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Α Ν Α Λ Τ Σ  Ι Κ Η    Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ  ΝΑΞΟΤ & ΜΙΚΡΧΝ ΚΤΚΛΑΓΧΝ 

 

   Πξνζθαιεί ηνπο ελδηαθεξόκελνπο ζε θαλεξή-πξνθνξηθή-πιεηνδνηηθή 
δεκνπξαζία ζε εθηέιεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 142/2011 απόθαζεο Γεκνηηθνύ 
Σπκβνπιίνπ Γήκνπ Νάμνπ & Μηθξώλ Κπθιάδσλ θαη ζύκθσλα κε ηνπο παξαθάησ 
όξνπο δεκνπξαζίαο πνπ ζπλέηαμε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή Γήκνπ Νάμνπ & Μηθξώλ 
Κπθιάδσλ κε ηελ ππ’αξηζκ. 121/2011 απόθαζή ηεο γηα ηελ εθκίζζσζε 
βνζθνηόπσλ ηεο Τνπηθήο Κνηλόηεηαο Πνηακηάο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο ηνπνζεζίεο: 

 Σοποθεσία « Μαύπη Λίμνη » ηεο Τνπηθήο Κνηλόηεηαο Ποταμιάρ 
εθηάζεσο 60 πεξίπνπ ζηξεκκάησλ.  Ο βνζθόηνπνο «Μαύπη Λίμνη» 
ζπλνξεύεη κε βνζθόηνπνπο θιεξνλόκσλ Παληειή Μαξνύιε, Μηράιε 
Σαιηεξή θαη Αλδξέα Μαξάθε. 

 Σοποθεσία « Πέτπινορ Ναόρ» ηεο ηνπηθήο θνηλόηεηαο Ποταμιάρ 
εθηάζεσο 138 ζηξεκκάησλ, ε νπνία ζπλνξεύεη κε θηήκαηα 
θιεξνλόκσλ Αλησλίνπ Γηακπνπξά, Ισάλλε Μαξάθε, θιεξνλόκσλ 
Γεκεηξίνπ Μαξνύιε θαη ηδηνθηεζία  Τ.Κ. Χαιθείνπ. 

 Σοποθεσία « Σούπλα-Άνω Κάστπος» ηεο ηνπηθήο θνηλόηεηαο  
Ποταμιάρ εθηάζεσο 120 ζηξεκκάησλ πεξίπνπ  ε νπνία ζπλνξεύεη κε 
ηδηνθηεζίεο Δηξήλεο Χαζνκέξε, Γεσξγίνπ Γεξνληάθε, θιεξνλόκσλ 
Φσηίνπ Ναππιηώηε, κε βνζθόηνπν ηεο Τ.Κ. Χαιθείνπ, κε ηδηνθηεζία 
Κσλ/λνπ Γηακπνπξά, κε ηδηνθηεζία θιεξνλόκσλ Γαιαηεξνύ, ηδηνθηεζία 
Ι. Τξηαληάθπιινπ, ηδηνθηεζία θιεξνλόκσλ Βαβπιώλε θαη ηδηνθηεζία 
θιεξνλόκσλ Σηπιηαλνύ Κνλδύιε.  

  

Άπθπο 1ο: Η δεκνπξαζία ζα είλαη θαλεξή-πξνθνξηθή-πιεηνδνηηθή θαη ζα 
δηεμαρζεί  ζην  Γεκνηηθό Καηάζηεκα Γήκνπ Νάμνπ & Μηθξώλ Κπθιάδσλ, 
αίζνπζα Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, ζηηο 29 Απγνύζηνπ 2011, εκέξα Γεπηέξα. θαη 
ώξα 11.00 γηα ηνλ βνζθόηνπν ηεο Τ.Κ. Πνηακηάο ζηελ ηνπνζεζία «Μαύξε 
Λίκλε»,  ώξα 12.00 γηα ηνλ βνζθόηνπν ηεο Τ.Κ. Πνηακηάο ζηελ ηνπνζεζία 
«Πέηξηλνο Ναόο» θαη ώξα 13.00 γηα ηνλ βνζθόηνπν ηεο Τ.Κ. Πνηακηάο ζηελ 
ηνπνζεζία «Τνύξια- Άλσ Κάζηξνπ», ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ 
όπσο νξίζηεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 87/2011 απόθαζε Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 
 
Άπθπο 2ο:  Η δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο  νξίδεηαη γηα ηέζζεξα (4) ρξόληα από 
ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 



 

    
Άπθπο 3ο:  Γεθηνί ζηε δεκνπξαζία γίλνληαη  θαη ιακβάλνπλ κέξνο θαηά 
πξνηεξαηόηεηα νη θάηνηθνη ηεο Τ.Κ. Πνηακηάο  θαη  ζηε ζπλέρεηα όινη νη 
θάηνηθνη Γεκόηεο Γήκνπ Νάμνπ & Μηθξώλ Κπθιάδσλ νη νπνίνη είλαη 
θηελνηξόθνη. 
 
΄Απθπο 4ο: Διάρηζην όξην πξώηεο πξνζθνξάο νξίδνληα ηα παξαθάησ πνζά: 
 

 Σοποθεσία «Μαύπη Λίμνη» ηεο Τνπηθήο Κνηλόηεηαο Ποταμιάρ 
εθηάζεσο 60 πεξίπνπ ζηξεκκάησλ, 250,00 € εηεζίσο.    

 Σοποθεσία «Πέτπινορ Ναόρ» ηεο Τνπηθήο Κνηλόηεηαο Ποταμιάρ 
εθηάζεσο 138 ζηξεκκάησλ, 250,00 € εηεζίσο.    

 Σοποθεσία «Σούπλα-Άνω Κάστπος» ηεο Τνπηθήο Κνηλόηεηαο  
Ποταμιάρ εθηάζεσο 120 πεξίπνπ ζηξεκκάησλ, 250,00 € εηεζίσο.  

 
Άπθπο 5ο: Απνθιείνληαη ξεηά από ηελ δεκνπξαζία  απηνί πνπ νθείινπλ ζην 
Τακείν ηνπ Γήκνπ, νη αθεξέγγπνη, όζνη δελ είλαη θηελνηξόθνη ζην επάγγεικα, 
απηνί πνπ παιαηόηεξα παξαβίαζαλ ηα όξηα ηνπ Γήκνπ ή ήγεηξαλ αμηώζεηο ή 
ακθέβαιαλ κε νπνηνδήπνηε ηξόπν, ώζηε λα βιάςνπλ ηα ζπκθέξνληα ηνπ 
Γήκνπ. 
 
Άπθπο 6ο:   Οη ελδηαθεξόκελνη πξηλ ηε   δεκνπξαζία  ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο 
Γηαγσληζκνύ πξέπεη λα θαηαζέζνπλ:  
1. Δγγπεηηθή επηζηνιή Γεκνζίνπ ή ηξαπέδεο ή ρξεκαηηθνύ  πνζνύ ίζν κε 
ην 1/10 ηνπ  ειαρίζηνπ νξίνπ πξώηεο πξνζθνξάο  γηα έλα έηνο γηα ηηο 
ηνπνζεζίεο πνπ ζα ζπκκεηέρεη. 
2. Βεβαίσζε κε νθεηιήο, από ην ηακείν ηνπ Γήκνπ. 
3. Φσηνηππία ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο. 
4. Α.Φ.Μ. 
 
Άπθπο 7ο: Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα αληηθαηαζηήζεη ηελ θαηαηεζείζα 
εγγύεζε ζπκκεηνρήο κε άιιε, πνζνύ 10% επί ηεο επηηεπρζείζεο πξνζθνξάο 
γηα έλα έηνο. 
 
Άπθπο 8ο: Κάζε πξνζθνξά είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ πιεηνδόηε θαη ε 
ππνρξέσζε απηή κεηαβαίλεη αιιεινδηαδόρσο από ηνλ πξώην ζηνπο 
αθνινύζνπο θαη επηβαξύλεη ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε. 
 
Άπθπο 9ο: Αλ θάπνηνο πιεηνδνηήζεη γηα ινγαξηαζκό θάπνηνπ άιινπ, 
ππνρξενύηαη λα δειώζεη απηό ζηε επηηξνπή πξηλ αξρίζεη ε δεκνπξαζία, 
πξνζθνκίδνληαο ην ζρεηηθό πιεξεμνύζην, δηαθνξεηηθά ζεσξείηαη όηη πιεηνδνηεί 
γηα ηνλ εαπηό ηνπ. 
 
Άπθπο 10ο: Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα παξνπζηάζεη αμηόρξεν εγγπεηή ν 
νπνίνο ζα ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο θαη εληόο δέθα εκεξώλ 
από ηελ επηθύξσζε ησλ πξαθηηθώλ ππνρξενύηαη λα πξνζέιζεη ζην Γεκνηηθό 
Καηάζηεκα γηα ηελ ζύλαςε ηνπ ζπκθσλεηηθνύ, θαζηζηάκελνο εμ νινθιήξνπ 
ππεύζπλνο κεηά ηνπ κηζζσηή γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο. Σε 



 

πεξίπησζε πνπ δελ παξνπζηαζηνύλ ελεξγείηαη ζε βάξνο ηνπο 
αλαπιεηζηεξηαζκόο, ελερνκέλσλ θαη ησλ δύν (2) γηα ηελ ηπρόλ δηαθνξά ηνπ 
λένπ κηζζώκαηνο από απηό ηεο πξώηεο δεκνπξαζίαο. 
 
Άπθπο 11ο : Τα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο ππνγεγξακκέλα από ηελ επηηξνπή 
δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο, ηνλ πιεηνδόηε θαη ηνλ εγγπεηή ηνπ, ππόθεηληαη 
ζηελ έγθξηζε  ησλ θαηά λόκν αξκνδίσλ. Ο κηζζσηήο δελ απνθηά θαλέλα 
δηθαίσκα  αλ  απηά δελ επηθπξσζνύλ από ηηο παξαπάλσ αξρέο  θαη δελ  κπνξεί 
λα εγθαηαζηαζεί ζηνπο παξαπάλσ βνζθόηνπνπο πξηλ από ηελ έγθξηζε ησλ 
πξαθηηθώλ θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ ζρεηηθνύ ζπκθσλεηηθνύ.  
 
Άπθπο 12ο : Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα δηαηεξεί ηελ θαηνρή ηνπ κηζζίνπ 
ηνπ γηα δηθή ηνπ ρξήζε θαη λα πξνζηαηεύεη απηό από θάζε παξαβίαζε. 
 
Άπθπο 13ο:  Ο Γήκνο δελ επζύλεηαη απέλαληη ζηνλ κηζζσηή γηα ηελ 
θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην κίζζην, γηα ηελ νπνία πξνηίζεηαη όηη έρεη 
ιάβεη γλώζε, νύηε γηα ηελ ύπαξμε δνπιείαο επί ηνπ θηήκαηνο θαη ζπλεπώο δελ 
ππνρξενύηαη ζηελ επηζηξνθή, ηε κείσζε ή ηελ ιύζε ηνπ κηζζώκαηνο. 
 
Άπθπο 14ο: Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα παξαδώζεη κε ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο 
ζηελ θαηάζηαζε πνπ ην παξέιαβε, δηαθνξεηηθά επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε. 
 
Άπθπο 15ο:  Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα πξνθαηαβάιιεη ην κίζζσκα εθάπαμ 
ζην ηακείν ηνπ Γήκνπ πξηλ ηελ  εηζαγσγή ησλ δώσλ ηνπ ζηνπο παξαπάλσ 
βνζθόηνπνπο θαη ζε εκεξνκελία πνπ ζα θαζνξίδεηαη ζην ζπκθσλεηηθό. Σε 
πεξίπησζε εθπξνζέζκνπ θαηαβνιήο ηνπ κηζζώκαηνο ν νθεηιέηεο ππόθεηηαη 
ζηελ πιεξσκή ησλ  πξνζαπμήζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο θείκελεο 
δηαηάμεηο ηνπ Νόκνπ, αλεμάξηεηα από ηα κέηξα  αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο πνπ 
κπνξνύλ λα παξζνύλ από ηνλ Γήκν Νάμνπ & Μηθξώλ Κπθιάδσλ γηα ηελ 
είζπξαμε ιεμηπξόζεζκσλ δόζεσλ. 
 
Άπθπο 16o: Κάζε ελδηαθεξόκελνο πνπ ζα  πάξεη κέξνο ζηε δεκνπξαζία ζα 
ζεσξείηαη όηη έιαβε πιήξε γλώζε ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο απόθαζεο. 
 
Άπθπο 17ο: Γελ επηηξέπεηαη θακηά έθπησζε ή ειάηησζε ή απνδεκίσζε ππέξ 
ηνπ κηζζσηή γηα νπνηαδήπνηε αηηία, έζησ θαη ζενκελία. Ο κηζζσηήο 
ππνρξενύηαη λα δηαηεξεί ηελ θαηνρή ηνπ κηζζίνπ ηνπ γηα δηθή ηνπ ρξήζε θαη 
λα πξνζηαηεύεη απηό από θάζε παξαβίαζε θαη θαηαπάηεζε. Σησπεξή 
αλακίζζσζε ή ππεθκίζζσζε ηνπ κηζζώκαηνο δελ επηηξέπεηαη. 
 
Άπθπο 18ο: Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα θάλεη ηε ζπλήζε από ηελ θύζε 
ρξήζε, λα δηαηεξεί ην κίζζην ζε θαιή θαηάζηαζε θαη λα παξαδώζεη ην κίζζην 
κε ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο, ζηελ θαηάζηαζε πνπ ην παξέιαβε, δηαθνξεηηθά 
επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε. 
 
Άπθπο 19ο: Ο κέγηζηνο αξηζκόο δώσλ πνπ κπνξνύλ λα εηζαρζνύλ ζηνπο 
παξαπάλσ βνζθόηνπνπο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη: 
α) Τα 42 αηγνπξόβαηα ή 6 βννεηδή, ζην βνζθόηνπν  « Μαύξε ιίκλε»ηεο Τ.Κ. 



 

Πνηακηάο. 
β) Τα  100 αηγνπξόβαηα ή 14 βννεηδή, ζηνλ βνζθόηνπν « Πέηξηλν Ναό» ηεο 
Τ.Κ. Πνηακηάο. 
γ) Τα  85 αηγνπξόβαηα ή 12 βννεηδή, ζηνλ βνζθόηνπν «Τνύξια – Άλσ 
Κάζηξν» ηεο Τ.Κ. Πνηακηάο. 
 
Άπθπο 20ο:Ο Γήκνο Νάμνπ & Μηθξώλ Κπθιάδσλ δελ επζύλεηαη έλαληη ηνπ 
κηζζσηνύ, νύηε ππνρξενύηαη ζε επηζηξνθή ή κείσζε ηνπ κηζζώκαηνο ή ιύζε 
ζύκβαζεο άλεπ απνρξώληνο ιόγνπ. 
 
Άπθπο 21ο: Σε πεξίπησζε πνπ δελ πξνζέιζεη θαλέλαο πιεηνδόηεο, ή ε  
δεκνπξαζία  απνβεί άγνλε, επαλαιακβάλεηαη κε ηνπο ίδηνπο όξνπο κέρξη λα 
επηηεπρζεί κίζζσκα, ζε εκεξνκελία πνπ ζα θαζνξηζηεί  κε λεόηεξε δηαθήξπμε 
ηνπ Γεκάξρνπ. 
 
Άπθπο 22ο: Πεξηιεπηηθή δηαθήξπμε ηεο παξνύζαο ζα δεκνζηεπζεί ζε κία 
εκεξήζηα ηνπηθή εθεκεξίδα, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Νάμνπ & Μηθξώλ 
Κπθιάδσλ. Τα έμνδα δεκνζίεπζεο, ηα ηέιε ραξηνζήκνπ ηεο ζύκβαζεο θ.ι.π. 
επηβαξύλνπλ ηνπο πιεηνδόηεο. 
 
Άπθπο 23ο: Γηα θάζε ζέκα πνπ δελ ξπζκίδεηαη από ηελ παξνύζα δηαθήξπμε 
έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ/ηνο 270/81 όπσο ηζρύεη ζήκεξα. 

 
 
 
 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 
καα 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                 Νάξορ,16 Αςγούστος 2011 

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ                                                 Απιθμ.ππωτ.:10091 

ΓΗΜΟ ΝΑΞΟΤ                                                                        

& ΜΙΚΡΧΝ ΚΤΚΛΑΓΧΝ                                                                            

 
 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΒΟΚΟΣΟΠΧΝ Σ.Κ. ΠΟΣΑΜΙΑ 

ΓΗΜΟΤ ΝΑΞΟΤ & ΜΙΚΡΧΝ ΚΤΚΛΑΓΧΝ 
 

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Νάμνπ & Μηθξώλ Κπθιάδσλ δηαθεξύζζεη ηελ 
εθκίζζσζε κε δεκνπξαζία ησλ παξαθάησ βνζθνηόπσλ ηεο Τ.Κ. Πνηακηάο: 

 Σοποθεσία « Μαύπη Λίμνη » ηεο Τνπηθήο Κνηλόηεηαο Ποταμιάρ εθηάζεσο 60 

πεξίπνπ ζηξεκκάησλ. 

 Σοποθεσία « Πέτπινορ Ναόρ» ηεο ηνπηθήο θνηλόηεηαο Ποταμιάρ εθηάζεσο 138 

ζηξεκκάησλ. 
 Σοποθεσία «Σούπλα-Άνω Κάστπος» ηεο ηνπηθήο θνηλόηεηαο  Ποταμιάρ εθηάζεσο 

120 πεξίπνπ ζηξεκκάησλ.  

Η δεκνπξαζία είλαη θαλεξή πξνθνξηθή θαη πιεηνδνηηθή. 
Θα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 29 Απγνύζηνπ  2011, εκέξα Γεπηέξα από ώξα 11:00 ην πξσί έσο 

13:00 ην κεζεκέξη, ζην Γεκνηηθό θαηάζηεκα Νάμνπ, αίζνπζα Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 
Σηελ πεξίπησζε πνπ απνβεί άθαξπε, γηα νπνηνδήπνηε ιόγσ, ζα επαλαιεθζεί  κε ηνπο ίδηνπο 

όξνπο κέρξη λα επηηεπρζεί κίζζσκα, ζε εκεξνκελία πνπ ζα θαζνξηζηεί  κε λεόηεξε δηαθήξπμε 

ηνπ Γεκάξρνπ. 
Οη ηηκέο εθθίλεζεο θαζνξίδνληαη σο εμήο:  

 Σοποθεσία « Μαύπη Λίμνη », 250,00 € εηεζίσο.    

 Σοποθεσία « Πέτπινορ Ναόρ»,  250,00 € εηεζίσο.   

 Σοποθεσία «Σούπλα-Άνω Κάστπο», 250,00 € εηεζίσο. 

Γελ γίλεηαη θαλέλαο δεθηόο ζηε δεκνπξαζία ζαλ πιεηνδόηεο ή εγγπεηήο εάλ είλαη νθεηιέηεο 
ηνπ Γήκνπ, αθεξέγγπνο, δελ είλαη θηελνηξόθνο ζην επάγγεικα, ή ήγεηξε αμηώζεηο ή 

ακθέβαιε ή παξαβίαζε ηα όξηα ηνπ Γήκνπ κε νπνηνδήπνηε ηξόπν, ώζηε λα βιάςεη ηα 

ζπκθέξνληα ηνπ Γήκνπ. 
Οη ελδηαθεξόκελνη πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ κέξνο ζηε δεκνπξαζία ζα πξέπεη λα 

πξνζθνκίζνπλ  ζηελ Δπηηξνπή Γεκνπξαζίαο ηα εμήο: 
1.Δγγπεηηθή επηζηνιή Γεκνζίνπ ή ηξαπέδεο ή ρξεκαηηθνύ  πνζνύ ίζν κε ην 1/10 ηνπ  

ειαρίζηνπ νξίνπ πξώηεο πξνζθνξάο  γηα έλα έηνο γηα ηηο ηνπνζεζίεο πνπ ζα ζπκκεηέρεη. 
2.Βεβαίσζε κε νθεηιήο, από ην ηακείν ηνπ Γήκνπ. 

3.Φσηνηππία ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο. 

4.Α.Φ.Μ. 
Αλαιπηηθά νη όξνη δηαθήξπμεο είλαη δηαζέζηκνη, γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ (e-Naxos.eu) θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη 
ώξεο.  

Τειεθσληθά νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ελεκεξσζνύλ ζην ηει. 2285360155, θα Δ. Σηδεξή. 
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