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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΚΔΗΛΩΕΩ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΜΙΘΩΗ ΑΓΡΟΣΕΜΑΧΙΟΤ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΛΑΚΚΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
---------------------------------------Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων διακθρφςςει ότι:
Ζχοντασ υπόψθ:
1) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)
2) το άρκρο 194 του Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)
3) το Ν.3852/2010
4) Ν. 3130/03 (ΦΕΚ Α 76/28-3-03) : Μιςκϊςεισ ακινιτων για ςτζγαςθ Δθμοςίων Τπθρεςιϊν και άλλεσ
διατάξεισ.
5) Σο 5234/18-3-2020 ζγγραφο τθσ Δ. Σ. Τ. του Διμου Μεγαρζων
6) τθν αρικ. 59/4-5-2020 Απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου περί μίςκωςθσ ακινιτου για τθν ςτζγαςθ
μζρουσ των Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν του Διμου
7) τθν υπ’ αρικ. 94/2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
Εκτίκεται ςε μειοδοτικι φανερι και προφορικι δθμοπραςία θ μίςκωςθ από το Διμο γθπζδου –
αγροτεμαχίου, επιφάνειασ από 11 ζωσ 12 ςτρζμματα, το οποίο κα βρίςκεται ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ
«Λάκκασ Καλογιρου» Μεγάρων. Σο προςφερόμενο Γιπεδο – αγροτεμάχιο πρζπει να ευρίςκεται ςτθν
ευρφτερθ περιοχι τθσ «Λάκκασ Καλογιρου» Μεγάρων, ςε προςβάςιμο χϊρο κοντά ςτθν Παλαιά Εκνικι
Οδό Ακθνϊν-Κορίνκου. Σο εν λόγω αγροτεμάχιο κα πρζπει να ζχει επιφάνεια από 11 ζωσ 12 ςτρζμματα.
Σο γιπεδο κα χρθςιμοποιθκεί για ανάπτυξθ καινοτόμων δραςτθριοτιτων του αγροτικοφ τομζα τθσ
περιοχισ. Η μίςκωςθ ορίηεται διαρκείασ δϊδεκα (12) ετϊν (αρ.7 του Ν. 3130/2003,) αρχομζνθσ από τθν
υπογραφι τθσ ςυμβάςεωσ και λιγουςα τθν αντίςτοιχθ θμερομθνία μετά από δϊδεκα (12) ζτθ, ο δε
Διμοσ διατθρεί δι' εαυτόν το δικαίωμα μονομεροφσ λφςεωσ τθσ ςυμβάςεωσ και προ τθσ παρόδου του
χρόνου τοφτου, εφόςον αποκτιςει ιδιόκτθτο αγροτεμάχιο ι προςφερκεί ς’ αυτόν δωρεάν χριςθ
κατάλλθλου αγροτεμαχίου για το υπόλοιπο χρόνο τθσ μίςκωςθσ ι καταργθκεί ο ςκοπόσ τθσ μίςκωςισ του
για δραςτθριότθτεσ του αγροτικοφ τομζα .
τισ περιπτϊςεισ όμωσ αυτζσ ο Διμοσ υποχρεοφται να ειδοποιιςει τον εκμιςκωτι τρεισ τουλάχιςτον
μινεσ προ τθσ μονομεροφσ λφςεωσ τθσ ςυμβάςεωσ. Επίςθσ ο Διμοσ μπορεί να χρθςιμοποιιςει το
αγροτεμάχιο για διαφορετικοφσ ςκοποφσ από εκείνουσ που αρχικά είχαν προβλεφκεί χωρίσ ο εκμιςκωτισ
να δικαιοφται αποηθμίωςθ ι πρόςκετο μίςκωμα.
Καλοφνται οι ενδιαφερόμενοι που είναι ιδιοκτιτεσ ακινιτων καταλλιλων για τον ανωτζρω ςκοπό να
υποβάλλουν ςτον Διμο μζςα ςε προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα δθμοςίευςθσ, ζγγραφεσ
δθλϊςεισ-προςφορζσ ενδιαφζροντοσ και με τθν προςκόμιςθ των τίτλων ιδιοκτθςίασ. Οι τίτλοι ιδιοκτθςίασ
των ακινιτων κα πρζπει να ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά μεταγραφισ, βαρϊν και διεκδικιςεων,
Τπεφκυνθ διλωςθ ότι ζλαβε γνϊςθ των όρων διακθρφξεωσ και αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα
αυτοφσ ςτο Δθμαρχείο Μεγάρων ςτθν κα Ελζνθ Κόμπουλθ , ςε εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ (τθλ.2296081632).
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