
1 

 

 

 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

       ∆ΗΜΟΣ ΧΙΟΥ                                                          ΑΡ. Πρωτ. 22394                                          

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                                        Χίος,  22/6/2015 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ,                                                     

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

& Α∆ΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                              

Οινοπίωνος 1, 82100 Χίος 

ΤΗΛ 2271351646 Φαξ 2271351622 

e mail : protokollo-texnikis@chios.gov.gr 

Πληροφορίες : Σγούτας Γεώργιος 

 

    

 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
 

Ο ∆ήµαρχος Χίου 
 

Έχοντας υπόψη: 
 

α) το Π.∆. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) 
β) το ∆.Κ.Κ (Ν.3463/06) 
γ) το Ν.3852/2010 
δ) την αριθµ. 29/15 Α∆Α: 6ΞΖΤΩΗΝ-Γ2Λ απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για 
τη µίσθωση ακινήτων. 
ε) την αριθ. 22/2015 Α∆Α: ΩΣ∆ΧΩΗΝ-6ΨΕ απόφαση του ∆ήµαρχου Χίου. 
στ) την αριθµ.     /   απόφαση Οικονοµικής επιτροπής µε την οποία καθορίστηκαν 
οι όροι διακήρυξης. 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 
δηµοπρασία µειοδοτική, φανερή και προφορική για τη µίσθωση ακινήτων από το 
∆ήµο Χίου, για τη δηµιουργία χώρων στάθµευσης και καλούµε τους 
ενδιαφερόµενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών 
από τη δηµοσίευση της διακήρυξης. 
 

     Ο ∆ήµος Χίου ενδιαφέρεται να µισθώσει αστικά ακίνητα για τη δηµιουργία 
χώρων στάθµευσης στις εξής περιοχές: 
 

             I ) ∆ηµοτική Ενότητα Αγ. Μηνά : 
 

• Α) Στον  παραλιακό οικισµό του Καρφά, κοντά στον πεζόδροµο για την 

εξυπηρέτηση των παραθεριστών, εµβαδού τουλάχιστον 2.000 τµ  και 

Β) στην ευρύτερη περιοχή του παραλιακού οικισµού του Μ. Λιµνιώνα, 

εµβαδού τουλάχιστον 1.500 τµ. 

 

 

Ελληνική   
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ΙΙ)  ∆ηµοτική Ενότητα Μαστιχοχωρίων 

• Στην ευρύτερη περιοχή του παραλιακού οικισµού της Κώµης, εµβαδού 

τουλάχιστον 1.500 τµ. 

 

ΙΙΙ )  ∆ηµοτική Ενότητα Χίου 

• ∆ηµοτική Κοινότητα Χίου α) στo κέντρο της πόλης της Χίου και 

περιµετρικά του κέντρου της πόλης και σε ακτίνα έως 800 µ. Το 

εµβαδόν των ακινήτων θα κυµαίνεται ανάλογα µε την χρησιµότητα του.  

 
Τα ακίνητα θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε οδούς για την ασφαλή είσοδο και 
έξοδο των οχηµάτων, να έχουν τη δυνατότητα φιλοξενίας ικανού και 
ανάλογου µε τα τετραγωνικά αριθµού οχηµάτων και να είναι ήδη 
διαµορφωµένα από τον ιδιοκτήτη για την προβλεπόµενη χρήση. Η παραπάνω 
ελάχιστη επιφάνεια ακινήτου, όπου περιγράφεται, δύναται να προέρχεται και 
από συνένωση όµορων ιδιοκτησιών, ή και από ιδιοκτησίες σε διαφορετικές 
τοποθεσίες εντός του εκάστοτε οικισµού, εφόσον εξυπηρετούν τις ανάγκες του 
∆ήµου.  

   
1. Οι δηµοπρασίες θα είναι φανερές, προφορικές και µειοδοτικές και θα 
διεξαχθούν σε δύο φάσεις: 
 
(α) τη διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

Η έναρξη της διαδικασίας µίσθωσης γίνεται µε την δηµοσίευση 
διακήρυξης  του ∆ηµάρχου, µε την οποία καλούνται οι ενδιαφερόµενοι όπως, 
εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από της δηµοσιεύσεως να εκδηλώσουν 
ενδιαφέρον. Όσοι επιθυµούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον θα πρέπει να 
καταθέσουν σφραγισµένη προσφορά, στην οποία να περιγράφονται 
λεπτοµερώς η θέση, η επιφάνεια και τα λοιπά χαρακτηριστικά του ακινήτου 
που προσφέρουν. Στην προσφορά πρέπει να επισυνάπτεται Υπεύθυνη ∆ήλωση 
του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνεται από τον προσφέροντα το δικαίωµα 
για εκµίσθωση του ακινήτου, καθώς και σχετικό τοπογραφικό διάγραµµα του 
προσφερόµενου ακινήτου, τίτλους ιδιοκτησίας και το έντυπο Ε9, (σε 
περίπτωση συνιδιοκτησίας τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται από 
όλους τους ιδιοκτήτες). Οι προσφορές θα κατατίθενται στην Υπηρεσία 
Πρωτοκόλλου της Τεχνικής Υπηρεσίας ∆ήµου Χίου Οινοπίωνος 1, µε την 
ένδειξη "Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος µίσθωσης ακινήτων για 
τη δηµιουργία χώρων στάθµευσης". Η παραλαβή των προσφορών σύµφωνα 
µε τα ανωτέρω εξασφαλίζει τους µετέχοντες µόνο όσον αφορά την 
εµπρόθεσµη υποβολή, ενώ αποκλείει κάθε άλλη δέσµευση.  

Οι προσφορές και τα προσφερόµενα ακίνητα, θα εξεταστούν από  την 
τριµελή επιτροπή των άρθρων 7 και 9 του Π∆ 270/1981, που ορίστηκαν µε 
την αριθµ. 29/15 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Χίου, και την υπ΄αριθµ. 
22/15 απόφαση ∆ηµάρχου, εντός 10 ηµερών από της λήξεως των 
προσφορών. Η επιτροπή θα αξιολογήσει τις προσφορές και θα επιλέξει την 
πλέον κατάλληλη και συµφέρουσα συνεκτιµώντας (α) τη λειτουργικότητα των 
ακινήτων, (β) την καταλληλότητα της θέσης των ακινήτων, και (γ) περί του 
αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Προσφορές που 
κατά την κρίση της επιτροπής είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή 
περιέχουν όρους αντίθετους µε την παρούσα πρόσκληση ή/και αιρέσεις, 
χαρακτηρίζονται ως µη αποδεκτές και απορρίπτονται. 

Η επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα να επισκεφθεί όσα και όποια από τα 
ακίνητα επιλέξει και να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 
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επεξηγήσεις για τις κατατεθειµένες προσφορές ή και πρόσθετα στοιχεία από 
τους υποψήφιους εκµισθωτές, όπως νοµιµοποιητικά έγγραφα του εκµισθωτή, 
έγγραφα αποδεικτικά της κυριότητας ή άλλων εµπράγµατων δικαιωµάτων κλπ. 
Η επιτροπή κατά διακριτική ευχέρεια προβαίνει σε παράλληλες συζητήσεις και 
διαπραγµατεύσεις µε κάθε έναν ή και µε όλους τους υποψηφίους εκµισθωτές 
για οποιοδήποτε θέµα που η επιτροπή κατά την κρίση της εκτιµά ως συναφές 
µε τη συµφωνία µίσθωσης καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Η επιτροπή 
διατηρεί το δικαίωµα να διακόψει ή να εκκινήσει εκ νέου τη διαδικασία σε 
οποιοδήποτε στάδιο των συζητήσεων ή διαπραγµατεύσεων µε οποιονδήποτε, ή 
µε ορισµένους ή µε όλους τους υποψήφιους εκµισθωτές αζηµίως για το ∆ήµο 
Χίου. Η συµµετοχή στην περιγραφόµενη διαδικασία επιλογής, δε γεννά για 
τους συµµετέχοντες καµία αξίωση για αποζηµίωση για οποιονδήποτε λόγο και 
αιτία. Ως τιµή εκκίνησης για τον καθορισµό των µισθωµάτων, θα θεωρηθεί η 
τιµή που θα ορίσει η επιτροπή. 

Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση. Οι λόγοι αποκλεισµού ενός 
ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης, µαζί µε 
τις προσφορές ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στο δήµο, ο οποίος την 
κοινοποιεί  σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον. 

 
 

(β) τη διενέργεια της δηµοπρασίας ενώπιον της τριµελής επιτροπής 
Στη συνέχεια ο ∆ήµαρχος ορίζει ηµέρα και ώρα διεξαγωγής της 

δηµοπρασίας, καλώντας µε αποδεικτικό, να λάβουν µέρος αυτήν µόνο εκείνοι 
των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης 
φάσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 4 του άρθρου 5 του Π∆ 
270/1981 και στο Ν.3852/2010 άρθρο 72. Κατά τη διενέργεια της 
δηµοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο µετά τη λήξη της δηµοπρασίας 
υπογράφεται από τον µειοδότη και τον εγγυητή. 
 
2. Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία θα πρέπει: (α) να προσαγάγει 
ως εγγύηση στην επιτροπή διενέργειας της δηµοπρασίας, γραµµάτιο 
συστάσεως παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή 
εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τραπέζης, ποσού ίσου προς το 10% της 
προσφερόµενης τιµής για µισθώµατα ενός έτους, (β) δηµοτική και φορολογική 
ενηµερότητα και (γ) Εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της 
δηµοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος 
µε αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης. Για την καλή εκτέλεση 
των όρων στης σύµβασης, το ως άνω γραµµάτιο στη συνέχεια θα 
αντικατασταθεί µε άλλο ίσο µε το 10% της τιµής που θα επιτευχθεί για 
µισθώµατα τριών ετών.                                                        
3. Ο ∆ήµος Χίου δε δεσµεύεται στην υπογραφή σύµβασης µισθώσεως µέχρι 
την κατακύρωση της δηµοπρασίας στον τελευταίο µειοδότη από το αρµόδιο 
όργανο του ∆ήµου Χίου. Οι τελευταίοι µειοδότες ουδέν δικαίωµα αποκτούν 
προς αποζηµίωση εκ της µη εγκρίσεως των πρακτικών της δηµοπρασίας υπό 
του αρµοδίου οργάνου του ∆ήµου ή της διοικητικής αρχής. 
 
4. Ο τελευταίος µειοδότης της δηµοπρασίας κάθε ακινήτου ως ανωτέρω 
υποχρεούται να προσέλθει για την κατάρτιση της σύµβασης µέσα σε 
προθεσµία 10 ηµερών από την ηµεροµηνία που κοινοποιήσεως της απόφασης 
περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας µαζί µε 
τον εγγυητή του για την σύνταξη υπογραφής της σύµβασης. Σε διαφορετική 
περίπτωση η κατατεθησόµενη εγγύηση συµµετοχής στη δηµοπρασία 
καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου άνευ δικαστικής παρέµβασης, ενεργείται δε 
αναπλειστηριασµός εις βάρος τούτου και του εγγυητή του, ενεχοµένων 
αµφοτέρων δια την επί µείζον διαφορά του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας 
από της προηγούµενης τοιαύτης. 
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5. Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται σε τρία χρόνια από την ηµεροµηνία 
υπογραφής της σύµβασης- µίσθωσης.  

 
 
6. Τα µισθώµατα θα καταβάλλονται κάθε τέλος εξαµήνου και  θα υπόκεινται δε                 
στις κρατήσεις και τέλη που καθορίζονται από την ισχύουσα νοµοθεσία και 
επιβαρύνουν τους εκµισθωτές. Οι µισθώσεις δεν επηρεάζονται από ενδεχόµενη 
µεταβολή στο πρόσωπο του εκµισθωτή και συνεχίζεται µε το νέο εκµισθωτή 
του ακινήτου. Τα µισθώµατα θα καταβάλλονται από το ∆ήµο Χίου στο νέο 
εκµισθωτή µόνο µετά από την κοινοποίηση στο ∆ήµο Χίου, των απαραίτητων 
εγγράφων πιστοποίησης της µεταβολής. 
 
 7. Τα µίσθια θα χρησιµοποιηθούν για την δηµιουργία χώρων στάθµευσης, όχι 
οργανωµένων. 

 
8. Οι µισθώσεις δεν υπάγονται στις προστατευόµενες µισθώσεις του 

π.δ.34/95, αλλά πρόκειται για γνήσιες αστικές µισθώσεις. 
 

9. Οι εκµισθωτές έχουν υποχρέωση µε την έναρξη της µίσθωσης να 
παραδώσουν το µίσθιο στη χρήση του ∆ήµου Χίου, κατάλληλο και 
σύµφωνο προς τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 
της απόφασης έγκρισης των πρακτικών και της σύµβασης µίσθωσης. Ο 
µισθωτής ∆ήµος Χίου δύναται να ελέγχει τον εκµισθωτή ώστε να διατηρεί 
το µισθωµένο ακίνητο σε καλή κατάσταση ώστε µε δαπάνες του να προβεί  
σε κάθε έργο ή εργασία, που θα καθιστά τα µίσθια κατάλληλα προς 
εξυπηρέτηση του σκοπού και της χρήσης για τα οποία προορίζονται. 

 
10. Ο µισθωτής ∆ήµος Χίου υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την 

κατοχή του µισθίου, τις υπέρ αυτού δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει το 
µίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε 
καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση. Έχει υποχρέωση να 
εκµεταλλεύεται το µίσθιο µε επιµέλεια και σύµφωνα µε την 
προαναφερθείσα χρήση και χωρίς την συναίνεση του εκµισθωτή, δεν 
επιτρέπεται να αλλάξει την χρήση αυτή. Μετά την λήξη της µίσθωσης δεν 
υποχρεούται, εφόσον αυτό ζητηθεί από τους εκµισθωτές, να επαναφέρει 
τα µίσθια στην πρότερη τους κατάσταση 

 
11. Κατά τη διάρκεια των µισθώσεων ο µισθωτής ∆ήµος Χίου, θα φέρει τις 

δαπάνες οποιασδήποτε κατασκευής ή επισκευής βλαβών που εκείνος 
προκάλεσε, που απαιτούνται για εξυπηρέτηση της προαναφερθείσης 
χρήσης. Ο µισθωτής ∆ήµος έχει δικαίωµα να αφαιρέσει τυχόν κατασκευές, 
που προσέθεσε στα µίσθια. 

 
12. Σιωπηρή αναµίσθωση ως και υπεκµίσθωση του µισθίου από τον µισθωτή 

απαγορεύεται απολύτως. 
 

13. Ο ∆ήµος Χίου µπορεί να προβεί σε µονοµερή λύση των µισθώσεων πριν τη 
συµβατική λύση τους χωρίς υποχρέωση αποζηµίωσης των εκµισθωτών, 
εφόσον: 

(α) αποκτήσει στη συγκεκριµένη περιοχή ιδιόκτητο χώρο για τη δηµιουργία 
χώρου στάθµευσης. 
(β) του παραχωρηθεί δωρεάν χρήση άλλου κατάλληλου ακινήτου για τη 
δηµιουργία χώρου στάθµευσης. 

 
14. Η διακήρυξη θα δηµοσιευθεί µε φροντίδα του ∆ήµου Χίου τουλάχιστον 

δέκα ηµέρες πριν από τη διενέργεια της δηµοπρασίας µε τοιχοκόλληση 
αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού 
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καταστήµατος. Επιπλέον, περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευτεί στις 
εφηµερίδες, κατά τις διατάξεις του Ν.3548/07. 

 
15. Τα έξοδα δηµοσίευσης της πρόσκλησης βαρύνουν το µισθωτή ∆. Χίου. 

 
16. Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν από τον δήµαρχο εάν δεν 

παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν µειοδότης. 
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δηµοτικού 
συµβουλίου όταν: 

 
α) το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονοµική επιτροπή ή το 
δηµοτικό συµβούλιο ή την αρµόδια ∆ιοικητική αρχή λόγω ασύµφορου του 
επιτευχθέντος αποτελέσµατος ή σφάλµατος στη διενέργεια της δηµοπρασίας. 
β) µετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας, ο τελευταίος µειοδότης και ο 
εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύµβαση µίσθωσης 
επίσης όταν µετά την κοινοποίηση στον τελευταίο µειοδότη της εγκριτικής επί 
του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός 
εµπροθέσµως για την σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης. 
Στην περίπτωση (β) η δηµοπρασία, επαναλαµβάνεται εις βάρος του τελευταίου 
µειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το 
επ' ονόµατι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάµενο να µειωθεί µε απόφασης 
του δηµοτικού συµβουλίου. 
Η επαναληπτική δηµοπρασία γνωστοποιείται µε περιληπτική διακήρυξη του 
δηµάρχου αναφεροµένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και 
δηµοσιευοµένης, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρας προ της ηµέρας της 
διενέργειας της δηµοπρασίας, διεξάγεται δε σύµφωνα µε τα όσα αναφέρθηκαν. 
Η επανάληψη της δηµοπρασίας ενεργείται µε βάση τη δοθείσα τελευταία 
προσφορά κατά την προηγούµενη δηµοπρασία. 
  
17. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του Π.∆ 270/81. 
 
18. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να 

επικοινωνούν τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, µε τις Υπηρεσίες του ∆ήµου, 
στην οδό Οινοπίωνος 1 (τηλέφωνο 2271351646). Αντίγραφο της 
διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόµενους ύστερα από 
αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση µέχρι και την 
προηγούµενη της καταληκτικής ηµεροµηνίας. 

                                                                      
 
                                                                         Χίος 22-06-2015 
                                                                    
                                                                           Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΙΟΥ 
 
 
                                                                                

ΑΔΑ: 7ΙΕΜΩΗΝ-ΚΕΖ
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