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ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

------------------------------------------- 
 ( ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ  ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Α)ΚΙΝΕΤΤΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ  ΚΑΙ Β)ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ & 

ΡΙΒΙΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ) 
 

Ο  
Δήμαρχος Μεγαρέων  

Διακηρύττει ότι:  
 Έχοντας υπόψη: 

1.  Την υπ’ αριθ.  «ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586ΒΈΞ2015/07.04.2015 (ΦΕΚ  578/ 09.04.2015 τεύχος Β’)» καθώς και την τροποποίησή της 
«ΚΥΑ ΔΔΠ0006398/ 691Β΄ ΕΞ2015/27.4.2015(ΦΕΚ  828/ 12.05.2015 τεύχος Β’) . 

2. Το άρθρο 13 του Ν. 2971/2001 " Αιγιαλός παραλία και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 285/Α/2001), 
3. Tο Π.Δ. 270/81 (Φ.Ε.Κ. Α΄77/30-03-81) 
4. Tο Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006)  
5. Tην αριθ.  68/13-5-2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Μεγάρων 
6. Την υπ αρ. 27/27-4-2015 απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Νέας Περάμου 
7. Τα 8473/8691/11-5-2015 & 9197/9341/15-5-2015 έγγραφα Τμήματος Αιγιαλού   & Παραλίας της Περιφερειακής Δ/νσης 

Δημόσιας Περιουσίας Αττικής. 
 Διακηρύσσει  ότι, στα Μέγαρα  και στην αίθουσα  Δημοτικού Συμβουλίου  Μεγάρων  του Δήμου Μεγαρέων  την  3  του μηνός  
Ιουνίου του έτους 2015 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 09:00 μέχρι 09:10 (κατάθεση δικαιολογητικών) θα γίνει ενώπιον της αρμόδιας 
Επιτροπής, του άρθρου 1 παρ.1 του ΠΔ 270/81, που έχει ορισθεί με την υπ’αριθ. 295/2014 απόφαση του Δ.Σ/λίου,   δημόσιος 
πλειοδοτικός προφορικός  διαγωνισμός   για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, στις περιοχές α)Κινέττας Μεγάρων και 
β)Ακρογιάλι , Ριβιέρα Δημ.Κοιν/τας Ν.Περάμου του Δήμου Μεγαρέων,  παραλίας, μίσθωσης  πέντε (5) τμημάτων κοινοχρήστου  
χώρου  αιγιαλού για τοποθέτηση: Α)ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΑΝΤΙΝΩΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ Ή ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΜΠΡΕΛΩΝ & ΞΑΠΛΩΣΤΡΩΝ & Β) ΕΝΟΣ (1) ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  
ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ. Σε περίπτωση επανάληψης της εν λόγω δημοπρασίας, θα πραγματοποιηθεί την 10-6-2015 
Τετάρτη και ίδια ώρα 
Η διάρκεια της παραχώρησης χρήσεως ορίζεται από την επόμενη της υπογραφής της σύμβασης και λήγει την 30/04/2016. Με τη 
λήξη της σύμβασης  ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να εγκαταλείψει τον παραχωρηθέντα χώρο  
 Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας την 
ημέρα και ώρα διεξαγωγής της Δημοπρασίας τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά: 
1) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας. 
2) Σχετικό πληρεξούσιο αν δεν είναι ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος 
3) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αξίας ίσης προς το 10% 
του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου κατώτερης  προσφοράς,  η οποία μετά τη λήξη της δημοπρασίας θα επιστραφεί 
στους διαγωνιζόμενους, εκτός των  πλειοδοτησάντων  που θα παραμείνουν  στην Υπηρεσία  μέχρι κατακυρώσεως της δημοπρασίας 
και στους οποίους θα επιστραφούν  κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
4) Εκκαθαριστικό φορολογίας εισοδήματος καθώς και θεωρημένο αντίγραφο του φορολογικού εντύπου Ε9 του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ.  
5) Θεωρημένο αντίγραφο του φορολογικού εντύπου Ε9 (ύπαρξη οπωσδήποτε περιουσιακών στοιχείων) του εγγυητή εφ’ όσον Ο 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ δεν διαθέτει κανένα περιουσιακό στοιχείο. 
6) Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ και του τυχόν ΕΓΓΥΗΤΗ. 
7) Βεβαίωση της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.), για χρέη προς το δημόσιο του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ και του 
τυχόν ΕΓΓΥΗΤΗ (φορολογική ενημερότητα). 
8) Βεβαίωση περί μη οφειλής (ασφαλιστική ενημερότητα) του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ από το ΙΚΑ  
καθώς και από τον ασφαλιστικό φορέα που είναι ασφαλισμένος (ο συμμετέχων). Σε αντίθετη περίπτωση (δηλαδή μη ύπαρξη άλλου 
ασφαλιστικού φορέα) αυτό θα βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986.  
9) Πιστοποιητικό ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ και αντίγραφο ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ. 
10) Αντίγραφο (επικυρωμένο) της άδειας παραμονής για αλλοδαπούς εκτός των χωρών της Ε.Ε ή άδεια παραμονής εάν έχουν 
ιθαγένεια κράτους μέλους της Ε.Ε., εφ’ όσον βεβαίως είναι  Δημότες του Δήμου Μεγαρέων.  
11) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ, ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι τους 
αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 
 Πληροφορίες θα δίνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας στο τηλέφωνο 22963 20124. 
 

 
 Ο 

Δήμαρχος Μεγαρέων 
 
 
 

Γρηγόρης Ι. Σταμούλης 


