
 

 
 

ΠΡΟΚΛΖΖ  ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΛΔΗΟΓΟΣΗΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
 

Για την: 
 

«ΠΩΛΖΖ ΟΗΚΟΠΔΓΗΚΖ ΔΚΣΑΖ 242,70 μ2, ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ ΣΖ ΑΣΣΗΚΟ 

ΜΔΣΡΟ ΑΔ, ΣΖ ΤΜΒΟΛΖ ΣΩΝ ΟΓΩΝ ΠΔΗΡΑΗΩ 96 ΚΑΗ ΗΔΡΑ ΟΓΟΤ 2-4, 

ΣΟ ΓΚΑΕΗ» 

 
ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ ΑΔ, (ΑΜ) Λεσθ. Μεζνγείσλ 191-193, Αζήλα, 11525, Τπόςε θαο 
Ηνπιίαο Μαξίλνπ, Σει. 210-6792086, Ζιεθηξνληθό ηαρπδξνκείν: 
imarinou@ametro.gr  

Σν αθίλεην πξνο πώιεζε, ηδηνθηεζίαο ηεο ΑΜ επξίζθεηαη ζηε ζπκβνιή ησλ νδώλ 
Πεηξαηώο 96 θαη Ηεξάο Οδνύ 2-4 ηεο πεξηνρήο «Γθάδη» θαη έρεη εκβαδόλ 242,70 μ2 

όπσο πεξηγξάθεηαη από ηηο θνξπθέο ΑΒΓΓΔΕ ηνπ ζρεδίνπ 1.  

πληειεζζείζα απαιινηξίσζε θαηά κήθνο ηνπ πξνζώπνπ ησλ όκνξσλ νηθνπέδσλ 
γηα ηε δηαπιάηπλζε ηεο Ηεξάο Οδνύ είρε σο απνηέιεζκα ηελ αιιαγή ηνπ ηζρύνληνο 
πνιενδνκηθνύ θαζεζηώηνο ζην νηθνδνκηθό ηεηξάγσλν θαη επί ηνπ παξόληνο 
εθθξεκεί ε νινθιήξσζε ηεο πξάμεο ηαθηνπνίεζεο θαη αλαινγηζκνύ ησλ ηδηνθηεηώλ 
κε ζθνπό ηόζν ην αθίλεην ηεο ΑΜ όζν θαη ηα όκνξα αθίλεηα λα θαηαζηνύλ εθ λένπ 
νηθνδνκήζηκα θαη σο εθ ηνύηνπ λα δύλαληαη λα αμηνπνηεζνύλ. 

Με ηελ πνιενδνκηθή δηεπζέηεζε ησλ αθηλήησλ ην νηθόπεδν ζα αθνινπζεί ηνπο 
ηζρύνληεο όξνπο δόκεζεο, ζύκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν γεληθό πνιενδνκηθό ζρέδην 
ηεο πεξηνρήο, θαηά ην νπνίν: 

 πληειεζηήο Γόκεζεο: 1,4 (ηνκέαο Γ: Γ3 βάζεη ΦΔΚ 883/Γ’/14-08-2003) 

 Κάιπςε Οηθνπέδνπ: 60% (θαηά ΝΟΚ) 

 Αξηζκόο νξόθσλ: 2 – κέγηζην ύςνο θηηξίσλ: 8,5 κ. 

 Αξηηόηεηα νηθνπέδνπ: 200 κ2 

 Πξόζσπν Οηθνπέδνπ: 10 κ 

 Καηά κήθνο ηεο πξόζνςεο ηεο ηδηνθηεζίαο επί ησλ νδώλ Πεηξαηώο & Ηεξάο 
Οδνύ επηβάιιεηαη ζηνά (ΦΔΚ 391/Γ’ /1985) 

 Υξήζεηο Γεο: Πεξηνρή Πνιενδνκηθνύ Κέληξνπ – Κεληξηθώλ Λεηηνπξγηώλ 
Πόιεο (ΦΔΚ 57/ΑΑΠ/24-02-2014).  

 
ύκθσλα κε ηνλ ραξαθηεξηζκό ησλ Υξήζεσλ Γεο, επηηξέπεηαη ε αλάπηπμε 
κεγάινπ εύξνπο δξαζηεξηνηήησλ αμηνπνίεζεο, ηππηθώλ γηα αζηηθά θέληξα Γήκσλ, 
γεγνλόο πνπ ζπλάδεη κε ηε ζεκαζία ηεο πεξηνρήο από άπνςε εκπνξηθήο 
εθκεηάιιεπζεο πνπ ζήκεξα πεξηιακβάλεη θηίξηα θαηαζηεκάησλ θαη βηνηερληώλ 
αιιά θαη εθζέζεηο, θέληξα πνιηηηζκνύ θαη αλαςπρήο ηεο πεξηνρήο Γθάδη θαη επί 
πιένλ, ζηελ απέλαληη παξεηά ηεο νδνύ Πεηξαηώο ηνλ αξραίν ΚΔΡΑΜΔΗΚΟ πνπ 
πεξηθιείεη αξραηόηεηεο κεγάιεο ζπνπδαηόηεηαο. Από ην αθίλεην δηέξρεηαη ην Μεηξό 
ηεο Αζήλαο θαη νη θύξηνη νδηθνί άμνλεο Πεηξαηώο θαη Ηεξά Οδόο πνπ ζπλδένπλ ην 
θέληξν ηεο πόιεο κε ηνλ Πεηξαηά θαη ην εζληθό νδηθό δίθηπν πξνο Θεζζαινλίθε θαη 
Πάηξα. 

Οη πιεηνδνηηθέο πξνζθνξέο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ αγνξαζηώλ, θπζηθώλ ή λνκηθώλ 
πξνζώπσλ, ζα θαηαηίζεληαη ζηελ Τπεξεζία Πξσηνθόιινπ ηεο ΑΜ ζε 
ζθξαγηζκέλνπο αδηαθαλείο Φαθέινπο, ππόςε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο. Σηκή 
εθθίλεζεο ησλ πξνζθνξώλ ζα είλαη ην πνζόλ ησλ 365.000 ΔΤΡΩ, δελ ζα γίλνληαη 
δεθηέο πξνζθνξέο κηθξόηεξεο ηνπ πνζνύ απηνύ.  

mailto:imarinou@ametro.gr


 

Οη πξνζθνξέο ζα έρνπλ ζπληαρζεί ππό κνξθή επηζηνιήο ππνγεγξακκέλεο θαη 
ζθξαγηζκέλεο από ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο θαη ζα πεξηέρνπλ ην πνζόλ πξνζθνξάο 
αξηζκεηηθά θαη νινγξάθσο θαη δήισζε θάζε πξνζθέξνληνο γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ 
ηηκήκαηνο ΄΄ηνηο κεηξεηνίο΄΄ θαηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζρεηηθνύ ζπκβνιαηνγξαθηθνύ.  

Οη ζθξαγηζκέλνη θάθεινη πξνζθνξάο ζα πεξηέρνπλ επίζεο Δγγπεηηθή Δπηζηνιή 
πκκεηνρήο από πηζηνπνηεκέλν πηζησηηθό Ίδξπκα ππέξ ηεο ΑΜ, ύςνπο 500 
ΔΤΡΩ θαη δηάξθεηαο ηζρύνο ηξηώλ κελώλ, ζύκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ππόδεηγκα. 
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζα επηζηξέθνληαη άηνθα κε ηε ιήμε ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηελ 
πώιεζε ηνπ αθηλήηνπ. 

Ο δηαγσληζκόο πξνθεξύζζεηαη κε δεκνζίεπζε ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο ζηνλ 
Διιεληθό Σύπν θαη ζηνλ ηζηνρώξν ηεο ΑM, www.ametro.gr. 

 
Προθεσμία σποβολής των προσυορών: 28/06/2019 και ώρα 15:00 μ.μ. 
 

 


		2019-06-13T13:24:07+0300




