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ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ                              
ΓΗΜΟ ΜΔΓΑΡΔΧΝ  

 
ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΛΗΗ  ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ  

 
(ΜΙΘΧΗ ΠΑΡΑΥΧΡΗΗ ΑΠΛΗ ΥΡΗΗ ΑΙΓΙΑΛΟΤ ΣΙ ΠΔΡΙΟΥΔ Α)ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ 

ΚΙΝΔΣΣΑ ΜΔΓΑΡΧΝ  ΚΑΙ Β)ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ , ΡΙΒΙΔΡΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΝΔΑ ΠΔΡΑΜΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ 
ΜΔΓΑΡΔΧΝ   ) 

 
 Έρνληαο ππόςε: 

    
1. Tν Π.Γ. 270/81 (Φ.Δ.Κ. Α΄77/30-03-81) 
2. Tν Γ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) 

   3.Σν αξ. 56 ηνπ Νόκνπ 4384/2016(ΦΔΚ 78/Α΄/26-4-2016) «Αγξνηηθνί πλεηαηξηζκνί,   κνξθέο   
ζπιινγηθήο νξγάλσζεο ηνπ αγξνηηθνύ ρώξνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

4.Σν άξζξν 13 ηνπ Ν. 2971/2001 " Αηγηαιόο παξαιία θαη άιιεο δηαηάμεηο" (ΦΔΚ  285/Α/2001) 
5.Σνλ Ν. 4916/22 (ΦΔΚ 65/28.03.2022 ηεύρνο Α’): «Δθζπγρξνληζµόο ηνπ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ηεο 

Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο - Πξόγξαµµα ζπλεηζθνξάο Γεµνζίνπ ζε επάισηνπο νθεηιέηεο µέρξη ηε 
µκεηαβίβαζε ηεο θαηνηθίαο ηνπο ζηνλ θνξέα απόθηεζεο θαη επαλαµίζζσζεο ηνπ θεθαιαίνπ Α΄ ηνπ µέξνπο 
δεπηέξνπ ηνπ ηξίηνπ βηβιίνπ ηνπ λ. 4738/2020 - Δλζσκάησζε ζηελ ειιεληθή λνµνζεζία ησλ Οδεγηώλ 
(ΔΔ) 2020/1151 θαη (ΔΔ) 2021/1159, λένο µεησµέλνο Δληαίνο Φόξνο Ιδηνθηεζίαο Αθηλήησλ (ΔΝ.Φ.Ι.Α.), 
επείγνπζεο θνξνινγηθέο θαη ηεισλεηαθέο ξπζµίζεηο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηδίσο ηεο ελεξγεηαθήο θξίζεο θαη 
άιιεο δηαηάμεηο» 

         6.Σελ ΚΤΑ 47458/15-5-2020(ΦΔΚ 1864/Β΄/2020) ησλ Τπνπξγώλ Δζσηεξηθώλ  – Οηθνλνκηθώλ –
Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, πεξί Απεπζείαο παξαρώξεζεο κε αληάιιαγκα, ηνπ δηθαηώκαηνο απιήο 
ρξήζεο αηγηαινύ, παξαιίαο, όρζεο θαη παξόρζηαο δώλεο κεγάισλ ιηκλώλ θαη πιεύζηκσλ πνηακώλ, θαζώο 
θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο 56468 ΔΞ 2020/5-6-2020( ΦΔΚ 2198/Β΄/2020), όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 
ηζρύεη. 

  7.Σα 18359/5-3-2018 - 21361/13-3-2018 & 47965/17-6-2022 έγγξαθα ηεο Γελ. Γξακκαηείαο Γεκ. 
Πεξηνπζίαο- Κηεκαηηθήο Τπεξ. Πεηξαηά-Νήζσλ θαη Γπη. Αηηηθήο.  

   7.Tελ αξηζ.  96/21-6-2022 Απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Μεγάξσλ. 

  
           Γηαθεξύζζεη όηη, ζηα Μέγαξα  θαη ζηελ αίζνπζα  Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  Μεγάξσλ  ηνπ Γήκνπ 
Μεγαξέσλ  ηελ  11 ηνπ κελόο  Ινπιίνπ ηνπ έηνπο δύν ρηιηάδεο είθνζη δύν  (2022) εκέξα Γεπηέξα θαη από 
ώξα 10:00 κέρξη 10:30 ζα γίλεη ελώπηνλ ηεο  Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ ΠΓ 270/81,  δημόζιος 
πλειοδοηικός προθορικός  διαγωνιζμός   γηα ηελ παξαρώξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινύ, 
παξαιίαο, κίζζσζεο  ηξηώλ (3) ηκεκάησλ θνηλνρξήζηνπ  ρώξνπ  αηγηαινύ γηα ηνπνζέηεζε: Α)ΓΤΟ(2) 
ΣΜΗΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΓΤΟ(2) ΣΡΟΥΗΛΑΣΩΝ ΚΑΝΣΙΝΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΟΤΜΔΝΩΝ Η΄ 
ΡΤΜΟΤΛΚΟΤΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΟΜΠΡΔΛΩΝ & ΞΑΠΛΩΣΡΩΝ & Β) ΔΝΟ(Α) ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ 
ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ  ΟΜΠΡΔΛΩΝ & ΞΑΠΛΩΣΡΩΝ, όπσο θαίλνληαη  ζηα ζπλεκκέλα ηνπνγξαθηθά 
δηαγξάκκαηα κε πεξηκεηξηθά ζηνηρεία θαη ζπληεηαγκέλεο θνξπθώλ(ΔΓΑ 87), ζηελ ιεπηνκεξή δηαθήξπμε. 
ηελ πεξίπησζε πνπ απνβεί άθαξπε, γηα νπνηνδήπνηε ιόγν, ζα επαλαιεθζεί ζηηο 15/7/2022 εκέξα 
Παξαζθεπή ηελ ίδηα ώξα θαη ζηνλ ίδην ρώξν 
Η δηάξθεηα ηεο παξαρώξεζεο ρξήζεσο νξίδεηαη από ηελ επόκελε ηεο ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο θαη ιήγεη 
ηελ 31/12/2022. Με ηε ιήμε ηεο ζύκβαζεο  ν ρξήζηεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εγθαηαιείςεη ηνλ 
παξαρσξεζέληα ρώξν.  
Σα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο αλαθέξνληαη ζην αξζξ. 4 ηεο ιεπηνκεξνύο δηαθήξπμεο, όπνπ ν 
ελδηαθεξόκελνο κπνξεί λα ηελ παξαιάβεη, από ηελ δηνηθεηηθή ππάιιειν, εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο, από 
ην Σκήκα Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο, ηελ θα Γξεγνξηάδνπ Δπζπκία, θαη ζην ηειέθσλν 2296320124 & 
2296082871 

  

  
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ  ΜΔΓΑΡΔΧΝ 

 
 
 

ΣΑΜΟΤΛΗ  ΓΡΗΓΟΡΗ 

 

https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_4916-22_fek_65-28-03-2022_teyxos_a/
ΑΔΑ: Ψ9Β6ΩΚΠ-ΕΒ8
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