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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΙΟΥ 

Προκηρύσσει δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των 
αναγκών άθλησης των πολιτών, και συγκεκριμένα εδαφικής έκτασης στην περιοχή Άγιος Λουκάς Λιβάδια, της 
Δημοτικής Ενότητας Χίου, συνολικής έκτασης 6.000 έως 7.000  τ.μ.  
Στην εν λόγω εδαφική  έκταση θα πρέπει να υπάρχουν αθλητικές εγκαταστάσεις , κλειστό γυμναστήριο και ελεύθεροι χώροι  
με σκοπό τη λειτουργία κέντρου ψυχαγωγίας και άθλησης δημοτών, αθλητών κ.λ.π  και δραστηριοποίησης αθλητικών  
σωματείων ή φορέων ιδιαίτερα της περιοχής των Λιβαδίων  και του Δήμου γενικότερα και σε  κάθε περίπτωση προς όφελος 
των  πολιτών  της Χίου. 

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι δώδεκα  (12) χρόνια.  
Η δημοπρασία  διεξάγεται σε δύο φάσεις 
Α. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σε προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών 
ημερών από τη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, δηλαδή ως τις 30 Μαΐου 2018  ημέρα Τετάρτη ( λήξη 
επίδοσης προσφορών).  
 Η προσφορά κατατίθεται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής στη 
δημοπρασία (εκτός του φακέλου), στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χίου (Δημοκρατίας 2), υπόψη της Δ/νσης 
Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού, Τμήμα Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Πολιτισμού. 
Οι προσφορές θα αποσταλούν  στην αρμόδια Επιτροπή Εκτίμησης του προς μίσθωση  ακινήτου, η οποία ελέγχει 
τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων και μετά από επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των 
προσφερομένων ακινήτων για τη συγκεκριμένη χρήση καθώς και αν αυτά πληρούν τους όρους της παρούσας 
διακήρυξης και συντάσσει σχετική και αιτιολογική έκθεση για κάθε προσφερόμενο ακίνητο εντός δέκα (10) 
ημερών από της λήψεως των προσφορών.  
Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. 
Β. Στη συνέχεια ο Δήμαρχος θα ορίσει  ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας από την αρμόδια Επιτροπή 
του Δήμου Χίου, καλώντας με αποδεικτικό να λάβουν μέρος σε αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα 
κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης 
Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται από την Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Χίου, 
εργάσιμες ημέρες  και ώρες, Διεύθυνση: Νεωρείων  9, Χίος.  Τηλέφωνο:  2271350006 και 2271350054 FAX: 
2271044259 και στην ιστοσελίδα του Δήμου Χίου www.chioscity.gr  

 
   

Ο Δήμαρχος Χίου 
 
 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΟΥΡΝΟΥΣ 
 

               

 
 
 
 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 

Δ Η Μ Ο Σ    Χ Ι Ο Υ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
  Τμήμα Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Πολιτισμού 

 

 
 
            Χίος  7-5-2018 

   Αριθμ. Πρωτ. 14244 
 

Ταχ.Δ/νση : Νεωρείων  9  TK  82 100 Χίος  

 
Πληροφορίες : Ειρήνη Δούκα  

Τηλέφωνο : 
22713-50006- 
2271350054 

 

FAX : 22710-44 2 59  

e-mail : paideias@chios.gov.gr   
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