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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ 

ΤOY ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ 

 

1. Ο Αντιδήμαρχος Χίου διακηρύττει ότι: 

α) Εκτίθεται σε ανοιχτή πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση της απλής χρήσης αιγιαλού, εμβαδού 180 τ.μ. στον 

αιγιαλό του ΒΥΡΙ και συγκεκριμένα στην θέση με συντεταγμένες 

0 Χ680758.69 Υ4230528.58 

1 Χ680786.31 Υ4230540.00 

2 Χ680788.71 Υ4230534.48 

3 Χ680760.98 Υ4230523.03 

4 Χ680758.69 Υ4230528.58 

για ομπρέλες, ανάκλιντρα (ξαπλώστρες) 

Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα Χίου την 20 Ιουνίου 2017 ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης 9:00 και 

ώρα λήξης 9:20 ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών Μισθώσεων – Εκμισθώσεων του Δήμου Χίου. 

Στην περίπτωση που κατά την ημέρα της πλειοδοτικής ανοιχτής δημοπρασίας δεν παρουσιαστεί κανείς πλειοδότης τότε 

η δημοπρασία θα αναβληθεί και θα επαναληφθεί με την ίδια επιτροπή και τους ίδιους όρους την 27 Ιουνίου 2017 ημέρα 

Τρίτη με ώρα έναρξης 9:00 και ώρα λήξης 9:20  στον ίδιο τόπο και ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών 

Μισθώσεων – Εκμισθώσεων του Δήμου Χίου. 

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό 2.700€ (15,00€ Χ 180 τ.μ.) για την μισθωτική περίοδο 2017. 

 

β) Εκτίθεται σε ανοιχτή πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση της απλής χρήσης αιγιαλού, εμβαδού 215 τ.μ. στον 

αιγιαλό της ΓΩΝΙΑΣ και συγκεκριμένα στην θέση με συντεταγμένες 

0 Χ667645.07 Υ4259368.31 

1 Χ667654.65 Υ4259368.06 

2 Χ667654.79 Υ4259376.67 

3 Χ667660.50 Υ4259376.62 

4 Χ667660.41 Υ4259367.93 

5 Χ667672.55 Υ4259367.60 

6 Χ667672.40 Υ4259361.60 

7 Χ667644.91 Υ4259362.29 

8 Χ667645.07 Υ4259368.31 

για τοποθέτηση καντίνας, ομπρέλες, ανάκλιντρα (ξαπλώστρες) 
Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα Χίου την 20 Ιουνίου 2017 ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης 9:30 και 

ώρα λήξης 9:50 ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών Μισθώσεων – Εκμισθώσεων του Δήμου Χίου. 

Στην περίπτωση που κατά την ημέρα της πλειοδοτικής ανοιχτής δημοπρασίας δεν παρουσιαστεί κανείς πλειοδότης τότε 

η δημοπρασία θα αναβληθεί και θα επαναληφθεί με την ίδια επιτροπή και τους ίδιους όρους την 27 Ιουνίου 2017 ημέρα 

Τρίτη με ώρα έναρξης 9:30 και ώρα λήξης 9:50 στον ίδιο τόπο και ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών 

Μισθώσεων – Εκμισθώσεων του Δήμου Χίου. 

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό 3.010€ (14,00€ Χ 215 τ.μ.) για την μισθωτική περίοδο 2017. 

 

γ) Εκτίθεται σε ανοιχτή πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση της απλής χρήσης αιγιαλού, εμβαδού 215 τ.μ. στον 

αιγιαλό ΛΕΥΚΑΘΙΑ και συγκεκριμένα στην θέση με συντεταγμένες 

0 Χ666921.06 Υ4259573.62 

1 Χ666930.73 Υ4259566.27 

2 Χ666933.17 Υ4259569.39 
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3 Χ666936.19 Υ4259567.12 

4 Χ666933.77 Υ4259563.94 

5 Χ666936.95 Υ4259561.52 

6 Χ666930.90 Υ4259553.55 

7 Χ666915.00 Υ4259565.69 

8 Χ666921.06 Υ4259573.62 

για τοποθέτηση καντίνας, ομπρέλες, ανάκλιντρα (ξαπλώστρες) 
Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα Χίου την 20 Ιουνίου 2017 ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης 10:30 

και ώρα λήξης 10:50 ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών Μισθώσεων – Εκμισθώσεων του Δήμου Χίου. 

Στην περίπτωση που κατά την ημέρα της πλειοδοτικής ανοιχτής δημοπρασίας δεν παρουσιαστεί κανείς πλειοδότης τότε 

η δημοπρασία θα αναβληθεί και θα επαναληφθεί με την ίδια επιτροπή και τους ίδιους όρους την 27 Ιουνίου 2017 ημέρα 

Τρίτη με ώρα έναρξης 10:30 και ώρα λήξης 10:50 στον ίδιο τόπο και ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών 

Μισθώσεων – Εκμισθώσεων του Δήμου Χίου. 

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό 3.010€ (14,00€ Χ 215 τ.μ.) για την μισθωτική περίοδο 2017. 

 

δ) Εκτίθεται σε ανοιχτή πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση της απλής χρήσης αιγιαλού , εμβαδού 250 τ.μ. στον 

αιγιαλό του ΓΙΟΣΩΝΑ και συγκεκριμένα στην θέση με συντεταγμένες 

0 Χ681101.81 Υ4270099.87 

1 Χ681115.39 Υ4270088.14 

2 Χ681106.08 Υ4270077.67 

3 Χ681092.65 Υ4270089.28 

4 Χ681101.81 Υ4270099.87 

για ομπρέλες, ανάκλιντρα (ξαπλώστρες) 
Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα Χίου την 20 Ιουνίου 2017 ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης 11:00 

και ώρα λήξης 11:20 ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών Μισθώσεων – Εκμισθώσεων του Δήμου Χίου. 

Στην περίπτωση που κατά την ημέρα της πλειοδοτικής ανοιχτής δημοπρασίας δεν παρουσιαστεί κανείς πλειοδότης τότε 

η δημοπρασία θα αναβληθεί και θα επαναληφθεί με την ίδια επιτροπή και τους ίδιους όρους την 27 Ιουνίου 2017 ημέρα 

Τρίτη με ώρα έναρξης 11:00 και ώρα λήξης 11:20  στον ίδιο τόπο και ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας 

Δημοπρασιών Μισθώσεων – Εκμισθώσεων του Δήμου Χίου. 

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό 3.500€ (14,00€ Χ 250 τ.μ.) για την μισθωτική περίοδο 2017. 

 

ε) Εκτίθεται σε ανοιχτή πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση της απλής χρήσης αιγιαλού , εμβαδού 165 τ.μ. στον 

αιγιαλό των ΓΛΑΡΩΝ (Μηλιγκάς) και συγκεκριμένα στην θέση με συντεταγμένες 

0 Χ686917.04 Υ4257003.47 

1 Χ686919.90 Υ4257002.55 

2 Χ686929.42 Υ4256999.51 

3 Χ686924.85 Υ4256985.22 

4 Χ686915.33 Υ4256988.27 

5 Χ686918.38 Υ4256997.79 

6 Χ686915.52 Υ4256998.70 

7 Χ686917.04 Υ4257003.47 

για τοποθέτηση καντίνας, ομπρέλες, ανάκλιντρα (ξαπλώστρες) 

Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα Χίου την 20 Ιουνίου 2017 ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης 12:30 

και ώρα λήξης 12:50 ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών Μισθώσεων – Εκμισθώσεων του Δήμου Χίου. 

Στην περίπτωση που κατά την ημέρα της πλειοδοτικής ανοιχτής δημοπρασίας δεν παρουσιαστεί κανείς πλειοδότης τότε 

η δημοπρασία θα αναβληθεί και θα επαναληφθεί με την ίδια επιτροπή και τους ίδιους όρους την 27 Ιουνίου 2017 ημέρα 

Τρίτη με ώρα έναρξης 12:30 και ώρα λήξης 12:50 στον ίδιο τόπο και ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών 

Μισθώσεων – Εκμισθώσεων του Δήμου Χίου. 

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό 2.970€ (18,00€ Χ 165 τ.μ.) για την μισθωτική περίοδο 2017. 

  

στ) Εκτίθεται σε ανοιχτή πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση της απλής χρήσης αιγιαλού , εμβαδού 90 τ.μ. στον 

αιγιαλό του ΟΡΜΟΣ ΚΑΣΣΟΥΣ (ή ΟΡΜΟΣ ΤΟΥ ΛΩ)  και συγκεκριμένα στην θέση με συντεταγμένες 

0 Χ686138.29 Υ4253909.97 

1 Χ686140.28 Υ4253910.12 

2 Χ686141.76 Υ4253890.17 

3 Χ686145.05 Υ4253865.39 

4 Χ686143.08 Υ4253865.06 

5 Χ686139.78 Υ4253889.91 

6 Χ686138.29 Υ4253909.97 

για ομπρέλες, ανάκλιντρα (ξαπλώστρες). 
Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα Χίου την 20 Ιουνίου 2017 ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης 12:00 

και ώρα λήξης 12:20 ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών Μισθώσεων – Εκμισθώσεων του Δήμου Χίου. 
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Στην περίπτωση που κατά την ημέρα της πλειοδοτικής ανοιχτής δημοπρασίας δεν παρουσιαστεί κανείς πλειοδότης τότε 

η δημοπρασία θα αναβληθεί και θα επαναληφθεί με την ίδια επιτροπή και τους ίδιους όρους την 27 Ιουνίου 2017 ημέρα 

Τρίτη με ώρα έναρξης 12:00 και ώρα λήξης 12:20  στον ίδιο τόπο και ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας 

Δημοπρασιών Μισθώσεων – Εκμισθώσεων του Δήμου Χίου. 

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό 1.890€ (21,00€ Χ 90 τ.μ.) για την μισθωτική περίοδο 2017. 

 

ζ) Εκτίθεται σε ανοιχτή πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση της απλής χρήσης αιγιαλού, εμβαδού 155 τ.μ. στον 

αιγιαλό της Μπέλλα Βίστα (ή Ν.Ο.Χ.) και συγκεκριμένα στην θέση με συντεταγμένες 

0 Χ687094.73 Υ4248070.84 

1 Χ687095.43 Υ4248079.82 

2 Χ687092.44 Υ4248080.05 

3 Χ687092.83 Υ4248085.03 

4 Χ687105.79 Υ4248084.03 

5 Χ687104.70 Υ4248070.07 

6 Χ687094.73 Υ4248070.84 

για τοποθέτηση καντίνας, ομπρέλες, ανάκλιντρα (ξαπλώστρες). 

Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα Χίου την 20 Ιουνίου 2017 ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης 11:30 

και ώρα λήξης 11:50 ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών Μισθώσεων – Εκμισθώσεων του Δήμου Χίου. 

Στην περίπτωση που κατά την ημέρα της πλειοδοτικής ανοιχτής δημοπρασίας δεν παρουσιαστεί κανείς πλειοδότης τότε 

η δημοπρασία θα αναβληθεί και θα επαναληφθεί με την ίδια επιτροπή και τους ίδιους όρους την 27 Ιουνίου 2017 ημέρα 

Τρίτη με ώρα έναρξης 11:30 και ώρα λήξης 11:50 στον ίδιο τόπο και ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών 

Μισθώσεων – Εκμισθώσεων του Δήμου Χίου. 

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό 3.255€ (21,00€ Χ 155 τ.μ.) για την μισθωτική περίοδο 2017. 

 

η) Εκτίθεται σε ανοιχτή πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση της απλής χρήσης αιγιαλού, εμβαδού 40 τ.μ. στον 

αιγιαλό του ΚΑΡΦΑ και συγκεκριμένα στην θέση με συντεταγμένες 

0 Χ688115.85 Υ4243284.73 

1 Χ688120.85 Υ4243284.59 

2 Χ688120.63 Υ4243276.62 

3 Χ688115.62 Υ4243276.73 

4 Χ688115.84 Υ4243284.73 

για εκμετάλλευση θαλάσσιων μέσων αναψυχής 
Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα Χίου την 21 Ιουνίου 2017 ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης 09:00 

και ώρα λήξης 9:20 ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών Μισθώσεων – Εκμισθώσεων του Δήμου Χίου. 

Στην περίπτωση που κατά την ημέρα της πλειοδοτικής ανοιχτής δημοπρασίας δεν παρουσιαστεί κανείς πλειοδότης τότε 

η δημοπρασία θα αναβληθεί και θα επαναληφθεί με την ίδια επιτροπή και τους ίδιους όρους την 28 Ιουνίου 2017 ημέρα 

Τετάρτη 09:00 και ώρα λήξης 9:20 στον ίδιο τόπο και ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών Μισθώσεων – 

Εκμισθώσεων του Δήμου Χίου. 

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό 920€ (23,00€ Χ 40 τ.μ.) για την μισθωτική περίοδο 2017. 

 

θ) Εκτίθεται σε ανοιχτή πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση της απλής χρήσης αιγιαλού, εμβαδού 40 τ.μ. στον 

αιγιαλό της ΚΩΜΗΣ και συγκεκριμένα στην θέση με συντεταγμένες 

0 Χ678749.75 Υ4229828.53 

1 Χ678756.93 Υ4229832.06 

2 Χ678759.17 Υ4229827.61 

3 Χ678751.96 Υ4229824.05 

4 Χ678749.75 Υ4229828.53 

για εκμετάλλευση  θαλάσσιων μέσων αναψυχής 

Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα Χίου την 21 Ιουνίου 2017 ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης 9:30 

και ώρα λήξης 9:50 ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών Μισθώσεων – Εκμισθώσεων του Δήμου Χίου. 

Στην περίπτωση που κατά την ημέρα της πλειοδοτικής ανοιχτής δημοπρασίας δεν παρουσιαστεί κανείς πλειοδότης τότε 

η δημοπρασία θα αναβληθεί και θα επαναληφθεί με την ίδια επιτροπή και τους ίδιους όρους την 28 Ιουνίου 2017 ημέρα 

Τετάρτη με ώρα έναρξης 9:30 και ώρα λήξης 9:50 στον ίδιο τόπο και ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας 

Δημοπρασιών Μισθώσεων – Εκμισθώσεων του Δήμου Χίου. 

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό 800€ (20,00€ Χ 40 τ.μ.) για την μισθωτική περίοδο 2017. 

 

ι) Εκτίθεται σε ανοιχτή πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση της απλής χρήσης αιγιαλού, εμβαδού 85 τ.μ. στον 

αιγιαλό της ΚΑΡΙΝΤΑΣ και συγκεκριμένα στην θέση με συντεταγμένες 

0 Χ670889.10 Υ4228923.42 

1 Χ670893.04 Υ4228919.21 

2 Χ670895.23 Υ4228921.26 

3 Χ670898.64 Υ4228917.61 

4 Χ670891.70 Υ4228911.12 
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5 Χ670884.34 Υ4228919.00 

6 Χ670889.10 Υ4228923.42 

για τοποθέτηση καντίνας, ομπρέλες, ανάκλιντρα (ξαπλώστρες). 

Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα Χίου την 21 Ιουνίου 2017 ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης 10:00 

και ώρα λήξης 10:20 ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών Μισθώσεων – Εκμισθώσεων του Δήμου Χίου. 

Στην περίπτωση που κατά την ημέρα της πλειοδοτικής ανοιχτής δημοπρασίας δεν παρουσιαστεί κανείς πλειοδότης τότε 

η δημοπρασία θα αναβληθεί και θα επαναληφθεί με την ίδια επιτροπή και τους ίδιους όρους την 28 Ιουνίου 2017 ημέρα 

Τετάρτη με ώρα έναρξης 10:00 και ώρα λήξης 10:20 στον ίδιο τόπο και ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας 

Δημοπρασιών Μισθώσεων – Εκμισθώσεων του Δήμου Χίου. 

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό 850€ (10,00€ Χ 85 τ.μ.) για την μισθωτική περίοδο 2017. 

 

ια) Εκτίθεται σε ανοιχτή πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση της απλής χρήσης αιγιαλού, εμβαδού 115 τ.μ. στον 

αιγιαλό του ΣΑΛΑΓΩΝΑ και συγκεκριμένα στην θέση με συντεταγμένες 

0 Χ667437.04 Υ4231900.18 

1 Χ667442.80 Υ4231893.93 

2 Χ667446.48 Υ4231897.32 

3 Χ667448.51 Υ4231895.12 

4 Χ667444.84 Υ4231891.73 

5 Χ667450.60 Υ4231885.48 

6 Χ667446.93 Υ4231882.09 

7 Χ667433.37 Υ4231896.78 

8 Χ667437.04 Υ4231900.18 

για τοποθέτηση καντίνας, ομπρέλες, ανάκλιντρα (ξαπλώστρες). 

Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα Χίου την 21 Ιουνίου 2017 ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης 10:30 

και ώρα λήξης 10:50 ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών Μισθώσεων – Εκμισθώσεων του Δήμου Χίου. 

Στην περίπτωση που κατά την ημέρα της πλειοδοτικής ανοιχτής δημοπρασίας δεν παρουσιαστεί κανείς πλειοδότης τότε 

η δημοπρασία θα αναβληθεί και θα επαναληφθεί με την ίδια επιτροπή και τους ίδιους όρους την 28 Ιουνίου 2017 ημέρα 

Τετάρτη με ώρα έναρξης 10:30 και ώρα λήξης 10:50 στον ίδιο τόπο και ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας 

Δημοπρασιών Μισθώσεων – Εκμισθώσεων του Δήμου Χίου. 

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό 1.150€ (10,00€ Χ 115 τ.μ.) για την μισθωτική περίοδο 2017. 

 

ιβ) Εκτίθεται σε ανοιχτή πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση της απλής χρήσης αιγιαλού, εμβαδού 40 τ.μ. στον 

αιγιαλό της ΑΠΟΘΗΚΑΣ και συγκεκριμένα στην θέση με συντεταγμένες 

0Χ664825.93 Υ4234330.32 

1Χ664834.41 Υ4234325.02 

2Χ664836.52 Υ4234328.42 

3Χ664828.04 Υ4234333.72 

4Χ664825.93 Υ4234330.32 

για εκμετάλλευση θαλάσσιων μέσων αναψυχής 
Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα Χίου την 21 Ιουνίου 2017 ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης 11:00 

και ώρα λήξης 11:20 ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών Μισθώσεων – Εκμισθώσεων του Δήμου Χίου. 

Στην περίπτωση που κατά την ημέρα της πλειοδοτικής ανοιχτής δημοπρασίας δεν παρουσιαστεί κανείς πλειοδότης τότε 

η δημοπρασία θα αναβληθεί και θα επαναληφθεί με την ίδια επιτροπή και τους ίδιους όρους την 28 Ιουνίου 2017 ημέρα 

Τετάρτη με ώρα έναρξης 11:00 και ώρα λήξης 11:20  στον ίδιο τόπο και ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας 

Δημοπρασιών Μισθώσεων – Εκμισθώσεων του Δήμου Χίου. 

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό 400€ (10,00€ Χ 40 τ.μ.) για την μισθωτική περίοδο 2017. 

 

ιγ) Εκτίθεται σε ανοιχτή πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση της απλής χρήσης αιγιαλού, εμβαδού 115 τ.μ. στον 

αιγιαλό του ΑΓ. ΙΣΙΔΩΡΟΥ και συγκεκριμένα στην θέση με συντεταγμένες 

0 Χ686665.48 Υ4259932.52 

1 Χ686668.57 Υ4259936.45 

2 Χ686650.51 Υ4259950.68 

3 Χ686647.41 Υ4259946.76 

4 Χ686665.48 Υ4259932.52 

για τοποθέτηση καντίνας, ομπρέλες, ανάκλιντρα (ξαπλώστρες). 

Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα Χίου την 21 Ιουνίου 2017 ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης 11:30 

και ώρα λήξης 11:50 ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών Μισθώσεων – Εκμισθώσεων του Δήμου Χίου. 

Στην περίπτωση που κατά την ημέρα της πλειοδοτικής ανοιχτής δημοπρασίας δεν παρουσιαστεί κανείς πλειοδότης τότε 

η δημοπρασία θα αναβληθεί και θα επαναληφθεί με την ίδια επιτροπή και τους ίδιους όρους την 28 Ιουνίου 2017 ημέρα 

Τετάρτη με ώρα έναρξης 11:30 και ώρα λήξης 11:50  στον ίδιο τόπο και ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας 

Δημοπρασιών Μισθώσεων – Εκμισθώσεων του Δήμου Χίου. 

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό 1.610€ (14,00€ Χ 115 τ.μ.) για την μισθωτική περίοδο 2017. 
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ιδ) Εκτίθεται σε ανοιχτή πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση της απλής χρήσης αιγιαλού, εμβαδού 155 τ.μ. στον 

αιγιαλό της ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΣΤΕΛΟΥ και συγκεκριμένα στην θέση με συντεταγμένες 

0 Χ686506.71 Υ4251259.38 

1 Χ686515.20 Υ4251248.25 

2 Χ686507.26 Υ4251242.18 

3 Χ686504.38 Υ4251245.96 

4 Χ686502.00 Υ4251244.14 

5 Χ686498.96 Υ4251248.11 

6 Χ686501.35 Υ4251249.93 

7 Χ686498.76 Υ4251253.31 

8 Χ686506.71 Υ4251259.38 

για τοποθέτηση καντίνας, ομπρέλες, ανάκλιντρα (ξαπλώστρες). 

Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα Χίου την 21 Ιουνίου 2017 ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης 12:00 

και ώρα λήξης 12:20 ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών Μισθώσεων – Εκμισθώσεων του Δήμου Χίου. 

Στην περίπτωση που κατά την ημέρα της πλειοδοτικής ανοιχτής δημοπρασίας δεν παρουσιαστεί κανείς πλειοδότης τότε 

η δημοπρασία θα αναβληθεί και θα επαναληφθεί με την ίδια επιτροπή και τους ίδιους όρους την 28 Ιουνίου 2017 ημέρα 

Τετάρτη με ώρα έναρξης 12:00 και ώρα λήξης 12:20 στον ίδιο τόπο και ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας 

Δημοπρασιών Μισθώσεων – Εκμισθώσεων του Δήμου Χίου. 

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό 3.100€ (20,00€ Χ 155 τ.μ.) για την μισθωτική περίοδο 2017. 

 

2. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν στην επιτροπή την ώρα του 

διαγωνισμού: 

α) Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σε διαγωνισμό του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή 

Αναγνωρισμένης Τράπεζας ποσού ίσο με το 10% της τιμής εκκίνησης (που θα απευθύνεται προς τον ΔΗΜΟ ΧΙΟΥ) 

β) Φορολογική Ενημερότητα 

γ) Δημοτική Ενημερότητα από το Ταμείο του Δήμου Χίου 

δ) Βεβαίωση μη οφειλής από την ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δ. ΧΙΟΥ 

ε) Αν κάποιος διαγωνιζόμενος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει πριν την έναρξη της διαδικασίας να 

παρουσιάσει νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο. 

στ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του συμμετέχοντος ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης. 

ζ) Σε περίπτωση συμμετοχής νομικού προσώπου: 

 Γενικό Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Επιμελητήριο, 

 Πιστοποιητικό Ισχύουσας εκπροσώπησης από το αρμόδιο Επιμελητήριο και 

 Πιστοποιητικό Πτώχευσης ή μη από το αρμόδιο Πρωτοδικείο 

3. Το μισθωτήριο συμβόλαιο συντάσσεται σε τρία αντίγραφα που υπογράφονται από τα συμβαλλόμενα μέρη. 

4. Μετά την κατοχύρωση στον πλειοδότη της δημοπρασίας 

α) Είναι δυνατή η καταβολή του ποσοστού 30% του ανταλλάγματος υπέρ του δημοσίου μετά από αίτηση του σε 

τρείς ισόποσες δόσεις ως εξής: η πρώτη δόση με τη σύναψη της σύμβασης, η δεύτερη δόση μέχρι τις 31/3/2018 και 

τρίτη δόση μέχρι της 31/3/2019. 

β) Είναι δυνατή η καταβολή του ποσοστού 70% του ανταλλάγματος υπέρ του Δήμου μετά από αίτηση του σε 

πέντε ισόποσες δόσεις ως εξής: η πρώτη δόση με τη σύναψη της σύμβασης, η δεύτερη δόση μέχρι τις 31/3/2018, η 

τρίτη δόση μέχρι της 31/5/2018, η τέταρτη δόση μέχρι 31/3/2019 και η πέμπτη δόση μέχρι 31/5/2019. 

 

5. Η μίσθωση διαρκεί έως 31-12-2019. 

 

6. Η μεταβίβαση του δικαιώματος της απλής χρήσης με την παρούσα διακήρυξη δημοπρασία διέπεται από την με 

αριθ. πρωτ. ΚΥΑ  ΔΔΠ0007378/0454ΕΞ2017(ΦΕΚ 1636/12-05-2017) όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και περισσότερες πληροφορίες δίδονται από το ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ & 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 

2271353117. 

 

 

 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΙΟΥ 

  

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

 


