
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ                   Μέγαρα 7-5-2018 
                     Αριθ.Πρωτ.: 9067 

 
 
 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

(ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ  ΣΤΗΝ ΟΔΟ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 148, ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ   ) 

Ο Δήμαρχος   Μεγαρέων 
 

Διακηρύσσει  ότι, 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Το αρ 72 του Ν. 3852/2010 
2. Tο αρ. 1 Π.Δ. 270/81 (Φ.Ε.Κ. Α΄77/30-03-81) 

3. Το αρ. 192 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006)  
4. Την  υποπαράγραφο ΣΤ2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), όπως αυτή 

αντικαταστάθηκε από το αρ. 76 του Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου 

Εσωτερικών» και ειδικότερα τις παραγράφους  5 , 6 και 7 του ανωτέρω άρθρου 76. 
5. Την εγκύκλιο 38/23463/6-6-2014 του Υπ. Εσωτερικών, ερμηνευτική του αρ. 76 του Ν. 

4257/2014(ΦΕΚ 93/Α/2014). 
6. Το 1210/15-3-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μεγαρέων με συνημμένο 

απόσπασμα ρυμοτομικού σχεδίου. 
7. Την υπ’ αριθμ. 243/19-9-2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου «Περί Παραχώρησης του δικαιώµατος  

χρήσης κενωθέντος περιπτέρου απευθείας σε δικαιούχους της παρ. 4 του άρθρου 76 του Ν. 

4257/2014»  με δημόσια κλήρωση σύμφωνα με την οποία κληρώθηκε μία (1) θέση στην συμβολή των 
οδών Σπ. Καραγιώργου & Ρήγα Φεραίου , του ∆ήµου Μεγαρέων. 

8. Tην αριθ. 63/6-3-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγάρων «Περί εκμίσθωσης μίας θέσης 
περιπτέρου στην οδό 28ης Οκτωβρίου 148,  της Δημοτικής Κοινότητας  Μεγαρέων του Δήμου 
Μεγαρέων». 

9. Την 5469/3-4-2018 (1) μία Έκθεση Εκτίμησης της Επιτροπής Καθορισμού Τιμήματος  Εκποιουμένων 

Ακινήτων του Δήμου Μεγαρέων . 

 
Διακηρύσσει , ότι  στα Μέγαρα  και στην αίθουσα  Δημοτικού Συμβουλίου  Μεγάρων  του Δήμου Μεγαρέων  
την 23  του μηνός Μαΐου  του έτους δύο χιλιάδες δεκαοκτώ(2018) ημέρα Τετάρτη  και από ώρα 
10:30 μέχρι 11:00 θα γίνει ενώπιον της  Επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81,  δημόσιος 
πλειοδοτικός προφορικός  διαγωνισμός   για την «Εκμίσθωση (μίας) 1 θέσης Περιπτέρου στην 

οδό 28ης Οκτωβρίου 148,  της Δημοτικής Κοινότητας  Μεγαρέων, του Δήμου Μεγαρέων», όπως 
περιγράφεται  στο απόσπασμα ρυμοτομικού σχεδίου, της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μεγαρέων. 

Ο χώρος που θα καταλαμβάνει το περίπτερο δεν θα ξεπερνά τα 12 τ.μ. ( εµβαδόν κουβουκλίου 
περιπτέρου και περιβάλλοντος χώρου ψυγείων). Η ακριβής θέση του είναι στον  κοινόχρηστο χώρο,  στην 
συμβολή των οδών 28ης Οκτωβρίου και Ρήγα Φεραίου, έμπροσθεν του Ο.Τ. 102, του  Ρυµοτοµικού  Σχεδίου 
Πόλεως  του ∆ήµου Μεγαρέων, όπως περιγράφεται στο από 15-3-2018 απόσπασμα .   

Η τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας καθορίζεται στο ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (250,00)  

για κάθε µήνα.  

Κάθε προσφορά οφείλει να είναι κατά 10,00 € τουλάχιστον μεγαλύτερης της προηγουμένης και 
είναι δεσμευτική για τον  υποψήφιο  πλειοδότη.  Η δέσμευση  αυτή  μεταβαίνει,  αλληλοδιαδόχως, από  
τον  πρώτο  στους  ακολούθους  και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. Η διενέργεια της 

δημοπρασίας, η κατακύρωση και έγκριση του αποτελέσματος και η κατάρτιση της σύμβασης διέπεται από 
τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981. 

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής αναφέρονται στο 4 αρθρ. της λεπτομερούς διακήρυξης, όπου ο 
ενδιαφερόμενος μπορεί να την παραλάβει από α) την Οικονομική Επιτροπή και την διοικητική υπάλληλο 
κα Κόμπουλη Ελένη στο τηλέφωνο 22960 81632 ,β) από το Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας και την  
διοικητική υπάλληλο κα Γρηγοριάδου Ευθυμία, και γ)από την Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Μεγαρέων και τον 
Τεχν. Πολ. Μηχανικό κο Μπούρη Κωνσταντίνο στο τηλέφωνο 22960 81034.  

Η διάρκεια του μισθώματος ορίζεται σε δέκα (10) έτη    
 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων 
 
 
 
 

Γρηγόριος Ι. Σταμούλης 

ΑΔΑ: 6ΛΡΠΩΚΠ-ΙΦΙ
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