EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
--------

Μζγαρα 10-1-2022
Αρικ.Πρωτ.: 449

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΚΔΗΛΩΕΩ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤΟΙΚΟΠΕΔΟΤ ΣΗΝ ΠΟΛΗ ΣΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ
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) τθν υπ. αρικ. 426/25-10-2021 ΑΑΤ (ΑΔΑ 97Ο8ΩΚΠ-ΟΛΔ).
6) το υπ. αρικ. 2034/5-2-2021 ζγγραφο τθσ Δ/ΝΗ Κ.Α.Π.Ε.. του Διμου Μεγαρζων.
7)τθν υπ. αρικ. 112/18-8-2020 Απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου «Μίςκωμα ακινιτου ςτθν πόλθ των
Μεγάρων για δθμιουργία επιςκζψιμου πάρκου, χϊρου πράςινου, αναψυχισ και τζλεςθσ ποικίλων
κοινωνικϊν δραςτθριοτιτων» (ΑΔΑ ΩΤΑΜΩΚΠ-ΛΛ).
8) τθν υπ’αρικ. 312/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
Εκτίκεται ςε μειοδοτικι φανερι και προφορικι δθμοπραςία θ μίςκωςθ από το Διμο ακινιτου οικοπζδου , επιφάνειασ τουλάχιςτον (9) εννζα ςτρεμμάτων ι μεγαλφτερο, το οποίο κα βρίςκεται εντόσ
ςχεδίου πόλεωσ(παλαιό ςχζδιο) τθσ πόλεωσ των Μεγάρων υπό τουσ κάτωκι όρουσ:
Άρκρο 1
Σο προςφερόμενο γιπεδο – αγροτεμάχιο, πρζπει:
1.Να βρίςκεται εντόσ ςχεδίου πόλεωσ Μεγάρων (παλαιό ςχζδιο) .
2. Να είναι τουλάχιςτον ζκταςησ (9) εννζα ςτρεμμάτων ή μεγαλφτερο.
3. Να είναι άρτιο και οικοδομήςιμο.
4. Να διζρχεται πληςίον αυτοφ, δίκτυο ηλεκτρικήσ τάςησ.
5. Να διαθζτει δίκτυο φδρευςησ .
6. Η χρήςη γησ, να επιτρζπει τη λειτουργία πάρκου, χϊρου πραςίνου, αναψυχήσ.
Καλοφνται οι ενδιαφερόμενοι που είναι ιδιοκτιτεσ ακινιτων καταλλιλων για τον ανωτζρω ςκοπό να
υποβάλλουν ςτο Δθμαρχείο Μεγάρων ςτθν Γραμματεία τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλ.22960-81632),
μζςα ςε προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα δθμοςίευςθσ:
Οι ενδιαφερόμενοι πρζπει να προςκομίςουν με τθν αίτθςθ, επί ποινι αποκλειςμοφ, κατά την πρϊτη
φάςη τησ δημοπραςίασ, κυρίωσ φάκελο ο οποίοσ κα περιζχει :
1. Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86(ΦΕΚ 757) με κεωρθμζνο το γνιςιο τθσ υπογραφισ ότι ζλαβε γνϊςθ
των όρων τθσ διακιρυξθσ τουσ οποίουσ αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ.
2. Δθμοτικι ενθμερότθτα από τον Διμο Μεγαρζων περί μθ οφειλισ ςτο Διμο μζχρι τθν θμζρα υποβολισ
τθσ αίτθςθσ.
3.Φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα που να ιςχφουν μζχρι τθν θμζρα υποβολισ τθσ αίτθςθσ.
4. Βεβαίωςθ διλωςθσ ςτο Κτθματολόγιο και πιςτοποιθτικά βαρϊν και μθ διεκδικιςεων για το ακίνθτο που
προςφζρεται για μίςκωςθ. ε περίπτωςθ που θ ζκδοςθ τζτοιων πιςτοποιθτικϊν είναι χρονοβόρα, o
ενδιαφερόμενοσ υποχρεοφται να προςκομίςει αρχικά με τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ αντίγραφα
των αιτιςεων που υπζβαλε για τθν ζκδοςι τουσ και υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία να δθλϊνει ότι δεν
υπάρχουν βάρθ και διεκδικιςεισ ι ζκκεςθ δικθγόρου που βεβαιϊνει τα ανωτζρω.
5. Φάκελοσ τεχνικισ προςφοράσ οποίοσ κα περιλαμβάνει :

α) Σεχνικι Ζκκεςθ ςτθν οποία κα περιλαμβάνονται λεπτομερϊσ, θ επιφάνεια, θ κζςθ και τα λοιπά
χαρακτθριςτικά του ακινιτου που προςφζρουν όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 2 τθσ παροφςθσ
ανακοίνωςθσ κακϊσ και τα πλιρθ ςτοιχεία του ι /και των εκμιςκωτϊν (ιδιοκτιτθ) του ακινιτου.
β) Αντίγραφα τίτλων κυριότθτασ του ακινιτου, ι αν δεν υπάρχει, υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ
757) με κεωρθμζνο το γνιςιο τθσ υπογραφισ ότι δεν ζχει νόμιμο τίτλο κτιςθσ κυριότθτασ και κα
αναφζρει περί του τρόπου κτιςθσ τθσ κυριότθτασ του προςκομίηοντασ παράλλθλο αντίγραφο του Ε9.
γ) Σοπογραφικό διάγραμμα οικοπζδου.

Ο
Διμαρχοσ Μεγαρζων

Γρθγόριοσ Ι.ταμοφλθσ

