
                                                                                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Νάξος, 16/05/2013 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                               Αρ. πρωτ.: 6110
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                     

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ  ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΑΜΑΡΙΩΝΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)
2) τις διατάξεις του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων»
3)  τις  διατάξεις  του  Ν.  3852/10  (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010)  :  Νέα Αρχιτεκτονική  της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.
4) την αρ. 376/2012  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση μίσθωσης 
γεώτρησης της Τοπικής Κοινότητας Δαμαριώνα. 
5) την αρ. 59/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκαν 
οι όροι της δημοπρασίας.
6)  την υπ΄αριθ.  πρωτ.  4910/22-04-2013 διακήρυξη  δημοπρασίας  για  την μίσθωση 
γεώτρησης ύδρευσης Δαμαριώνα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Επαναληπτική  μειοδοτική,  φανερή  και  προφορική  δημοπρασία  για  τη  μίσθωση 
γεωτρήσεων ως εξής:

Τοπική Κοινότητα Δαμαριώνα: 
α) στην ευρύτερη περιοχή «Μπαούζι»

Η δημοπρασία θα είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί σύμφωνα με 
τους όρους της υπ΄αριθ. πρωτ. 4910/22-04-2013 διακήρυξης.  

Οι  προσφορές ενδιαφέροντος  κατατίθενται  στο  Πρωτόκολλο  του  Δήμου  Νάξου  & 
Μικρών Κυκλάδων μέχρι 28/05/2013 και θα περιλαμβάνουν: 

1. Αίτηση συμμετοχής στην οποία θα αναφέρεται η θέση της γεώτρησης καθώς και 
οποιαδήποτε άλλα χαρακτηριστικά της.

2. Τίτλους ιδιοκτησίας.
3. Άδεια για δικαιώματα χρήσης νερού
4. Πιστοποιητικό  δοκιμών  και  ελέγχων,  διαπιστευμένου  από  αρμόδιο  οργανισμό 

εργαστηρίου ελέγχου τροφίμων και περιβάλλοντος, τελευταίου τριμήνου, με τις 
αναλύσεις των παραμέτρων του συνημμένου πίνακα (1) στη σελίδα ( 6).

5. Δήλωση  του  Ν.  1599/86  ότι  ο  ενδιαφερόμενος  έλαβε  γνώση των  όρων  της 
δημοπρασίας και  τους αποδέχεται  πλήρως καθώς και  ότι  δεν  υπάρχει  νομικό 
κώλυμα για την εκμίσθωση της γεώτρησής του.

6. Δημοτική ενημερότητα.
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Οι  ενδιαφερόμενοι  συνυποβάλλουν  επί  ποινή  αποκλεισμού  από  τη  διαδικασία και 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού ίσου με το ένα δέκατο (1/10) του ζητούμενου 
ετήσιου μισθώματος, ως εγγύηση ότι θα προσέλθουν για τη σύνταξη και υπογραφή της 
σχετικής σύμβασης μίσθωσης, μέσα στην καθορισμένη προθεσμία. 
Η  ανωτέρω εγγυητική  επιστολή  θα  εκδοθεί  από  αναγνωρισμένη  Τράπεζα  ή  από  το 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Θα πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία του ιδιοκτήτη, 
τον τίτλο της δημοπρασίας για την οποία δίνεται η εγγύηση και τέλος τον όρο της 
παραίτησης του εγγυώμενου από το δικαίωμα της διζήσεως και την αναγνώριση από 
αυτόν  της  υποχρέωσης  να  καταθέσει  απροφάσιστα  και  χωρίς  καμία  ένσταση  ή 
αντίρρηση, μέσα σε πέντε ημέρες από τη σχετική ειδοποίησή του, το ποσό που θα 
ζητηθεί δηλαδή μέρος ή το σύνολο της εγγύησης.
Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον τελευταίο μειοδότη μετά την υπογραφή του 
πρωτοκόλλου  παραλαβής  του  ακινήτου  (γεώτρησης),  στους  δε  υπόλοιπους 
συμμετέχοντες μετά την έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας.

Εκτός  από  την  αίτηση  συμμετοχής,  όλα  τα  ανωτέρω  δικαιολογητικά,  μαζί  με  την 
εγγύηση συμμετοχής, θα υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο με το ονοματεπώνυμο 
του  διαγωνιζόμενου  και  με  τίτλο  «ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΜΙΣΘΩΣΗΣ  ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΔΑΜΑΡΙΩΝΑ» 

Η επαναληπτική διακήρυξη θα δημοσιευθεί  με φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον 
πέντε ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας, με τοιχοκόλληση αντιγράφου 
αυτής  στον  πίνακα  ανακοινώσεων  του  δημοτικού  καταστήματος,  στο  δημοσιότερο 
μέρος  της  έδρας  του  Δήμου,  στο  γραφείο  της  Τ.Κ.  Δαμαριώνα,  στο  πρόγραμμα 
«Διαύγεια» και στην ιστοσελίδα του Δήμου  www.e-naxos.eu στη θεματική ενότητα 
«Διαγωνισμοί».

Πληροφορίες  και  αντίγραφα  της  διακήρυξης  της  δημοπρασίας  καθώς  και  της 
επαναληπτικής  διακήρυξης   παρέχονται  στο  Δημοτικό  Κατάστημα  Νάξου &  Μικρών 
Κυκλάδων  τις  εργάσιμες  ημέρες  και  ώρες,  από  την  αρμόδια  υπάλληλο 
Χατζηκλιμάνογλου Στέλλα, τηλ. 22853 60125.

         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
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