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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ

ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟ ΤΝΔΕΜΟ
ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ
ΕΔΡΑ: Άντερςεν 6 και Μωραΐτθ 90, 115 25 Ακινα
τθλ.: 213 214 8 300, Fax: 210 6777238

Δ/ΝΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
Πλθροφορίεσ: Γιάννθσ Χουντισ
Σθλ.: 213 214 8 413 - Fax: 210 67 77 238
e-mail: hountis@edsna.gr

A N A K O I Ν Ω  Η
------------------------O Ειδικόσ Διαβακμιδικόσ φνδεςμοσ Νομοφ Αττικισ (ΕΔΝΑ) Νομικό Πρόςωπο Δθμόςιου
Δικαίου – ΟΣΑ που εδρεφει ςτθν Ακινα (οδόσ Άντερςεν 6 και Μωραϊτθ 90 - ΣΚ 11525),
Θζτει υπόψθ κάκε ενδιαφερόμενου τα εξισ:
ε υλοποίθςθ των οριηόμενων ςτθν Προγραμματικι φμβαςθ που ςυνιψε με τουσ Διμουσ
Μαρκόπουλου Μεςογαίασ, Ραφινασ – Πικερμίου, Παιανίασ και πάτων - Αρτζμιδοσ για τθν
καταςκευι και λειτουργία Μονάδασ Κομποςτοποίθςθσ Προδιαλεγμζνων Βιοαποβλιτων που
παράγονται ςτα διοικθτικά τουσ όρια, προτίθεται να αγοράςει εδαφική ζκταςη εντόσ των
διοικητικϊν ορίων του Δήμου Μαρκόπουλου με τισ παρακάτω ειδικότερεσ προβλζψεισ:
1. Εντόσ του οικοπζδου κα οικοδομθκεί και λειτουργιςει κλειςτι βιομθχανικι μονάδα
επιφανείασ 12.000,00 Μ2, θ οποία κα υποδζχεται τα προδιαλεγμζνα, μζςω Δικτφου
Διαλογισ ςτθν Πθγι, Βιοαπόβλθτα (υπολείμματα κουηίνασ, πράςινα απορρίμματα
κιπων και δθμοτικοφ πραςίνου) τα προερχόμενα από τα νοικοκυριά, τισ
επιχειριςεισ εςτίαςθσ, τα δθμοτικά καταςτιματα – εγκαταςτάςεισ και ενδεχομζνωσ
άλλουσ παραγωγοφσ αυτοφ του είδουσ των αποβλιτων, των ςυνεργαηόμενων
Διμων, κα τα επεξεργάηεται εντόσ κλειςτϊν εγκαταςτάςεων και κα παράγει
υψθλισ ποιότθτασ εδαφοβελτιωτικά υλικά με ευρωπαϊκι περιβαλλοντικι
πιςτοποίθςθ.
2. Η απαιτοφμενθ ζκταςθ του οικοπζδου ανζρχεται ςτα 40.000,00 Μ2 (τετραγωνικά
μζτρα).
3. Σα προςφερόμενα γιπεδα κα πρζπει, ςε κάκε περίπτωςθ :
i. να βρίςκονται ςε περιοχζσ που είναι επιτρεπτι βιομθχανικι χριςθ,
ςφμφωνα με τα ειδικότερον οριηόμενα ςτο ΦΕΚ 199Δ/06 Μαρτίου 2003, με
προτιμθτζα τθν περιοχι Βιομθχανικοφ Πάρκου Μαρκόπουλου (ΦΕΚ 210 Δ
/2000).
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ii. να μθν ανικουν ςε περιοχζσ ιδιαίτερου φυςικοφ κάλλουσ ι
προςτατευόμενεσ περιοχζσ (υγροβιότοποι, κεςμοκετθμζνεσ ηϊνεσ
προςταςίασ κλπ), ι ςε περιοχζσ που ζχουν χαρακτθριςτεί αρχαιολογικοί
χϊροι.
iii. να ζχουν εξαςφαλιςμζνθ οδικι πρόςβαςθ και να ικανοποιοφν τισ, από τισ
ιςχφουςεσ πολεοδομικζσ διατάξεισ προχποκζςεισ δόμθςθσ τθσ ανωτζρω
αναφερόμενθσ εγκατάςταςθσ.
Οι ενδιαφερόμενοι ςτα ςτοιχεία που κα αποςτείλουν ςτον ΕΔΝΑ κα περιλάβουν κατ’
ελάχιςτον:
Α. Σα ςτοιχεία των ιδιοκτθτϊν ι αντιπροςϊπων τουσ και κυρίωσ
ονοματεπϊνυμο, τθλζφωνο και διεφκυνςθ ταχυδρομικισ ι /και θλεκτρονικισ
επικοινωνίασ,
B. Οι Κωδικοί Αρικμοί Εκνικοφ Κτθματολογίου (Κ.Α.Ε.Κ.) για όλα τα (ι το)
προςφερόμενα γιπεδα.
Β. Σοπογραφικό διάγραμμα ςε οποιαδιποτε κλίμακα ι/και απόςπαςμα από
Google earth ςτο οποίο κα πρζπει να φαίνονται – αναγράφονται οι όροι
δόμθςθσ τθσ περιοχισ που ανικει το γιπεδο και οι τυχόν επιμζρουσ ιδιοκτθςίεσ
με το εμβαδόν εκάςτθσ,
Γ. Η ηθτοφμενθ τιμι ςε ευρϊ (€),
Δ. Συχόν υπάρχουςεσ δεςμεφςεισ (περιβαλλοντικζσ και άλλεσ) για το οικόπεδο.

Οι φάκελοι εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ κα είναι κλειςτοί, κα απευκφνονται ςτον:
«ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟ ΤΝΔΕΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ (ΕΔΝΑ)
ΑΝΣΕΡΕΝ 6 ΑΘΗΝΑ ΣΚ 11525
ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΤ ΣΟ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟ ΑΣΣΙΚΗ»
και κα υποβλθκοφν ςτο Κεντρικό Πρωτόκολλο του ΕΔΝΑ (Άντερςεν 6 & Μωραϊτθ 90, Ακινα) μζχρι
και τθν Πζμπτθ 31 Ιανουαρίου 2019.

Η Πρόεδροσ του ΕΔΝΑ

ΡΕΝΑ ΔΟΤΡΟΤ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΣΣΙΚΗ
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