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ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ
ΓΙΑ ΣΗΝ «Εκμίζθωζη ακινήηοσ Άλζοσς Θεόγνιδος, ζηην θέζη Κοσρκούρι Δήμοσ Μεγαρέων (Ο.Σ. 337)»
Ο Δήκαξρνο
Έρνληαο
1.
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3.
4.
5.
6.
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Μεγαξέσλ

ππόςε:
Σν αξ 72 ηνπ Ν. 3852/2010
Tν αξ. 1 Π.Δ. 270/81 (Φ.Ε.Κ. Α΄77/30-03-81)
Σν αξ. 192 ηνπ Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006)
Tελ αξηζ. 42/7-6-2021 απόθαζε ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Μεγάξσλ «Πεξί εθκίζζσζεο αθηλήηνπ-ηζόγεηνπ
θαηαζηήκαηνο Άιζνπο Θεόγληδνο, ζηελ ζέζε Κνπξθνύξη Δήκνπ Μεγαξέσλ (Ο.Σ. 337)».
Σελ από 7506/20-5-2021 Σερληθή Έθζεζε ηεο Δ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Δήκνπ Μεγαξέσλ.
Σν 1937/28-1-2021 έγγξαθν ηεο Δ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Δήκνπ Μεγαξέσλ πεξί θαζνξηζκνύ ρξήζεο
γήο.
Σελ ππαγσγή ηνπ αθηλήηνπ ζην Ν .4495/2017 «Πεξί ξύζκηζεο απζαηξέησλ».
Σελ 11582/27-07-2021, (1) κία Έθζεζε Εθηίκεζεο ηεο Επηηξνπήο Καζνξηζκνύ Σηκήκαηνο Εθπνηνπκέλσλ
Αθηλήησλ ηνπ Δήκνπ Μεγαξέσλ
Σν από 14-10-2021 Πξαθηηθό ΑΓΟΝΗ δεκνπξαζίαο

Δηαθεξύζζεη ζήκεξα όηη, ζηα Μέγαξα θαη ζηελ αίζνπζα Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Μεγάξσλ ηνπ Δήκνπ Μεγαξέσλ
ηην 29 Οκηωβρίοσ ημέρα Παραζκεσή και από ώρα 10:00 μέτρι 10:15 (καηάθεζη δικαιολογηηικών), ζα γίλεη
ελώπηνλ ηεο Επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Π.Δ. 270/81, ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ δημόζιος πλειοδοηικός προθορικός
διαγωνιζμός γηα ηελ «Εκμίζθωζη ακινήηοσ Άλζοσς Θεόγνιδος, ζηην θέζη Κοσρκούρι Δήμοσ Μεγαρέων (Ο.Σ.
337», όπσο πεξηγξάθεηαη ζην απόζπαζκα ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ, ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Δήκνπ Μεγαξέσλ.
Ο Δήκνο Μεγαξέσλ (εθκηζζσηήο) είλαη απνθιεηζηηθόο θύξηνο, λνκέαο θαη θάηνρνο ηνπ δεκνηηθνύ αθηλήηνπ , ηζνγείνπ
θαηαζηήκαηνο εκβαδνύ 50,02 η.κ., & εμσηεξηθώλ ηνπαιεηώλ 9,98 η.κ.. ηα νπνία δειώζεθαλ βάζεη ηνπ Ν.
4495/2017 κε ηελ ππ’ αξηζ. 10462976 δήισζε απζαηξέηνπ θαη βξίζθεηαη ζηε ζέζε «Κνπξθνύξη» εληόο ζρεδίνπ πόιεσο
ζην Ο.Σ. 337.
Σν ειάρηζην όξην πξνζθνξάο, ην νπνίν θαζνξίδεηαη από ηελ Επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 186 ηνπ Ν. 3463/2006, νξίδεηαη ζην
πνζό ησλ 1.700,00€ γηα θάζε κήλα. Κάζε πξνζθνξά νθείιεη λα είλαη θαηά 10,00 € ηνπιάρηζηνλ κεγαιύηεξεο ηεο
πξνεγνπκέλεο θαη είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ ππνςήθην πιεηνδόηε. Η δέζκεπζε απηή κεηαβαίλεη, αιιεινδηαδόρσο,
από ηνλ πξώην ζηνπο αθνινύζνπο θαη επηβαξύλεη νξηζηηθά ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε. Η δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο, ε
θαηαθύξσζε θαη έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο θαη ε θαηάξηηζε ηεο ζύκβαζεο δηέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Δ.
270/1981.
ηε δεκνπξαζία έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα ( εηαηξείεο ή ζπλεηαηξηζκνί) ηεο
εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο, κε αληηθείκελν ηε ιεηηνπξγία θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο, όπσο
αλαςπθηήξηα, catering, εζηηαηόξηα θιπ.
Γηα λα γίλεη θάπνηνο δεθηόο ζηε δεκνπξαζία πξέπεη λα θαηαζέζεη:
α. Έγγξαθε δήισζε ζπκκεηνρήο, κε πιήξε ζηνηρεία ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. Πξνθεηκέλνπ γηα λνκηθά πξόζσπα απαηηείηαη ππνγξαθή απηήο
από ην λόκηκα εμνπζηνδνηεκέλν εθπξόζσπό ηεο.
β. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θαιήο εθηέιεζεο ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο πνπ νξίδεηαη ζην 10% ηνπ εηεζίνπ
κηζζώκαηνο πνπ πξνθύπηεη από ηελ ηηκή εθθίλεζεο ηεο δεκνπξαζίαο, ε νπνία νξίδεηαη ζην άξζξν 5ν ηεο παξνύζεο, πνζνύ δύν ρηιηάδσλ
ζαξάληα επξώ(2.040,00€). Απηή ζα βεβαηώλεηαη κε ηζόπνζν γξακκάηην ηνπ Τακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ ή κε Δγγπεηηθή
Δπηζηνιή Διιεληθήο Τξάπεδαο. Σηελ εγγύεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε έλδεημε «Εκμίζθωζη ακινήηοσ Άλζοσς
Θεόγνιδος, ζηην θέζη Κοσρκούρι Δήμοσ Μεγαρέων (Ο.Τ. 337». Μεηά ηελ θαηαθύξσζε ηεο δεκνπξαζίαο, νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο
ζπκκεηνρήο επηζηξέθνληαη ζηνπο δηθαηνύρνπο, πιελ ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ηνπ πιεηνδόηε ε νπνία ζα αληηθαηαζηαζεί, κε ηελ
ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ, κε άιιε εγγπεηηθή (θαιήο εθηέιεζεο) σο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν (14) ηεο παξνύζεο.
γ. Βεβαίσζε πεξί κε νθεηιήο ζην Γήκν Μεγαξέσλ ηνπ ζπκκεηέρνληνο θπζηθνύ ή λνκηθνύ πξνζώπνπ, θαζώο θαη ησλ κειώλ ηνπ λνκηθνύ
πξνζώπνπ. Πξνθεηκέλνπ πεξί λνκηθνύ πξνζώπνπ, ε βεβαίσζε ηεο Τακεηαθήο Υπεξεζίαο απαηηείηαη λα εμαζθαιίδεη ηε κε ύπαξμε νθεηιήο
θαη γηα ην λόκηκν εθπξόζσπν ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζηε δεκνπξαζία. Σπγθεθξηκέλα, πξνθεηκέλνπ γηα εκεδαπά λνκηθά πξόζσπα ε
ππνρξέσζε ζπκκόξθσζεο κε ηνλ παξαπάλσ όξν βαξύλεη ηνπο νκόξξπζκνπο εηαίξνπο θαη δηαρεηξηζηέο ηεο Ο.Δ. θαη Δ.Δ. θαη ησλ αζηηθώλ
εηαηξεηώλ, γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο ησλ Δ.Π.Δ. θαη γηα ηηο Α.Δ. ηνλ Πξόεδξν, ην Γηεπζύλνληα Σύκβνπιν ή ην λόκηκν εθπξόζσπό ηνπο.
δ. Πηζηνπνηεηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο.
ε. Πηζηνπνηεηηθό αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο.
ζη. Πηζηνπνηεηηθό ηνπ αξκνδίνπ Πξσηνδηθείνπ, κε ην νπνίν επηβεβαηώλεηαη όηη ν ελδηαθεξόκελνο δελ ηειεί ζε πηώρεπζε θαη δελ
εθθξεκεί ζε βάξνο ηνπ αίηεζε θήξπμεο ζε πηώρεπζε ή παύζεο πιεξσκώλ, όηη δελ ηειεί ππό εθθαζάξηζε, ππό αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε,
ππό πησρεπηηθό ζπκβηβαζκό, ππό δηαδηθαζία έθδνζεο απόθαζεο αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο θαη δελ ηειεί ππό δηαδηθαζία έθδνζεο
απόθαζεο πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ, νύηε έρεη θαηαζέζεη αίηεζε γηα ηα αλσηέξσ, ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο.
δ. Τα λνκηθά πξόζσπα νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ επηθπξσκέλν αληίγξαθν θαηαζηαηηθνύ ηεο εηαηξείαο κε όιεο ηηο ηπρόλ ηξνπνπνηήζεηο
ηνπ, θαζώο θαη πηζηνπνηεηηθό όηη ε εηαηξεία δελ έρεη ιπζεί ή θαηαγγειζεί ή ηεζεί ππό αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε πηζησηώλ. Οη Α.Δ. ζα
θαηαζέζνπλ, επηπιένλ, θαη πξαθηηθό νξηζκνύ Γ.Σ.
ε. Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη ν ελδηαθεξόκελνο δελ έρεη θαηαδηθαζηεί γηα αδηθήκαηα, όπσο απηά
πξνθύπηνπλ από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Π.Γ. 60/07 (πεξί ζπληνληζκνύ δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ –
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νδεγ. 2004/18/ΔΚ (416695). Πξνθεηκέλνπ γηα εκεδαπά λνκηθά πξόζσπα, ε ππνρξέσζε απηή βαξύλεη ην λόκηκν εθπξόζσπν ηεο εηαηξείαο,
ηνπο νκόξξπζκνπο εηαίξνπο θαη δηαρεηξηζηέο ησλ Ο.Δ. θαη Δ.Δ. θαη ησλ αζηηθώλ εηαίξσλ, γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο ησλ Δ.Π.Δ. θαη γηα ηηο Α.Δ.
ηνλ πξόεδξν, ην δηεπζύλνληα ζύκβνπιν ή ην λόκηκν εθπξόζσπό ηνπο.
ζ. Υπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ζηελ νπνία ζα δειώλεηαη όηη ν ελδηαθεξόκελνο έιαβε γλώζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο ηνπο
νπνίνπο απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα.
η. Ο ζπκκεηέρσλ ππνρξενύηαη λα παξνπζηάζεη αμηόρξεν εγγπεηή, ν νπνίνο ζα πξνζθνκίζεη ππεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86, ζηελ νπνία
ζα δειώλεη όηη έιαβε γλώζε όισλ ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο. Δπηπιένλ, ν εγγπεηήο ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη βεβαίσζε πεξί κε
νθεηιήο ηνπ ζην Γήκν θαη ζηα Ννκηθά Πξόζσπα πνπ επνπηεύνληαη από ην Γήκν, θαζώο θαη θνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα. Ο
εγγπεηήο ζα ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο, επζύο κεηά ην πέξαο ηεο θαη ζα είλαη ππόρξενο, αιιειέγγπα θαη ζε νιόθιεξν, γηα
ηελ εθπιήξσζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο, παξαηηνύκελνο από ην επεξγέηεκα ηεο δηαίξεζεο θαη δίδεζεο.

-Πιεξνθνξίεο γηα ηε δεκνπξαζία παξέρνληαη α)από ηελ Οηθνλνκηθή Επηηξνπή θαη ηελ δηνηθεηηθή ππάιιειν θα Κόκπνπιε
Ειέλε ζην ηειέθσλν 22960 81632 ,β) από ην Σκήκα Δεκνηηθήο Πεξηνπζίαο θαη ηελ δηνηθεηηθή ππάιιειν θα
Γξεγνξηάδνπ Επζπκία
-Αληίγξαθν ηεο δηαθήξπμεο ρνξεγείηαη ή απνζηέιιεηαη ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο ύζηεξα από αίηεζε πνπ ππνβάιιεηαη ζην
Δήκν.
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