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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
 

Ο Δήμαρχος   Μεγαρέων 
Διακηρύσσει  ότι, 

 
       Στα Μέγαρα  και στην αίθουσα  Δημοτικού Συμβουλίου  Μεγάρων  του Δήμου Μεγαρέων  την  4 του 

μηνός Νοεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαπέντε (2015) ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:00 μέχρι 10:10 (κατάθεση 
δικαιολογητικών) θα γίνει ενώπιον της  Επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81,  δημόσιος πλειοδοτικός 
προφορικός  διαγωνισμός  για την «Εκμίσθωση των Δημοτικών Σφαγείων του Δήμου Μεγαρέων», όπως 
περιγράφεται  στο απόσπασμα ρυμοτομικού σχεδίου, της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μεγαρέων. Οι  επαναληπτικές 
δημοπρασίες γνωστοποιούνται με περιληπτική διακήρυξη του Δήμου, που αναφέρεται στους όρους διακήρυξης της 
πρώτης διακήρυξης και δημοσιεύεται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της διενέργειας της 
δημοπρασίας την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο. Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία 
προσφορά κατά της προηγούμενης δημοπρασίας.  
Ο Δήμος Μεγαρέων (εκμισθωτής) είναι αποκλειστικός κύριος, νομέας και κάτοχος του δημοτικού ακινήτου σφαγείου-
κτίσματος συνολικού εμβαδού α) κτιρίων 799,59 τ.μ. & β) οικοπέδου 4.632,45 τ.μ. που βρίσκεται σε Αγροτική Οδό 
στην τοποθεσία Άγιος Στέφανος του Δήμου Μεγαρέων, της κτηματικής περιοχής της Δημοτικής Κοινότητας Μεγάρων, 
του Δήμου Μεγαρέων. Το εν λόγω δημοτικό ακίνητο-σφαγείο εκθέτει ο Δήμος Μεγαρέων σε μίσθωση 

 Το ελάχιστο όριο προσφοράς, το οποίο καθορίζεται από την Επιτροπή του άρθρου 186 του Ν. 3463/2006, 
ορίζεται στο ποσό των 350,00€  για κάθε μήνα. Οι προσφορές στη δημοπρασία πρέπει να δίνονται ανά δέκα (10) ευρώ 
και άνω. 

Το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται  επί πλέον κάθε χρόνο και μέχρι τη λήξη της σύμβασης, σε ποσοστό ίσο με 
εκείνο του πληθωρισμού που καθορίζεται κάθε φορά από την Τράπεζα της Ελλάδος για το αμέσως 
προηγούμενο έτος.  
Στη δημοπρασία έχουν δικαίωμα συμμετοχής φυσικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί φυσικών προσώπων με την προϋπόθεση 
να μην οφείλουν και να μην έχουν καμία εκκρεμότητα με το Δήμο για οποιαδήποτε αιτία. 
Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στη δημοπρασία του Διαχειριστή άλλου Σφαγείου. Προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή στη 
δημοπρασία είναι ο διαγωνιζόμενος ή οι εργαζόμενοί του, να διαθέτουν: 
-επαγγελματική ιδιότητα του εκδοροσφαγέα. 
-αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία στις αρχές Υγιεινής και Διασφάλισης Ποιότητας 
Τροφίμων. 

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην επιτροπή δημοπρασίας πριν από 
την έναρξη του συναγωνισμού, στην οποία πρέπει να παρουσιάσει το για το σκοπό αυτό νόμιμο Πληρεξούσιο. 

Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον 
πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. 

Ο προτιθέμενος να πάρει μέρος στη δημοπρασία θα πρέπει να διαθέτει εμπειρία σε χώρους με παρόμοιο 
αντικείμενο και να προσκομίσει: 
 Πιστοποιητικό επαγγελματικού επιμελητηρίου (πρωτότυπο) 
 Εγγυητική επιστολή για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, αξίας 420,00 € 
 Αντίγραφο ποινικού μητρώου 
 Φορολογική ενημερότητα από την αρμόδια ΔΟΥ 
 Βεβαίωση ότι δεν είναι οφειλέτης του Δήμου Μεγαρέων 
 Υπεύθυνη Δήλωση ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και ότι 

δεν είναι διαχειριστής άλλου Σφαγείου. 
 Καταστατικό δημοσιευμένο νόμιμα ,εάν ο διαγωνιζόμενος είναι νομικό πρόσωπο, εταιρία, κοινοπραξία ή Ένωση, 

συνοδευόμενο από Υπ. Δηλώσεις όλων των μελών, ότι έχουν λάβει πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης, τους 
οποίους αποδέχονται ανεπιφύλακτα και ότι δεν είναι Διαχειριστές άλλου Σφαγείου. 

 Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος είναι νομικό πρόσωπο, εταιρία, κοινοπραξία, ή Ενωση ο συμμετέχων στο 
διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτει σχετικό συμβολαιογραφικό Πληρεξούσιο ορισμού του ως νόμιμου εκπροσώπου: α) 
για να λάβει μέρος στο διαγωνισμό, β) για να υπογράψει τη σύμβαση μίσθωσης και τα σχετικά πρωτόκολλα 
παράδοσης-παραλαβής, γ) για να διαχειρίζεται κάθε θέμα με τη λειτουργία του Σφαγείου. 
- Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από την Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Μεγαρέων  και τον Μηχανολόγο 

– Μηχανικό κο Τουμπανιάρη Χαράλαμπο στα τηλέφωνα 22960 81034  / 81042 & από το Τμήμα Δημοτικής 
Περιουσίας στο τηλέφωνο 22960 82871.  

 
 
 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων 
 
 
 
 

Γρηγόριος Ι. Σταμούλης 
                                                          
 


