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ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΜΙΘΧΗ ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΧΝ 

ΥΧΡΧΝ ΣOΝ ΟΡΜΟ & ΣΗΝ ΠΛΑΣΕΙΑ ΣΗ Σ.Κ. ΛΙΘΙΟΤ ΚΑΙ ΣΗΝ ΚΧΜΗ ΣΗ Σ.Κ. 

ΚΑΛΑΜΧΣΗ 

 

Ο Αληηδήκαξρνο Υίνπ δηαθεξύηηεη όηη: 

Δθηίζεληαη ζε δεκόζην αλνηρηό πιεηνδνηηθό δηαγσληζκό, δεκνηηθνί θνηλόρξεζηνη ρώξνη όπσο παξαθάησ: 
  

α. Φώξνο έθηαζεο 19,78 η.κ. ζηνλ παξαιηαθό πεδόδξνκν Κώκεο ηεο Σ.Κ. Καιακωηήο, 

εθαπηόκελνο κε ηνλ πεξίβνιν ηεο παηδηθήο ραξάο Κώκεο γηα αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάηωλ. 
Η δεκνπξαζία ζα είλαη θαλεξή θαη πξνθνξηθή θαη ζα δηεμαρζεί ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηεο νδνύ 

Γεκνθξαηίαο 2 (αίζνπζα Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ), ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γεκνπξαζηώλ 

κηζζώζεσλ – εθκηζζώζεσλ πνπ νξίζζεθε κε ηελ αξ. 49/2018 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

Γήκνπ Φίνπ ηελ 15/5/2018 εκέξα Σξίηε θαη ώξα 10:00 π.κ. έωο 10:20 π.κ. Σηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ 
εκέξα ηεο πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο δελ παξνπζηαζηεί θαλείο πιεηνδόηεο, ή ε 

δεκνπξαζία αλαβιεζεί ηόηε ζα επαλαιεθζεί κε ηελ ίδηα επηηξνπή θαη ηνπο ίδηνπο όξνπο ηελ 22/5/2018 

εκέξα Σξίηε θαη ώξα 10:00 π.κ. έωο 10:20 π.κ.  ζηνλ ίδην ηόπν, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα από ην 
Ν.3463/2006, ην Ν.3852/2010 θαζώο θαη ηε ζρεηηθή ινηπή λνκνζεζία πνπ δηέπεη ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. 

Διάρηζην όξην πξώηεο πξνζθνξάο νξίδεηαη ην πνζό ησλ 10,00 € εηεζίωο αλά η.κ.. 

 

β. Φώξνο έθηαζεο 35,50 η.κ. [πξώηε ππεξπςσκέλε (βνξεηόηεξε) πέξγθνια] ζηνλ θεληξηθό 
πεδόδξνκν Κώκεο ηεο Σ.Κ. Καιακωηήο, γηα αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάηωλ. 

Η δεκνπξαζία ζα είλαη θαλεξή θαη πξνθνξηθή θαη ζα δηεμαρζεί ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηεο νδνύ 

Γεκνθξαηίαο 2 (αίζνπζα Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ), ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γεκνπξαζηώλ 
κηζζώζεσλ – εθκηζζώζεσλ πνπ νξίζζεθε κε ηελ αξ. 49/2018 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

Γήκνπ Φίνπ ηελ 15/5/2018 εκέξα Σξίηε θαη ώξα 10:20 π.κ. έωο 10:40 π.κ. Σηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ 

εκέξα ηεο πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο δελ παξνπζηαζηεί θαλείο πιεηνδόηεο, ή ε 
δεκνπξαζία αλαβιεζεί ηόηε ζα επαλαιεθζεί κε ηελ ίδηα επηηξνπή θαη ηνπο ίδηνπο όξνπο ηελ 22/5/2018 

εκέξα Σξίηε θαη ώξα 10:20 π.κ. έωο 10:40 π.κ.  ζηνλ ίδην ηόπν, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα από ην 

Ν.3463/2006, ην Ν.3852/2010 θαζώο θαη ηε ζρεηηθή ινηπή λνκνζεζία πνπ δηέπεη ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. 

Διάρηζην όξην πξώηεο πξνζθνξάο νξίδεηαη ην πνζό ησλ 10,00 € εηεζίωο αλά η.κ.. 
 

 γ. Φώξνο ζπλνιηθνύ εκβαδνύ 345,39 η.κ. κέζα ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη πέξγθνια, αλαςπθηήξην 

13,25 η.κ. θαη απνζήθε 9,52 η.κ.,  ζηελ παξαιία Τ.Κ. Ληζηνύ Γ.Δ. Μαζηηρνρσξίσλ γηα αλάπηπμε 

ηξαπεδνθαζηζκάηωλ ελώ ιόγσ ηεο παξνπζίαο ησλ θηηζκάησλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί από ηνλ πιεηνδόηε κόλν 

σο Πξνζάξηεκα Καηαζηήκαηνο Τγεηνλνκηθνύ Ελδηαθέξνληνο. 

Η δεκνπξαζία ζα είλαη θαλεξή θαη πξνθνξηθή θαη ζα δηεμαρζεί ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηεο νδνύ 
Γεκνθξαηίαο 2 (αίζνπζα Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ), ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γεκνπξαζηώλ 

κηζζώζεσλ – εθκηζζώζεσλ πνπ νξίζζεθε κε ηελ αξ. 49/2018 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

Γήκνπ Φίνπ ηελ 15/5/2018 εκέξα Σξίηε θαη ώξα 10:40 π.κ. έωο 11:00 π.κ. Σηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ 



εκέξα ηεο πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο δελ παξνπζηαζηεί θαλείο πιεηνδόηεο, ή ε 

δεκνπξαζία αλαβιεζεί ηόηε ζα επαλαιεθζεί κε ηελ ίδηα επηηξνπή θαη ηνπο ίδηνπο όξνπο ηελ 22/5/2018 

εκέξα Σξίηε θαη ώξα 10:40 π.κ. έωο 11:00 π.κ. ζηνλ ίδην ηόπν, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα από ην 
Ν.3463/2006, ην Ν.3852/2010 θαζώο θαη ηε ζρεηηθή ινηπή λνκνζεζία πνπ δηέπεη ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. 

Διάρηζην όξην πξώηεο πξνζθνξάο νξίδεηαη ην πνζό ησλ 12,00 € εηεζίωο αλά η.κ.. 

 

 δ. Φώξνο έθηαζεο 25,46 η.κ. (θεληξηθό ηκήκα πιαηείαο) ζηελ Πιαηεία ηεο Σ.Κ. Ληζίνπ, γηα 

αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάηωλ. 

Η δεκνπξαζία ζα είλαη θαλεξή θαη πξνθνξηθή θαη ζα δηεμαρζεί ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηεο νδνύ 

Γεκνθξαηίαο 2 (αίζνπζα Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ), ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γεκνπξαζηώλ 
κηζζώζεσλ – εθκηζζώζεσλ πνπ νξίζζεθε κε ηελ αξ. 49/2018 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

Γήκνπ Φίνπ ηελ 15/5/2018 εκέξα Σξίηε θαη ώξα 11:00 π.κ. έωο 11:20 π.κ. Σηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ 

εκέξα ηεο πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο δελ παξνπζηαζηεί θαλείο πιεηνδόηεο, ή ε 
δεκνπξαζία αλαβιεζεί ηόηε ζα επαλαιεθζεί κε ηελ ίδηα επηηξνπή θαη ηνπο ίδηνπο όξνπο ηελ 22/5/2018 

εκέξα Σξίηε θαη ώξα 11:00 π.κ. έωο 11:20 π.κ. ζηνλ ίδην ηόπν, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα από ην 

Ν.3463/2006, ην Ν.3852/2010 θαζώο θαη ηε ζρεηηθή ινηπή λνκνζεζία πνπ δηέπεη ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. 

Διάρηζην όξην πξώηεο πξνζθνξάο νξίδεηαη ην πνζό ησλ 5,00 € εηεζίωο αλά η.κ.. 
 

 ε. Φώξνο έθηαζεο 25,46 η.κ. (ηκήκα πιαηείαο πνπ ζπλνξεύεη κε ηνλ Ι.Ν. Αγ. Παξαζθεπήο) 

ζηελ Πιαηεία ηεο Σ.Κ. Ληζίνπ, γηα αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάηωλ. 
Η δεκνπξαζία ζα είλαη θαλεξή θαη πξνθνξηθή θαη ζα δηεμαρζεί ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηεο νδνύ 

Γεκνθξαηίαο 2 (αίζνπζα Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ), ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γεκνπξαζηώλ 

κηζζώζεσλ – εθκηζζώζεσλ πνπ νξίζζεθε κε ηελ αξ. 49/2018 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 
Γήκνπ Φίνπ ηελ 15/5/2018 εκέξα Σξίηε θαη ώξα 11:20 π.κ. έωο 11:40 π.κ. Σηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ 

εκέξα ηεο πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο δελ παξνπζηαζηεί θαλείο πιεηνδόηεο, ή ε 

δεκνπξαζία αλαβιεζεί ηόηε ζα επαλαιεθζεί κε ηελ ίδηα επηηξνπή θαη ηνπο ίδηνπο όξνπο ηελ 22/5/2018 

εκέξα Σξίηε θαη ώξα 11:20 π.κ. έωο 11:40 π.κ. ζηνλ ίδην ηόπν, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα από ην 
Ν.3463/2006, ην Ν.3852/2010 θαζώο θαη ηε ζρεηηθή ινηπή λνκνζεζία πνπ δηέπεη ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. 

Διάρηζην όξην πξώηεο πξνζθνξάο νξίδεηαη ην πνζό ησλ 5,00 € εηεζίωο αλά η.κ.. 

 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ Γεκνπξαζία έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα ηα νπνία απνδέρνληαη 

αλεπηθύιαθηα ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη δελ έρνπλ θακία ιεμηπξόζεζκε νθεηιή πξνο ην Γήκν Φίνπ. 

Γηα λα γίλεη θάπνηνο δεθηόο ζηε δεκνπξαζία πξέπεη λα θαηαζέζεη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηα εμήο 

δηθαηνινγεηηθά: 
1. Φσηνηππία αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο αλ είλαη θπζηθό πξόζσπν θαζώο θαη θσηνηππία ηεο αζηπλνκηθήο 

ηαπηόηεηαο ηνπ εγγπεηή. Αλ πξόθεηηαη γηα εηαηξεία ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ζρεηηθό παξαζηαηηθό 

εθπξνζώπεζεο. 

2. Δγγπεηηθή επηζηνιή  Τξαπέδεο ή γξακκάηην ζπζηάζεσο παξαθαηαζήθεο ηνπ Τακείνπ 

Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ πνζνύ ίζνπ κε ην 10% ηνπ εηήζηνπ κηζζώκαηνο ηνπ ειάρηζηνπ 

νξίνπ πξώηεο πξνζθνξάο, πνπ ζα αληηθαηαζηαζεί κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο κε άιιε 

πνζνύ ίζνπ κε ην αλσηέξσ πνζνζηό επί ηνπ κηζζώκαηνο πνπ επηηεύρζεθε. 

3. Φνξνινγηθή Δλεκεξόηεηα ηνπ πιεηνδόηε θαη ηνπ εγγπεηή από ηε ΓΟΥ. Σε πεξίπησζε εηαηξείαο 

απαηηείηαη θνξνινγηθή ελεκεξόηεηα  ηεο εηαηξίαο. 

4. Γεκνηηθή Δλεκεξόηεηα από ην Γήκν Φίνπ ηνπ πιεηνδόηε θαη ηνπ εγγπεηή. Σε πεξίπησζε εηαηξείαο 

απαηηείηαη δεκνηηθή ελεκεξόηεηα  ηεο εηαηξίαο. 
5. Αμηόρξεν εγγπεηή πνπ ζα ππνγξάςεη καδί κε ηνλ πιεηνδόηε ηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο θαη κεηά από 

λόκηκε έγθξηζε ηε ζύκβαζε κηζζώζεσο. Ο εγγπεηήο απηόο ζα είλαη αιιειεγγύσο θαη ζ’ νιόθιεξν 

ππεύζπλνο καδί κε ην κηζζσηή γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ όξσλ ηεο ζπκβάζεσο, παξαηηνύκελνο ηνπ 
επεξγεηήκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο. 

6. Υπεύζπλε δήισζε, ζηελ νπνία λα δειώλεη όηη έιαβε γλώζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηνπο 

απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα θαη έρεη πιήξε γλώζε γηα ηα όξηα,  ηελ αθξηβή ηνπνζεζία θαη ηελ πξαγκαηηθή 

θαηάζηαζε ηνπ κηζζίνπ,   ηελ νπνία απνδέρεηαη. Η εθ’ ησλ πζηέξσλ επίθιεζε άγλνηαο ηεο πξαγκαηηθήο 
θαηάζηαζεο ηνπ κηζζίνπ δελ ζα γίλεηαη απνδεθηή. 

 

Δάλ ν Γήκνο  ρξεηαζηεί ην αθίλεην γηα νπνηνδήπνηε ιόγν, ε κίζζσζε ζα ιήγεη αδεκίσο γηα ην Γήκν Φίνπ 

αλεμάξηεηα από ηνλ ρξόλν πνπ ζα  ην δεηήζεη. 

 



Τν πιήξεο θείκελν ηεο δηαθήξπμεο θαη πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο δίδνληαη από ην Γήκν Φίνπ ζηελ νδό 

Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 75 θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο (ηειέθσλα 2271353117 θαη 22713553110) 

 

 Ο ΑΡΜΟΔΙΟ 

ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΟ ΥΙΟΤ 

 

 

 

Γεώξγηνο Φ. Παπαδόπνπινο 

 

 

 
 


