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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΙΟΥ

Προκηρύσσει μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για τη μίσθωση 
ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση του Υπνωτηρίου Αστέγων του Δήμου Χίου.

Το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται σε περιοχές με χιλιομετρική απόσταση έως 2 
χιλιόμετρα απόσταση από το κέντρο της πόλης της Χίου (Πλατεία Νικολάου Πλαστήρα), να 
έχει συνολική επιφάνεια από 220 τ.μ έως 300 τ.μ. Εξαιρούνται τα κτίρια που βρίσκονται σε 
απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων από Σχολικές Μονάδες. 

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι δώδεκα (12) έτη με δυνατότητα, αιτήσει του Δήμου, 
παράτασης εφόσον το επιτρέπει ο Νόμος και συνεχίζεται η λειτουργία της δομής.  

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, εντός προθεσμίας είκοσι (20) 
ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης, καταθέτοντας προσφορές

Η προσφορά ενδιαφέροντος κατατίθεται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος 
συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία (εκτός του φακέλου), στο Πρωτόκολλο 
του Δήμου (Δημοκρατίας 2), υπόψη της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και 
Πολιτισμού, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, προκειμένου 
να λάβουν αριθμό πρωτοκόλλου.

Η αρμόδια δημοτική υπηρεσία αποστέλλει τις προσφορές, στην Επιτροπή του άρθρου 
7 του Π.Δ 270/1981, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των 
προσφερόμενων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας 
διακήρυξης.  Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως 
των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

Πληροφορίες και αντίγραφα της Διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες (07:00 π.μ έως 15:00 μ.μ), από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής 
και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & 
Πολιτισμού του Δήμου Χίου, Διεύθυνση: Φλοίσκου 7 Χίος, Αρμόδια Υπάλληλος κ. Ασπρούλη 
Ματρώνα, Τηλέφωνο 2271350055 καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Χίου 
www.chios.gov.gr.           
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