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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΩΝ 
ΓΗΜΟ ΝΑΞΟΤ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΤΚΛΑΓΩΝ 

                  Νάξορ,  06-10-2011                    
                  Απ. Ππωη. : 12721 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 

ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΜΙΘΩΗ ΥΩΡΩΝ ΣΑΘΜΔΤΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ 
 (βάζεη ηεο ππ’ αξίζκ. 165/2011 Απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

Γήκνπ Νάμνπ & Μηθξώλ Κπθιάδσλ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ππ’ αξίζκ. 168/2011 

Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ) 
 

Ο Γήκνο Νάμνπ & Μηθξώλ Κπθιάδσλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ/ηνο 
270/81 (ΦΔΚ 77Α΄/81), ζε ζπλδπαζκό κε ην άξζξν 194 ηνπ Ν. 3463/06 
«Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γήκσλ & Κνηλνηήησλ» δηαθεξύζζεη  δεκόζηα κεηνδνηηθή, 

θαλεξή θαη πξνθνξηθή δεκνπξαζία γηα ηε κίζζσζε θαηάιιεισλ ρώξσλ 
ζηάζκεπζεο νρεκάησλ εληόο ησλ θάησζη Κνηλνηήησλ ηνπ λεζηνύ ηεο Νάμνπ: 

 
1. Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Νάμνπ ζηηο πεξηνρέο: α) ζηελ είζνδν  ηεο πόιεο από ηηο 

λόηηεο παξαιίεο, β) ζηελ είζνδν ηεο πόιεο από ηα ρσξηά, γ) ζηελ βόξεηα είζνδν 

ηνπ ιηκαληνύ, δ) θνληά ζηνλ Άγην Μελά.  
2. Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Αγίνπ Αξζελίνπ ελλέα ρώξνπο ζηάζκεπζεο θαη εηδηθόηεξα 

ζηηο πεξηνρέο: α) ζηνλ νηθηζκό Αγίνπ Αξζελίνπ 2 ρώξνπο ζηάζκεπζεο θαη 
εηδηθόηεξα πιεζίνλ ηνπ Ιεξνύ Νανύ ηνπ Αγίνπ ππξηδώλνπ, β) ζηνλ νηθηζκό 
Αγίαο Άλλαο 2 ρώξνπο ζηάζκεπζεο, γ) ζηνλ νηθηζκό Αγίνπ Πξνθνπίνπ 2 ρώξνπο 

ζηάζκεπζεο θαη δ) ζηελ πεξηνρή ηεο Πιάθαο 1 ρώξν ζηάζκεπζεο θαη εηδηθόηεξα 
ζηελ πεξηνρή «Καιακνύξηα». 

3. Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Φηισηίνπ κηα ζέζε ρώξνπ ζηάζκεπζεο θαη εηδηθόηεξα ζηε 
ζέζε «Μαηνύιε». 

4. Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Απεξάζνπ ηξεηο ρώξνπο ζηάζκεπζεο θαη εηδηθόηεξα ζηηο 

πεξηνρέο: α) Φαξή Πιάθα, β) Παλαγία θαη γ) Λαγθάδη. 
5. Σνπηθή Κνηλόηεηα Γιηλάδνπ ηέζζεξηο ρώξνπο ζηάζκεπζεο θαη εηδηθόηεξα ζηηο 

πεξηνρέο: α) πιεζίνλ ηεο εθθιεζίαο Αγίνπ Νηθνδήκνπ, β) θέληξν ρσξηνύ – 
Φξαγθνπινγηάλλε, γ) Γιηλνύ, δ) ζηε ζέζε παιηά δεμακελή θαη ε) κίζζσζε ελόο 

ρώξνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο γήπεδν πνδνζθαίξνπ 5Υ5 θαη εηδηθόηεξα ζηελ 
πεξηνρή  «Βαγηά». 

6. Σνπηθή Κνηλόηεηα Βίβινπ ηξεηο ρώξνπο ζηάζκεπζεο θαη εηδηθόηεξα: α) ζηελ 

πεξηνρή Νην Πεγάδη, β) ζηελ πεξηνρή Πέξα Μεξηά θαη γ) ζηε ζέζε Μπνξηάδνο θαη 
7. Σνπηθή Κνηλόηεηα Κσκηαθήο  έλαλ ρώξν ζηάζκεπζεο θαη εηδηθόηεξα ζηνλ νηθηζκό 

ηνπ Απόιισλα. 
 

Άπθπο 1. Η δεκνπξαζία ζα είλαη κεηνδνηηθή, θαλεξή θαη πξνθνξηθή θαη ζα δηεμαρζεί 

ζε δύν θάζεηο: 

Α. Γιακήπςξη εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ. Οη πξνζθνξέο ελδηαθέξνληνο 

θαηαηίζεληαη ζην Πξσηόθνιιν ηνπ Γήκνπ Νάμνπ & Μηθξώλ Κπθιάδσλ εληόο είθνζη 
(20) εκεξώλ από ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο κέρξη 26-10-2011 θαη ζα 
πεξηιακβάλνπλ:  
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1. Αίηεζε ζπκκεηνρήο ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ε ζέζε θαη ε έθηαζε ηνπ αθηλήηνπ 

θαζώο θαη νπνηαδήπνηε άιια ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 
2. Σίηινη ηδηνθηεζίαο. 

3. Σνπνγξαθηθό δηάγξακκα. 
4. Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86 όηη ν ελδηαθεξόκελνο έιαβε γλώζε ησλ όξσλ ηεο 

δεκνπξαζίαο θαη ηνπο απνδέρεηαη πιήξσο θαζώο θαη όηη δελ ππάξρεη λνκηθό 
θώιπκα γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ αθηλήηνπ πνπ πξνζθέξεη. 

5. Γεκνηηθή ελεκεξόηεηα. 

 
ηε ζπλέρεηα ε αξκόδηα δεκνηηθή ππεξεζία ηηο απνζηέιιεη ζηελ επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 7 

ηνπ Π.Γ. 270/81, ε νπνία κε επηηόπηα έξεπλα, θξίλεη πεξί ηεο θαηαιιειόηεηαο ησλ 
πξνζθεξνκέλσλ αθηλήησλ θαη πεξί ηνπ αλ ηαύηα πιεξνύλ ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο 
δηαθήξπμεο. Η επηηξνπή ζπληάζζεη ζρεηηθή έθζεζε, εληόο δέθα (10) εκεξώλ από ηεο 

ιήςεσο ησλ πξνζθνξώλ. Οη ιόγνη απνθιεηζκνύ ελόο αθηλήηνπ αηηηνινγνύληαη επαξθώο 
ζηελ έθζεζε. Η έθζεζε αμηνιόγεζεο, καδί κε ηηο πξνζθνξέο ελδηαθέξνληνο, 

απνζηέιινληαη ζην Γήκν, ν νπνίνο ηελ θνηλνπνηεί ζε θάζε έλαλ πνπ εθδήισζε 
ελδηαθέξνλ. 

Β. Γιενέπγεια δημοππαζίαρ. ηε ζπλέρεηα ν Γήκαξρνο νξίδεη εκέξα θαη ώξα 

δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο, θαιώληαο κε απνδεηθηηθό, λα ιάβνπλ κέξνο ζ’ απηήλ 
κόλν εθείλνη ησλ νπνίσλ ηα αθίλεηα θξίζεθαλ θαηάιιεια θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο 

πξώηεο θάζεο. Καηά ηελ δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο ζπληάζζεηαη πξαθηηθό ην νπνίν 
κεηά ηε ιήμε ηεο δεκνπξαζίαο ππνγξάθεηαη από ηνλ κεηνδόηε θαη ηνλ εγγπεηή.  

Γηα θάζε Γεκνηηθή θαη Σνπηθή Κνηλόηεηα ζα δηελεξγεζεί δεκνπξαζία μερσξηζηά.  

 
Άπθπο 2. Σα πξνο κίζζσζε αθίλεηα πξέπεη λα  έρνπλ εύθνιε νδηθή επηθνηλσλία κε ην 

δεκόζην δξόκν, ε ζέζε θαη κνξθή ηνπο λα ηα θαζηζηνύλ θαηάιιεια γηα ρώξνπο 
ζηάζκεπζεο νρεκάησλ θαη κε δεδνκέλν όηη ζα εμαζθαιίδνληαη νη λόκηκνη όξνη θαη 
πξνδηαγξαθέο. 

 
Άπθπο 3. Η κίζζσζε ζα είλαη δηάξθεηαο ηξηώλ (3) εηώλ από ηελ εκεξνκελία 

ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο κίζζσζεο, κε δπλαηόηεηα παξάηαζεο δύν (2) εηώλ κε 
απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, εθόζνλ απηό θξηζεί αλαγθαίν.  
 

Άπθπο 4. ην εηήζην κίζζσκα ζα θαηαβάιιεηαη ζην ηέινο εθάζηνπ κηζζσηηθνύ 
έηνπο θαη δελ ππόθεηληαη ζε θαλελόο είδνπο αλαπξνζαξκνγή.   

 
Άπθπο 5. Ο ηειεπηαίνο κεηνδόηεο ππνρξενύηαη λα παξνπζηάζεη αμηόρξεν εγγπεηή, ν 

νπνίνο ζα ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο θαη έηζη θαζίζηαηαη αιιειεγγύσο 
θαη εηο νιόθιεξνλ ππεύζπλνο κε απηόλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο.  

 

Άπθπο 6. Αλ θάπνηνο κεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκό άιινπ, νθείιεη λα δειώζεη απηό ζηελ 
Δπηηξνπή ηεο δεκνπξαζίαο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ ζπλαγσληζκνύ, θαη λα θαηαζέζεη  

λόκηκν πιεξεμνύζην γηα ην ζθνπό απηό. 
 

Άπθπο 7. Κάζε πξνζθνξά είλαη ππνρξεσηηθή γηα ην κεηνδόηε, ε ππνρξέσζε 

απηή δε, κεηαβαίλεη αιιεινδηαδόρσο από ηνλ πξώην ζηνπο αθόινπζνπο θαη 
επηβαξύλεη νξηζηηθά ηνλ ηειεπηαίν κεηνδόηε. 
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Άπθπο 8. Οη ηειεπηαίνη κεηνδόηεο δελ απνθηνύλ δηθαίσκα απνδεκίσζεο από ηε κε 

έγθξηζε ησλ πξαθηηθώλ δεκνπξαζίαο από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή.  
 

Άπθπο 9. Ο ηειεπηαίνο κεηνδόηεο ππνρξενύληαη εληόο 10 εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε 
ζε απηόλ ηεο απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ έγθξηζε ησλ πξαθηηθώλ λα 

πξνζέιζεη γηα ηε ζύληαμε θαη ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο κίζζσζεο. Δλεξγείηαη δε 
αλαπιεηζηεξηαζκόο εηο βάξνο ηνπ θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ, νη νπνίνη επζύλνληαη γηα ην 
κεγαιύηεξν ηπρόλ νηθνλνκηθό απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο από απηό ηεο 

πξνεγνύκελεο. Μεηά ην πέξαο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο ησλ δέθα εκεξώλ ε ζύκβαζε 
ζεσξείηαη όηη θαηαξηίζηεθε νξηζηηθά.  

 
Άπθπο 10. Σν πξνζθεξόκελν αθίλεην  πξέπεη λα παξαδνζεί γηα ρξήζε από ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο κηζζώζεσο θαη από ηα δύν ζπκβαιιόκελε κέξε.  

 
Άπθπο 11. Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα δηαηεξεί θαη δηαθπιάζζεη ηελ θαηνρή ηνπ 

κηζζίνπ, ηηο ππέξ απηνύ δνπιείεο, ηα όξηα απηνύ θαη ελ γέλεη ην κίζζην, ζε θαιή 
θαηάζηαζε, πξνζηαηεύνληαο απηό απέλαληη ζε θάζε θαηαπάηεζε, δηαθνξεηηθά 
επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε.  

 
Άπθπο 12. Ο Γήκνο έρεη ην δηθαίσκα λα θάλεη νπνηαδήπνηε δηακόξθσζε θξίλεη 

ζθόπηκε πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε ιεηηνπξγία ηεο ρξήζεο γηα ηελ νπνία 
εθκηζζώζεθε. Μεηά δε ην πέξαο ηεο κηζζώζεσο όηη έξγα έρνπλ θαηαζθεπαζηεί ζα 
παξακέλνπλ πξνο όθεινο ηνπ κηζζίνπ ρώξνπ. 

 
Άπθπο 13. Κάζε ηέινο πνπ έρεη ζρέζε κε ηε κίζζσζε, δειαδή πιεξσκή ειεθηξηθνύ 

ξεύκαηνο, απόδνζε παληνίσλ θόξσλ ερόλησλ ζρέζε κε ηε κίζζσζε βαξύλνπλ ην 
κηζζσηή.  
 

Άπθπο 14. Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα δηαηεξεί θαη δηαθπιάζζεη ηελ θαηνρή ηνπ 
κηζζίνπ, ηηο ππέξ απηνύ δνπιεηέο, ηα όξηα απηνύ θαη ελ γέλεη ην κίζζην, ζε θαιή 

θαηάζηαζε, πξνζηαηεύνληαο απηό απέλαληη ζε θάζε θαηαπάηεζε, δηαθνξεηηθά 
επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε. 

 

Άπθπο 15. Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη κε ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο, λα παξαδώζεη ην 
κίζζηνλ ζηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία ην παξέιαβε, δηαθνξεηηθά επζύλεηαη ζε 

απνδεκίσζε. 

 

Άπθπο 16. ησπεξή αλακίζζσζε, σο θαη ππεθκίζζσζε ηνπ κηζζίνπ από ηνλ κηζζσηή 
απαγνξεύεηαη απνιύησο.  
 

Άπθπο 17. Ο εθκηζζσηήο έρεη δηθαίσκα ιύζεο ηεο ζύκβαζεο όηαλ θαηαζηεί αλαγθαία ε 
ηδηνρξεζία ηνπ αθηλήηνπ. Ο κηζζσηήο νπδεκία κπνξεί από ηελ πην πάλσ ιύζε λα 

αμηώζεη απνδεκίσζε.  

 
Άπθπο 18. Σν κίζζσκα ππόθεηηαη ζηηο εθάζηνηε θξαηήζεηο. 

 

Άπθπο 19. Οιόθιεξε ε δηαθήξπμε ζα δεκνζηεπζεί κε θξνληίδα ηνπ Γεκάξρνπ δηα 

ηνηρνθνιιήζεσο αληηγξάθνπ απηήο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ησλ Γεκνηηθνύ 
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Καηαζηήκαηνο, ζην δεκνζηόηεξν κέξνο ηεο έδξαο ηνπ Γήκνπ, ζηα γξαθεία ησλ 

Γεκνηηθώλ θαη Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ πνπ αθνξά θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ e-
naxos.eu.  

Άπθπο 20. 1) Η δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη νίθνζελ από ηνλ δήκαξρν, εάλ δελ 
παξνπζηαζζεί θαη' απηήλ πιεηνδόηεο. 

2) Η δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη θαηόπηλ απνθάζεσο ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ 
όηαλ: α) ην απνηέιεζκα απηήο δελ εγθξηζεί από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ή ην 
Γεκνηηθό πκβνύιην ή ηελ αξκόδηα Γηνηθεηηθή αξρή ιόγσ αζύκθνξνπ ηνπ 

επηηεπρζέληνο απνηειέζκαηνο ή ζθάικαηνο ζηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο β) κεηά 
ηελ θαηαθύξσζε ηεο δεκνπξαζίαο, ν ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο θαη ν εγγπεηήο ηνπ 

αξλνύληαη λα ππνγξάςνπλ ηα πξαθηηθά σο θαη όηαλ κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ 
ηειεπηαίν πιεηνδόηε ηεο εγθξηηηθήο επί ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο 
απνθάζεσο δελ πξνζέιζεη απηόο εκπξνζέζκσο γηα ηελ ζύληαμε θαη ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο. ηελ πεξίπησζε (β) ε δεκνπξαζία, επαλαιακβάλεηαη εηο βάξνο ηνπ 
ηειεπηαίνπ πιεηνδόηε θαη ηνπ εγγπεηή απηνύ, σο ειάρηζην δε όξην πξνζθνξάο νξίδεηαη 

ην επ' νλόκαηη ηνύηνπ θαηαθπξσζέλ πνζό, δπλάκελν λα κεησζεί κε απόθαζε ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Η επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία γλσζηνπνηείηαη κε πεξηιεπηηθή 
δηαθήξπμε ηνπ δεκάξρνπ αλαθεξνκέλεο ζηνπο όξνπο ηεο πξώηεο δηαθήξπμεο θαη 

δεκνζηεπνκέλεο, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξαο πξν ηεο εκέξαο ηεο δηελέξγεηαο ηεο 
δεκνπξαζίαο, δηεμάγεηαη δε ζύκθσλα κε ηα όζα αλαθέξζεθαλ. Η επαλάιεςε ηεο 

δεκνπξαζίαο ελεξγείηαη κε βάζε ηε δνζείζα ηειεπηαία πξνζθνξά θαηά ηελ 
πξνεγνύκελε δεκνπξαζία. 

 

Άπθπο 21. Δπηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελζηάζεσλ θαηά ηεο λνκηκόηεηαο ηεο δηελέξγεηαο 
ηνπ δηαγσληζκνύ ή ηεο ζπκκεηνρήο ελδηαθεξνκέλνπ ζ’ απηόλ, κόλν από έηεξν 

ελδηαθεξόκελν πνπ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκό ή απνθιείζηεθε απ’ απηόλ. Η έλζηαζε 
ππνβάιιεηαη ελώπηνλ ηεο επηηξνπήο κέρξη ηελ επόκελε εξγάζηκε εκέξα από ηε 
δηελέξγεηα ηνπ. Η έλζηαζε απηή δελ επηθέξεη αλαβνιή ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνύ. Η 

επηηξνπή ππνβάιιεη ηελ έλζηαζε κε αηηηνινγεκέλε γλσκνδόηεζή ηεο ζηελ Οηθνλνκηθή 
Δπηηξνπή πνπ απνθαίλεηαη ηειηθά. 

 
Άπθπο 22. Η δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο δηέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006 
«Γεκνηηθόο θαη Κνηλνηηθόο Κώδηθαο» θαη ηνπ Π.Γ. 270/81 «Πεξί θαζνξηζκνύ ησλ 

νξγάλσλ, ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ όξσλ δηελέξγεηαο δεκνπξαζηώλ δη εθπνίεζηλ ή 
εθκίζζσζηλ πξαγκάησλ ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ». 

 
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζην 

Γήκν Νάμνπ & Μηθξώλ Κπθιάδσλ θαηά ηηο εκέξεο θαη ώξεο ιεηηνπξγίαο ησλ 
ππεξεζηώλ θαη ζην ηειέθσλν 2285360155. 

 

      Ο ΓΗΜΑΡΥΟ  
 

 
ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ ΜΑΡΓΑΡΙΣΗ 

 

 


