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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση κτηνοτροφικής 

εγκατάστασης στη θέση Τηγάνι – Κοινότητας Σιδηρούντας».

Με την παρούσα Πρόσκληση, καλούμε όσους ενδιαφέρονται να μισθώσουν τη δημοτική 

έκταση – κτηνοτροφικό στέγαστρο στη θέση Τηγάνι Τ.Κ. Σιδηρούντας, εμβαδού 12.790,16 

τμ εντός της οποίας υφίσταται κτηνοτροφική εγκατάσταση (κτίσματα) συνολικού εμβαδού 

1.043,53 τμ., να υποβάλλουν στο πρωτόκολλο του Δήμου Χίου προσφορά. 

Τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους είναι:

1.  Φορολογική Ενημερότητα από τη Δ.Ο.Υ. Χίου. Σε περίπτωση εταιρείας απαιτείται 

φορολογική ενημερότητα της εταιρίας.

2. Δημοτική Ενημερότητα από το Δήμο Χίου. Σε περίπτωση εταιρείας απαιτείται 

δημοτική ενημερότητα της εταιρίας.

3. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να δηλώνει ότι έλαβε γνώση των όρων της 

διακήρυξης με ΑΠ 9652/17-2-2020 τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και έχει 

πλήρη γνώση για την πραγματική κατάσταση του μισθίου, την οποία αποδέχεται. Η 

εκ’ των υστέρων επίκληση άγνοιας της πραγματικής κατάστασης του μισθίου δεν 

θα γίνεται αποδεκτή.

Το ελάχιστο ποσό μισθώματος ορίστηκε με την ΑΔΣ 607/2020 σε 500,00 (πεντακόσια) 

ευρώ ετησίως. Με την ίδια απόφαση ορίστηκε η διάρκεια της μίσθωσης, σε τρία (3) έτη.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της  ΑΠ 9652/17-2-2020 διακήρυξης.

Οι προσφορές θα είναι κλειστές (Φάκελος προσφοράς) και θα πρέπει να υποβληθούν το 

αργότερο έως την 4η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
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ώρες, στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χίου, Δημοκρατίας 2. Εξωτερικά στο φάκελο θα πρέπει 

να αναφέρεται:

ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΤΑΣΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ 

ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΓΑΝΙ ΣΙΔΗΤΟΥΝΤΑΣ.

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την Οικονομική Επιτροπή.

Για κάθε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, αρμόδιο είναι το Τμήμα Περιουσίας (τηλ. 

2271350076 έως 79).

                                                                 
                                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΙΟΥ

                                                                         ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΚΑΡΜΑΝΤΖΗΣ  
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