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Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας 

για την αγορά ακινήτου-οικοπεδικού χώρου στην περιοχή ΓΡΟΥ-

ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΣ 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

- Προκηρύσσει δημοπρασία για την αγορά ακινήτου-οικοπεδικού χώρου στην 

περιοχή ΓΡΟΥ-ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΣ   που θα χρησιμοποιηθεί με το υφιστάμενο 

αμαξοστάσιο.  

- Να έχει πρόσβαση στον κεντρικό δρόμο (επαρχιακή οδός Χίου - Χαλκειούς).  

- Το κόστος της αγοράς να μην υπερβαίνει το ποσό των 50.000 ευρώ.  

Με την αγορά του χώρου αυτού, θα καλυφθούν οι εξής άμεσες ανάγκες:  

- Θα καταστεί δυνατή η διαπλάτυνση του υφιστάμενου δρόμου που οδηγεί στο 

αμαξοστάσιο.  

- Θα δοθεί η δυνατότητα διάνοιξης νέου δρόμου πρόσβασης για την ταυτόχρονη 

διέλευση των οχημάτων από και προς το αμαξοστάσιο.  

- Θα δημιουργηθεί χώρος στάθμευσης για τα Ι.Χ. οχήματα του προσωπικού, το 

οποίο είναι πλέον πολλαπλάσιο του παλαιού.  

   

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 στη συνέχεια παραδίδονται στην επιτροπή 

η οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητος 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. 

 

Ειδικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό Στις προσφορές ενδιαφέροντος θα 

αναγράφονται επακριβώς τα στοιχεία του ακινήτου, χωρίς την αξία του. Οι 

προσφορές θα πρέπει να περιέχουν: 

i. Σχετική αίτηση, στην οποία θα αναφέρονται ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, τοποθεσία 

ακινήτου, εμβαδό. 

ii. Τοπογραφικό διάγραμμα εις διπλούν, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει, 





απόσπασμα από την εφαρμογή του Εθνικού Κτηματολογίου (που είναι διαθέσιμη στο 

internet στη διεύθυνση http://gis.ktimanet.gr/wms/ktbasemap/default.aspx), με 

σημειωμένα τα όρια του οικοπέδου. 

iii. Τίτλους ιδιοκτησίας εις διπλούν. 

iv. Αντίγραφο Ε9 του ιδιοκτήτη. 

v. Τίτλοι κυριότητας του ακινήτου για την πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή και 

στοιχεία – έγγραφα απ’ όπου προκύπτει ότι είναι ελεύθερο κάθε βάρους γενικά, 

χρέους, υποθήκης προσημείωσης, κατάσχεσης συντηρητικής ή αναγκαστικής, 

προικώου και κληρονομικού δικαίου, δουλείας, οποιασδήποτε διεκδίκησης, 

δικαιώματος τρίτου, εισφορών, φόρων και τελών δημοσίων και δημοτικών 

οποιωνδήποτε, απαλλοτρίωσης, αποζημίωσης από οποιαδήποτε αιτία και γενικά 

ελεύθερου κάθε φιλονικίας, διένεξης ή έριδας με όλα τα συμπαρομαρτούντα 

δικαιώματα των προσωπικών και πραγματικών και των συναφών με 

αυτά αγωγών. Επίσης πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση δασαρχείου ότι δεν είναι 

δασική έκταση . 

 

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται όλες τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες ,από το γραφείο Νο 7 της Δνσης Καθαριότητας και 

ανακύκλωσης του Δήμου. Χίου Αρμόδιος ο Κος Σαραντάκης Νικόλαος  Διεύθυνση 

Δημοκρατίας 2 Τηλέφωνο 2271350872. 

 

 
                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΙΟΥ 

 
                
                                                                       ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΟΥΡΝΟΥΣ  
         




