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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΠΟΡΙ-ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε., ΤΟΝ 

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΔΙΑΠΟΡΙ 

Ο Δήμαρχος Χίου έχοντας υπόψη 

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) 

2. Τον Ν. 3852/2010 

3. Τα άρθρα 199 και 186 του ΔΚΚ (Ν.3463/06) 

4. Την υπ' αριθμ. 628/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε 

η εκποίηση των μετοχών που κατέχει ο Δήμος στην Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 

ΔΙΑΠΟΡΙ-ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε., τον διακριτικό τίτλο ΔΙΑΠΟΡΙ. 

5. Την υπ' αριθμ.  628/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ορίστηκε η 

επιτροπή διαγωνισμού 

6. Την υπ' αριθμ. 780/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ 

δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκποίηση 600 των μετοχών της 

Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΔΙΑΠΟΡΙ-ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε., τον διακριτικό 

τίτλο ΔΙΑΠΟΡΙ, που κατέχει ο Δήμος Χίου σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και καλεί τους 

ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον. 

 

Άρθρο 1ο  

Περιγραφή εκποιούμενου κινητού. 

Εξακόσιες (600) ονομαστικές μετοχές της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΔΙΑΠΟΡΙ-

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε., τον διακριτικό τίτλο ΔΙΑΠΟΡΙ, που αντιπροσωπεύουν το 20% 

του συνόλου των ονομαστικών μετοχών της εταιρείας (3.000). Οι ανωτέρω μετοχές 

εκποιούνται στο σύνολό τους και όχι μερικώς και η πλειοδοσία πρέπει να αφορά στο σύνολο 

των εκποιούμενων μετοχών. 
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Άρθρο 2ο   

Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας 

Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν 

της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν οι προσφορές χωρίς διακοπή. Για 

τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή 

Διενέργειας και η απόφασή της καταχωρείται στα πρακτικά. 

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως με το 

ονοματεπώνυμο του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον κάθε πλειοδότη, η 

δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και 

επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. 

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην επιτροπή 

διενέργειας, πριν την έναρξη της διαδικασίας, παρουσιάζοντας και το νόμιμο πληρεξούσιο 

έγγραφο για το σκοπό αυτό, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό. 

Σε περίπτωση λήψης απόφασης από την επιτροπή διενέργειας για τον αποκλεισμό 

συμμετοχής ενδιαφερομένου στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους προβλεπόμενους όρους 

της διακήρυξης, η απόφαση αυτή αναγράφεται στα πρακτικά. 

Κριτήριο για την ανακήρυξη του πλειοδότη θα είναι η υψηλότερη τιμή που θα επιτευχθεί 

κατά την διαδικασία και την λήξη της διαδικασίας. 

 

Άρθρο 3ο   

Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Πέμπτη 18/11/2021, ώρα 10:00 με 11:00 π.μ. στο Δημοτικό 

κατάστημα Χίου. 

Άρθρο 4ο   

Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς 

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό του 53.388,00 ευρώ.  

 

Άρθρο 5ο  

Εγγύηση συμμετοχής 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όσοι καταθέσουν στην επιτροπή γραμμάτιο συστάσεως 

εγγυήσεως του Τ.Π.Δ. ή εγγυητική επιστολή Τράπεζας ποσού 5.338,80 ευρώ (10% ελάχιστου 

ορίου πρώτης προσφοράς), το/η οποίο/α θα πρέπει: 

• να έχει εκδοθεί από τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε 

άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

• να είναι συντεταγμένη στην ελληνική γλώσσα ή σε αντίθετη περίπτωση να συνοδεύεται 

από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά, αλλιώς δε γίνεται αποδεκτή 

• να απευθύνεται στο Δήμο Χίου 

• να αναφέρει σαφώς τα στοιχεία εκείνου για τον οποίο εγγυάται και τον τίτλο του 

διαγωνισμού, όπως αναφέρεται στη διακήρυξη 

• να περιλαμβάνει ρητή δήλωση παραίτησης του εγγυητή από το δικαίωμα διζήσεως και 

υπόσχεση για την απροφάσιστη καταβολή του ποσού εντός 5 ημερών από την ημέρα της 

λήψης της σχετικής ειδοποίησης 

• να αναφέρει ότι η διάρκεια ισχύος της εγγυητικής επιστολής ορίζεται μέχρι την ημέρα 

υπογραφής της σύμβασης 

• το ποσό 
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Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή θα ισχύει μέχρι την υπογραφή της πράξης μεταβίβασης και 

επιστρέφεται στον πλειοδότη μετά και την καταβολή του συμφωνηθέντος τιμήματος. 

 

Άρθρο 6ο   

Εγγυητής 

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

υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα είναι αλληλεγγύως και σε ολόκληρο 

υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. 

 

Άρθρο 7ο   

Δικαίωμα αποζημίωσης 

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα αποζημίωσης από τη μη έγκριση των 

πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου ή της διοικητικής αρχής που 

έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα. 

Άρθρο 8ο  

Σύμβαση 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης 

περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, που ενεργείται με 

αποδεικτικό παραλαβής, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και 

υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης μεταβίβασης των μετοχών. Σε διαφορετική 

περίπτωση η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση. 

Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται 

αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για το επί το έλασσον τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της 

δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης. 

Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η πράξη μεταβίβασης θεωρείται 

ότι καταρτίστηκε οριστικά. 

Άρθρο 9ο  

Προθεσμία καταβολής τιμήματος 

Ολόκληρο του τίμημα θα πρέπει να καταβληθεί εντός δεκαημέρου από την κοινοποίηση της 

απόφασης περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, που 

ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, στο ταμείο του δήμου ή σε Τραπεζικό Λογαριασμό του 

που θα υποδειχθεί από την αρμόδια ταμειακή υπηρεσία, και προ της σύνταξης και υπογραφής 

της πράξης μεταβίβασης των μετοχών. 

 

Άρθρο 10ο  

Ευθύνη σε περίπτωση εκκίνησης 

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του αγοραστή για οποιαδήποτε εκκίνηση του πράγματος, ούτε 

για τη γενική κατάστασή του. Ο Δήμος υποχρεούται σε περίπτωση εκκίνησης να επιστρέψει 

στον αγοραστή το τίμημα που κατέβαλε άτοκα, σε περίπτωση δε μερικής τέτοιας ανάλογο 

ποσό, που θα οριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, χωρίς να αποκλείεται η 

προσφυγή στα δικαστήρια. Ο κάθε συμμετέχων μετέχει και υποβάλλει προσφορά κατόπιν 

δικού του ελέγχου και εκτίμησης της αξίας των εκποιούμενων μετοχών και φέρει την πλήρη 

και αποκλειστική ευθύνη για το ύψος της προσφοράς του. Η ορισθείσα τιμή πρώτης 

προσφοράς από το Δήμο δεν συνιστά ούτε συνομολογημένη ιδιότητα, ούτε υπόσχεση για την 
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αξία των μετοχών ούτε υπέχει ο Δήμος οποιαδήποτε ευθύνη αποζημίωσης για τη με 

οποιονδήποτε τρόπο διαφορετική εκτίμηση της αξίας αυτών. 

 

Άρθρο 11ο  

Δημοσίευση διακήρυξης - έξοδα συμβολαιογραφικής πράξης μεταβίβασης 

Ολόκληρη η διακήρυξη θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

3861/2010, δέκα μέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας. Περίληψη αυτής θα 

τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος. Για την 

τοιχοκόλληση συντάσσεται σχετικό αποδεικτικό με παρουσία δύο μαρτύρων. 

Τα έξοδα σύνταξης της συμβολαιογραφικής πράξης μεταβίβασης και φόροι που προκύπτουν 

από τη μεταβίβαση βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη. 

 

Άρθρο 12ο 

Λοιποί όροι 

• Κανείς οφειλέτης του Δήμου ή του Δημοσίου δεν γίνεται δεκτός στη δημοπρασία. Προς 

τούτο θα πρέπει να καταθέσει ενώπιον της Επιτροπής πριν την έναρξη της δημοπρασίας 

φορολογική ενημερότητα καθώς και βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου περί 

μη οφειλής στο Δημόσιο και στο Δήμο αντίστοιχα. Η βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία 

θα πρέπει να έχει εκδοθεί μέχρι και την τελευταία εργάσιμη μέρα πριν την ημερομηνία 

διενέργειας της δημοπρασίας. 

• Οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία πρέπει πριν την διεξαγωγή της δημοπρασίας να 

υπογράψουν ότι έλαβαν γνώση της παρούσης διακήρυξης καθώς και των διατάξεων των 

άρθρων 5 και 6 του Π.Δ/τος 270/1981, του καταστατικού λειτουργίας της Ανώνυμης 

Εταιρείας με την επωνυμία ΔΙΑΠΟΡΙ-ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε., τον διακριτικό τίτλο 

ΔΙΑΠΟΡΙ, καταθέτοντας προς τούτο σχετική υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν1599/1986. 

• Ως τόπος επίδοσης κάθε εξώδικου ή δικαστικού εγγράφου ορίζεται από τον πλειοδότη 

και τον εγγυητή η διεύθυνση που δηλώνουν στην συμβολαιογραφική πράξη, εκτός εάν 

εγγράφως υποδείξουν άλλη διεύθυνση εντός του Δήμου Χίου. Αρμόδια δικαστήρια για κάθε 

διαφορά που προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από τη σύμβαση αυτή και μετά και από τη λήξη της 

ορίζονται αποκλειστικά αυτά της Χίου. 

• Όλοι οι όροι της σύμβασης είναι ουσιώδεις και η παράβαση οποιουδήποτε όρου 

αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύμβασης και κατάπτωσης της εγγύησης υπέρ του δήμου. 

 

Άρθρο 13ο:  

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τη Δ/νση Προγραμματισμού Οργάνωσης 

και Πληροφορικής, κάθε εργάσιμη μέρα και ώρες 09:00 πμ - 01:00 μμ, Οινοπίωνος 1 82131 

Χίος, Τηλέφωνο 2271351615. 

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται ηλεκτρονικά στους ενδιαφερόμενους 

ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι 15/11/2021 (3 μέρες 

πριν το τέλος) 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΙΟΥ 

 

 

Σταμάτιος Κάρμαντζης 
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