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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΥΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ
ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΠΑΡΚΙΝ) ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ

ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

Ο  Δήμαρχος  Τανάγρας  διακηρύσσει   προφορικό  μειοδοτικό  διαγωνισμό
μίσθωσης δύο ακινήτων για  για χρήση  στάθμευσης οχημάτων (παρκιν) στην
είσοδο  Σχηματαρίου  του  Δήμου  Τανάγρας. Κατόπιν  των  ανωτέρω
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ  οι  ενδιαφερόμενοι  που  είναι  οι  ιδιοκτήτες  κατάλληλων
ακινήτων ,  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  διακήρυξης  ,  να  υποβάλλουν  στο
Δήμο  Τανάγρας  ,  έγγραφη  πρόταση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  με  τα
απαιτούμενα  δικαιολογητικά  σε  προθεσμία  είκοσι  (20)  ημερών  από  τη
δημοσίευση της διακήρυξης.  
Περιγραφή χαρακτηριστικά και θέση ακινήτων (μισθίων)
Τα ακίνητα πρέπει : 

Το ακίνητα πρέπει το κάθε ένα : 
 Να βρίσκεται  σε ακτίνα 100 μέτρων από τη συμβολή των οδών Οινόης &

Σχηματαρίου. 
 Να έχει  έκταση από χίλια τριακόσια (1300) τετραγωνικά έως και χίλια

επτακόσια (1700 τ.μ.)  ,
 Να ανήκει στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή αυτού που το

προσφέρει ή σε περίπτωση που ανήκει εξ’ αδιαιρέτου σε περισσότερους
κατά συγκυριότητα, συννομή και συγκατοχή, η προσφορά να γίνεται από
όλους  τους  συνιδιοκτήτες.  Γίνονται  δεκτά  και  περισσότερα  του  ενός
ακίνητα,  καθώς  και  ακίνητα  δύο  ή  και  περισσοτέρων  ιδιοκτητών,  που
πληρούν όλες τις προδιαγραφές της διακήρυξης, με την προϋπόθεση αυτά
να  δημιουργούν  ενιαία  εδαφική  έκταση.  Στην  περίπτωση  αυτή,  οι



προσφορές πρέπει να συνοδεύονται από ενιαίο τοπογραφικό διάγραμμα (ή
απόσπασμα  κτηματολογίου-σχεδίου  πόλεως)  και  από  κοινή  αίτηση  –
δήλωση  προσφοράς  ή  τα  επιμέρους  τοπογραφικά  των  ακινήτων  να
αποτυπώνουν με σαφήνεια τους ιδιοκτήτες των όμορων ακινήτων

 Να  είναι  ελεύθερο  νομικών  βαρών  ή  διεκδικήσεων  (υποθήκες,
προσημειώσεις, κατασχέσεις κλπ) και γενικά οποιασδήποτε άλλης πράξης
που επηρεάζει τη νομική κατάσταση ενός ακινήτου

 Να μην είναι δασική έκταση στο σύνολό του ή σε μέρος του.
 Προτιμητέα  θα  είναι  τα  οικόπεδα  χωρίς  έντονες  κλίσεις,  ελεύθερα

κτισμάτων ή άλλων εγκαταστάσεων και με επαρκή προσβασιμότητα.
                 Να είναι περιφραγμένο ή άλλως να αναλάβει ο ιδιοκτήτης την
υποχρέωση της εκτέλεσης των απαιτούμενων εργασιών              

  
                                                        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΡΓΑΛΙΑΣ
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