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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΞΔΟΗΙΖΨΖ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ  ΓΗΑ ΡΖΛ ΚΗΠΘΩΠΖ ΑΘΗΛΖΡΝ ΓΗΑ ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΔΠ 

ΔΘΓΖΙΩΠΔΗΠ- ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ ΡΝ ΓΖΚΝ 
 

Ν Γήμαπσορ   Κεγαπέυν 
Γιακηπύζζει  όηι, 

 

Έσονηαρ ςπότη:  

Α) Ρο άπθπο 3 ηος ηο Ξ.Γ. 270/81, (ΦΔΘ Α' 77/30-3-81)  

Β) Ρο Γ.Θ.Θ (Λ.3463/06)  

Γ) Ρο άπθπο 72 ηο Λ.3852/2010   

Γ) Ρην ςπ’ απιθμ.  105/2017  Απόθαζη ηος Γημοηικού  Πςμβοςλίος για ηη μίζθυζη ακινήηος 

για   Ξολιηιζηικέρ Γπαζηηπιόηηηερ ηος Γήμος Κεγαπέυν . 

Δ) Ρην ςπ’απιθμ. 428 /2017 απόθαζη ηηρ Νικονομικήρ Δπιηποπήρ πεπί διάθεζηρ πίζηυζηρ & 

έγκπιζη ηηρ δαπάνηρ για ηην μίζθυζη ακινήηος για  Ξολιηιζηικέρ Δκδηλώζειρ - Γπαζηηπιόηηηερ 

ηος Γήμος  Κεγαπέυν . 
Ε) Ρην ςπ’ απιθ. 2/2017 πεπί ζςγκπόηηζηρ επιηποπήρ διεξαγυγήρ δημοππαζιών για ηην εκποίηζη ή 
εκμίζθυζη ππαγμάηυν ηυν Γήμυν (άπθπο. 1 παπ. 1 ηος ΞΓ 270/81) 

Δκηίθεηαι ζε μειοδοηική θανεπή και πποθοπική δημοππαζία η μίζθυζη από ηο Γήμο καηάλληλος 

οικήμαηορ υθέλιμηρ επιθάνειαρ 130m2 – 140m2 , ηο οποίο θα σπηζιμεύζει για πολιηιζηικέρ 

εκδηλώζειρ - δπαζηηπιόηηηερ ηος Γήμος και για διάπκεια μίζθυζηρ ηοςλάσιζηον δέκα  (10) 

εηών  

Θαλούνηαι οι ενδιαθεπόμενοι πος είναι ιδιοκηήηερ ακινήηυν καηαλλήλυν για ηον ανυηέπυ 

ζκοπό να ςποβάλλοςν ζηον Γήμο μέζα ζε πποθεζμία δέκα (10) ημεπών από ηην ημέπα 

δημοζίεςζηρ, ήηοι μέσπι και ηιρ 11-9-2017,  έγγπαθερ πποζθοπέρ εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ   

με ηην πποζκόμιζη ηων ηίηλων ιδιοκηηζίαρ , άδειαρ οικοδομήρ και ππόζθαηοςρ 

λογαπιαζμούρ κοινήρ ωθέλειαρ. Οι ηίηλοι ιδιοκηηζίαρ ηων ακινήηων θα ππέπει να 

ζςνοδεύονηαι από πιζηοποιηηικά μεηαγπαθήρ, βαπών, διεκδικήζεων και καηαζσέζεων, 

καθώρ και Υπεύθςνη δήλωζη όηι έλαβε γνώζη ηων όπων διακηπύξεωρ και αποδέσεηαι 

πλήπωρ και ανεπιθύλακηα αςηούρ,  ζηο Γημαπσείο Κεγάπυν ζηην κα Δλένη Θόμποςλη (ηηλ. 

2296081632). 

 Ρο ππορ μίζθυζη οίκημα θα ππέπει να είναι ιζόγειο, να εςπίζκεηαι ενηόρ ζσεδίος πόλευρ 

Κεγάπυν, ζηο κένηπο ηυν Κεγάπυν μεηαξύ ηυν οδών 28ηρ Νκηυβπίος – Γ.Κπεπδελή – 

Μενοθώνηορ – Κινώαρ – 28ηρ Νκηυβπίος. Λα διαθέηει ή να είναι πληζίον αςηού σώπορ 

ζηάθμεςζηρ αςηοκινήηυν για να εξςπηπεηεί ηοςρ επιζκέπηερ ηος Ξολιηιζηικού Θένηπος. Λα είναι 

εθοδιαζμένο με πλήπερ δίκηςο ςδπεύζευρ, θυηιζμού και αποσεηεύζευρ. Λα είναι ζηαηικά 

αζθαλέρ και να έσει υθέλιμη επιθάνεια 130m2 – 140m2  πεπίπος. 
 
 

 
 

Ν Γήμαπσορ Κεγαπέυν 
 
 
 
 

Γπηγόπιορ Η. Πηαμούληρ 
                                                          
 


