ΑΔΑ: ΩΗΜΨΩΞ4-4ΟΜ

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ: ΟΙΧΑΛΙΑΣ

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.02.19 11:42:29
EET
Reason:
Location: Athens

Μελιγαλά 18-02-2015
Αρ. Πρωτ. 1539

Ταχ. Διεύθυνση: Πλατεία Αγ. Ιωάννου
24002 ΜΕΛΙΓΑΛΑ
Πληροφορίες: Γραφείο Δημάρχου
Τηλέφωνο:2724360300/ 2724022264
Fax: 2724023477
Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας
για την μίσθωση ακινήτου
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
Προκηρύσσει δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου που θα
χρησιμοποιηθεί ως χώρος για τη διαχείριση απορριμμάτων.
Το ακίνητο πρέπει:


















Να έχει συνολική έκταση τουλάχιστον είκοσι (20) στρεμμάτων
Να έχει οδική πρόσβαση ικανή για απορριμματοφόρα
Να είναι επίπεδο χωρίς υψομετρικές κλίσεις
Να έχει πράξη χαρακτηρισμού από τη Δ/νση Δασών , ως μη δασικό
Να απέχει από τα όρια οικισμού απόσταση μεγαλύτερη των 800 μέτρων
Να απέχει από τα όρια Σχεδίου Πόλης απόσταση μεγαλύτερη των 1000 μέτρων
Να απέχει από κοίτες ποταμών ή μεγάλων ρεμάτων , λιμνοδεξαμενών και
φραγμάτων μεγαλύτερη των 500 μέτρων
Να απέχει από αρχαιολογικά και πολιτιστικά μνημεία απόσταση μεγαλύτερη των
500 μέτρων
Αποκλείονται οι περιοχές φυσικού κάλλους, NATOURA
Αποκλείονται δασικές περιοχές
Αποκλείονται οι περιοχές ΒΙΠΕ
Να απέχει από δίκτυο ηλεκτροφωτισμού απόσταση μικρότερη των 1500 μέτρων
Να απέχει από δίκτυο ύδρευσης απόσταση μικρότερη των 1500 μέτρων
Να απέχει από θεσμοθετημένες Ζώνες ειδικών χρήσεων γης απόσταση μεγαλύτερη
των 500 μέτρων

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών
από τη δημοσίευση της διακήρυξης.
Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία, στη διεύθυνση
που αναφέρεται παρακάτω, και παραδίδονται στη συνέχεια στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7
του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των
προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως,
συντασσόμενης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών.
Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου τινός αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.
Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το Δήμο Οιχαλίας,
ημέρες: Δευτέρα - Παρασκευή και ώρες 09:00 – 14:00, Διεύθυνση: Πλατεία Αγ. Ιωάννου – 24002 Μελιγαλάς
Μεσσηνίας, Τηλέφωνο: 27240 22264/2724360300.
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