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ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 01.12.15 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ Α 

1. Σας παρακαλώ επειδή ενδιαφέρομαι για το Q32759 ακίνητο AK99 θέση 
βρωμαλική στον Άγιο Μάμα Χαλκιδικής και το διαγωνισμό που προκηρύξατε θα 

ήθελα να με πληροφορήσετε σχετικά με το Νομικό καθεστώς, Τοπογραφικό, 
Χρήση γης, αν μπορεί να αξιοποιηθεί τουριστικά χωρίς πρόβλημα και όποια 
άλλη πληροφορία διαθέτετε. 

2. Πείτε μου πότε μπορώ να κάνω την 1η προσφορά ηλεκτρονικά 
3. α) Αν το καταστατικό της εταιρίας είναι σωστό με επικαιροποίηση από το 

ΓΕΜΗ και  β) αν χρειάζεστε και πρακτικό Γ.Σ. της Ε.Π.Ε. για την 
αντιπροσώπευση ή είναι αρκετό το καταστατικό το οποίο είναι σε ισχύ. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ Α 
 

1. Με την εγγραφή σας στον ιστότοπο, θα μπορέσετε να έχετε ηλεκτρονική 
πρόσβαση στα διαθέσιμα νομικά και τεχνικά στοιχεία του ακινήτου, το οποίο 

σας ενδιαφέρει. 
2. Η Πρώτη Προσφορά γίνεται εγγράφως (όχι ηλεκτρονικά), μαζί με την 
υποβολή των Δικαιολογητικών Συμμετοχής στον διαγωνισμό.  

3. Παρακαλούμε να διαβάσετε τους Γενικούς Όρους Διαγωνισμού που είναι 
διαθέσιμοι στη σελίδα του ακινήτου, προς απάντηση των ερωτημάτων σας 

σχετικά με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής. 
 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ Β  
 

Είναι διαθέσιμος ο κατάλογος εγγράφων σύμφωνα με τον οποίο στηρίχθηκε ο 
Νομικός έλεγχος του ακινήτου με ΑΜ : 32759 ?  
 

Στην Τεχνική έκθεση του ακινήτου με ΑΜ : 32759 δεν υπάρχουν τα 
Παραρτήματα Α,Β,Δ. Είναι διαθέσιμα ? 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Β 

 
Με την εκδήλωση (μη δεσμευτικού) ενδιαφέροντός σας για το εν λόγω 
ακίνητο, σας παρέχεται κωδικός πρόσβασης σε όλα τα διαθέσιμα (νομικά και 

τεχνικά) στοιχεία του ακινήτου. 
 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ Γ 

 

Βάσει του Ν 4179/ΦΕΚ Α175/8.8.2013 το εν λόγω ακίνητο ΑΒΚ 99 στον Άγιο 
Μάμα-Χαλκιδικής ανήκει στην υποπερίπτωση δδ του άρθρου 1β. Σύμφωνα με 

αυτό και για να είναι δυνατή η αξιοποίηση του σαν τουριστική επένδυση πρέπει 
να υπάρχει εγκεκριμένο ΕΣΧΑΔΑ στο οποίο σαφώς να επιτρέπεται η δόμηση με 
τους όρους του άρθρου 5 παρ. 3 και ότι δεν ισχύουν οι περιορισμοί του ειδικού 

πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τον τουρισμό ( 
ΦΕΚ 1138Β 2009) άρθρο 5 παρ. Ε3 περί αποστάσεων από τον αιγιαλό και 



απαγόρευση δόμησης σε υψομετρική στάθμη χαμηλότερη των 2μ (βλ.4.2.2. 
παρ.1). Το εν λόγω ακίνητο έχει τέτοια χαρακτηριστικά (υψόμετρο από την 

θάλασσα όμοιο ή και λιγότερο από αυτή, βάθος γηπέδου περίπου 100μ.) που 
δεν επιτρέπουν την ικανοποίηση του μαθηματικού τύπου Ε1=50+(10–ν) x 5 

=100 και συνεπώς τίθεται αναγκαία η θεραπεία αυτού μέσω εγκεκριμένου 
ΕΣΧΑΔΑ. 
Τα ερωτήματα που τίθενται είναι : 

1.  Αν υπάρχει εγκεκριμένο ΕΣΧΑΔΑ. 
2. Σε περίπτωση ένταξης του ακινήτου στο Ν.3986/2011 και επιλογής 

ανάπτυξης τουριστικών καταλυμάτων, πρέπει να απαντηθεί αν ισχύει η 
πρόβλεψη του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης για τον τουρισμό (ΦΕΚ 1138Β 2009) άρθρο 5 παρ.Ε3 περί 

αποστάσεων από τον αιγιαλό και απαγόρευση δόμησης σε υψομετρική στάθμη 
χαμηλότερη των 2μ. (βλ. 4.2.2 παρ. 1) 

Συνεπώς εάν – δεδομένου του βάθους του ακινήτου των 100μ.- είναι δυνατή 
η χωροθέτηση των υποδομών. 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ Γ 
 

1. Δεν υπάρχει εγκεκριμένο ΕΣΧΑΔΑ ούτε πρόβλεψη για αξιοποίηση του 
ακινήτου μέσω ΕΣΧΑΔΑ. Επίσης το ακίνητο δεν εντάσσεται στις προβλέψεις 

του Ν 4179/ΦΕΚ Α175/8.8.2013. 
2. Για τις χρήσεις γης και τους όρους δόμησης του ακινήτου σας παραπέμπουμε 
στο Τοπογραφικό διάγραμμα που βρίσκεται στο πρόσθετο πληροφοριακό 

υλικό, με την επισήμανση ότι με την 3632/2015 ΣΤΕ (ΟΛΟΜ) απόφαση 
ακυρώθηκε  το ΦΕΚ Β 3155/2013. 

 

 

 

 

 

 


