο ή άλλο γεγονός, για τα οποία ο Ιερός Ναός του 

Αγίου Στυλιανού Γκύζη δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη. Τέλος, με την 

προσφορά που θα υποβάλλει ο πλειοδότης ή ο μοναδικός προσφέρων αποδέχεται ρητά 

και ανεπιφύλακτα ότι οι όροι του παρόντος διαγωνισμού συμπεριλαβανομένης και της 

τιμής εκκίνησης είναι εύλογοι και δίκαιοι, ενώ το τελικό τίμημα που θα προκύψει από 

την τελευταία ή μοναδική προσφορά ανταποκρίνεται πλήρως στην αξία του 

πωλούμενου οικοπέδου. 

 

8) Τελευταίος πλειοδότης : Τελευταίος πλειοδότης ανακηρύσσεται εκείνος που θα 

προσφέρει το υψηλότερο ποσόν. Σε περίπτωση κατά την οποία ο πλειοδότης αρνηθεί 

να υπογράψει τα Πρακτικά της δημοπρασίας ή αρνηθεί να προσέλθει ώστε να 

υπογράψει την πράξη μεταβιβάσεως του εκποιουμένου ακινήτου, τότε η κατατεθείσα 

εγγύηση καταπίπτει υπέρ του πωλητή Ιερού Ναού και η δημοπρασία 

επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότου. 

 

9) Έξοδα: Τα πάσης φύσεως έξοδα μεταβιβάσεως του ακινήτου (φόρος μεταβιβάσεως, 

έξοδα συμβολαιογράφου, έξοδα δικηγόρων, τέλη χαρτοσήμου, έξοδα μεταγραφής, 

έξοδα εκτίμησης ακινήτου, σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος, βεβαιώσεως 

μηχανικού, έξοδα και τέλη συμβολαίου μετά δύο αντιγράφων του, έκδοση οικοδομικής 

άδειας και προέγκριση αυτής) βαρύνουν αποκλειστικώς τον τελευταίο πλειοδότη. Τα 

έξοδα αυτά είναι διάφορα του ποσού που περιγράφεται στον όρο 4Β, καθώς εκείνο 

το κονδύλι αφορά την εκκίνηση του διαγωνισμού, ενώ τα εδώ έξοδα αφορούν στο 

στάδιο μετά την ολοκλήρωσή του και για την υπογραφή της συμβάσεως. 

 

10) Έγκριση αποτελέσματος: Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας τελεί υπό την έγκριση 

του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου και του Μητροπολιτικού Συμβουλίου. Μετά την 

κατά τα άνω έγκριση γνωστοποιείται εγγράφως με κάθε πρόσφορο μέσο (αποστολή 

συστημένης επιστολής, courier κλπ.) τούτο στον τελευταίο πλειοδότη, ο οποίος 

καλείται για την υπογραφή του συμβολαίου μεταβιβάσεως. 
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11) Καταβολή του τιμήματος από τον τελευταίο πλειοδότη: Ο πλειοδότης που θα 

αναδειχθεί μετά το πέρας της δημοπρασίας υποχρεούται εντός δεκαπέντε (15) ημερών 

από την έγγραφη γνωστοποίηση της απόφασης κατακύρωσης του αποτελέσματος της 

δημοπρασίας (λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος αποστολής κι όχι ο χρόνος παραλαβής) να 

προσέλθει για την παραλαβή του χρηματικού καταλόγου εξοφλήσεως του τιμήματος 

και ετοιμασία του πωλητηρίου συμβολαίου και εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών 

να υπογράψει το σχετικό πωλητήριο συμβόλαιο στο συμβολαιογράφο που εκείνος θα 

έχει ήδη επιλέξει και υποδείξει. Το τίμημα καταβάλλεται, με την επιφύλαξη του 

επόμενου όρου, ολόκληρο πριν από την υπογραφή του συμβολαίου μεταβιβάσεως. 

 

12) Δυνατότητα τμηματικής καταβολής του τιμήματος: Σε περίπτωση κατά την οποία 

ο αγοραστής επιθυμεί να καταβάλει το τίμημα σε δόσεις πρέπει να το δηλώσει κατά τη 

διεξαγωγή του διαγωνισμού. Οι δόσεις που θα συμφωνηθούν θα είναι το πολύ έως 

τέσσερεις (4) ισόποσες και τριμηνιαίες, εκ των οποίων η πρώτη υποχρεωτικά 

καταβάλλεται προ της υπογραφής του συμβολαίου. Στην περίπτωση αυτή θα 

αναγραφεί υποχρεωτικά στο συμβόλαιο εξουσιαστική διαλυτική αίρεση υπέρ του 

Ιερού Ναού για την περίπτωση της μη εμπρόθεσμης εξοφλήσεως δόσεως. 

Καθυστέρηση εξοφλήσεως έστω και μίας δόσης συνεπάγεται αυτοδίκαια τη λύση της 

συμβάσεως πώλησης, η κυριότητα επανέρχεται στον Ιερό Ναό και οι δόσεις που έχουν 

ήδη καταβληθεί καταπίπτουν ως ποινική ρήτρα υπέρ του Ιερού Ναού.  

 

13) Δυνατότητα επιλογής συμβολαιογράφου από τον πλειοδότη: Ο πλειοδότης που θα 

ανακηρυχθεί αγοραστής του πωλούμενου οικοπέδου υποχρεούται εντός δεκαπέντε 

(15) ημερών από της γνωστοποιήσεως του αποτελέσματος του διαγωνισμού να 

υποδείξει στον Ιερό Ναό τα στοιχεία του Συμβολαιογράφου, στον οποίο επιθυμεί να 

ανατεθεί η σύνταξη του συμβολαίου πωλήσεως και μεταβιβάσεως του ακινήτου. 

 

14)  Έκπτωση πλειοδότη: Σε περίπτωση που ο πλειοδότης δεν ανταποκριθεί στις 

ανωτέρω υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή του τιμήματος, της εγγυήσεως και 

ως προς την υπόδειξη του Συμβολαιογράφου, καθώς και αν δεν εμφανιστεί κατά την 

υπογραφή του συμβολαίου κηρύσσεται έκπτωτος και η εγγύηση που έχει ήδη 

καταβάλει θα καταπέσει υπέρ του Ιερού Ναού Αγίου Στυλιανού Γκύζη ως ποινική 

ρήτρα. Το ίδιο θα συμβεί και σε περίπτωση που δεν καταβάλλει όλες τις δόσεις του σε 

περίπτωση τμηματικής καταβολής. Στην περίπτωση αυτή οι δόσεις που έχουν ήδη 

καταβληθεί θα καταπέσουν ως ποινική ρήτρα υπέρ του Ιερού Ναού. 

15) Μη υποκατάσταση πλειοδότη: Ο πλειοδότης δεν μπορεί να υποκατασταθεί από τρίτα 

πρόσωπα. 
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16) Παραλαβή ακινήτου: Η μεταβίβαση του ακινήτου ολοκληρώνεται με την υπογραφή 

του συμβολαίου, αφού ο πλειοδότης έχει καταβάλει πλήρως το τίμημα που πρότεινε 

με την προσφορά. Μετά την υπογραφή υποχρεούται να μεταγράψει με δικά του έξοδα 

το συμβόλαιο μεταβίβασης και από τότε μπορεί να παραλάβει το ακίνητο στην 

κατάσταση που αυτό ευρίσκεται. Επίσης, σε περίπτωση επιλογής καταβολής του 

τιμήματος με δόσεις, ο αγοραστής έχει δικαίωμα όταν εξοφλήσει πλήρως να ζητήσει 

τη με δική του δαπάνη χορήγηση συμβολαιογραφικής εξοφλητικής απόδειξης.  

 

17) Επανάληψη του διαγωνισμού: Σε περίπτωση που δεν προσέλθει κανένας πλειοδότης 

κατά την αναφερόμενη στην αρχή της διακήρυξης ημέρα και ώρα, ο διαγωνισμός 

επαναλαμβάνεται επτά (7) ημέρες μετά χωρίς νέα δημοσίευση. Σε περίπτωση 

αρνήσεως του τελευταίου πλειοδότη να υπογράψει το πρακτικό διεξαγωγής του 

διαγωνισμού το ακίνητο επαναδημοπρατείται σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη, 

διατηρουμένων στο ακέραιο των δικαιωμάτων του Ιερού Ναού Αγίου Στυλιανού 

Γκύζη να επιδιώξει την αποκατάσταση κάθε περαιτέρω θετικής ή αποθετικής ζημίας 

του. Εναλλακτικά, αντί επαναλήψεως του διαγωνισμού, ο Ιερός Ναός εφόσον 

συντρέχουν ειδικοί λόγοι εκκλησιαστικής ωφέλειας και κατόπιν αιτιολογημένης 

απόφασης του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου μπορεί να καλέσει σε υπογραφή τον 

αμέσως προηγούμενο πλειοδότη με τη δική του προσφορά διατηρουμένου στο ακέραιο 

του δικαιώματος κατάπτωσης της εγγύησης του πρώτου πλειοδότη. Αν επιλεγεί 

επαναληπτικός διαγωνισμός, αυτός διενεργείται με δημοσίευση της περίληψης της 

προκήρυξης που θα αναφέρονται οι όροι του πρώτου διαγωνισμού μετά είκοσι (20) 

ημέρες από τον αρχικό διαγωνισμό. Στον επαναληπτικό διαγωνισμό δεν συμμετέχει 

ο τελευταίος πλειοδότης του προηγούμενου διαγωνισμού σε βάρος του οποίου γίνεται 

ο επαναληπτικός διαγωνισμός. Τιμή εκκίνησης του επαναληπτικού διαγωνισμού είναι 

η ίδια με του πρώτου διαγωνισμού, εκτός αν αποφασιστεί άλλως από το 

Εκκλησιαστικό Συμβούλιο. Αν αποβεί άκαρπος και ο επαναληπτικός διαγωνισμός, 

προκηρύσσεται νέος διαγωνισμός με άλλους όρους και τήρηση όλων των 

απαραίτητων διατυπώσεων (Έγκριση Μητροπολιτικού Συμβουλίου, κλπ.).  

 

18) Δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο: Αρμόδια κατά τόπον Δικαστήρια για την 

επίλυση τυχόν διαφορών από την πώληση θα είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών και 

εφαρμοστέο το ελληνικό δίκαιο. 

Αθήνα, 11/11/2022 

Πρωτ. π. Χρήστος Παναγιωτόπουλος 

Πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου 

Ιερού Ναού Αγίου Στυλιανού Γκύζη 


