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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ 
ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΜΕΣΤΩΝ ΧΙΟΥ, ΖΥΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 60 ΤΟΝΩΝ.  
 

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου προκηρύσσει  φανερή προφορική  πλειοδοτική  δημοπρασία για την   
παραχώρηση της γεφυροπλάστιγγας του Λιμένα Μεστών Χίου για δύο χρόνια. (ΑΔΑ:6Α2ΖΟΡΛΩ-ΟΙΓ) 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν μόνο  πολίτες χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   
Ως   τιμή  εκκίνησης,   ορίζεται  το ποσό των  100,00 (εκατό) ευρώ   μηνιαίως  πλέον 3% υπέρ ΕΚΟΕΜΝ, 

και πλέον του αναλογούντος χαρτοσήμου 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20%.  
Ο διαγωνισμός  θα γίνει  στα  γραφεία του Δ.Λ.Τ. Χίου,  την 23

η
 του  μηνός Αυγούστου του έτους 2018 

ημέρα  Πέμπτη και ώρα 13:00μμ, σύμφωνα  με τις  διατάξεις του Π.Δ. 715/1979 (ΦΕΚ 212 Α’/10-09-1979) 
«Περί τρόπου ενέργειας υπό των Νομικών Πρόσωπων Δημοσίου Δικαίου  (Ν.Π.Δ.Δ.), προμηθειών, 
μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγμάτων ως 
και εκτελέσεως εργασιών»,  σε περίπτωση δε που  αποβεί  άκαρπος, θα επαναληφθεί, με τους ίδιους όρους,  
την 28η  του μηνός  Αυγούστου 2018 ημέρα  Τρίτη  και ώρα  13:00μμ.   

Από ώρα 12:30 μμ έως 13:00 μμ θα γίνονται δεκτά τα δικαιολογητικά συμμετοχής των  ενδιαφερομένων.        
Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής θα ξεκινήσει η  διαδικασία της πλειοδοτικής 

δημοπρασίας από τους ενδιαφερομένους των οποίων τα  δικαιολογητικά συμμετοχής είναι πλήρη και 
γίνονται δεκτοί στη δημοπρασία.   

Οι διαγωνιζόμενοι  της δημοπρασίας πρέπει να  προσκομίσουν στην αρμόδια Επιτροπή: 
α)  απόσπασμα ποινικού μητρώου, 
β) φορολογική ενημερότητα, 
γ) ενημερότητα οφειλών ή μη  στο ΙΚΑ  
δ) Δημοτική ενημερότητα  και βεβαίωση μη οφειλής στο Δ.Λ.Τ. Χίου. 
ε) υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι έλαβαν  γνώση των όρων της διακήρυξης , τους 

οποίους  αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως, η οποία θα υπογραφεί ενώπιον  της Επιτροπής.  
στ) γραμμάτιο παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική                         

επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ποσού 106,60€ εκατόν έξι ευρώ και εξήντα  λεπτά. 
Οι αναλυτικοί όροι της διακήρυξης μπορούν να αναζητηθούν από την ιστοσελίδα του Δ.Λ.Τ. Χίου 

(www.chiosport.gr) καθώς επίσης και από τα γραφεία του Δ.Λ.Τ. Χίου (Νεωρίων 2, Χίος, 82131) τηλ. 
2271022770 και 2271023237 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 
Η παρούσα περίληψη διακήρυξης να αναρτηθεί αμελλητί στη Διαύγεια, το διαδίκτυο και στην Ιστοσελίδα 

του Δ.Λ.Τ. Χίου και να δημοσιευθεί νομίμως είκοσι (20) ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας. 
 

 
 Ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ. Χίου 

 
 
 
 

Κέφης Αντώνιος 
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