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ΠΔΡΙΛΗΨΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΣΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΜΔΒΑ ΓΗΜΟΤ ΡΑΦΗΝΑ-

ΠΙΚΔΡΜΙΟΤ ΚΑΙ ΟΜΟΡΩΝ ΓΗΜΩΝ 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΔΓΝΑ 

Γ ν ω σ τ ο π ο ι  ε ί   ό τ ι : 

 

Πξνθεξύζζεη δεκόζηα, κεηνδνηηθή, πξνθνξηθή δεκνπξαζία γηα ηελ 

αγνξά αθηλήηνπ γηα ηε δεκηνπξγία ΜΔΒΑ Γήκνπ Ραθήλαο Πηθεξκίνπ θαη 

Όκνξωλ Γήκωλ.  

Σν πξνζθεξόκελν αθίλεην ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δεκηνπξγία 

Μνλάδαο Δπεμεξγαζίαο Βηναπνβιήηωλ Γήκνπ Ραθήλαο Πηθεξκίνπ θαη 

Όκνξωλ Γήκωλ γηα ηε δηαρείξηζε ηωλ πξνδηαιεγκέλωλ βηναπνβιήηωλ ηωλ 

Γήκωλ Μαξθνπνύινπ Μεζνγαίαο, Ραθήλαο Πηθεξκίνπ, πάηωλ Αξηέκηδαο 

θαη Παηαλίαο, ζύκθωλα κε όζα εηδηθόηεξα πξνβιέπνληαη ζηε κε αξ. πξωη. 

3152/4.3.2021 Πξνγξακκαηηθή ύκβαζε ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ Ν. 3852/2010 

αλάκεζα ζηνπο αλωηέξω Γήκνπο θαη ηνλ ΔΓΝΑ. 

Η δηαδηθαζία ζα δηεμαρζεί ζε δύν θάζεηο. ηελ Α’ θάζε ζα ππνβιεζνύλ 

γξαπηέο πξνζθνξέο Δθδήιωζεο Δλδηαθέξνληνο εληόο πξνζεζκίαο είθνζη 

(20) εκεξώλ από ηε δεκνζίεπζε ηεο Γηαθήξπμεο θαη κέρξη ηελ 27.9.2021, 

εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 14:00, πξνζθνκίδνληαο ηα απαηηνύκελα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηε δηαθήξπμε. Η αξκόδηα 

Δπηηξνπή Καηαιιειόηεηαο ηνπ ΠΓ 270/1981 ζα ειέγμεη ηηο ππνβιεζείζεο 

πξνζθνξέο θαη όζεο θξηζνύλ θαηάιιειεο, ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηε Β’ θάζε 

ηεο δηαδηθαζίαο, δειαδή ζηε δηεμαγωγή ηεο δεκνπξαζίαο ζε εκέξα θαη ώξα 
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πνπ ζα νξηζηεί κεηά από Πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΔΓΝΑ. Κξηηήξην 

αλάζεζεο ηεο δεκνπξαζίαο είλαη ε ρακειόηεξε πλνιηθή Πξνζθνξά 

ζύκθωλα κε ηνλ καζεκαηηθό ηύπν ηεο δηαθήξπμεο. 

Σν αθίλεην ζα πξέπεη κεηαμύ άιιωλ λα βξίζθεηαη εληόο ηωλ δηνηθεηηθώλ 

νξίωλ ηνπ Γήκνπ Ραθήλαο Πηθεξκίνπ, λα έρεη επαξθή έθηαζε γηα ηελ 

ρωξνζέηεζε Μνλάδαο Δπεμεξγαζίαο Βηναπνβιήηωλ: 20 - 25 ζηξέκκαηα θαη 

λα βξίζθεηαη εληόο επηηξεπόκελεο ζεζκνζεηεκέλεο ρξήζεο γεο γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε ΜΔΒΑ. 

Η αλώηαηε πξνζθεξόκελε ηηκή δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ην πνζόλ 

ηωλ 7.050.000 €. Πξνζθνξά πνπ ππεξβαίλεη ην ωο άλω πνζόλ 

απνξξίπηεηαη ωο απαξάδεθηε. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε Β’ θάζε ηεο 

δεκνπξαζίαο απαηηείηαη ε πξνζθόκηζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο πνζνύ 20.000 

€. 

Σν πξνζθεξόκελν αθίλεην πξέπεη λα αλήθεη, θαηά ηελ εκέξα ππνβνιήο 

ηεο πξνζθνξάο, θαηά πιήξε θπξηόηεηα, λνκή θαη θαηνρή ζηνλ ζπκκεηέρνληα 

ζην δηαγωληζκό. Σν αθίλεην πξέπεη, θαηά ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηνπ 

ζπκβνιαίνπ αγνξαπωιεζίαο θαη θαηά ηελ εκέξα κεηαγξαθήο ζην 

ππνζεθνθπιαθείν λα είλαη ειεύζεξν κηζζώζεωο ή ρξεζηδαλείνπ λα είλαη 

ειεύζεξν παληόο πξαγκαηηθνύ ή λνκηθνύ ειαηηώκαηνο, βάξνπο, ρξένπο, 

θιεξνλνκηθνύ ή άιινπ δηθαηώκαηνο, δηεθδίθεζεο, ξπκνηνκίαο, 

απαιινηξίωζεο, ακθηζβήηεζεο, ππνζήθεο θαη πξνζεκείωζεο ππνζήθεο. 

Δπίζεο, θαηά ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηνπ ζπκβνιαίνπ αγνξαπωιεζίαο δελ 

ζα πξέπεη γηα ην πξνζθεξόκελν αθίλεην, λα νθείινληαη θόξνη δεκόζηνη ή 

δεκνηηθνί ή απνδεκηώζεηο ή λα ππάξρνπλ πνιενδνκηθέο εθθξεκόηεηεο.  

Σν πιήξεο θείκελν ηεο δηαθήξπμεο είλαη αλεξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

ΔΓΝΑ θαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεωλ ηνπ ΔΓΝΑ. Πιεξνθνξίεο δίλνληαη 

από ηε Γ.λζε Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ 213 214 8330. 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΔΓΝΑ 

 

ΒΑΙΛΔΙΟ ΚΟΚΚΑΛΗ 
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