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«Ποία είναι θ νόμιμθ διαδικαςία αγοράσ ιδιωτικοφ ακινιτου από
Δ.Ε.Υ.Α;»

Κατά τθ γνϊμθ μου προςικει θ εξισ απάντθςθ:

*****
Ι. ΤΝΣΟΜΟ ΙΣΟΡΙΚΟ
Θ Δ.Ε.Υ.Α. προτίκεται να αγοράςει ζνα ιδιωτικό ακίνθτο το οποίο
εφάπτεται με τισ Εγκαταςτάςεισ Επεξεργαςίασ Λυμάτων τθσ (ΕΕΛ) με
ςκοπό να υλοποιθκεί θ επζκταςθ και αναβάκμιςθ των ωσ άνω
εγκαταςτάςεων τθσ (ΕΕΛ).

ΙΙ. ΝΟΜΙΜΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΑΚΙΝΗΣΟΤ ΑΠΟ Δ.Ε.Τ.Α

Α. ΑΠΟΦΑΗ Δ. ΣΗ Δ.Ε.Τ.Α
Σφμφωνα

με

το

άρκρ.

1

ν.

1

1069/1980

ορίηεται

ότι

«Οι Δθμοτικζσ Επιχειριςεισ Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ (Δ.Ε.Υ.Α.)
αποτελοφν νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου τθσ παρ. 4 του άρκρου
252 του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων (ΚΔΚ), όπωσ κυρϊκθκε με το
άρκρο πρϊτο του ν. 3463/2006 (Α` 114) ζχουν κοινωφελι και μθ
κερδοςκοπικό χαρακτιρα και διζπονται από τουσ κανόνεσ τθσ ιδιωτικισ
οικονομίασ, εφόςον δεν ορίηεται διαφορετικά από άλλεσ ειδικζσ
διατάξεισ του παρόντοσ, του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων και του ν.
3852/2010 (Α` 87).»
Περαιτζρω, βάςει του άρκρ. 5 ν. 1069/1980 περί αρμοδιοτιτων Δ.Σ.
διευκρινίηεται ότι
«1. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο διοικεί τθν επιχείρθςθ, διαχειρίηεται τθν
περιουςία και τουσ πόρουσ αυτισ και αποφαςίηει για κάκε κζμα που
αφορά ςτθν επιχείρθςθ, εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά ςτον παρόντα
νόμο.»
Θεμελιϊνεται λοιπόν θ αρμοδιότθτα του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ
Επιχείρθςθσ να λαμβάνει αποφάςεισ ςχετικζσ με κάκε ηιτθμα που
ανακφπτει και αφορά τθν επιχείρθςθ, εκτόσ εάν ορίηεται διαφορετικά.
Εν προκειμζνω, περί αγοράσ ακινιτων, ο ν. 1069/1980 δεν περιζχει
ειδικι ρφκμιςθ για τθν νόμιμθ διαδικαςία τθσ αγοράσ ακινιτου από
Δ.Ε.Υ.Α. Επομζνωσ, κατ. άρκρ. 1 ν. 1069/1980, κα εφαρμοςκοφν
αναλογικά οι ςχετικζσ διατάξεισ του ν. 3463/2006 και 3852/2010.
Συγκεκριμζνα, το άρκρο 191 ν. 3463/2006, όπωσ ζχει τροποποιθκεί με
τθ παρ.12 άρκρου 20 Ν.3731/2008, ορίηεται ότι « "1. Οι διατάξεισ του
άρκρου 186 εφαρμόηονται αναλόγωσ για τθν αγορά ιδιωτικϊν ακινιτων
εκ μζρουσ των Διμων και των Κοινοτιτων. Ειδικά ςτθν περίπτωςθ
αγοράσ ακινιτου, όπου ςφμφωνα με τθν παράγραφο 6 του άρκρου 186
του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων απαιτείται θ εκτίμθςθ τθσ αγοραίασ
αξίασ του από το Σϊμα Ορκωτϊν Εκτιμθτϊν ωσ προχπόκεςθ για τθν
κατάρτιςθ τθσ ςφμβαςθσ μεταβίβαςθσ τθσ κυριότθτασ, το Δθμοτικό ι
Κοινοτικό Συμβοφλιο, με απόφαςθ του που λαμβάνεται με τθν
πλειοψθφία επί του ςυνόλου των μελϊν του, μπορεί να κρίνει ότι το
ακίνθτο αυτό είναι το μόνο κατάλλθλο για τθν εκπλιρωςθ δθμοτικοφ
ι κοινοτικοφ ςκοποφ και να αποφαςίςει τθν απευκείασ αγορά. Όπου,
όμωσ, δεν προβλζπεται θ εκτίμθςθ τθσ αγοραίασ αξίασ του ακινιτου
κατ` άρκρο 186 παρ. 6 του ΔΚΚ, τότε θ κρίςθ περί του ότι το ακίνθτο
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είναι το μόνο κατάλλθλο, κακϊσ και θ απόφαςθ για τθν απευκείασ
αγορά, λαμβάνονται με πλειοψθφία των 2/3 των μελϊν του
Δθμοτικοφ ι Κοινοτικοφ Συμβουλίου."
Όπωσ εμφαίνεται από τθν ωσ άνω διάταξθ, θ αγορά γίνεται καταρχιν
με δθμοπραςία, και κατ’ εξαίρεςθ είναι νόμιμθ θ απευκείασ αγορά,
όταν το ακίνθτο είναι το μόνο κατάλλθλο για τθν εκπλιρωςθ του
επιδιωκόμενου δθμοτικοφ ςκοποφ (αναλογικά για τισ Δ.Ε.Υ.Α., των
ςκοπϊν για τουσ οποίουσ λειτουργεί).
Σθμειωτζον ότι το Σϊμα Ορκωτϊν Εκτιμθτϊν (.Ο.Ε.) που προβλεπόταν
ςτο άρκρ. 15 ν. 820/1978, καταργικθκε από τθν περ. 1 υποπαρ. Γ11 ν.
4125/2013, ςφμφωνα με το οποίο «Όπου ςτθν κείμενθ νομοκεςία,
αναφζρεται το Ειδικό Σϊμα Ορκωτϊν Εκτιμθτϊν (Σ.Ο.Ε.), νοείται εφεξισ
το ςφνολο των πιςτοποιθμζνων εκτιμθτϊν του παρόντοσ νόμου.».
Επομζνωσ όπωσ κακίςταται ςαφζσ το Σ.Ο.Ε. ζχει αντικαταςτακεί από
τουσ Πιςτοποιθμζνουσ Εκτιμθτζσ οι οποίοι αςκοφν πλζον τα κακικοντα
και υπειςζρχονται ςτισ νόμιμεσ αρμοδιότθτεσ του Σ.Ο.Ε.
Τζλοσ, µε το άρκρο 23 παρ. 2 του ν. 2873/2000 (ΦΕΚ Αϋ 265)
προςτζκθκε εδάφιο ςτθν περίπτ. αϋ τθσ παρ. 12 του άρκρου 31 του ν.
2579/1998 ωσ εξισ: «Για τουσ Οργανιςµοφσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ αϋ
και βϋ βακµίδασ (αναλογικά και για τισ Δ.Ε.Υ.Α.) δεν απαιτείται ζκκεςθ
εκτίµθςθσ του Σϊµατοσ Ορκωτϊν Εκτιμθτϊν όταν θ αξία των
μεταβιβαηόμενων ακινιτων δεν υπερβαίνει τα είκοςι εκατομμφρια
(20.000.000) δραχµζσ», ιτοι 58.649,06 €.
Εάν λοιπόν θ αγοραία αξία ςτθν περίπτωςθ τθσ απευκείασ ανάκεςθσ
δεν υπερβαίνει το ποςό των 58.649,06 ευρϊ, τότε θ εκτίμθςθ τθσ αξίασ
του προσ αγορά ακινιτου γίνεται κατ’ ανάλογθ εφαρμογι του άρκρ.
186 παρ. 5 ςφμφωνα με το οποίο «το τίμθμα των ακινιτων τθσ
προθγοφμενθσ παραγράφου κακορίηεται από επιτροπι, που
ςυγκροτείται με απόφαςθ του δθμάρχου ι προζδρου τθσ Κοινότθτασ
και αποτελείται από δφο δθμοτικοφσ ι κοινοτικοφσ ςυμβοφλουσ, που
υποδεικνφονται από το δθμοτικό ι κοινοτικό ςυμβοφλιο και από ζναν
μθχανικό, που ορίηεται από το διμαρχο ι τον πρόεδρο τθσ Κοινότθτασ
και προζρχεται από τθν τεχνικι υπθρεςία του Οργανιςμοφ Τοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ, εφόςον υπάρχει ι αν δεν υπάρχει από τθν Τεχνικι
Υπθρεςία Διμων και Κοινοτιτων (Τ.Υ.Δ.Κ.) ι από άλλθ δθμόςια
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υπθρεςία. Πρόεδροσ τθσ επιτροπισ, ορίηεται ζνασ από τουσ δθμοτικοφσ
ι κοινοτικοφσ ςυμβοφλουσ με τθν απόφαςθ ςυγκρότθςθσ. Με τθν ίδια
απόφαςθ ορίηεται δθμοτικόσ ι κοινοτικόσ υπάλλθλοσ γραμματζασ τθσ
επιτροπισ. Στουσ Οργανιςμοφσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ που λειτουργοφν
τοπικά ςυμβοφλια και πάρεδροι ςτθν επιτροπι μετζχει αντί του
δευτζρου ςυμβοφλου, ο πρόεδροσ του οικείου τοπικοφ ςυμβουλίου ι ο
οικείοσ πάρεδροσ.
Δθλαδι, ςτθν περίπτωςθ τθσ Δ.Ε.Υ.Α., ορίηεται Επιτροπι θ οποία
ςυγκροτείται με απόφαςθ του Προζδρου του Δ.Σ. και αποτελείται από
δφο μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, που υποδεικνφονται από το Δ.Σ.,
και από ζναν μθχανικό που ορίηεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., ο οποίοσ
είτε είναι μθχανικόσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α. ι εάν θ Δ.Ε.Υ.Α. δεν ζχει μθχανικό να
οριςτεί ζνασ μθχανικόσ του Διμου που ορίηεται για το ςκοπό αυτό από
τον Διμαρχο. Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ ορίηεται ζνα από τα μζλθ του
Δ.Σ. με τθν απόφαςθ ςυγκρότθςθσ τθσ επιτροπισ. Με τθν ίδια απόφαςθ
ορίηεται υπάλλθλοσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α. γραμματζασ τθσ επιτροπισ.

Εν προκειμζνω,
Το διοικθτικό ςυμβοφλιο τθσ Δ.Ε.Υ.Α. δφναται να προβεί ςε απευκείασ
αγορά του ακινιτου, αρκεί ςτθν απόφαςθ που κα λάβει, πρζπει να
αιτιολογεί επακριβϊσ και πλιρωσ διευκρινίηοντασ τουσ λόγουσ για
τουσ οποίουσ κρίνει ότι το ςυγκεκριμζνο ακίνθτο είναι το μόνο
κατάλλθλο για τθν εκπλιρωςθ των ςκοπϊν λειτουργίασ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.
Ειδικότερα, το παρόν ιδιωτικό ακίνθτο εφάπτεται με τισ Εγκαταςτάςεισ
Επεξεργαςίασ λυμάτων που διατθρεί θ Δ.Ε.Υ.Α. και επομζνωσ είναι
πράγματι το μόνο κατάλλθλο προσ τθν επίτευξθ του ςκοποφ να
υλοποιθκεί δθλαδι θ επζκταςθ και αναβάκμιςθ των ωσ άνω
εγκαταςτάςεων τθσ (ΕΕΛ), κακότι είναι όμορο ςτισ υπάρχουςεσ
εγκαταςτάςεισ και με τθν αγορά του αυτζσ κα επεκτακοφν.
Εάν θ αξία του ακινιτου δεν υπερβαίνει το ποςό των 58.649,0 ευρϊ
τότε ακολουκείται θ ωσ άνω διαδικαςία για τθν εκτίμθςθ.
Εάν θ αξία υπερβαίνει το ποςό των 58.649,06 ευρϊ, τότε ςε αυτι τθν
περίπτωςθ απαιτείται ζκκεςθ Πιςτοποιθμζνου Εκτιμθτι (πρϊθν Σ.Ο.Ε).
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Επί του ηθτιματοσ εάν είναι δεςμευτικι για το Δ.Σ. θ εκτίμθςθ τθσ
αγοραίασ αξίασ του ακινιτου από τον Πιςτοποιθμζνο Εκτιμθτι (πρϊθν
Σ.Ο.Ε) όταν θ αξία του ακινιτου υπερβαίνει τισ 58.649,06 ευρϊ ζχω να
παρατθριςω τα κάτωκι:
Ζνα εξαιρετικά ειδικό ηιτθμα που ζχει απαςχολιςει επί πολλοφ τα
αρμόδια όργανα και το Ελεγκτικό Συνζδριο είναι το ηιτθμα τθσ
δεςμευτικότθτασ ι μθ τθσ εκτίμθςθσ του .Ο.Ε (νυν Πιςτοποιθμζνοσ
Εκτιμθτισ).
Μνθμονεφοντασ τθν υπ’ αρίκμ. 16/2010 Πράξθ του VII Τμιματοσ του
Ελεγκτικοφ Συνεδρίου, ζχουν διατυπωκεί δφο εκ διαμζτρου αντίκετεσ
απόψεισ επί του ηθτιματοσ.
Θ πρϊτθ, θ οποία είναι και θ πλειοψθφοφςα, τάςςεται υπζρ τθσ
δεςμευτικότθτασ τθσ εκτίμθςθσ με τθν αιτιολογία ότι «Από τισ
παραπάνω διατάξεισ προκφπτει ότι ςε περίπτωςθ αγοράσ ιδιωτικοφ
ακινιτου από Διμο, όταν θ αξία αυτοφ υπερβαίνει το ποςό των
58.694,06 ευρϊ, απαιτείται θ προθγοφμενθ εκτίμθςθ από το Σϊμα
Ορκωτϊν Εκτιμθτϊν τθσ αγοραίασ αξίασ του, προκειμζνου να
καταρτιςτεί θ ςχετικι ςφμβαςθ μεταβίβαςθσ τθσ κυριότθτασ. Η ςχετικι
νομοκετικι πρόβλεψθ ςκοπεί ςτθ μείηονα διαςφάλιςθ των
ςυμφερόντων του Διμου, λαμβανομζνων υπόψθ τθσ άρτιασ
επιςτθμονικισ κατάρτιςθσ και ιδιαίτερθσ εμπειρίασ των μελϊν του
Σ.Ο.Ε., οι οποίεσ διαςφαλίηουν το αντικειμενικό και ζγκυρο
περιεχόμενο τθσ ςχετικισ εκτίμθςθσ. Με δεδομζνο επιπλζον και το
γεγονόσ ότι θ εκτίμθςθ τθσ αξίασ των ακινιτων από το Σ.Ο.Ε. γίνεται
κατόπιν εξζταςθσ του ςυνόλου των ςτοιχείων που αφοροφν τθν
πραγματικι κατάςταςθ, τα ειδικά χαρακτθριςτικά και τισ
πολεοδομικζσ δυνατότθτεσ εκάςτου, κακϊσ και με τθ ςυνεκτίμθςθ
ςυγκριτικϊν ςτοιχείων τθσ τοπικισ κτθματαγοράσ, χρθςιμοποιείται δε
κατά τθ μελζτθ θ επιςτθμονικϊσ προβλεπόμενθ μεκοδολογία, το
Δθμοτικό Συμβοφλιο δεν μπορεί κατά τθν αλθκι ζννοια του νόμου να
αποφαςίςει τθν καταβολι μεγαλφτερου τιμιματοσ (βλ. και Πράξεισ VII
Τμιματοσ 54/2009, 247/2007)..»
Θ δεφτερθ άποψθ που διετυπϊκθ ερείδεται ςτθν Εγκφκλιο υπ’αρίκμ
19/2001 του Τπουργείου Εςωτερικϊν, κατά τθν οποία θ εκτίμθςθ του
Σ.Ο.Ε. «ζχει γνωμοδοτικό και όχι δεςμευτικό χαρακτιρα», και
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επομζνωσ ο Διμοσ δεν δεςμεφεται από τθν εκτίμθςθ του Σϊματοσ. Θ
άποψθ αυτι όμωσ εν τζλει δεν επικράτθςε ενϊ προκρίκθκε θ πρϊτθ
άποψθ περί δεςμευτικότθτασ τθσ εκτίμθςθσ.
Επομζνωσ, εφόςον θ αξία του ακινιτου που προκυμοποιείται να
αγοράςει θ Δ.Ε.Υ.Α. υπερβαίνει το ποςό των 58.649,06 ευρϊ, τότε θ
εκτίμθςθ τθσ αγοραίασ αξίασ από τον Πιςτοποιθμζνο Εκτιμθτι είναι
δεςμευτικι για το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Επιχείρθςθσ και δεν
μπορεί να αποφαςίςει τίμθμα μεγαλφτερο από αυτό που ορίςτθκε
από τον Πιςτοποιθμζνο Εκτιμθτι. Είναι όμωσ νόμιμθ απόφαςθ του
Δ.. που κα κακορίηει τίμθμα μικρότερο τθσ αξίασ που όριςε ο
εκτιμθτισ, εφόςον ςυμφωνιςει ο πωλθτισ.
Τζλοσ, θ ςχετικι απόφαςθ περί αγοράσ ακινιτου λαμβάνεται με τθν
πλειοψθφία του ςυνόλου των μελϊν του Διοικθτικοφ υμβουλίου,
κατ’αναλογικι εφαρμογι τθσ διάταξθ του άρκρ. 191 ν. 3463/2006,
όπωσ ζχει τροποποιθκεί με τθ παρ.12 άρκρου 20 Ν.3731/2008.
υγκεφαλαιωτικά, απαιτείται ςε πρϊτο ςτάδιο:
α) απόφαςθ του Δ.Σ. για τθν αγορά του ακινιτου (κατ’ αναλογικι
εφαρμογι του άρκρ. 191 ν. 3463/2006)
β) θ αγορά μπορεί να γίνει με απευκείασ ανάκεςθ αρκεί να
αιτιολογείται επαρκϊσ θ μοναδικότθτα και καταλλθλότθτα του
ςχετικοφ ακινιτου (άρκρ. 191 ν. 3463/2006)
γ) εάν θ αξία του ακινιτου υπερβαίνει το ποςό των 58.649,06 ευρϊ, θ
εκτίμθςθ Πιςτοποιθμζνου Εκτιμθτι (πρϊθν Σ.Ο.Ε.) είναι
δεςμευτικι για το Δ.Σ. ( ΕΣ Πράξθ 16/2010 Τμιμα VII)
δ) θ ωσ άνω απόφαςθ λαμβάνεται με τθν απόλυτθ πλειοψθφία του
ςυνόλου των μελϊν του Δ.Σ. ( άρκρ. 191 ν. 3463/2006)
ε) το Δ.Σ. πρζπει να κακορίςει τθν αξία του ακινιτου ςφμφωνα με τθν
εκτίμθςθ του εκτιμθτι
ςτ) το Δ.Σ. μπορεί φςτερα από διαπραγμάτευςθ να κακορίςει
μικρότερθ αξία απ’ αυτιν του εκτιμθτι εφόςον τοφτο αποδζχεται
ο πωλθτισ
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Β. ΑΠΟΣΟΛΗ ΑΠΟΦΑΗ Δ.. ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΣΗ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΝΟΜΙΜΟΣΗΣΑ
Αφοφ περατωκεί θ ωσ άνω νόμιμθ διαδικαςία λιψθσ απόφαςθσ από το
Διοικθτικό Συμβοφλιο, αυτι αποςτζλλεται υποχρεωτικά για ζλεγχο
νομιμότθτασ κατ’ άρκρ. 225 ν.3852/2010, όπωσ ζχει τροποιθκεί και
ιςχφει με το άρκρ. 7 ν. 4257/2014, και άρκρ. 10 παρ. 5 ν. 4071/2012,
ςφμφωνα με το οποίο «Επίςθσ, αποςτζλλονται προσ ζλεγχο
νομιμότθτασ οι αποφάςεισ των κοινωφελϊν επιχειριςεων, των Δ.Ε.Υ.Α.
και των μονομετοχικϊν ανωνφμων εταιρειϊν Ο.Τ.Α. που αφοροφν: α)
αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου, β) εκποίθςθ παγίων περιουςιακϊν
ςτοιχείων και γ) λιψθ δανείων.»
......
«Ειδικά, ςε ό,τι αφορά τισ Δ.Ε.Υ.Α., εκτόσ από τισ παραπάνω αποφάςεισ,
αποςτζλλονται επιπλζον προσ ζλεγχο νομιμότθτασ οι αποφάςεισ
εκείνεσ που αφοροφν: α) τθν ψιφιςθ του προχπολογιςμοφ τθσ
επιχείρθςθσ και του τεχνικοφ προγράμματοσ ζργων, κακϊσ και κάκε
τροποποίθςθ τουσ, β) τθν αγορά και εκποίθςθ ακινιτων κτθμάτων, γ)
τθν επιβάρυνςθ των ακινιτων τθσ επιχείρθςθσ με εμπράγματα
δικαιϊματα και δ) τισ μελζτεσ, τα ζργα και τισ προμικειεσ.»
Κατ’ άρκρ. 238 ν. 3852/2010 ορίηεται ότι «Μζχρι τθν ζναρξθ
λειτουργίασ τθσ Αυτοτελοφσ Υπθρεςίασ Εποπτείασ Ο.Τ.Α. ο ζλεγχοσ
νομιμότθτασ των πράξεων κατά τα άρκρα 225, 226 και 227 του
παρόντοσ αςκείται από τον Γενικό Γραμματζα τθσ οικείασ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ...»
Κατ’ άρκρ. 28Α ν. 4325/2015 «Ο Συντονιςτισ Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ εκπροςωπεί τθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ και προΐςταται
των υπθρεςιϊν και των υπαλλιλων αυτισ. Κατευκφνει, ςυντονίηει,
εποπτεφει και ελζγχει τθ δράςθ των υπθρεςιϊν και των υπαλλιλων τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ. Αςκεί τισ αρμοδιότθτεσ που αςκοφςε ο
Γενικόσ Γραμματζασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ι ο Γενικόσ
Γραμματζασ τθσ Περιφζρειασ, κακϊσ και κάκε άλλθ αρμοδιότθτα που
απονζμεται ςε αυτόν ι ςε υπθρεςία τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
βάςει νόμου. Είναι πεικαρχικϊσ προϊςτάμενοσ των υπαλλιλων τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ και μπορεί να επιβάλει τθν ποινι του
προςτίμου ζωσ και τισ αποδοχζσ δφο μθνϊν.”
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Όπωσ ςυνάγεται θ ςχετικι απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ
Δ.Ε.Υ.Α. αποςτζλλεται υποχρεωτικά για ζλεγχο νομιμότθτασ ςτον
οικείο υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, και δθ Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδοσ και Ιονίου.

Γ. ΤΜΒΟΛΑΙΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΙΑ- ΜΕΣΑΓΡΑΦΗ ΤΜΒΟΛΑΙΟΤ
Μετά τθν ζγκριςθ τθσ απόφαςθσ του Δ.Σ. από τον Συντονιςτι, θ Δ.Ε.Υ.Α.
κα προχωριςει ςε ςφναψθ και υπογραφι ςυμβολαίου
αγοραπωλθςίασ με τον ιδιοκτιτθ του ακινιτου, όπου θ Δ.Ε.Υ.Α. κα
καταβάλλει το τίμθμα τθσ αγοραίασ αξίασ του ακινιτου και ο ιδιοκτιτθσ
κα μεταβιβάςει ςε αυτιν τθν κυριότθτα, ελεφκερθ από τυχόν
εμπράγματα βάρθ ι δικαιϊματα τρίτων. Σε τελικό ςτάδιο το ςυμβόλαιο
αγοραπωλθςίασ κα μεταγραφεί ςτο οικείο Υποκθκοφυλακείο. Στο
ςυμβόλαιο αγοραπωλθςίασ κα πρζπει να λθφκοφν υπόψιν θ απόφαςθ
του Δ.Σ. τθσ Δ.Ε.Υ.Α. και θ εγκριτικι απόφαςθ του Συντονιςτι
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ. Εξυπακοφεται ότι πριν τθν υπογραφι του
ςυμβολαίου αγοραπωλθςίασ κα πρζπει θ Δ.Ε.Υ.Α. για του πλθρεξουςίου
δικθγόρου τθσ να προβεί ςε ζλεγχο τίτλων του προσ πϊλθςθ ακινιτου.

Ακινα, 13/07/2018,
Ο γνωμοδοτϊν δικθγόροσ,
Νομικόσ Σφμβουλοσ τθσ Ε.Δ.Ε.Υ.Α,
Πάνοσ Ηυγοφρθσ

8

