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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ 

 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) 

 

Ταχ. Δ/νση: Γρηγορίου Ε’ 50 

Τ.Κ. – Πόλη: 73135, Χανιά 

Τηλέφωνο:  28210 91888 

email:           dedisa@dedisa.gr  

Fax:               28210 83400 

Ιστότοπος:   www.dedisa.gr 

 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. 

(ΟΤΑ) 

ΣΥΜΒΑΣΗ:  ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ 

ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)  

Κ.Α 110110 με τίτλο 

«Διαμόρφωση Γης ΣΜΑ» 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 
02/2022 

 

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

 

Τρίτη 26/04/2022 και ώρα 14.30 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

(ΣΜΑ) 

(Π.Δ. 270/1981) 

 

 

ΧΑΝΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022 
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Η ΔΕΔΙΣΑ A.E. (OTA) διεξάγει διαδικασία δημοπράτησης για την αγορά ακινήτου-ων προκειμένου να 

κατασκευαστεί και να λειτουργήσει Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) και ειδικότερα: 

 

Αναθέτουσα Αρχή 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ). 

 

Αντικείμενο 

ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ). 

 

Συνοπτική περιγραφή 

Δημοπρασία για την αγορά ακινήτου για τη δημιουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων 

(ΣΜΑ), προς εξυπηρέτηση των Δήμων Χανίων και Πλατανιά, με τους όρους που αναλυτικά 

παρατίθενται στη Διακήρυξη. 

 

Χρηματοδότηση 

Φορέας χρηματοδότησης είναι η ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ). Η σχετική δαπάνη βαρύνει την με Κ.Α 110110 

και με τίτλο «Διαμόρφωση Γης ΣΜΑ» σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 

2022 του Φορέα. 

 

Τρόπος δημοπράτησης - Κριτήριο κατακύρωσης 

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. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις, ως εξής:  

Α. Πρόσκληση - Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

Β. Διενέργεια δημοπρασίας 

όπως αναλυτικά περιγράφεται στη Διακήρυξη. 

Ως κριτήριο κατακύρωσης της δημοπρασίας ορίζεται η οικονομικότερη προσφορά (τιμή πώλησης 

ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας προσφερόμενου ακινήτου). 

 

Διάθεση των έγγραφων στοιχείων της δημοπρασίας 

Τα έγγραφα της δημοπρασίας θα είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν 

πρόσβαση στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.dedisa.gr/category/diakurikseis-

diagwnismwn/  
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Τρόπος υποβολής προσφορών 

Όσοι επιθυμούν να πάρουν μέρος στην δημοπρασία, πρέπει 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. 73100, 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 τα αναλυτικώς αναφερόμενα στη Διακήρυξη. 

 

Εγγυήσεις συμμετοχής 

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής. 

 

Παροχή πληροφοριών 

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. 

 

Δημοσιότητα 

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί τουλάχιστον είκοσι ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας 

με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων της έδρας της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ). Η 

παρούσα περίληψη Διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) και στη 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) 

 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΟΥΠΑΚΗΣ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗ 
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