
 
                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                  

ΘΕΜΑ: Εκμίσθωση με πλειοδοτικό διαγωνισμό του ισογείου καταστήματος 87 τ.μ. που 

αποτελεί τμήμα της ΚΜ 389 Οικοδομών Πόλεως Κω . 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ 

 
 

Η  Πρόεδρος του Οργανισμού Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Κω διακηρύττει ότι: 

1. Δυνάμει της με αριθμό πρακτικού 4/30-01-2023 θέμα – απόφαση 1η  του Δ.Σ. του 

Βακούφ Κω, η οποία εγκρίθηκε νομίμως από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αιγαίου, δυνάμει της υπ’ αρ. πρωτ. 4706/21-02-2023 απόφασής του και αφορά την εκμίσθωση 

με πλειοδοτικό διαγωνισμό του ισογείου καταστήματος 87 τ.μ. το οποίο βρίσκεται στην πόλη 

της Κω επί της οδού Ηφαίστου 20  και αποτελεί τμήμα της ΚΜ 389 Οικοδομών Πόλεως Κω. 

2. Η μίσθωση του ισογείου καταστήματος θα γίνει με φανερό και προφορικό πλειοδοτικό 

διαγωνισμό στα γραφεία του Βακούφ Κω και ενώπιον των μελών του Δ.Σ. του Βακούφ Κω. 

3. Η δημοπρασία θα γίνει στις 17-03-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. μέχρι 

12:00 π.μ. 

4. Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι για 9 έτη. 

5. Το ισόγειο κατάστημα θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση. 

6. Στη δημοπρασία μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε 

εταιρικής μορφής. Όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στο 

ΔΣ κατά την ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας και μέχρι την έναρξή της, τα 

παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) Ταυτότητα του φυσικού προσώπου. Εάν συμμετέχει νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε 

εταιρικής μορφής ή κοινοπραξία θα πρέπει να προσκομιστεί επικυρωμένο καταστατικό, το 

Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης, από το οποίο να προκύπτει η κατά νόμο δημοσίευσή του 

(όπου απαιτείται), πιστοποιητικό από το Γ.Ε.ΜΗ. από το οποίο να προκύπτει η τελευταία 

εκπροσώπηση της εταιρείας (όπου απαιτείται), καθώς και πρακτικό συμμετοχής στη 

δημοπρασία με εξουσιοδότηση συγκεκριμένου προσώπου. 
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β) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο σύστασης 

παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) 

του συνόλου των μισθωμάτων ενός έτους επί του οριζόμενου ανωτέρω ελάχιστου ορίου 

πρώτης προσφοράς, ήτοι το ποσό των χιλίων εννιακοσίων είκοσι (1.920) ευρώ. Δεν θα 

γίνονται δεκτές εγγυήσεις σε μετρητά ούτε εγγυητικές επιστολές που θα έχουν εκδοθεί εκτός 

της νήσου Κω. 

γ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης. Στην περίπτωση που στη δημοπρασία 

συμμετέχει νομικό πρόσωπο, απαιτείται αντίγραφο ποινικού μητρώου για τους διαχειριστές 

του. 

δ) Φορολογική ενημερότητα. Στην περίπτωση που στη δημοπρασία συμμετέχει νομικό 

πρόσωπο, απαιτείται φορολογική ενημερότητα τόσο του νομικού προσώπου όσο και των 

διαχειριστών του. 

ε) Ασφαλιστική ενημερότητα. Στην περίπτωση που στη δημοπρασία συμμετέχει νομικό 

πρόσωπο, απαιτείται ασφαλιστική ενημερότητα τόσο του νομικού προσώπου όσο και των 

διαχειριστών του. 

στ) Υπεύθυνη δήλωση του ίδιου και του εγγυητή του ότι έλαβαν γνώση των όρων 

διακήρυξης και τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

Δεν μπορεί να συμμετέχει στη δημοπρασία ενδιαφερόμενος που δεν έχει προσκομίσει 

κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες και για την παραλαβή του πλήρους 

κειμένου της διακήρυξης παρακαλούνται να απευθύνονται στα γραφεία του Βακούφ Κω, 

Μητροπόλεως 1 και στο τηλέφωνο 22420 22436. 

 

 

 

 

                                                                                             Η  Πρόεδρος   

 

                                                          

                                                                                 ΚΟΤΖΑΟΓΛΑΝ ΕΛΒΑΝ 

 


