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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

(του ΠΔ 270/1981) 

 

 



 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) 

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ  

«ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΟΤΑ)» – 

«ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)» 

 

‘Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις των άρθρων 225 – 247 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α 133/19.07.2018) 

«Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - 

Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της 

οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα 

«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης 

και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη 

και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την 

πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και 

άλλες διατάξεις». 

2. Το Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ Α 129/23.7.2021) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη 

διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την 

τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 

94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο 

οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά 

προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - 

πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις». 

3. Την ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/90439/1846 (ΦΕΚ B 4514/30.09.2021) «Μέτρα και όροι για 

την υγειονομική ταφή των αποβλήτων σε εναρμόνιση με τις διατάξεις της 

οδηγίας 99/31/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 1999 «περί υγειονομικής 

ταφής των αποβλήτων», όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία (ΕΕ) 2018/850 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018». 
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4. Την ΚΥΑ 114218/1997 (ΦΕΚ Β 1016/17.11.1997). 

5. Το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων 2020-2030 (ΦΕΚ Α 185/29.09.2020. 

6. Το ΦΕΚ Β΄ 3196/5.10.2016, όπου δημοσιεύθηκε η με αριθ. 

44014/4028/15.09.2016 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης - Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία κυρώθηκε η με 

αριθ. 62/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας 

Κρήτης σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 35 του Ν. 4042/2012, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του Ν. 4342/2015, περί έγκρισης του 

Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων της Περιφέρειας Κρήτης 

(ΠΕΣΔΑΚ) 2016 [ΑΔΑ:7ΧΑΚ7ΛΚ-ΣΒΓ]. 

7. Το Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου 

Χανίων (αρ. αποφ. ΔΣ Χανίων 235/2016), όπως αυτό ενσωματώθηκε στο 

Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κρήτης (ΠΕΣΔΑΚ) 

[ΑΔΑ:7ΧΑΚ7ΛΚ-ΣΒΓ]. 

8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ Α` 77/30.3.81) «Περί καθορισμού των 

οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι` εκποίησιν 

ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων». 

9. Τις διατάξεις της παραγράφου Γ «Ρυθμίσεις για την παροχή εκτιμητικών 

υπηρεσιών» του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α 107/9.5.2013). 

10. Την υπ’ αριθ. 04/24-01-2022 (ΑΔΑ: ΨΠΟ1ΟΡ26-ΒΚΚ) απόφαση του Δ.Σ. της 

ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ), με την οποία αποφασίστηκε η διεξαγωγή διαδικασίας 

δημοπράτησης για την αγορά ακινήτου-ων προκειμένου να κατασκευαστεί και 

να λειτουργήσει Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) και με την οποία 

καθορίστηκαν οι όροι της Διακήρυξης δημοπρασίας. 

11. Τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2022 στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση 

ποσού 50.000,00 € σε βάρος του Κ.Α 110110 με τίτλο «Διαμόρφωση Γης ΣΜΑ». 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ: 

 

Δημοπρασία για την Αγορά ακινήτου για τη δημιουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης 

Απορριμμάτων (ΣΜΑ), προς εξυπηρέτηση των Δήμων Χανίων και Πλατανιά, με τους 

κάτωθι όρους: 
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Άρθρο 1ο 

Η δημοπρασία θα είναι ανοιχτή, φανερή, προφορική και μειοδοτική για την αγορά 

κατάλληλου ακινήτου/-ων (γεωτεμαχίου/-ων) προκειμένου να δημιουργηθεί και να 

λειτουργήσει σ’ αυτό Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων. 

 

Άρθρο 2ο 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 Υ.Α. (ΦΕΚ Β 2471/10.08.2016) 

«Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη 

δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και 

υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 

209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» ο ΣΜΑ κατατάσσεται στην 4η 

Ομάδα με α/α 7β: «Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών – Εγκαταστάσεις 

μεταφόρτωσης (ΣΜΑ) στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων συμπεριλαμβανομένων 

και των σύμμεικτων». Για ημερήσια ποσότητα εισερχομένων στερεών μη 

επικίνδυνων αποβλήτων συμπεριλαμβανομένων και των σύμμεικτων ίση ή 

μεγαλύτερη από 100t/ημέρα κατατάσσεται στην Υποκατηγορία Α2. Δεδομένης της 

κατάταξης αυτής, το έργο υπάγεται σε καθεστώς γνωστοποίησης λειτουργίας 

σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 7 της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ 11936/836/2019 

«Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την εγκατάσταση και τη 

λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών» 

(ΦΕΚ Β 436/14-2-2019) και απαιτείται διαδικασία έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 

(ΑΕΠΟ) σύμφωνα με άρθρο 4 του Ν. 4014/2011 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει.  

 

Α. Επομένως, υπό την προϋπόθεση μεταφόρτωσης απορριμμάτων ημερήσιας 

ποσότητας ίσης ή άνω των 100t/ημ., για τα προσφερόμενα προς αγορά ακίνητα 

(γεωτεμάχια) πρέπει απαραίτητα να πληρούνται σωρευτικά, επί ποινή αποκλεισμού, 

τα ακόλουθα κριτήρια: 

1. Τα προσφερόμενα προς αγορά ακίνητα είτε θα πρέπει να βρίσκονται σε περιοχή 

όπου επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία ΣΜΑ είτε σε περιοχή όπου δεν 

υπάρχει συμβατότητα με τις θεσμοθετημένες χρήσεις γης ή δεν υπάρχουν 

θεσμοθετημένες χρήσεις γης αλλά πληρούνται οι προϋποθέσεις εγκατάστασης 
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δραστηριότητας ΣΜΑ της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ 11936/836/2019 «Καθορισμός διαδικασίας 

και δικαιολογητικών για την εγκατάσταση και τη λειτουργία έργων και 

δραστηριοτήτων Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών» (ΦΕΚ Β 436/14.2.2019) 

όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ 

50844/2992/2020 (ΦΕΚ Β 2316/15.6.2020). 

2. Τα ακίνητα θα πρέπει να απέχουν ελάχιστη απόσταση 500μ από τα όρια 

οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων, όπως τα όρια τους έχουν καθοριστεί με ισχύουσα 

διοικητική πράξη και τήρηση απόστασης 500μ από οικισμούς προϋφιστάμενους του 

1923 [Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ 50844/2992/2020 (ΦΕΚ Β 2316/15.6.2020)] εκτός αν 

άλλως ορίζεται από ειδικότερες διατάξεις. Η χωροθέτηση οφείλει να λαμβάνει 

υπόψη όχι μόνο την ισχύουσα οικιστική διάταξη αλλά και τις προβλεπόμενες 

θεσμοθετημένες επεκτάσεις των οικισμών, το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) και 

τις Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ).  

3. Θα γίνονται δεκτά μόνο τα γεωτεμάχια που απέχουν κατ' ελάχιστο απόσταση 

500μ από τα κυριότερα μνημεία αρχαιολογικού / πολιτιστικού ενδιαφέροντος 

σύμφωνα με την εν ισχύ Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) 

του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) 

Περιφέρειας Κρήτης εκτός αν άλλως υπάρχει θετική γνώμη εγκατάστασης ΣΜΑ από 

την αρμόδια υπηρεσία ενδιαφέροντος και παράλληλα η γνωμοδότηση αυτή έχει γίνει 

αποδεκτή από την αδειοδοτούσα αρχή του άρθρου 3 της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ 

11936/836/2019 (ΦΕΚ Β 436/14-2-2019). Αποκλείονται όσα ακίνητα βρίσκονται εντός 

κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων (θεσμοθετημένα όρια αρχαιολογικών περιοχών 

– Ζώνη Α΄).  

4. Τα προσφερόμενα προς αγορά γεωτεμάχια δεν πρέπει να βρίσκονται σε 

απόσταση μικρότερη των 500μ από περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλους από ζώνες 

προστασίας RAMSAR, NATURA (N.2742/99), Εθνικά Πάρκα (Ν.1650/86), Εθνικοί 

Δρυμοί (Ν.996/71), Αισθητικά Δάση (Ν.996/71), Διατηρητέα μνημεία της φύσης 

(Ν.996/71) κ.α. και γενικότερα σε προστατευόμενες περιοχές ή σε περιοχές με ειδικές 

χρήσεις εκτός και αν η χωροθέτηση ΣΜΑ δεν απαγορεύεται από το ειδικό καθεστώς 

που τις διέπει και μετά από θετική γνωμοδότηση από την αδειοδοτούσα αρχή του 

άρθρου 3 της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ 11936/836/2019 (ΦΕΚ Β 436/14-2-2019).  
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5. Ακίνητα εντός περιοχών χαρακτηρισμένων ως δάση σύμφωνα με την παρ. 1 του 

άρθρ. 3 του Ν. 998/1979 απορρίπτονται. Για τη χωροθέτηση ΣΜΑ εντός δασικών 

εκτάσεων ισχύουν οι περιορισμοί των διατάξεων του άρθρ. 53 του Ν. 998/1979 ως 

ισχύει.  

6. Δεν θα γίνονται δεκτά γεωτεμάχια εντός εκτάσεων γης υψηλής παραγωγικότητας 

εκτός αν άλλως υπάρχει θετική γνώμη εγκατάστασης ΣΜΑ από την αρμόδια υπηρεσία 

ενδιαφέροντος και παράλληλα η γνωμοδότηση αυτή έχει γίνει αποδεκτή από την 

αδειοδοτούσα αρχή του άρθρου 3 της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ 11936/836/2019 (ΦΕΚ Β 

436/14-2-2019). 

7. Απορριπτέα είναι επίσης τα γεωτεμάχια: 

 σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο της πόλης ή του οικισμού, 

 σε παραχωρημένους σε δημόσια κοινή χρήση χώρους, 

 σε δημόσιο κτήμα, 

 σε περιοχές που υπόκεινται σε περιορισμούς για την προστασία της εναέριας 

κυκλοφορίας εκτός αν συνοδεύονται από σχετική έγκριση της υπηρεσίας 

Πολιτικής Αεροπορίας, 

 εντός απόστασης μικρότερης ή ίσης των 25μ εφόσον πρόκειται για γραμμή 

μεταφοράς υψηλής τάσης 400kV ή απόστασης μικρότερης ή ίσης των 20μ για 

γραμμή μεταφοράς υψηλής τάσης 66 ή 150 kV εκατέρωθεν του άξονα 

διέλευσης και καθ' όλο το μήκος της εκτός αν συνοδεύεται από έγκριση 

Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας κατά το άρθρο 118 του 

Ν.4495/2017. 

8. Γεωτεμάχια που τμήμα τους βρίσκεται παρά το όριο των διεθνών, εθνικών, 

επαρχιακών ή δημοτικών ή κοινοτικών οδών, εντός ζώνης διάστασης ποσοστού 50% 

των οριζόμενων από τη νομοθεσία περί μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής 

συγκοινωνίας, θα εξετάζονται κατά περίπτωση από την οικεία Επιτροπή 

καταμέτρησης και εκτίμησης ακινήτων ως προς την καταλληλότητά τους σε σχέση με 

την εναπομείνουσα ωφέλιμη επιφάνειά τους. 

9. Θα γίνονται δεκτά μόνο τα γεωτεμάχια που απέχουν κατ' ελάχιστο απόσταση 

500μ από τον αιγιαλό, τον παλαιό αιγιαλό, την όχθη, την παλαιά όχθη, τη ζώνη 

παραλίας, την παρόχθια ζώνη και την ακτογραμμή. Η εν λόγω απόσταση λαμβάνεται 
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οριζοντιογραφικά. Στις περιπτώσεις που η μορφολογία του αναγλύφου στη ζώνη 

πλησίον των παραπάνω αναφερόμενων περιοχών δημιουργεί προϋποθέσεις για 

ασφαλή χωροθέτηση χωρίς την πρόκληση οπτικών, περιβαλλοντικών αλλά και 

λειτουργικών κ.α. οχλήσεων μπορεί κατά περίπτωση να επιτρέπεται η χωροθέτηση 

ΣΜΑ σε οριζοντιογραφική απόσταση μικρότερη των 500μ μετά από σχετική θετική 

γνωμοδότηση από την αδειοδοτούσα αρχή του άρθρου 3 της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ 

11936/836/2019 (ΦΕΚ Β 436/14-2-2019). 

10. Τα προσφερόμενα προς αγορά ακίνητα δεν επιτρέπεται να βρίσκονται πλησίον 

σε υδατορέματα. Στην περίπτωση ύπαρξης υδατορεμάτων πλησίων των ακινήτων 

πρέπει να έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες και να τηρούνται οι 

προβλεπόμενες αποστάσεις του Ν. 4258/2014 «Διαδικασία Οριοθέτησης και 

ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 94/14.4.2014). 

11. Γεωτεμάχια εντός ζώνης 1000μ από τα όρια υδάτινων αποδεκτών (φυσικών και 

τεχνητών), από έργα υδροληψίας πόσιμου ύδατος από υπόγειους υδροφορείς, από 

λίμνες, λιμνοδεξαμενές και από θέσεις φραγμάτων απορρίπτονται. Στις περιπτώσεις 

που η μορφολογία του αναγλύφου της περιοχής δημιουργεί προϋποθέσεις για 

ασφαλή χωροθέτηση χωρίς την πρόκληση οπτικών, περιβαλλοντικών αλλά και 

λειτουργικών κ.α. οχλήσεων μπορεί κατά περίπτωση να επιτρέπεται η χωροθέτηση 

ΣΜΑ σε οριζοντιογραφική απόσταση μικρότερη των 1000μ μετά από θετική 

γνωμοδότηση της εκάστοτε αρμόδιας υπηρεσίας και παράλληλα η γνωμοδότηση 

αυτή έχει γίνει αποδεκτή από την αδειοδοτούσα αρχή του άρθρου 3 της ΥΑ 

ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ 11936/836/2019 (ΦΕΚ Β 436/14-2-2019) 

12. Τα ακίνητα θα πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον 500μ από τα όρια 

περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί ως Αναπτυγμένες Τουριστικά Περιοχές (Α1) του 

ΕΠΧΣΑΑ για τον Τουρισμό (ΦΕΚ 3155/Β/13). Που έχουν οριοθετηθεί ως Περιοχές 

Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ) του άρθρ. 29 ν. 2545/1997. Που 

έχουν εγκριθεί ΕΣΧΑΣΕ με τις διατάξεις του ν. 4179/13 για την ανάπτυξη τουριστικών 

δραστηριοτήτων. Σε περιοχές που έχουν εγκριθεί Ζώνες Προστασία ή Χρήσεων Γης 

(όπως ΖΟΕ, ΣΧΟΟΑΠ, ΓΠΣ, Λατομικές Ζώνες, Χώροι Εξορύξεως Ορυκτών, Ζώνες 

Αρχαιολογικών Χώρων κ.λπ.), μπορεί να χωροθετηθεί ΣΜΑ μόνο αν αυτό είναι 

επιτρεπτό από τις ειδικές ρυθμίσεις που έχουν θεσπιστεί σ’ αυτές.  
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Β. Ως επιπλέον κριτήρια για την επιλογή το ακίνητο πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, 

να πληροί επιπλέον τις εξής προϋποθέσεις:  

i. Να βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της Δ.Ε. Ελευθερίου Βενιζέλου ή 

της Δ.Ε. Θερίσου ή της Δ.Ε. Σούδας. 

ii. Να έχει έκταση τουλάχιστον δέκα (10) στρέμματα και να είναι ενιαίο ή αν 

πρόκειται για όμορα ακίνητα του ιδίου ή διαφορετικών ιδιοκτητών, αυτά να 

αποτελούν ενιαία έκταση η οποία θα είναι τουλάχιστον δέκα (10) στρέμματα.  

iii. Να βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από κεντρικούς οδικούς άξονες. 

iv. Να είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, με ευκολία σύνδεσης στα δίκτυα κοινής 

ωφέλειας (ρεύματος, νερού και τηλεπικοινωνιών). 

v. Να έχει ή να προβλέπεται πρόσωπο σε οδό, επαρκούς πλάτους (τουλάχιστον 

5,5 μ.),  ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτό φορτηγών αυτοκινήτων 

και τράκτορα και να επιτρέπεται η κυκλοφοριακή σύνδεση (είσοδος/έξοδος 

οχημάτων) του γεωτεμαχίου με την οδό σύμφωνα με το ΒΔ 456/1970 «Περί 

όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων 

προ πρατηρίων κειμένων εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και κωμών 

ή εκτός κατοικημένων εν γένει περιοχών και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως 

εγκαταστάσεων μετά των οδών», όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 118/2006 και 

την Εγκύκλιο 11/2007, για τις εκτός σχεδίου περιοχές. 

vi. Να είναι στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή αυτού που το 

προσφέρει ή σε περίπτωση που ανήκει εξ’ αδιαιρέτου σε περισσότερους κατά 

συγκυριότητα, συννομή και συγκατοχή, η προσφορά να γίνεται από όλους 

τους συνιδιοκτήτες. Γίνονται δεκτά και περισσότερα του ενός ακίνητα, καθώς 

και ακίνητα δύο ή και περισσότερων ιδιοκτητών, που πληρούν όλες τις 

προδιαγραφές της διακήρυξης, με την προϋπόθεση αυτά να δημιουργούν 

ενιαία εδαφική έκταση. Στην περίπτωση αυτή, υποβάλλεται κοινή αίτηση 

συμμετοχής– δήλωση προσφοράς όλων των ιδιοκτητών, η οποία πρέπει να 

συνοδεύεται από ενιαίο τοπογραφικό διάγραμμα (ή απόσπασμα 

κτηματολογίου) ή από τα επιμέρους τοπογραφικά των ακινήτων, τα οποία θα 

πρέπει να αποτυπώνουν με σαφήνεια του ιδιοκτήτες των όμορων ακινήτων.  
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vii. Κατά την ημέρα υπογραφής του Συμβολαίου αγοράς και 

μεταγραφής/καταχώρησης αυτού στο αρμόδιο 

Υποθηκοφυλακείο/Κτηματολογικό Γραφείο, να είναι ελεύθερο κάθε 

πραγματικού ή νομικού βάρους γενικά, χρέους, υποθήκης, προσημείωσης, 

κατάσχεσης συντηρητικής ή αναγκαστικής, προικώου και κληρονομιών 

δικαίου, δουλείας, οποιασδήποτε διεκδίκησης, μίσθωσης, δικαιώματος 

τρίτου (νομικού ή πραγματικού ελαττώματος), εκκίνησης τρίτου, εισφορών, 

φόρων και τελών δημοσίων και δημοτικών οποιωνδήποτε, απαλλοτρίωσης, 

αποζημίωσης από οποιαδήποτε αιτία και γενικά ελεύθερου κάθε φιλονικίας, 

διένεξης ή έριδας με όλα τα συμπαρομαρτούντα των προσωπικών και 

πραγματικών και των συναφών με αυτά αγωγών. 

viii. Να μην έχει μεγάλες κλίσεις εδάφους, οι οποίες να είναι αποτρεπτικές για την 

διαμόρφωση του χώρου ως ΣΜΑ. 

ix. Να είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση, δηλαδή την εγκατάσταση 

και λειτουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων. 

 

Άρθρο 3ο 

Η δημοπρασία διεξάγεται σε δύο φάσεις, ως εξής: 

 

Α. Πρόσκληση - Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος:  

Καλούμε όσους επιθυμούν να πάρουν μέρος στην δημοπρασία, να καταθέσουν 

έγγραφη αίτηση συμμετοχής - δήλωση προσφοράς και πώλησης (πρόταση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος) του ακινήτου, στο πρωτόκολλο της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) και 

στη διεύθυνση: οδός Γρηγορίου Ε΄ αρ. 50 (4ος όροφος), Τ.Κ. 73135, Χανιά, Δήμου 

Χανίων. Η αίτηση συμμετοχής – δήλωση προσφοράς υποβάλλεται εντός προθεσμίας 

είκοσι (20) ημερών από της τελευταίας δημοσιεύσεως, με επιμέλεια του Προέδρου, 

της διακήρυξης του Δ.Σ. Η συμμετοχή στη δημοπρασία συνεπάγεται την πλήρη και 

ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων της διακήρυξης.  

Μαζί με την αίτηση συμμετοχής – δήλωση προσφοράς, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να 

προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού κατά την πρώτη φάση της δημοπρασίας, 

κυρίως φάκελο ο οποίος θα περιέχει: 
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1. Αίτηση συμμετοχής – δήλωση προσφοράς, με θεωρημένο το γνήσιο της 

υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται από τον προσφέροντα ή τους προσφέροντες 

σε περίπτωση συνιδιοκτησίας ή κοινής προσφοράς περισσότερων του ενός ακινήτων, 

το δικαίωμα καθενός επί της προς πώληση εκτάσεως και η αποδοχή, πλήρως και 

ανεπιφυλάκτως, των όρων της διακήρυξης. Στην εν λόγω αίτηση συμμετοχής - 

δήλωση προσφοράς θα αναφέρονται για κάθε προσφέροντα ονοματεπώνυμο, 

στοιχεία ταυτότητας, τηλέφωνο, διεύθυνση, στοιχεία ακινήτου και τυχόν 

συνιδιοκτητών, τοποθεσία ακινήτου και εμβαδόν, χωρίς αναφορά στην αξία του. 

2. Νομιμοποιητικά έγραφα ιδιοκτησίας σε απλά αντίγραφα: 

i. Τίτλοι ιδιοκτησίας του ακινήτου (όπου η περιγραφή του ακινήτου θα πρέπει να 

συμπίπτει με την αποτύπωση στο τοπογραφικό διάγραμμα που ζητείται 

παρακάτω υπό στοιχείο 4.δ) του παρόντος άρθρου) και πιστοποιητικό 

μεταγραφής τους και  

ii. Αντίγραφο του τελευταίου Ε9 του ιδιοκτήτη και  

iii. Αντίγραφο Κτηματολογικού Φύλλου και Απόσπασμα Κτηματολογικού 

διαγράμματος από το αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο, όπου υφίσταται, εφόσον 

στην περιοχή υπάρχει κτηματολόγιο.  

3. α) Φορολογική ενημερότητα για κάθε προσφέροντα σε ισχύ και 

β) Ασφαλιστική Ενημερότητα από τον φορέα υπαγωγής του προσφέροντα και 

γ) Βεβαίωση ΤΑΠ, όπου χορηγείται και 

δ) Δημοτική Ενημερότητα του οικείου Δήμου για κάθε προσφέροντα και 

ε) Πιστοποιητικό της Φορολογικής Διοίκησης για κάθε προσφέροντα, με το οποίο 

πιστοποιείται ότι το προσφερόμενο απ’ αυτόν ακίνητο περιλαμβάνεται στη δήλωση 

Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων, καθώς και ότι ο φορολογούμενος - προσφέρων 

έχει καταβάλει, ή νόμιμα απαλλαγεί από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για το συγκεκριμένο ακίνητο 

και έχει καταβάλει τις ληξιπρόθεσμες δόσεις, έχει ρυθμίσει ή έχει νόμιμα απαλλαγεί 

από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα υπόλοιπα ακίνητα, για τα οποία είναι υπόχρεος για τα πέντε 

(5) προηγούμενα της μεταβίβασης έτη. Τα στοιχεία του προσφερόμενου ακινήτου 

στο εν λόγω πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ πρέπει να μην αποκλίνουν από τους τίτλους κτήσης 

και τα λοιπά προσκομιζόμενα αποδεικτικά έγγραφα του προσφέροντος.  

4. Φάκελο τεχνικής προσφοράς ο οποίος περιλαμβάνει:  
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α) Τεχνική Έκθεση στην οποία θα περιγράφεται λεπτομερώς η επιφάνεια, το 

εμβαδόν, η θέση και τα λοιπά χαρακτηριστικά της εκτάσεως καθώς και τα πλήρη 

στοιχεία του ιδιοκτήτη της (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, τηλέφωνο, στοιχεία τυχόν 

συνιδιοκτητών κ.λ.π.)  

β) Υπεύθυνη δήλωση, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να 

δηλώνεται από τον προσφέροντα: ι) ότι, κατά την ημέρα υπογραφής του Συμβολαίου 

αγοράς και μεταγραφής αυτού στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο/Κτηματολογικό 

Γραφείο, το ακίνητο ιδιοκτησίας του θα είναι ελεύθερο κάθε πραγματικού ή νομικού 

βάρους γενικά, χρέους, υποθήκης, προσημείωσης, κατάσχεσης συντηρητικής ή 

αναγκαστικής, προικώου και κληρονομιών δικαίου, δουλείας, οποιασδήποτε 

διεκδίκησης, μίσθωσης, δικαιώματος τρίτου (νομικού ή πραγματικού ελαττώματος), 

εκκίνησης τρίτου, εισφορών, φόρων και τελών δημοσίων και δημοτικών 

οποιωνδήποτε, απαλλοτρίωσης, αποζημίωσης από οποιαδήποτε αιτία και γενικά 

ελεύθερου κάθε φιλονικίας, διένεξης ή έριδας με όλα τα συμπαρομαρτούντα των 

προσωπικών και πραγματικών και των συναφών με αυτά αγωγών και ιι) ότι το 

ακίνητο ιδιοκτησίας του, πληροί τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.  

γ) Βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. ότι δεν έχει κοινοποιηθεί εκχώρηση ή επίσχεση της εκτάσεως.  

δ) Πρόσφατο τοπογραφικό διάγραμμα ιδιοκτησιών και ευρύτερης περιοχής, 

συνταγμένο από ιδιώτη μηχανικό, με συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87 και σύμφωνα με 

τις ισχύουσες προδιαγραφές σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων και τα 

οριζόμενα στο Ν. 651/1977. Σε περίπτωση κοινής προσφοράς περισσότερων του ενός 

ακινήτων που δημιουργούν ενιαία εδαφική έκταση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 

παρ. Β) στοιχ. vi., υποβάλλεται είτε ενιαίο τοπογραφικό διάγραμμα είτε τα επιμέρους 

τοπογραφικά των αποτελούντων την ενιαία προσφερόμενη εδαφική έκταση 

ακινήτων, τα οποία θα πρέπει να αποτυπώνουν με σαφήνεια του ιδιοκτήτες των 

όμορων ακινήτων.  

ε) Βεβαίωση του Δασαρχείου για τον χαρακτήρα της έκτασης. 

ζ) i) Πιστοποιητικό μεταγραφής. 

ii) Πιστοποιητικό ιδιοκτησίας. 

iii) Πιστοποιητικό βαρών (ήτοι κάθε βάρους, γενικά, χρέους, υποθήκης, 

προσημείωσης υποθήκης, κατάσχεσης συντηρητικής ή αναγκαστικής, προικώου και 

κληρονομικού δικαίου, δουλείας). 
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iv) Πιστοποιητικό (μη) διεκδικήσεων, δικαιώματος τρίτου, απαλλοτρίωσης, 

αποζημίωσης από οποιαδήποτε αιτία και γενικά ελεύθερου κάθε φιλονικίας, 

διένεξης ή έριδας με όλα τα συμπαρομαρτούντα δικαιώματα των προσωπικών και 

πραγματικών και των συναφών με αυτά αγωγών, από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο 

ή κτηματολογικό γραφείο.  

Μπορούν όλα τα ανωτέρω να δηλώνονται σε ένα πιστοποιητικό.  

η) Φύλλο υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου από Δημόσιο Φορέα 

(ΔΟΥ, Συμβολαιογράφο κτλ).  

θ) Βεβαίωση μηχανικού του άρθρου 83 του Ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία 

του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 167/3.11.2017). 

ι) Βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια ΥΔΟΜ Χανίων συνοδευόμενη από το 

τοπογραφικό που υποβλήθηκε για την έκδοσή της. 

κ) Βεβαίωση ελάχιστης απόστασης 500μ από τα όρια οικισμών κάτω των 2000 

κατοίκων, από οικισμούς προϋφιστάμενους του 1923, από πολεοδομημένες περιοχές 

και εγκεκριμένα σχέδια πόλεως και από θεσμοθετημένες επεκτάσεις προβλεπόμενες 

από εν ισχύ χωροταξικό σχεδιασμό. 

λ) Θετική γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ 

Χανίων (ΠΕΧΩΠ) για εγκατάσταση ΣΜΑ εντός του γεωτεμαχίου όπως αυτό 

αποτυπώνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα (ή εντός του ενιαίου τοπογραφικού 

διαγράμματος των επί μέρους ακινήτων σε περίπτωση συνένωσης πολλών 

ιδιοκτησιών). 

μ) Θετική γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων για εγκατάσταση ΣΜΑ 

πλησίον αρχαιολογικού χώρου ή πολιτιστικού μνημείου. 

ν) Θετική γνωμοδότηση εγκατάστασης ΣΜΑ από τη Διεύθυνση Υδάτων της Α.Δ. 

Κρήτης σε περίπτωση προσφερόμενου ακινήτου εντός απόστασης των 1000μ από 

έργο υδροληψίας. 

ξ) Βεβαίωση χωροθέτησης ΣΜΑ του άρθρου 78 παρ. 2 του Ν. 4442/2016 «Νέο 

θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ Α 230/07.12.2016) από την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή. 

o) Σε περίπτωση ύπαρξης απαλλοτρίωσης, θεώρηση αυτής από τον αρμόδιο φορέα. 
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Στη συνέχεια οι ανωτέρω αιτήσεις συμμετοχής - δηλώσεις προσφοράς (προτάσεις 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος) αποστέλλονται στην Επιτροπή καταμέτρησης και 

εκτίμησης ακινήτων, η οποία και με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας 

των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν αυτά πληρούν τους όρους της 

παρούσας διακήρυξης.  

Η επιτροπή γνωμοδοτεί και επί της καταλληλόλητας εκάστου ακινήτου. Τα κριτήρια 

επιλογής αφορούν την έκταση και τη θέση του ακινήτου, την καταλληλόλητα των 

γεωλογικών σχηματισμών, τη μορφολογία του εδάφους, τις υδρογεωλογικές 

συνθήκες της περιοχής, τη χωροθέτηση του σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων 

σε σχέση με άλλες κοινωνικές δραστηριότητες, αλλά και τις προοπτικές ανάπτυξης 

της περιοχής, οικιστικής, οικονομικής, κοινωνικής κ.λπ. Η επιτροπή επίσης εκτιμά την 

αγοραία αξία των προσφερόμενων εκτάσεων. Για τα ανωτέρω συντάσσει σχετική 

έκθεση εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως όλων των απαραίτητων για την κρίση 

τους εγγράφων – μελετών - κριτηρίων και προσφορών.  

Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.  

Η έκθεση αξιολόγησης μαζί με τις προσφορές ενδιαφέροντος, αποστέλλονται με 

ευθύνη του Προέδρου της Επιτροπής στη ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ), η οποία την κοινοποιεί 

σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον. 

 

Β. Διενέργεια δημοπρασίας:  

Στη συνέχεια, στη δεύτερη φάση της δημοπρασίας, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ορίζει ημέρα 

και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος 

σε αυτήν, μόνο εκείνοι των οποίων οι εκτάσεις κρίθηκαν κατάλληλες κατά τη 

διαδικασία της πρώτης φάσης.  

Η δημοπρασία είναι φανερή, προφορική, μειοδοτική ενώπιον της Επιτροπής 

Διαγωνισμού (δημοπρασίας). Διενεργείται με κατάθεση οικονομικών προσφορών 

(τιμή πώλησης) ανά τετραγωνικό μέτρο επιφανείας των προσφερόμενων ακινήτων, 

κατ’ αλφαβητική σειρά εκφωνήσεως, στην επιτροπή διαγωνισμού (άρθρο 1 του ΠΔ 

270/1981). Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό, το οποίο, 

μετά τη λήξη δημοπρασίας, υπογράφεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού 

(δημοπρασίας) και από τον τελευταίο μειοδότη.  

Αν οι μειοδότες είναι πολλοί υπογράφονται από όλους.  
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Αν κάποιος συμμετέχει στη δημοπρασία για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το 

δηλώσει στην Επιτροπή Διαγωνισμού πριν την έναρξη της δημοπρασίας, 

προσκομίζοντας επίσημο αντίγραφο ειδικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.  

Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε μειοδότη και η δέσμευση αυτή 

μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και επιβαρύνει 

οριστικά τον τελευταίο μειοδότη. Ως τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας ορίζεται η 

χαμηλότερη προσφορά, όπως υποβάλλεται στην παρούσα φάση.  

Ως κριτήριο κατακύρωσης της δημοπρασίας ορίζεται η οικονομικότερη προσφορά 

(τιμή πώλησης ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας προσφερόμενου ακινήτου). 

Δικαίωμα κατάθεσης μειοδοτικής προσφοράς και αντιπροσφορών έχουν όλοι οι 

συμμετέχοντες. Η διαδικασία λήγει μετά το πέρας της προκαθορισμένης ώρας 

διενέργειας της δημοπρασίας. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί εφόσον 

συνεχίζεται η κατάθεση προσφορών. Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται να 

υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας, διαφορετικά η ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) θα 

αξιώσει αποζημίωσή του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 197 και 198 του 

Αστικού Κώδικα.  

Τα πρακτικά της δημοπρασίας εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΔΙΣΑ 

Α.Ε. (ΟΤΑ). Από το ίδιο όργανο κατακυρώνεται το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας.  

Αν κατά την διαδικασία εκτίμησης της επιτροπής και σύμφωνα με τις αντικειμενικές 

αξίες, προκύπτει αξία του προσφερόμενου/-ων ακινήτου/ακινήτων άνω του ποσού 

των (58.694,05) €, και κυρίως πριν την κατάρτιση της σύμβασης απαιτείται εκτίμηση 

της αγοραίας αξίας από πιστοποιημένο εκτιμητή του Ν 4152/2013, ο οποίος θα 

οριστεί αρμοδίως και θα είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Πιστοποιημένων 

Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών . 

 

Άρθρο 4ο 

Η υποβολή προσφορών κατά κανένα τρόπο δεν δημιουργεί οποιαδήποτε υποχρέωση 

ή ανάληψη δέσμευσης από την πλευρά της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία διατηρεί το 

δικαίωμα να μην αναθέσει τη σύμβαση, να ματαιώσει, να αναβάλλει ή να 

επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς να φέρει καμία ευθύνη για την περίπτωση 

ακύρωσης του διαγωνισμού και χωρίς καμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή 

αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους Προσφέροντες. Τα παραπάνω ισχύουν ιδίως 
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όταν το προσφερόμενο προς πώληση ακίνητο δεν πληροί τους όρους της παρούσας 

Διακήρυξης.  

 

Άρθρο 5ο 

Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση 

των πρακτικών της δημοπρασίας και τη μη κατακύρωση του αποτελέσματος από το 

Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) ή από τη μη έγκριση κατόπιν ελέγχου 

νομιμότητας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ή σε περίπτωση 

απορριπτικού προσυμβατικού ελέγχου από τον Επίτροπο ή το Ελεγκτικό Συνέδριο. 

 

Άρθρο 6ο 

Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, 

που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής 

περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να 

προσέλθει για την σύνταξη και υπογραφή συμβολαιογραφικού προσυμφώνου, 

άλλως κηρύσσεται έκπτωτος και ενεργείται αναπλειστηριασμός εις βάρος του, 

ευθυνόμενος για το μεγαλύτερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από 

αυτό της προηγούμενης. Στη συνέχεια, μετά την κατάρτιση του ως άνω 

προσυμφώνου και αφού έχουν ολοκληρωθεί όλες οι προβλεπόμενες στο νόμο 

διαδικασίες – προεργασίες που απαιτούνται για την κατάρτιση του οριστικού 

Συμβολαίου αγοράς και μεταγραφής/καταχώρησης αυτού στο αρμόδιο 

Υποθηκοφυλακείο/ Κτηματολογικό Γραφείο, θα συνταχθεί η σχετική 

συμβολαιογραφική πράξη για την αγορά και μεταβίβαση της κυριότητας του 

προσφερόμενου ακινήτου. 

 

Άρθρο 7ο 

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Προέδρου του Δ.Σ. τουλάχιστον είκοσι 

ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής 

στον πίνακα ανακοινώσεων της έδρας της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ). Επίσης, περίληψη 

Διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  
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Άρθρο 8ο 

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από το Δ.Σ. της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) εάν δεν 

παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν μειοδότης.  

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. όταν:  

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο ή την αρμόδια 

υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης κατά την άσκηση του ελέγχου 

νομιμότητας ή την αρμόδια υπηρεσία του Επιτρόπου ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

κατά την άσκηση του προσυμβατικού ελέγχου, είτε λόγω ασύμφορου του 

επιτευχθέντος αποτελέσματος είτε λόγω σφάλματος στη διενέργεια της 

δημοπρασίας, 

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος μειοδότης αρνείται να 

υπογράψει τα πρακτικά, ή το συμβολαιογραφικό προσύμφωνο ή συμβόλαιο 

σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον 

τελευταίο μειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας 

αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή του 

συμβολαιογραφικού προσυμφώνου ή συμβολαίου.  

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου 

μειοδότη, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου 

κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του διοικητικού 

συμβουλίου.  

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του 

Προέδρου του Δ.Σ., αναφερόμενη στους όρους της πρώτης διακήρυξης σύμφωνα με 

τις ισχύουσες διατάξεις και όπως ορίζει το Π.Δ. 270/1981. Η επανάληψη της 

δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την 

προηγούμενη δημοπρασία.  

Άρθρο 9ο 

Κατά τη σύνταξη της οικείας συμβολαιογραφικής οριστικής πράξης αγοράς και 

μεταβίβασης του ακινήτου, θα πρέπει να προσκομιστούν από τον τελευταίο 

μειοδότη επικαιροποιημένα τα κατωτέρω απαραίτητα πιστοποιητικά, ήτοι: 

α) Φορολογική ενημερότητα για κάθε προσφέροντα σε ισχύ, 

β) Ασφαλιστική Ενημερότητα από τον φορέα υπαγωγής του προσφέροντα σε ισχύ, 

γ) Βεβαίωση ΤΑΠ, όπου χορηγείται, 
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δ) Δημοτική Ενημερότητα του οικείου Δήμου για κάθε προσφέροντα, 

ε) Πιστοποιητικό της Φορολογικής Διοίκησης για κάθε προσφέροντα, με το οποίο 

πιστοποιείται ότι το προσφερόμενο απ’ αυτόν ακίνητο περιλαμβάνεται στη δήλωση 

Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων, καθώς και ότι ο φορολογούμενος - προσφέρων 

έχει καταβάλει, ή νόμιμα απαλλαγεί από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για το συγκεκριμένο ακίνητο 

και έχει καταβάλει τις ληξιπρόθεσμες δόσεις, έχει ρυθμίσει ή έχει νόμιμα απαλλαγεί 

από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα υπόλοιπα ακίνητα, για τα οποία είναι υπόχρεος για τα πέντε 

(5) προηγούμενα της μεταβίβασης έτη. Τα στοιχεία του προσφερόμενου ακινήτου 

στο εν λόγω  πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ πρέπει να μην αποκλίνουν από τους τίτλους 

κτήσης και τα λοιπά προσκομιζόμενα αποδεικτικά έγγραφα του προσφέροντος, 

στ) Πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από το οικείο Υποθηκοφυλακείο ή 

Κτηματολογικό Γραφείο, από το οποίο να προκύπτει ότι το προσφερόμενο ακίνητο 

είναι ελεύθερο βαρών (ήτοι κάθε βάρους, γενικά, χρέους, υποθήκης, προσημείωσης 

υποθήκης, κατάσχεσης συντηρητικής ή αναγκαστικής, προικώου και κληρονομικού 

δικαίου, δουλείας) και λοιπών διεκδικήσεων, δικαιώματος τρίτου (νομικού ή 

πραγματικού ελαττώματος), εκνίκησης τρίτου, εισφορών, φόρων και τελών 

δημοσίων και δημοτικών οποιωνδήποτε, απαλλοτρίωσης, αποζημίωσης από 

οποιαδήποτε αιτία και γενικά ελεύθερου κάθε φιλονικίας, διένεξης ή έριδας με όλα 

τα συμπαρομαρτούντα δικαιώματα των προσωπικών και πραγματικών και των 

συναφών με αυτά αγωγών, 

ζ) Βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. ότι δεν έχει κοινοποιηθεί εκχώρηση ή επίσχεση της εκτάσεως. 

Οι πράξεις σύνταξης της οικείας συμβολαιογραφικής οριστικής πράξης αγοράς και 

μεταβίβασης του ακινήτου και κάθε άλλη απαραίτητη ενέργεια για την αγορά και 

μεταβίβαση του ακινήτου θα γίνουν από συμβολαιογράφο, ο οποίος θα οριστεί 

αρμοδίως από τη ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ).  

Τα έξοδα μεταβίβασης του ακινήτου βαρύνουν τον αγοραστή. 

 

 

 

 

 

 



18 

 

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται στη Γραμματεία της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε (ΟΤΑ), 

τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 08.30 – 15.00, στο τηλέφωνο 28210 

91888, email: dedisa@dedisa.gr. 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 

Μιχάλης Τσουπάκης 


