
                                                                                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Νάξος, 24/06/2014 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                               Αρ. Πρωτ.: 9655
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ’’ΠΛΑΚΑΣ’’ ΤΗΣ Δ.Κ. ΑΓ. ΑΡΣΕΝΙΟΥ &

 ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Δ. Κ. ΝΑΞΟΥ

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)  τις  υπ’  αρ.  121/2014 &  147/2014  αποφάσεις  του  Δημοτικού Συμβουλίου  περί 
έγκριση  μίσθωσης  χώρου  στάθμευσης  στην  παραλία  ’’Πλάκας’’  της  Δ.Κ.  Αγ. 
Αρσενίου και χώρων στάθμευσης στη Δημοτική Κοινότητα Νάξου αντίστοιχα.
5) την αρ. 246/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκαν 
οι όροι της δημοπρασίας.
6) την αρ. πρωτ. 7392/20-5-2014 διακήρυξη δημοπρασίας. 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημοπρασία  μειοδοτική,  φανερή  και  προφορική  για  τη  μίσθωση  υπαίθριων  χώρων 
στάθμευσης οχημάτων για την ελάφρυνση του κυκλοφοριακού προβλήματος α) στην 
παραλία «Πλάκας της Δ.Κ. Αγ. Αρσενίου, β) εντός της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου του 
Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, ως εξής:

1. Δημοτική Κοινότητα Αγ. Αρσενίου ένα (1) χώρο και ειδικότερα:
• Στην περιοχή Μάραγκα - Πλάκας

2. Δημοτική Κοινότητα Νάξου δύο (2) χώρους και ειδικότερα: 
• Στην περιοχή Καζανάκια πλησίον υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Νάξου & Μικρών 

Κυκλάδων
• Στην περιοχή του 4ου Νηπιαγωγείου Χώρας Νάξου 

Η δημοπρασία θα είναι διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της υπ΄αριθ. πρωτ. 7392/20-
05-2014 διακήρυξης.  

Οι  προσφορές ενδιαφέροντος  κατατίθενται  στο  Πρωτόκολλο  του  Δήμου  Νάξου  & 
Μικρών Κυκλάδων έως 02/7/2014 και θα περιλαμβάνουν: 
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1. Αίτηση συμμετοχής στην οποία θα αναφέρεται η θέση και η έκταση του ακινήτου 
καθώς και οποιαδήποτε άλλα χαρακτηριστικά του.

2. Φωτοαντίγραφο τίτλου κυριότητας ιδιοκτησίας.
3. Φωτοαντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος.
4. Δημοτική ενημερότητα.
5. Φύλλο υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, θεωρημένο από την 

αρμόδια Δ.Ο.Υ.
6. Δήλωση  του  Ν.  1599/86  ότι  ο  ενδιαφερόμενος  έλαβε  γνώση των  όρων  της 

δημοπρασίας και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως, καθώς και ότι δεν 
υπάρχει νομικό κώλυμα για την εκμίσθωση του ακινήτου που προσφέρει.

Εκτός από την αίτηση συμμετοχής, όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται 
σε  σφραγισμένο φάκελο με το ονοματεπώνυμο του διαγωνιζόμενου,  την Κοινότητα 
στην οποία ευρίσκεται το ακίνητο και τον τίτλο της δημοπρασίας.

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, στα γραφεία των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων που 
αφορά  η  δημοπρασία,  στο  πρόγραμμα  «Διαύγεια»  και  στην ιστοσελίδα  του  Δήμου 
www.e-naxos.eu στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί».

Πληροφορίες  και  αντίγραφα  της  διακήρυξης  της  δημοπρασίας   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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http://www.e-naxos.eu/

