
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                 Μέγαρα 24-7-2017 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ                  Αριθ.Πρωτ.:12353 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
 
 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ- 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
 

Ο Δήμαρχος   Μεγαρέων 
Διακηρύσσει  ότι, 

 

Έχοντας υπόψη:  

Α) Το άρθρο 3 του το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)  

Β) Το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)  

Γ) Το άρθρο 72 το Ν.3852/2010   

Δ) Την υπ’ αριθμ.  105/2017  Απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου 

για   Πολιτιστικές Δραστηριότητες του Δήμου Μεγαρέων . 

Ε) Την υπ’αριθμ. 428 /2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί διάθεσης πίστωσης & 

έγκριση της δαπάνης για την μίσθωση ακινήτου για  Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Δραστηριότητες 

του Δήμου  Μεγαρέων . 
Ζ) Την υπ’ αριθ. 2/2017 περί συγκρότησης επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για την εκποίηση ή 
εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων (άρθρο. 1 παρ. 1 του ΠΔ 270/81) 

Εκτίθεται σε μειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η μίσθωση από το Δήμο κατάλληλου 

οικήματος ωφέλιμης επιφάνειας 130m2 – 140m2 , το οποίο θα χρησιμεύσει για πολιτιστικές 

εκδηλώσεις - δραστηριότητες του Δήμου και για διάρκεια μίσθωσης τουλάχιστον δέκα  (10) 

ετών  

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που είναι ιδιοκτήτες ακινήτων καταλλήλων για τον ανωτέρω 

σκοπό να υποβάλλουν στον Δήμο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημέρα 

δημοσίευσης, ήτοι μέχρι και τις 29-8-2017,  έγγραφες προσφορές εκδήλωσης ενδιαφέροντος   

με την προσκόμιση των τίτλων ιδιοκτησίας , άδειας οικοδομής και πρόσφατους 

λογαριασμούς κοινής ωφέλειας. Οι τίτλοι ιδιοκτησίας των ακινήτων θα πρέπει να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά μεταγραφής, βαρών, διεκδικήσεων και κατασχέσεων, 

καθώς και Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων διακηρύξεως και αποδέχεται 

πλήρως και ανεπιφύλακτα αυτούς,  στο Δημαρχείο Μεγάρων στην κα Ελένη Κόμπουλη (τηλ. 

2296081632). 

 Το προς μίσθωση οίκημα θα πρέπει να είναι ισόγειο, να ευρίσκεται εντός σχεδίου πόλεως 

Μεγάρων, στο κέντρο των Μεγάρων μεταξύ των οδών 28ης Οκτωβρίου – Δ.Μπερδελή – 

Ξενοφώντος – Μινώας – 28ης Οκτωβρίου. Να διαθέτει ή να είναι πλησίον αυτού χώρος 

στάθμευσης αυτοκινήτων για να εξυπηρετεί τους επισκέπτες του Πολιτιστικού Κέντρου. Να είναι 

εφοδιασμένο με πλήρες δίκτυο υδρεύσεως, φωτισμού και αποχετεύσεως. Να είναι στατικά 

ασφαλές και να έχει ωφέλιμη επιφάνεια 130m2 – 140m2  περίπου. 
 
 

 
 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων 
 
 
 
 

Γρηγόριος Ι. Σταμούλης 
                                                          
 


