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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΗΣ, ΦΑΝΕΡΗΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ∆ΥΟ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΤΥΠΟΥ GLASSART ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΜΕΣΤΩΝ. 

 
Το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Χίου προκηρύσσει δηµόσια πλειοδοτική, φανερή και προφορική 

δηµοπρασία για την παραχώρηση της χρήσης δύο προκατασκευασµένων οικίσκων τύπου Glassart 

στον Λιµένα Μεστών για δύο χρόνια. (Α∆Α:  7Ε5ΒΟΡΛΩ-ΑΧΜ) 
Ως  τιµή εκκίνησης για τον πρώτο οικίσκο ορίζεται το ποσό των  100,00 (εκατό) ευρώ µηνιαίως, 

και για τον δεύτερο οικίσκο το ποσό των 30,00 (τριάντα) ευρώ µηνιαίως για κάθε τµήµα του, µη 
συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος χαρτοσήµου 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήµου 20%.  

Ο διαγωνισµός  θα γίνει  στα  γραφεία του ∆.Λ.Τ. Χίου από τριµελή Επιτροπή την 24η του µηνός 

Ιουνίου του έτους 2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 µµ, σύµφωνα  µε τις  διατάξεις του άρθρου 192 
∆ΚΚ και του Π/∆ 270/81.  Σε περίπτωση δε που αποβεί άκαρπος, θα επαναληφθεί µε τους ίδιους 

όρους την 29η του µηνός Ιουνίου του έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13.00 µµ. 
Από ώρα 12.30 µµ έως και 13.00 µµ θα γίνονται δεκτά τα δικαιολογητικά συµµετοχής των 

ενδιαφεροµένων. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής θα ξεκινήσει η διαδικασία της 

πλειοδοτικής δηµοπρασίας από τους ενδιαφερόµενους των οποίων τα δικαιολογητικά συµµετοχής 
είναι πλήρη και γίνονται δεκτοί στην δηµοπρασία. 

Οι διαγωνιζόµενοι  της δηµοπρασίας πρέπει να  προσκοµίσουν στην αρµόδια Επιτροπή: 
α) Απόσπασµα ποινικού µητρώου, 
β) Φορολογική ενηµερότητα, 
γ) Ενηµερότητα οφειλών ή µη  στο ΙΚΑ  

δ) ∆ηµοτική ενηµερότητα   
ε) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι έλαβαν  γνώση των όρων της διακήρυξης , 

τους οποίους  αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως, η οποία θα υπογραφεί ενώπιον  της 
Επιτροπής.  

στ)Γραµµάτιο παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική                         

επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας δια ποσό ίσο προς το 10% του ορίου πρώτης προσφοράς 
(τιµής εκκίνησης), τούτου υπολογιζόµενου για ανταλλάγµατα  ενός έτους,  ως εγγύηση συµµετοχής 
στο διαγωνισµό, δηλαδή ποσό εκατόν είκοσι ευρώ (120€) για τον πρώτο οικίσκο και ποσό τριάντα έξι 
ευρώ (36€) για κάθε τµήµα του δεύτερου οικίσκου. 

Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται, µετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος της 
δηµοπρασίας µε άλλη εγγυητική επιστολή για ποσό ίσο  µε 10%  επί του  επιτευχθησοµένου ετησίου  

ανταλλάγµατος   για την εξασφάλιση του εγκαίρου και εντός των  υπό της διακήρυξης οριζοµένων 
προθεσµιών  καταβολής του  ανταλλάγµατος, και ως  εγγύηση για την ακριβή εκπλήρωση των 
όρων της  παραχώρησης.  

 
 

Χίος  10/06/2015 

Ο πρόεδρος του ∆.Λ.Τ.Χ.  

 

 

Μιχάλης Μπελέγρης 

ΑΔΑ: 61Τ1ΟΡΛΩ-ΤΜΨ
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