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ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΣ ΑΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΩΝ

ΑριθΜ. 2167

Η Ε™λησιαστ™ή Κεντρ™ή γπηρεσία Ο™ονομ™ών της Ε™λησίας της
Ελλάδος

ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ

Ότι προσφε'ρονται προς αξιοποίηση οι %άτωθι απαριθμούμενες  εχχλησιαστιχε'ς

εχτάσεις  που  βρίσχονται  σε  εμφαινόμενα  στο  ρυμοτομ™ό  σχέδιο  του  Δήμου

Βουλιαγμένης οι%οδομιχά  τετράγωνα   (εφεξής το/τα  Ο.Τ.) χαι  χαταλαμβάνουν

ε'να ή περισσότερα αυτοτελή οιχόπεδα πολεοδομι%ώς αταχτοποι'ητα (εφεξής οι

«Εχτάσεις»)  χαι  των  οποίων  Εχτάσεων  ο  αύξων  αριθμός  χατά  τη  σειρά  της

χάτωθι  απαρι'θμησης  τους  αποτελει'  δηλωτ™ό   της  ταυτότητας  μιας  εχάστης

(εφεξής  ο  <<χωδιχός Έχτασης»  για  τις  ανάγχες  της  παρούσας  Διαχήρυξης (π.χ.

Εχταση  1, Εχταση 2. χ.ο.χ.), ως εξής:

1.  Έχταση   συνολιχού   εμβαδού=6.000,00   τμ.   χειμε'νη   στο      Ο.Τ.   5   που

χαταλαμβάνει  τον χώρο  των οιχοπε'δων  4 έως χαι  11  του  ρυμοτομ™ού
σχεδίου.

2.   Έχταση   συνολιχου'   εμβαδού=17.640,00  τμ.   χει.μένη   στο     Ο.Τ.   7  που

%αταλαμβάνει  τον  χώρο  των  οιχοπέδων  1  ε'ως  χαι  14  του  ρυμοτομιχού

σχεδίου.
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3.   Έχταση   συνολmού   εμβαδού=3.050,00  τ.μ.   χειμε'νη   στο     Ο.Τ.   8  που

χαταλαμβάνει τον χώρο  των οιχοπέδων  3.  4.  8 χαι  9   του  ρυμοτομιχού

σχεδίου.

4.  Έχταση   συνολιχού   εμβαδού=8.700,00  τ.μ.   χειμένη   στο     Ο.Τ.   11  που

χαταλαμβάνει  τον χώρο  των ο™οπε'δων  1,  2,  4,  6 ε'ως χαι  9,  χαι  11  έως

χαι 15  του ρυμοτομιχού σχεδίου.

5.   Έχταση  συνολιχού  εμβαδού=8.760,00  τ.μ.  χειμένη  στο     Ο.Τ.   13  που

χαταλαμβάνει  τον  χώρο  των  οιχοπέδων  1  έως  χαι  7  του  ρυμοτομιχού

σχεδίου.

6.  Έχταση   συνολιχού   εμβαδού=863,00   τ.μ.   χει,με'νη   στο   Ο.Τ.   22   που

χαταλαμβάνει τον χώρο του ο™οπέδου  5 του ρυμοτομ™ού σχεδίου.
7.  Έπταση   συνολιχού   εμβαδού=11.021,00   τ.μ.   χειμένη   στο   Ο.Τ.   22  που

χαταλαμβάνει τον χώρο των οιχοπέδων 8 έως χαι  15, χαι 22 έως χαι 28.

8.  Έχταση  συνολ™ού  εμβαδού=5.633,00  τ.μ.  χειμε'νη  στο     Ο.Τ.   23  που
χαταλαμβάνει  τον  χώρο  των  οιχοπέδων  2  ε'ως  χαι  8  του  ρυμοτομιχού

σχεδίου.

9.   Έ%ταση  συνολι%ού  εμβαδού=3.570,00  τ.μ.   χειμε'νη  στο     Ο.Τ.   42  που

χαταλαμβάνει  τον  χώρο  των  οι%οπέδων  1  έως  χαι  4  του  ρυμοτομ™ού

σχεδίου.

10. Έχταση  συνολιχου' εμβαδού=10.600,00 τ.μ. που  χαταλαμβάνει όλον τον

χώρο του Ο.Τ. 47 του ρυμοτομιtίού σχεδίου.
11.Έχταση   συνολιχού   εμβαδού=3.165,00   τ.μ.   χειμένη   στο   Ο.Τ.   52   που

χαταλαμβάνει  τον  χώρο  των  οιχοπέδων  9  έως  χαι  12  του  ρυμοτομιχού

σχεδίου.

12.Έχταση  συνολ™ού  εμβαδού=4.263,00  τ.μ.  χειμε'νη  στο     Ο.Τ.   53  που
χαταλαμβάνει  τον  χώρο  των  ο™οπέδων  1  ε'ως  χαι  3  του  ρυμοτομιχού
σχεδίου.

13.Έχταση  συνολιχου'  εμβαδού=28.800,00  τ.μ.  που  χαταλαμβάνει  όλον  τον

χώρο του Ο.Τ. 79 του ρυμοτομιχού σχεδίου.
14.Έ%ταση  συνολιχού  εμβαδού=  44.000,00  τ.μ.  τ.μ.  χειμε'νη  στο    Ο.Τ.  100-

101.
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15.Έχταση  συνολ™ού  εμβαδού=12.628,00  τ.μ.  χειμένη  στο    Ο.Τ.  124  που

χαταλαμβάνει τον χώρο  των ο™οπέδων  6 ε'ως %αι  15  του  ρυμοτομιχού
σχεδίου.

16.Έχταση  συνολιχού  εμβαδού=8.965,00  τ.μ.  χειμένη  στο     Ο.Τ.  126  που

χαταλαμβάνει τον χώρο των οι%οπέδων 1 έως 6 του ρυμοτομιχού σχεδίου.

17. Έχταση  συνολ™ού  εμβαδού=4.317,00  τ.μ.  χειμε`νη  στο  Ο.Τ.   127  που

%αταλαμβάνει   τον   χώρο   των   ο™οπέδων   1,   2,   9   έως   χαι    11   του

ρυμοτομιχού σχεδίου.
Ι.

ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ
ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

1.  Οι    ενδιαφερόμενοι    χαλου'νται    να    υποβάλουν    γραπτώς    μία    ή

περισσότερες    αιτήσεις    ενδιαφέροντος    στην    ελλην™ή    γλώσσα    σε

σφραγισμε'νο  φάχελο  με  την  ε'νδειξη  «ΕΚΔΗΛΩΣΉ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
επί  της  υπ.  αρ.   2167/2021  Διαχήρυξης  της  Ε.Κ.Υ.Ο.,  Έχταση  [αριθμός

χωδιχού   Έχτασης]   ή   Εχτάσεις   [αριθμοί   χωδιχών  Έχτάσεων]»      στο

Γραφείο    Πρωτο%όλλου    της    Εχχλησιαστ™ής    Κεντριχής    Υπηρεσι'ας

Ο™ονομιχών του Ν.Π.Δ.Δ. της Εχχλησι'ας της Ελλάδος (Ε.Κ.Υ.Ο. Ιασίου

1,115 21, Αθήνα) ε'ως χαι την Παρα™ευή 23-04-2021 ιtαι ε'ως ώρας 12 μ.

2.   Η    αίτηση        Θα    φε'ρει    την    υπογραφή    του        αιτούντος.    ή        του

εξουσιοδοτημε'νου   αντιπροσώπου   του   εφόσον   ο   αιτών   ασχεί   χατ'
επάγγελμα          επιχείρηση     αξιοποίησης     αχινήτων,     ή     του     ειδιχού

πληρεξουσίου  του,  %αι  Θα  συνοδεύεται  από  τα  σχετιΉά  νομιμοποιητιχά

ε'γγραφα χαι εξουσιοδοτήσεις για την υπογραφή της.

3.  Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να  προμηθευτοι'`ν ηλεχτρονιχά  τον φάχελο
αρχειονόμησης  όλων  των  διαθε'σιμων  αρχει'ων  χαι  πληροφοριών  που
αφορούν    στις    Εχτάσεις    από    το    Γραφει'ο    Αξιοποι'ησης    Αχίνητης

ΠεQιουσι'ας    την    Ε.Κ.Υ.Ο.    με    αίτηση    στην    ηλεχτρον™ή    διεύθυνση

έ±±±scιs.eκ``'0(ί_t_`εmξ}ίι.ι`__t±nι        χαταβάλλοντας        πθοηγουμε`νως        το         μη

επιστρε'Ψιμο   τε'λος   αρχειονόμησης   στον   τραπεξιχό   Λογαριασμό   της
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Εθν™ής  Τραπέξης  (ΙΒΑΝ:  GR28  0110  0400  0000  0405  5810  016  SWΙFΤ

ΒΙC     ΕΤΗΝGRΑΑ)          Αιτιολογία     χατά     την     χατάθεση     ποσού:

Ονοματεπώνυμο   ενδιαφερομε'νου   -   2167/2021-   [ΑριΘμός/οί   χωδιχού

Έχτασης/ων  [π.χ.   1]  ή  [π.χ.   1,2,3...]  ).  Η  χρηματιχή  αξία  σε  ευρώ   του

τε'λους αρχειονόμησης  υπολογίξεται με βάση τον εξής τύπο Ρ χ R (όπου Ρ
=  το  άθροισμα  του  αριθμού  των  Εχτάσεων  προς  αξιοποι'ηση  για  τις

οποίες  εχδηλώνει  το  ενδιαφε`ρον  του  ο  αιτών  με  μία  ή  περισσότερες

αιτήσεις του χαι R =2.000,00 €).

4.   Ο  αιτών  ή  ο  βοηθός  εχπλήρωσης  αυτού  Θα  πρε'πει  να  χαταθε'τει  στο

Πρωτόχολλο   εισερχομένων   της   Ε.Κ.Υ.Ο.    για    %άθε   αι'τησή    του    το

αντιπεφωνημένο  ή  εχτυπωμε'νο αντι'γραφο  του  ε'ντυπου  ή  ηλεχτρον™ού
αντίστοιχα       τραπεξιχού       χαταθετηρι'ου       πληρωμής       του       τέλους

αρχειονόμησης,   ώστε το αντίγραφο αυτό να λάβει αριθμό εισερχομε'νου.

Στη  συνε'χεια  Θα  χαταθέτει  σε  συνεχόμενη  αρίθμηση  του  Πρωτοχόλλου

της Ε.Κ.Υ.Ο. την αίτησή του (τον σφραγισμε'νο φάχελο) χαι Θα λαμβάνει

επίσης αριθμό  πρωτοχόλλου  εισερχομένου.  Οι  δύο  συνεχόμενοι  αριθμοί

πρωτοχόλλου με την ημερομηνία χατάθεσης Θα δηλώνουν την ταυτότητα

της  αίτησης  χαι  Θα  σχηματίζουν    τον  χωδιχό  της  (εφεξής  ο  «χωδιχός

αίτησης»)   σύμφωνα με τον εξής τύπο α/β/γ (όπου α = ο αύξων αριθμός
πρωτοχόλλου  χατάθεσης  του  τε'λους  αρχειονόμησης  της  αίτησης,  β=  Ο

αύξων  αριθμός  πρωτοχόλλου  χατάθεσης  της  αι'τησης  χαι  γ=ημερομηνι'α

υπό  το  σύνθετο  σχήμα  τριών διψήφιων αριθμών που  δηλώνουν Ημε'ρα,
Μήνα, Έτος, π.χ.1111/1112/11-03-21). Αν ο αιτών υποβάλει περισσότερες

της  μιας  αιτήσεις  Θα  πρε'πει  να  αχολουθεί  ομοίως    την  ι'δια  διαδι%ασία

για χάθε αίτηση του.

5.    Κοινή  αίτηση από  περισσότερα   φυσι%ά  ή  νομιχά  πρόσωπα  δεν γίνεται

δεχτή.    Δεν    Θεωρει'ται    χοινή    αι'τηση    χαι    γίνεται    δεχτή    η    αίτηση

χοινοπραξίας που  ε'χει  νόμιμα  συσταθει' με   σχοπό  την προτεινόμενη  σε

αυτή   αξιοποίηση.   Δεν   επιτρε'πεται   η   αίτηση   να   περιε'χει   εχδήλωση

ενδιαφε'ροντος  για   περισσότερες  Εχτάσεις,   παρεχτός  αν  περιλαμβάνει

Πρόταση ενιαι'ας αξιοποι'ησης ενός υποσυνόλου από τις απαριθμούμενες
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Εχτάσεις    (εφεξής    «υποσύνολο    Εχτάσεων»).    Επιτρέπεται    η    αίτηση

εχδήλωσης  ενδιαφε'ροντος  να  περιε'χει  περισσότερες  της  μίας  Προτάσεις

αξιοποι'ησης  της  ίδιας Έχτασης  ή/χαι  περισσότερες  της   μίας  Προτάσεις

ενιαι'ας  αξιοποίησης  του  ι'διου  υποσυνόλου  Εχτάσεων.  Είναι  δυνατή  η

υποβολή   Πρότασης  ή   Προτάσεων   αξιοποι'ησης  Έχτασης/υποσυνόλου
Εχτάσεων με εναλλαχτιχή την αγορά του/ς χαι το αντι'στροφο.

6.   Δ™αίωμα     υποβολής    μιας    ή    περισσοτε`ρων    αιτήσεων    εχδήλωσης

ενδιαφε'ροντος  έχουν  φυσιχά  ή  νομιχά  πρόσωπα,  τόσο  της  Ημεδαπής,

όσο χαι της Αλλοδαπής.

7.  Οι Προτάσεις που Θα υποβληθούν Θα   αφορούν την χτήση εμπραγμάτων

διχαιωμάτων  (δΜαίωμα  επιφανείας  ή  διχαίωμα  χυριότητας)    σύμφωνα

με τα   άρθρα  14 χαι  18 του Κανονισμού «περί εχμισθώσεων, εχποιήσεων
χαι  εν  γε'νει  διαχειρι'σεως  της  περιουσίας  της  Εχχλησίας  της  Ελλάδος»

υπ'αριθμ. 325/2020, ΦΕΚ Α252/16.12.2020.

8.   Αιτήσεις  που   δεν  πληρούν   τους  παραπάνω   όρους  χαι   προυποθε'σεις

(Όροι   1-7)  ή  δεν  ε`χουν  λάβει   χωδ™ό  αι'τησης  επειδή  δεν  πληρώθηχε
προσψόντως     το  τε'λος  αρχειονόμησης  ή  δε  %ατατέθηχε  η  απόδειξη

πληρωμής  του  τέλους  αρχειονόμησης  στο  Πρωτόχολλο  της  Ε.Κ.Υ.Ο.  Θα

απορρίπτονται ως απαράδεχτες.

9.   Οι ενδιαφερόμενοι -μαξί με την αίτηση εχδήλωσης ενδιαφε'ροντος- πρε'πει

να  υποβάλουν  χαι  τα  χυρία  στοιχεία  της  Πρότασης  τους,  σύμφωνα  με

τους όρους  της  παρούσας  Διαχήρυξης.  Επίσης.  οι  ενδιαφερόμενοι,  μέσω

του  αιτήματος  που  Θα  υποβάλλουν,  πρέπει  να  προσχομίσουν  στοιχεία

από   τα   οποία   προχύπτει   η   επαγγελματιχή   τους   δραστηριότητα,   η

εμπειρία  τους  χαθώς  χαι  η  χρηματοδοτιχή  τους  ιχανότητα.  Αίτηση  με

ελλει'ποντα τα στοιχεία που αναφε'ρονται ως απαιτούμενα στον παρόντα

όρο Θα απορρίπτεται ως αόριστη.
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ΙΙ.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1.    Ο Επενδυτής που Θα αναλάβει την αξιοποίηση ή την αγορά  Έχτασης ή

υποσυνόλου  Εχτάσεων  (εφεξής  ο  «Επενδυτής»)  χατόπιν  εγχρίσεως  της

Προτάσεως  του  από  την  Εχχλησία  της  Ελλάδος  με  τους  ειδιχότερους

συμβατιχούς όρους  χαι  προδιαγραφε'ς  που  η  Εχχλησία  της  Ελλάδος  Θα

του   αντιπροτείνει   χαι   εχείνος   Θα   αποδεχθεί,       Θα   προσε'λΘει   προς

υπογραφή   της   συναφθησομε'νης   συμβάσεως   (σύστασης   διχαιώματος

επιφανείας ή  μεταβίβασης χυριότητας)  εντός μηνός από  την  ημερομηνία

που  Θα  χληθεί  από  την  Εχχλησι'α  της  Ελλάδος,  άλλως  η  Εχχλησία  της

Ελλάδος    Θα    ε'χει    διχαι'ωμα    υπαναχωρήσεως    χαι    ματαίωσης    της

συμφωνίας  %αι  αξίωση     αποχατάστασης  χάθε  Θετ™ής  %αι  αποθετιχής

ξημίας της για τη ματαίωση αυτή ε`ναντι του Επενδυτή.

2.    Ο   Επενδυτής   (επιφανειούχος)       που   Θα   αναλάβει   την   αξιοποίηση

Έχτασης ή υποσυνόλου Εχτάσεων Θα υποχρεούται εγγυώμενος για αυτο'

με  δ™ή  του  επιμε'λεια  χαι  ε'ξοδα  α)  να  υλοποιήσει  την  Πρότασή  του
εντός του χρονοδιαγράμματος χαι με όλες τις λεπτομερείς προδιαγραφές

χαι  όρους  που  Θα  συμφωνηθούν  β)  μετά  την  υπογραφή  της  ως  άνω

συμβάσεως να προβει' αμελλητι' σε όλες τις απαραίτητες ενε'ργειες για  την

ε'χδοση αποφάσεως υπό του αρμοδίου οργάνου που Θα τροποποιήσει το

ρυμοτομιχό   σχε'διο   στο   εν   λόγω   Ο.Τ.   προς   άρση   της   ρυμοτομιχής
δε'σμευσης χαι χαθορισμό των όρων δομήσεως χαι χρήσεων χρήσεων γης

χαι   να   ε%δώσει   όλες   τις   απαραίτητες   άδειες   για   την   υλοποίηση   της

Πρότασης.

3.   Η  Εχχλησία  της Ελλάδος δ™αιούται  να  ξητήσει  χαι  να  ξητά   από  τους

ενδιαφερομε'νους  συμπληρωματι%ε'ς  πληροφορίες,  ε'γγραφα  ή  πρόσθετα

στοιχεία   προς  διε™ρι'νηση   ή   επιβεβαίωση   των  προσφορών  τους  χαι

υποχρεούται      να      παράσχει      στον      Επενδυτή      τις      απαραι'τητες
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εξουσιοδοτήσεις  για  την  εχπλήρωση  των  ανωτέρω  υπό  στοιχ.   1  χαι  2

υποχρεώσεών του.

4.   Η  Εχχλησία  της Ελλάδος μετά  το  άνοιγμα  των  φαχε'λων  των  αιτήσεων

εχδήλωσης  ενδιαφέροντος  δύναται  να  έρθει  σε  επ™οινωνία  με  όλους ή

ορισμένους  από  τους  συμμετε'χοντες  προς  διασαφήνιση  των  όρων  της

Πρότασης ή των Προτάσεών τους.

5.   Σε    περίπτωση    που    προχηρυχθεί    Δημόσιος    Διαγωνισμός    για    την

αξιοποίηση ή την αγορά των Εχτάσεων με'χρι την  24η Απριλίου  2023 Θα

ε'χουν  την δυνατότητα  να  συμμετάσχουν σε αυτόν ως πλειοδότες μόνον

όσοι  Θα  λάβουν  με'ρος στην  διαδιχασία  υποβολής προτάσεων.  βάσει  της

παρούσας Πρόσχλησης.

6.   Η  Εχχλησία  της  Ελλάδος  διχαιούται,  χατά  την  απόλυτη  χρίση  Της  %αι

χωρίς να υποχρεου'ται ε'ναντι των ενδιαφερομε'νων, των  αιτούντων ή χαι
τρίτων σε χαμι'α αποζημι'ωση ή ιχανοποι'ηση οιασδήποτε άλλης αξιώσεως

που  άπτεται  αιτιωδώς  της  παρούσας  Πρόσχλησης,  να  α%υρώσει  ή  να

διαχόψει ή να αναβάλει ανά πάσα στιγμή τη διαδιχασία παραλαβής των

εν  λόγω  αιτήσεων  αλλά  χαι  την  περαιτε'ρω  αξιολόγηση  τους %αι  να  να

τροποποιήσει επιμέρους όρους της παρούσας Διαχήρυξης.

7.   Η   Εχχλησία   της   Ελλάδος   διχαιούται   να   χρησιμοποιήσει   χατά   την

απόλυτη   χρίση   Της,   τις   Προτάσει.ς   που   Θα   υποβληθούν,   χωρίς   να

Θεωρηθούν     εμπιστευτιχά     ε'γγραφα     ή     ε'γγραφα     που     περιε'χουν

εμπιστευτιχές πληροφορίες.  Η  υποβολή  αίτησης αχόμη  χαι  απαράδεχτης

ή   αόριστης  Θα   λογίξεται   ως  άρση   της  τυχόν     εμπιστευτιχότητας  των

εγγράφων,  παροχή  αδείας  χοινοποίησης  του  περιεχομένου  τους  ή  των

πληροφοριών  που  περιε'χουν  χαι  σε  τρίτους  χαι  παραίτηση  από  %άθε

αποξημιωτιχό    ή    άλλο    ενοχιχό    ή    διαπλαστιχό    διχαι'ωμα    για    την

χοινοποίηση αυτή.

7



Για οποιαδήποτε διε™ρίνηση μπορείτε να επιχοινωνήσετε με την Προ.tσταμένη

του  Γραφείου  Αξιοποίησης Αχίνητης Περιουσίας,  χα.  Πελαγία  Παπαγεωργίου

στην ηλεχτρον™ή διεύθυνση  .D..Dα.Dαgeοrειίου.eΚ\'ο(ίt ειιnίι ίι.cοm

Ο Γεν™ός Διευθυντής

Ν | ΚΟLΑΟS-                        DίgίtaΙΙy Sίgned by ΝΙΚΟLΑΟS-

Ν Ι ΚΟ D Ι Μ Ο S                Ξ:{::D2ΙοΜ2%:.%ξΊf:ίι4S™

FΑRΜΑΚ|s                    +o2'oo'

t Αρχιμ. Δρ Νιχόδημος Φαρμάχης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Δ/νση Αχίνητης Περιουσίας, παρ' ημίν

πχ

Δ/νσις:'Ιασι'οιι   Ι  -Ι1521   ΑΘΗΝΑΙ       Fαχ:210-7272965       Ε-mαίι:  rιUι`ιΊι\    ι.L\\ιιμ:``mιιι|ι\η`       Ιnternet:  \.\υ`,  ιL\\ιt`.ι
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