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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                           Νάξος:07/04/2014 
Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων                    Αρ.Πρωτ: 4531 
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου 
Πληροφορίες: Τριανταφύλλου Νεκτ. 
Τηλέφωνο:  2285360140 

 
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  

 
Μίσθωση  χημικών τουαλετών για τις ανάγκες των παραλιών, μόνιμων θέσεων 

του Δήμου και δημοτικών  εκδηλώσεων έτους 2014 

 

 
         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

Έχοντας υπ’ όψη: 

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981, 

2. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ), 

3. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010, 

4. Την υπ’ αριθμ 29/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί 

ορισμού εκτιμητικής επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 7 του 

ΠΔ. 270/81 για το έτος 2014, 

5. Την υπ’ αριθμ.86/2014 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού υπαλλήλου 

στην εκτιμητική επιτροπή του άρ. 7 του ΠΔ. 270/81 για το έτος 2014, 

 6.    Την υπ’ αριθμ. 78/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί 

       Έγκριση Διενέργειας Δημοπρασίας για την 

       μίσθωση   χημικών τουαλετών  για τις ανάγκες των παραλιών, μόνιμων 

       θέσεων του Δήμου και δημοτικών εκδηλώσεων έτους 2014.       

7. Την υπ’ αριθμ.140/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για 

ανάληψη δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης για τη μίσθωση χημικών 

τουαλετών. 

8. Την υπ’ αριθμ. 153/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για 

έγκριση των όρων και την ψήφιση πίστωσης, 

 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕ Ι  
Μειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία για την ενοικίαση χημικών τουαλετών 
σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα: 
 

 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΕΜ. ΧΡΟΝΙΚΗ  
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ 
ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ 1 8 ΜΗΝΕΣ 6 
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ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ 3 8 ΜΗΝΕΣ 6 

ΚΟΥΡΟΣ ΜΕΛΑΝΕΣ 2 8 ΜΗΝΕΣ 6 

ΠΑΡΚΟ ΕΛΛΗΣ 2 8 ΜΗΝΕΣ 6 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ PARKING (ΨΑΡΑΔΕΣ) 2 8 ΜΗΝΕΣ 6 

ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΕΑ 1  8  ΜΗΝΕΣ 6 

ΓΗΠΕΔΟ ΚΩΣΤΕΡΑΣ 1         8 ΜΗΝΕΣ 6 

ΓΗΠΕΔΟ ΑΓ.ΑΡΣΕΝΙΟΥ 1  8  ΜΗΝΕΣ 6 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ PARKING ΠΟΤΑΜΟΥ 2  8  ΜΗΝΕΣ 6 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ PARKING ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2  8  ΜΗΝΕΣ 6 

ΜΑΡΙΝΑ ΧΩΡΑΣ ΝΑΞΟΥ  2  8   ΜΗΝΕΣ  

Τ.Κ. ΧΑΛΚΕΙΟΥ 2  8  ΜΗΝΕΣ 6 

Δ.Κ. ΑΠΕΡΑΘΟΥ 2  8  ΜΗΝΕΣ 6 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ PARKING ΦΙΛΩΤΙΟΥ 2         8   ΜΗΝΕΣ 6 

ΤΚ ΔΑΜΑΡΙΩΝΑ ΟΙΚ.ΔΑΜΑΛΑ 1         8   ΜΗΝΕΣ 6 

ΔΚ ΔΟΝΟΥΣΑΣ 1         8   ΜΗΝΕΣ 6 

ΔΚ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 2         8   ΜΗΝΕΣ  6 

ΣΥΝΟΛΟ 29   

ΠΑΡΑΛΙΕΣ    

           

ΑΓ.ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ 6 5 ΜΗΝΕΣ 10 

ΑΓ.ΑΝΝΑ 3 5 ΜΗΝΕΣ 10 

ΠΛΑΚΑ ΑΜΜΟΛΟΦΟΣ 2 5 ΜΗΝΕΣ 10 

ΟΡΚΟΣ 2 5 ΜΗΝΕΣ 10 

ΜΙΚΡΗ ΒΙΓΛΑ 4 5 ΜΗΝΕΣ 10 

ΑΛΥΚΟ 2 5 ΜΗΝΕΣ 10 

ΠΥΡΓΚΑΚΙ 2 5 ΜΗΝΕΣ 10 

ΑΓΙΑΣΣΟΣ 2 5 ΜΗΝΕΣ 10 

ΚΑΛΑΝΤΟΣ 3 5 ΜΗΝΕΣ 6 

ΜΟΥΤΣΟΥΝΑ 2 5 ΜΗΝΕΣ 10 

ΠΑΝΕΡΜΟΣ 2 5 ΜΗΝΕΣ 10 

ΨΙΛΗ ΑΜΜΟΣ 1 5 ΜΗΝΕΣ 6 

ΑΜΙΤΗΣ 1 5 ΜΗΝΕΣ 10 

ΓΛΑΤΖΙΑ 1 5 ΜΗΝΕΣ 10 

ΣΥΝΟΛΟ 33   

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΔ/ΣΕΩΝ 4 30 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 
8ΜΗΝΕΣ 

 

 

με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 40.000,00 € 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.   

 

Οι φάκελοι συμμετοχής θα γίνονται δεκτοί έως την 29/04/ 2014 ημέρα Τρίτη και 

από ώρα 11.00 πμ έως ώρα 11:30 π.μ. (λήξη επίδοσης φακέλων), στα Γραφεία 

του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ενώπιον της αρμόδιας Εκτιμητικής 

Επιτροπής εκποιούμενων ακινήτων κ.λ.π., - που όρισε το Δημοτικό Συμβούλιο με 

την υπ’ αριθμ. 29/2014 απόφασή του και ο Δήμαρχος Νάξου και Μ.Κ. με την υπ’ 

αριθμ. 86/2014 απόφαση του - η οποία εντός προθεσμίας 10 ημερών θα 
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εισηγηθεί δια Τεχνικής Έκθεσης προς την επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού 

περί της καταλληλότητας των προσφερόμενων χημικών τουαλετών, της 

πληρότητας των προσφορών με τους όρους της διακήρυξης και των Τεχνικών 

Προδιαγραφών.  

 
ΑΡΘΡΟ 1ο 

Δεκτοί στο διαγωνισμό είναι όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών 

αυτών. 

Α)Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα καθώς και οι ενώσεις προμηθευτών που 

υποβάλλουν κοινή προσφορά που ασκούν μέσα στην χώρα ή έξω από αυτήν το 

εμπορικό, βιομηχανικό, βιοτεχνικό επάγγελμα που είναι σχετικό με το αντικείμενο 

της προμήθειας, το τρέχον έτος του διαγωνισμού. 

Β)Οι αντιπρόσωποι των παραπάνω φυσικών ή Νομικών προσώπων  

Γ)Οι συνεταιρισμοί από αυτούς που εδρεύουν στο εσωτερικό της χώρας 

 Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι πλήρως 

ενημερωμένος της διακήρυξης αυτής και ότι αποδέχεται όλους τους όρους 

ανεπιφύλακτα. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο  :  Χαρακτηριστικά χημικών τουαλετών 

Όπως αυτά περιγράφονται στις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές που 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης. 

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια  8 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και θα 

είναι σύμφωνη με τον ανωτέρω πίνακα βάσει των αναγκών των εκάστοτε 

σημείων. 

Ο Δήμος μπορεί να αυξομειώσει τον αριθμό των προς ενοικίαση χημικών 

τουαλετών μετά από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Ο Δήμος επίσης έχει 

το δικαίωμα να τροποποιήσει τα σημεία τοποθέτησης των χημικών τουαλετών. 

 

ΑΡΘΡΟ 3Ο : Δικαιολογητικά συμμετοχής επί ποινή αποκλεισμού: 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν:  

Α) Κυρίως Φάκελο ο οποίος θα περιέχει : 

1)Υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών 

προδιαγραφών και ότι ουδέποτε έχει αποφασιστεί έκπτωση ή διαδικασία 

έκπτωσης σε βάρος τους από ΟΤΑ ή οποιοδήποτε ΝΠΔΔ ή άλλο νομικό 

πρόσωπο του ευρύτερου δημόσιου τομέα.  

  2) Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο 

3) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από το       

οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την 

άσκηση της   επαγγελματικής τους δραστηριότητας 

  4)Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας τα οποία να  

   ισχύουν κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού. 

            5)Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, έκδοσης του 

τελευταίου διμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, 

εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη 

κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή 

έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 
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  6)Πίνακα εκτελεσθέντων και εκτελούμενων αντίστοιχων μισθώσεων χημικών 

     τουαλετών  τουλάχιστον των τριών προηγούμενων ετών.  

7)Βεβαίωση καλής εκτέλεσης τουλάχιστον από πέντε (5) ΟΤΑ ή ΝΠΔΔ για 

μισθώσεις  χημικών τουαλετών  που εκτέλεσαν ή εκτελούν. 

Β) Δεύτερο φάκελο, σφραγισμένο, που θα περιέχει τις τεχνικές προδιαγραφές. Σε 

περίπτωση που ο φάκελος των τεχνικών προδιαγραφών δεν χωρά στον κυρίως 

φάκελο, μπορεί να κατατεθεί ξεχωριστά.  

Ο φάκελος των τεχνικών προδιαγραφών θα συνοδεύεται με όλα τα απαραίτητα 

στοιχεία, στην Ελληνική Γλώσσα ή την Άγγλική, (προσπέκτους, δηλώσεις, 

εγγυήσεις, Πιστοποιήσεις Ποιότητας ISO κ.λ.π.) που απαιτούνται για την 

πληρότητά του σύμφωνα με τις  Τεχνικές Προδιαγραφές  της Υπηρεσίας. 

Δεν απαιτείται η προσκόμιση δείγματος. 

 

ΑΡΘΡΟ 4Ο : Τρόπος σύνταξης και επίδοσης  δικαιολογητικών που πληρούν τις 

προϋποθέσεις. 

Οι φάκελοι θα παραδοθούν ενώπιον της Επιτροπής, σφραγισμένοι, οι οποίοι θα 

γράφουν απ’ έξω την επωνυμία του διαγωνιζόμενου, τα στοιχεία της διακήρυξης 

(τίτλος, αριθμ. πρωτοκόλλου), την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας και 

τα στοιχεία του αποστολέα. 

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει: 

α)Να μην έχουν ξυσίματα, σβησίματα, υποσημειώσεις ή υστερόγραφο, 

μεσόστιχα, παρεμβολές κενά, συγκοπές και συντμήσεις που μπορούν να θέσουν 

σε αμφιβολία όρους τιμές ή την ταυτότητα των εκμισθωτών. 

β) Να αναγράφουν τα ακριβή στοιχεία του εκμισθωτή  

γ) Να είναι σαφή και πλήρη. 

Οι  ενδιαφερόμενοι, από τα δικαιολογητικά και τις τεχνικές προδιαγραφές,  που θα 

κριθούν από την εκτιμητική Επιτροπή ότι πληρούν τις προϋποθέσεις, θα κληθούν 

εγγράφως, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από της κοινοποιήσεως της 

Τεχνικής Έκθεσης και  των φακέλων των διαγωνιζόμενων, να προσέλθουν για την 

συμμετοχή τους στον διαγωνισμό για την οικονομική προσφορά ενώπιον της 

Επιτροπής του διαγωνισμού. 

Σ’ αυτούς που θα αποσταλούν προσκλήσεις  θα πρέπει να παρευρεθούν 

αυτοπροσώπως, ή εφόσον πρόκειται για εταιρεία, για μεν προσωπική εταιρεία ο 

νόμιμος εκπρόσωπος, για δε κεφαλαιουχική, εξουσιοδοτημένο άτομο με 

απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας την οποία, επί ποινή αποκλεισμού, θα 

προσκομίσει  ενώπιον της Επιτροπής του διαγωνισμού κατά την ημέρα και ώρα 

που θα υποδειχθεί από την πρόσκληση. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι  θα πρέπει να 

προσκομίσουν,  επί ποινή αποκλεισμού, εγγυητική επιστολή για τη συμμετοχή 

τους στο διαγωνισμό  η οποία ορίζεται σε ποσοστό 10% του προϋπολογισμού 

(4.000,00 €) για ολόκληρο το χρόνο της σύμβασης και βεβαιώνεται με την 

προσκόμιση ισόποσου γραμμάτιου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή 

εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας. 
 Προσφορά που δε συνοδεύεται από αυτή την εγγυητική, είναι απαράδεκτη. 

Οι συμμετέχοντες θα δηλώνουν την οικονομική προσφορά προφορικά κατ’ 

αλφαβητική σειρά εκφωνήσεως και πάσα προσφορά είναι δεσμευτική για τον 

εκάστοτε μειοδότη και η δέσμευση αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον 

πρώτο στους επόμενους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο μειοδότη. 
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Οι προσφορές των μειοδοτών αναγράφονται στο Πρακτικό του διαγωνισμού, 

κατά σειρά της ως άνω εκφωνήσεως, με το ονοματεπώνυμό τους. 
 

AΡΘΡΟ 5ο : Κριτήρια  Επιλογής 

Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης και των 

τεχνικών προδιαγραφών  απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που προσέφερε την χαμηλότερη συνολική τιμή 

και υπάρχει συμφωνία της προσφοράς του προς τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της διακήρυξης.   

 

ΑΡΘΡΟ 6ο :  Κατακύρωση 

Το πρακτικό της δημοπρασίας κατακυρώνεται από την Οικονομική Επιτροπή. 

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής στο διαγωνισμό επιστρέφονται σε αυτούς 

που δεν       ανακηρύχθηκαν μειοδότες,  μετά την έκδοση της απόφασης της 

κατακύρωσης.    

Η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός 

θα αντικατασταθεί πριν την υπογραφή του συμφωνητικού με άλλη, ίσης αξίας, 

ως εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ο οποίος οφείλει σε 

προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κατακύρωση να προσέλθει για την 

υπογραφή της σύμβασης. Παρελθούσης της προθεσμίας αυτής, ο μειοδότης  

θεωρείται έκπτωτος και θα του καταλογισθούν οι προβλεπόμενες, από το Νόμο, 

κυρώσεις, (έκπτωση εγγυητικής επιστολής κ.λ.π.). 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο 

Ο τελευταίος μειοδότης ουδέν δικαίωμα αποκτά προς αποζημίωση εκ της μη 

εγκρίσεως των πρακτικών της δημοπρασίας  από τα αρμόδια όργανα. 

 

ΑΡΘΡΟ 8Ο : Υποχρεώσεις   

Ο  ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει και να τοποθετήσει τις χημικές 

τουαλέτες εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης. Σε περίπτωση απράκτου της ημερομηνίας αυτής, θεωρείται έκπτωτος 

με καταλογισμό των προβλεπομένων, από το Νόμο, κυρώσεων. 

O ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τις εβδομαδιαίες συντηρήσεις όπως 

ρητά αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα. 

Επίσης είναι υποχρεωμένος κατά τη διάρκεια της μίσθωσης να προβαίνει στις 

αναγκαίες επισκευές φθορών και βλαβών που οφείλονται στη συνηθισμένη 

χρήση καθώς και σε βλάβες που οφείλονται σε βανδαλισμούς και σε βλάβες από 

τρίτους και σε περίπτωση αρνήσεως της εκτέλεσης των εργασιών, σε ταχθείσα 

προθεσμία,  ο Δήμος έχει το δικαίωμα:  

α) της μονομερούς καταγγελίας της σύμβασης 

β) την εκτέλεση των εργασιών παρακρατώντας τη σχετική δαπάνη από τα 

μισθώματα. 

Οι προσφερόμενες χημικές τουαλέτες θα τηρούν τους όρους της παρούσας 

προκήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών. Κατά την παραλαβή θα ελεγχθούν 

η πληρότητα, η αρτιότητα και η λειτουργία των παραλαμβανομένων τουαλετών, 

αν δηλαδή αυτές πληρούν τις προδιαγραφές και παρέχουν τις απαιτούμενες 

εγγυήσεις. 
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Παραλαβή δεν θα γίνεται αν το προσφερόμενο αντικείμενο δεν είναι του 

εγκεκριμένου τύπου. Επίσης παραλαβή δεν μπορεί να γίνει, αν κατά τη δοκιμή 

αποδειχθεί ότι η τουαλέτα δεν έχει όλες  τις δυνατότητες και τα λειτουργικά 

χαρακτηριστικά που ζητούνται . 

Εάν διαπιστωθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου  - που θα ελέγχει την καλή 

εκτέλεση των όρων της σύμβασης- παράλειψη ή πλημμελής εκτέλεση εργασιών 

τότε θα υπάρχει έγγραφη προειδοποίηση προς τον ανάδοχο. 

Μετά από δύο έγγραφες προειδοποιήσεις και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης 

του αναδόχου  τότε ο Δήμος θα προβεί στην παρακράτηση μέρους 

συμφωνημένου μισθώματος  που θα αντιστοιχεί στο δεκαπλάσιο του ημερήσιου 

μισθώματος για κάθε τουαλέτα.  

Εάν ο ανάδοχος εξακολουθήσει να  παραλείπει ή πλημμελώς να εκτελεί  την  

εργασία  του,  τότε ο Δήμος  μπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο και να εκπέσει η 

εγγυητική επιστολή του, αναθέτοντας το έργο σε άλλον, μετά από απόφαση του 

αρμόδιου οργάνου του. 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο  

Ο Δήμος  υποχρεούται στην καταβολή του μισθώματος, που βαρύνει τον ετήσιο 

προϋπολογισμό, ανά μήνα  αφού εκκαθαριστεί. Οι νόμιμες κρατήσεις  βαρύνουν 

τον μειοδότη. 

Σιωπηρή αναμίσθωση δεν επιτρέπεται.  
 
ΑΡΘΡΟ 10ο  

Η έναρξη της καταβολής του μισθώματος θα είναι η ημερομηνία έναρξης 

λειτουργίας των χημικών τουαλετών στα σημεία που έχουν ορισθεί στον ανωτέρω 

πίνακα, η οποία θα οριστεί στη σύμβαση. 

 
ΑΡΘΡΟ 11ο   

Σε περίπτωση κατά την οποία τα αποτελέσματα του διαγωνισμού κριθούν 

ασύμφορα για τον Δήμο, ο διαγωνισμός μπορεί  να ματαιωθεί ή να επαναληφθεί 

μετά από νεώτερη ανακοίνωση, αφού ενημερωθούν ιδιαίτερα αυτοί  που 

συμμετείχαν στον προηγούμενο διαγωνισμό. Ο Δήμος Νάξου και Μ.Κ. διατηρεί το 

δικαίωμα να ματαιώσει τον παρόντα διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο και 

οποτεδήποτε κρίνει αζημίως δι’ αυτόν. 
 

ΑΡΘΡΟ 12ο  : Δημοσίευση  

Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης να σταλεί για δημοσίευση: 

α)  σε δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία νομαρχιακές εφημερίδες που 

έχουν την έδρα τους σε δύο τουλάχιστον νησιά. 

β) σε μία ειδική εφημερίδα δημοσίευσης δημοπρασιών. 
 

 Αντίγραφο της περίληψης  θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον 

πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος. 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον μισθωτή. 
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ΑΡΘΡΟ 13ο : Πληροφορίες. 

Την παρούσα θα παραλαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Νάξου και 

Μικρών Κυκλάδων τηλ.: 2850360140 (Τριανταφύλλου Νεκταρία) αφού 

καταβάλλουν παράβολο δέκα ευρώ(10€)  στο Ταμείο του Δήμου ή από το website 

του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων e-naxos.eu 

Απαραίτητη για  τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό είναι η προσκόμιση του 

παραβόλου. 
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