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Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας 
για την μίσθωση χώρων στάθμευσης. 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΙΟΥ 

 
Προκηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτων που θα χρησιμοποιηθούν ως 
χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων. Τα ακίνητα πρέπει να βρίσκονται στις εξής 
περιοχές: 
              I ) Δημοτική Ενότητα Αγ. Μηνά : 
 

 Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου, στον παραλιακό οικισμό της Αγ. 

Φωτεινής, εμβαδού τουλάχιστον 2.500 τμ.  

 Δημοτική Κοινότητα Θυμιανών  στην ευρύτερη περιοχή του 

παραλιακού οικισμού του Μ. Λιμνιώνα, εμβαδού τουλάχιστον 1000 τμ. 

ΙΙ)  Δημοτική Ενότητα Ιωνίας : 

 Δημοτική Κοινότητα  Καλλιμασιάς για τον οικισμό Καλλιμασιάς και 

συγκεκριμένα στην περιοχή «Γύρος»,  εμβαδού τουλάχιστον 300τμ. 

ΙΙΙ)  Δημοτική Ενότητα Μαστιχοχωρίων 

 Τοπική Κοινότητα Μεστών για τον οικισμό των Μεστών, στις 

τοποθεσίες «Γύρος» και «Μιλητάς» εμβαδού τουλάχιστον 800 τμ. το 

καθένα. 

ΙΙΙ )  Δημοτική Ενότητα Καμποχώρων 
 Τοπική Κοινότητα Αγ. Γεωργίου Συκούση για τον οικισμό Αγ. Γεωργίου 

Συκούση εμβαδού τουλάχιστον 500τμ  

 
    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 
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ιδιοκτησιών, ή και από ιδιοκτησίες σε διαφορετικές τοποθεσίες εντός του εκάστοτε 

οικισμού, εφόσον εξυπηρετούν τις ανάγκες του Δήμου.  

  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.  
 
Στην προσφορά πρέπει να επισυνάπτεται Υπεύθυνη Δήλωση 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). 
  
Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις 
ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή, από το γραφείο πέντε  της Τεχνικής Υπηρεσίας 
του Δήμου Χίου. Αρμόδιοι Υπάλληλοι Μενή Αικατερίνη, Τσαγρής Παντελής  
Διεύθυνση Οινοποίωνος 1 Τηλέφωνο 2271351646 – 2271351640 καθώς και στην 
ιστοσελίδα του Δ. Χίου (www.chioscity.gr) 
 
                                                                         Χίος 14-06-2016 
   
                                                                      Ο Δήμαρχος 
 
 
 
                                                                        Εμμανουήλ Βουρνούς 
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