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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΑΖΑΚΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ» 

 

Ο Δήμαρχος Χίου διακηρύττει ότι: 

Εκτίθεται σε δημόσιο προτίθεται να εκποιήσει το δημοτικό ακίνητο οικόπεδο με κωδικό 

αριθμό Εθνικού κτηματολογίου 5100101210044. εμβαδού 325,10 τμ (310,36 τμ μετά την 

παραχώρηση σε κοινή χρήση τμήματος του οικοπέδου, σύμφωνα με τις κείμενες 

πολεοδομικές διατάξεις) βρίσκεται στη θέση «Καζάκα Μοναστήρι Αγίων Αναργύρων» της 

ΔΚ Θυμιανών. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα της οδού Δημοκρατίας 

2 (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου),ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών 

μισθώσεων – εκμισθώσεων που ορίσθηκε με αρ. 791/2019 του Δημοτικού Συμβουλίου,  

την 28η Αυγούστου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. έως 10:15 π.μ. 

Στην περίπτωση που κατά την ημέρα της πλειοδοτικής φανερής και προφορικής 

δημοπρασίας δεν παρουσιαστεί κανείς πλειοδότης, ή η δημοπρασία αναβληθεί τότε θα 

επαναληφθεί με την ίδια επιτροπή και τους ίδιους όρους την 4η Σεπτεμβρίου 2020 

ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. έως 10:15 π.μ. στον ίδιο τόπο. 

 

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά πρόσωπα, ένωση φυσικών προσώπων, 

επιχειρήσεις ή Όμιλοι επιχειρήσεων ή κοινοπραξίες επιχειρήσεων ή κοινοπραξίες όλων των 

παραπάνω, κατά τα οριζόμενα πιο κάτω. 

Α. Έλληνες ή αλλοδαποί 

Β. Νομικά Πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά 

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο από τα παραπάνω μπορεί να συμμετάσχει στον 

διαγωνισμό μία μόνο φορά, είτε ατομικά είτε ως μέλος οποιουδήποτε ομίλου ή ως 

συνεργαζόμενη επιχείρηση. 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην Οικονομική 

Επιτροπή τα εξής δικαιολογητικά: 

1) Πιστοποιητικό εγγραφής σε Δήμο ή Κοινότητα ή Κράτους μέλους της Ε.Ε. ή φωτοτυπία 

ταυτότητας. 

2) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου 

3)Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής ότι δεν διώκεται ως φυγόδικος ή φυγόποινος. 

4) Πιστοποιητικό του αρμόδιου Πρωτοδικείου ότι δεν έχει πτωχεύσει, ούτε εκκρεμεί 

εναντίον του σχετική αίτηση, ούτε βρίσκεται σε πτωχευτικό συμβιβασμό ή πτωχευτική 

εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη πτωχευτική διαδικασία. 
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5) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα αναφέρεται ότι έλαβε γνώση των 

όρων διακήρυξης τους οποίους και αποδέχεται πλήρως καθώς και της πραγματικής 

κατάστασης του μισθίου μετά των εγκαταστάσεων του. 

6) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας 

7) Βεβαίωση δημοτικής ενημερότητας  

Όταν στην πρόσκληση συμμετέχει εταιρεία: 

Ι) Στο όνομα της εταιρείας θα εκδίδονται τα με αριθμούς 4,5,6 και 7 δικαιολογητικά 

ΙΙ) Όλες οι εταιρείες θα προσκομίζουν τα καταστατικά ή εταιρικά τους καθώς και όλες τις 

τροποποιήσεις τους.  

Τα συμμετέχοντα από κοινού φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ευθύνονται 

αλληλεγγύως και εξ ολοκλήρων.. 

7) Εγγυητική επιστολή ποσού 2.600,80 €  

Όταν στην πρόσκληση συμμετέχει εταιρεία: 

Ι) Στο όνομα της εταιρείας θα εκδίδονται τα με αριθμούς 3,4,5,6, και 7 δικαιολογητικά 

ΙΙ)Όλες οι εταιρείες θα προσκομίζουν τα καταστατικά ή εταιρικά τους καθώς και όλες 

τις τροποποιήσεις τους. 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα 

υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας, καθιστάμενος αλληλεγγύως και εις ολόκληρο 

υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. 

 

 

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και περισσότερες πληροφορίες δίδονται από το Τμήμα 

Περιουσίας του Δήμου Χίου στην οδό Πολυτεχνείου 25 (1ος όροφος) κατόπιν ραντεβού 

κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλέφωνα 2271350079 και 2271350077). 

 
 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΙΟΥ 

 

 

 

 

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΚΑΡΜΑΝΤΖΗΣ 
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