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ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ
ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΧΩΡΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΣΕΓΑΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
«ΚΕΝΣΡΟ ΗΜΕΡΗΙΑ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ
ΔΗΜΟΤ ΝΑΞΟΤ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΤΚΛΑΔΩΝ
Ζχοντασ υπόψθ:
1) τισ διατάξεισ του Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)
2) τισ διατάξεισ του Ν. 3463/06 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων & Κοινοτιτων»
3) τισ διατάξεισ του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ
και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Πρόγραμμα Καλλικράτθσ.
4) τισ διατάξεισ του Ν. 3130/03 (ΦΕΚ Α 76/28-3-03) «Μιςκϊςεισ ακινιτων για ςτζγαςθ
Δθμοςίων Τπθρεςιϊν και άλλεσ διατάξεισ».
5) τθν αρ. 39/2017 απόφαςθ του Δ. . για τθ μίςκωςθ χϊρου για τθ ςτζγαςθ του
Προγράμματοσ «Κζντρο Ημεριςιασ Φροντίδασ Ηλικιωμζνων» ςφμφωνα με τθν οποία
καταρτίςτθκαν και οι όροι τθσ δθμοπραςίασ.
ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ
Δθμοπραςία μειοδοτικι, φανερι και προφορικι για τθ μίςκωςθ κατάλλθλου χϊρου για τθ
ςτζγαςθ του Προγράμματοσ «Κζντρο Ημεριςιασ Φροντίδασ Ηλικιωμζνων» και καλεί
τουσ ενδιαφερόμενουσ να εκδθλϊςουν ενδιαφζρον ζωσ 12 Ιουλίου 2017.
1)

Περιγραφή του μιςθίου

Σο μίςκιο πρζπει να βρίςκεται εντόσ τθσ Δθμοτικισ Κοινότθτασ Νάξου και πλθςίον
κεντρικισ οδοφ, να βρίςκεται ςε ιςόγειο χϊρο, να ζχει επιφάνεια τουλάχιςτον 150τ.μ., να
είναι κατάλλθλα διαμορφωμζνο για τθ ςτζγαςθ του Προγράμματοσ «Κζντρο Ημεριςιασ
Φροντίδασ Ηλικιωμζνων». Να διακζτει τθλεφωνικι γραμμι με δυνατότθτα ςφνδεςθσ ςτο
διαδίκτυο. Επίςθσ να είναι ςφμφωνο με τισ διατάξεισ του Γενικοφ Οικοδομικοφ Κϊδικα, του
Κτιριολογικοφ Κανονιςμοφ – Κατθγορία Χριςθσ Τγείασ και Κοινωνικισ Πρόνοιασ, κακϊσ και
τον εκάςτοτε ιςχφοντα Κανονιςμό πυροπροςταςίασ.
Να διακζτει ψφξθ /κζρμανςθ.
Να ςυνοδεφεται από άδεια Πακθτικισ και Ενεργθτικισ Πυραςφάλειασ.
Να ςυνοδεφεται από Πιςτοποιθτικό Ενεργειακισ Απόδοςθσ (ΠΕΑ).
Σο ακίνθτο πρζπει να ζχει χριςθ Τγείασ και Κοινωνικισ Πρόνοιασ ι να είναι δυνατι θ
αλλαγι χριςθσ ςε χριςθ Τγείασ και Κοινωνικισ Πρόνοιασ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ
πολεοδομικζσ διατάξεισ, τθν οποία αλλαγι χριςθσ δεςμεφεται να πραγματοποιιςει ο
ιδιοκτιτθσ με δικζσ του δαπάνεσ.
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Σα δομικά υλικά καταςκευισ τουσ να μθν περιζχουν επιβλαβι για τθν υγεία ςτοιχεία,
όπωσ π.χ. αμίαντο.
αφι διλωςθ του προςφερκζντοσ αν προτίκεται να προβεί με δικά του ζξοδα ςτθν
εςωτερικι διαρρφκμιςθ, ςτθν περίπτωςθ που δεν είναι διαρρυκμιςμζνο για τθν επικυμθτι
χριςθ.
Ο ιδιοκτιτθσ πρζπει να γνωρίηει ότι εφόςον το οίκθμα δεν πλθροί τισ ανωτζρω
προχποκζςεισ ςτο ςφνολο τουσ, κα κατακζςει υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86 ότι ςε
περίπτωςθ κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ ςτο όνομα του, κα αναλάβει τθν υποχρζωςθ και
τθ δαπάνθ να ςυμμορφωκεί με αυτζσ και να ολοκλθρϊςει τισ ανάλογεσ εργαςίεσ ςε εφλογο
χρονικό διάςτθμα απαραίτθτα όμωσ πριν τθν υπογραφι του μιςκωτθρίου ςυμβολαίου .
Οι χϊροι που οφείλει να διακζτει, κατ’ ελάχιςτον, το Κζντρο είναι:
Α. Αίθουςα υποδοχήσ- αναψυχήσ- ςυγκζντρωςησ
Η αίκουςα κα πρζπει να ζχει εμβαδόν τουλάχιςτον 30τμ. Και να είναι ενιαία ζτςι ϊςτε να
επιτρζπεται θ άνετθ κυκλοφορία αναπθρικοφ αμαξιδίου. Ο φωτιςμόσ τθσ αίκουςασ να είναι
300 LUX.
Β. Χϊροι υποςτήριξησ
Γραφείο Νοςθλευτικισ Τπθρεςίασ
Χϊροσ Ανάπαυςθσ
Παραςκευαςτιριο προγεφματοσ- γεφματοσ
Ειδικόσ χϊροσ εξυπθρζτθςθσ και αποκικευςθσ.
Γ. Χϊροι υγιεινήσ.
Να υπάρχουν τουλάχιςτον δφο W.C με προκάλαμο και ζνασ χϊροσ με ντουηιζρα με ειδικι
διαμόρφωςθ ϊςτε να εξυπθρετοφνται και άτομα με κινθτικζσ δυςκολίεσ. Η ντουηιζρα
μπορεί να είναι και μαηί με ζνα W.C.
2) Σρόποσ διενζργειασ τησ Δημοπραςίασ
Άρθρο 1. Η δθμοπραςία κα είναι μειοδοτικι, φανερι και προφορικι και κα διεξαχκεί ςε
δφο φάςεισ, ςφμφωνα με το άρκρο 5 παρ. 4 του Π.Δ. 270/1981:

Α. Διακήρυξη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ.
Οι προςφορζσ ενδιαφζροντοσ κατατίκενται ςτο Πρωτόκολλο τθσ Δθμοτικισ Κοινωφελοφσ
Επιχείρθςθσ Διμου Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων ςε ςφραγιςμζνο φάκελο με το
ονοματεπϊνυμο του διαγωνιηόμενου και με τίτλο «ΠΡΟΦΟΡΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗ
ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ ΓΙΑ ΣΕΓΑΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΚΕΝΣΡΟ ΗΜΕΡΗΙΑ ΦΡΟΝΣΙΔΑ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ» και κα περιλαμβάνουν τα κάτωκι δικαιολογθτικά:
1. Αίτθςθ ςυμμετοχισ ςτθν οποία κα περιγράφονται λεπτομερϊσ οι χϊροι, θ επιφάνεια ,
θ κζςθ και τα λοιπά χαρακτθριςτικά του ακινιτου κακϊσ και τα πλιρθ ςτοιχεία του
εκμιςκωτι (ιδιοκτιτθ).
2. Δθμοτικι ενθμερότθτα περί μθ οφειλισ, που να ιςχφει κατά τθν θμζρα του
διαγωνιςμοφ.
3. Φωτοαντίγραφο τίτλου κυριότθτασ.
4. Φωτοαντίγραφο τοπογραφικοφ διαγράμματοσ.
5. Αντίγραφο του κεωρθμζνου ςτελζχουσ τθσ οικοδομικισ άδειασ του κτιρίου ι
βεβαίωςθ αρμόδιασ αρχισ για τθ νόμιμθ καταςκευι του.
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6. Αρχιτεκτονικι κάτοψθ του προςφερόμενου ακινιτου, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα
οικοδομικι άδεια. ε περίπτωςθ όμωσ που θ υπάρχουςα κατάςταςθ δεν απεικονίηει
τθν κάτοψθ τθσ οικοδομικισ άδειασ τότε κα κατατεκεί αρχιτεκτονικό ςχζδιο τθσ
κάτοψθσ του ακινιτου ςτο οποίο κα απεικονίηεται θ υπάρχουςα κατάςταςθ
κεωρθμζνο από Τπθρεςία Δόμθςθσ.
7. Βεβαίωςθ Πολιτικοφ Μθχανικοφ για τθ ςτατικι επάρκεια του κτιρίου.
8. Βεβαίωςθ του επιβλζποντα τθσ οικοδομισ περί μθ χριςθσ αμιάντου ςτθν καταςκευι
τθσ άλλων επιβλαβϊν ςτοιχείων .
9. Πιςτοποιθτικό Ενεργειακισ Απόδοςθσ.
10.Διλωςθ του Ν. 1599/86 ότι το προςφερόμενο ακίνθτο δεν ζχει υποςτεί βλάβεσ από
ςειςμό ι πυρκαγιά και ςε καταφατικι περίπτωςθ να προςκομιςκεί θ εγκεκριμζνθ από
αρμόδιο Γραφείο Αποκατάςταςθσ ειςμόπλθκτων ι Πολεοδομικι Τπθρεςία, ςχετικι
άδεια επιςκευισ κεωρθμζνθ μετά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν.
11.Φφλλο υπολογιςμοφ τθσ αντικειμενικισ αξίασ του ακινιτου, κεωρθμζνο από τθν
αρμόδια Δ.Ο.Τ. ι από ςυμβολαιογράφο.
12.Πιςτοποιθτικό Πυροπροςταςίασ για τθν αντίςτοιχθ χριςθ και θ αντίςτοιχθ
εγκεκριμζνθ μελζτθ Ενεργειακισ Πυροπροςταςίασ, ςφμφωνα με τισ τελικζσ
διαμορφϊςεισ.
13.Διλωςθ του Ν. 1599/86 ότι ο ενδιαφερόμενοσ ζλαβε γνϊςθ των όρων τθσ
δθμοπραςίασ και τουσ αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ, κακϊσ και ότι δεν
υπάρχει νομικό κϊλυμα για τθν εκμίςκωςθ του ακινιτου που προςφζρει.

τθ ςυνζχεια θ αρμόδια υπθρεςία τισ αποςτζλλει ςτθν επιτροπι του άρκρου 7 του Π.δ.
270/81, θ οποία με επιτόπια ζρευνα, κρίνει περί τθσ καταλλθλότθτασ των προςφερόμενων
ακινιτων και περί του αν ταφτα πλθροφν τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Η επιτροπι ςυντάςςει ςχετικι ζκκεςθ, εντόσ δζκα θμερϊν από τθσ λιψεωσ των
προςφορϊν.
Οι λόγοι αποκλειςμοφ ενόσ ακινιτου αιτιολογοφνται επαρκϊσ ςτθν ζκκεςθ.
Η ζκκεςθ αξιολόγθςθσ, μαηί με τισ προςφορζσ ενδιαφζροντοσ, αποςτζλλονται ςτθ Δθμοτικι
Κοινωφελι Επιχείρθςθ, θ οποία τθσ κοινοποιεί ςε κάκε ζναν που εκδιλωςε ενδιαφζρον.

Β. Διενζργεια δημοπραςίασ. τθ ςυνζχεια Πρόεδροσ τθσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ ορίηει
θμζρα και ϊρα διεξαγωγισ τθσ δθμοπραςίασ, καλϊντασ με αποδεικτικό, να λάβουν μζροσ
ςε αυτιν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνθτα κρίκθκαν κατάλλθλα κατά τθ διαδικαςία τθσ
πρϊτθσ φάςθσ. Κατά τθ διενζργεια τθσ δθμοπραςίασ ςυντάςςεται πρακτικό το οποίο μετά
τθ λιξθ τθσ δθμοπραςίασ υπογράφεται από τον μειοδότθ.
Άρθρο 2. Αν κάποιοσ μειοδοτεί για λογαριαςμό άλλου, οφείλει να δθλϊςει αυτό ςτθν
Επιτροπι τθσ δθμοπραςίασ πριν τθν ζναρξθ του ςυναγωνιςμοφ και να κατακζςει νόμιμο
πλθρεξοφςιο ζγγραφο για το ςκοπό αυτό. Σο πλθρεξοφςιο κα είναι ςυμβολαιογραφικό και
κα αναφζρεται ςτθ ςυγκεκριμζνθ μίςκωςθ.
Άρθρο 3. Η απόφαςθ τθσ επί τθσ δθμοπραςίασ επιτροπισ περί αποκλειςμοφ
ενδιαφερομζνου να ςυμμετάςχει ςτθ δθμοπραςία επειδι δεν πλθροί τουσ υπό τθσ οικείασ
διακθρφξεωσ προβλεπόμενουσ όρουσ, αναγράφεται ςτα πρακτικά. Σα πρακτικά τθσ
δθμοπραςίασ ςυντάςςονται εφ’ απλοφ χάρτου.
Άρθρο 4. Η μίςκωςθ κα είναι διάρκειασ ζξι (6) ετϊν και κα ξεκινάει από τθν θμερομθνία
υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ και τθν παράδοςθ χριςθσ του μιςκίου, θ οποία κα
βεβαιϊνεται με τθν υπογραφι του πρωτοκόλλου παραλαβισ του ακινιτου και με
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δυνατότθτα παράταςθσ ανά τριετία για όςεσ φορζσ κρικεί αναγκαίο και για χρονικό
διάςτθμα μζχρι τθ ςυμπλιρωςθ δωδεκαετίασ από το χρόνο ζναρξθσ τθσ αρχικισ μίςκωςθσ,
με ςυναίνεςθ του εκμιςκωτι και κατόπιν απόφαςθσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου.
Άρθρο 5. Σο μίςκωμα κα καταβάλλεται ανά τρίμθνο, ςτο τζλοσ κάκε τριμθνίασ και δεν
υπόκεινται ςε κανενόσ είδουσ αναπροςαρμογι.
Άρθρο 6. Κατά τθ διάρκεια τθσ μίςκωςθσ, ο εκμιςκωτισ υποχρεοφται να προβαίνει ςτισ
αναγκαίεσ επιςκευζσ που προζρχονται από τισ ςυνθκιςμζνεσ φκορζσ τθσ χριςθσ του
οικιματοσ ι οφείλονται ςε ανωτζρα βία με δικζσ του δαπάνεσ μζςα ςτθν προκεςμία που
κα ορίηει ο προϊςτάμενοσ τθσ ςτεγαςμζνθσ υπθρεςίασ. ε περίπτωςθ αρνιςεωσ ο μιςκωτισ
δικαιοφται να προβεί εναλλακτικά: είτε ςτθ διακοπι καταβολισ των μιςκωμάτων μζχρι τθν
εκτζλεςθ των απαιτοφμενων εργαςιϊν, είτε ςτθν επιςκευι των βλαβϊν , παρακρατϊντασ
τθ ςχετικι δαπάνθ, που κα προκφπτει από βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ Σεχνικισ Τπθρεςίασ ,
από τα επόμενα μιςκϊματα. Ο μιςκωτισ δεν οφείλει καμία αποηθμίωςθ ςτον εκμιςκωτι
για φκορζσ του ακινιτου που οφείλονται ςτθ ςυνθκιςμζνθ χριςθ του, ςε κακι καταςκευι
του ι ςτθν παλαιότθτα αυτοφ ι ςε τυχαίο γεγονόσ.
Άρθρο 7. Κάκε προςφορά είναι υποχρεωτικι για το μειοδότθ, θ υποχρζωςθ αυτι δε,
μεταβαίνει αλλθλοδιαδόχωσ από τον πρϊτο ςτουσ ακόλουκουσ και επιβαρφνει οριςτικά τον
τελευταίο μειοδότθ.
Άρθρο 8. Ο τελευταίοσ μειοδότθσ δεν αποκτά δικαίωμα αποηθμίωςθσ από τθ μθ ζγκριςθ
των πρακτικϊν δθμοπραςίασ από το Διοικθτικό υμβοφλιο.
Άρθρο 9. Ο τελευταίοσ μειοδότθσ υποχρεοφται εντόσ 10 θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςε
αυτόν, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβισ, τθσ απόφαςθσ του Διοικθτικοφ
υμβουλίου για τθν ζγκριςθ των πρακτικϊν, να προςζλκει για τθ ςφνταξθ και υπογραφι
τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ,.
Διαφορετικά, ενεργείται δε αναπλειςτθριαςμόσ εισ βάροσ του, ςε περίπτωςθ επί ζλλατον
διαφοράσ του αποτελζςματοσ τθσ δθμοπραςίασ από τθν προθγοφμενθ.
Μετά το πζρασ τθσ παραπάνω προκεςμίασ των δζκα θμερϊν θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι
καταρτίςτθκε οριςτικά.
Άρθρο 10. Σο προςφερόμενο ακίνθτο πρζπει να παραδοκεί για χριςθ, από τθν υπογραφι
τθσ ςφμβαςθσ μιςκϊςεωσ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ.
Άρθρο 11. Ο μιςκωτισ υποχρεοφται να διατθρεί και διαφυλάςςει τθν κατοχι του μιςκίου,
τισ υπζρ αυτοφ δουλείεσ, τα όρια αυτοφ και εν γζνει το μίςκιο, ςε καλι κατάςταςθ,
προςτατεφοντασ αυτό απζναντι ςε κάκε καταπάτθςθ, διαφορετικά ευκφνεται ςε
αποηθμίωςθ.
Άρθρο 12. Η Δθμοτικι Επιχείρθςθ ζχει το δικαίωμα να κάνει οποιαδιποτε διαμόρφωςθ
κρίνει ςκόπιμθ, προκειμζνου να είναι δυνατι θ λειτουργία τθσ χριςθσ για τθν οποία
εκμιςκϊκθκε. Μετά δε το πζρασ τθσ μιςκϊςεωσ ότι ζργα ζχουν καταςκευαςτεί κα
παραμζνουν προσ όφελοσ του μιςκίου χϊρου.
Άρθρο 13. Κάκε τζλοσ που ζχει ςχζςθ με τθ μίςκωςθ, δθλαδι πλθρωμι θλεκτρικοφ
ρεφματοσ, απόδοςθ παντοίων φόρων εχόντων ςχζςθ με τθ μίςκωςθ βαρφνουν το μιςκωτι.
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Άρθρο 14. Ο μιςκωτισ υποχρεοφται με τθ λιξθ τθσ μίςκωςθσ, να παραδϊςει το μίςκιον
ςτθν κατάςταςθ ςτθν οποία το παρζλαβε, διαφορετικά ευκφνεται ςε αποηθμίωςθ.
Άρθρο 15. ιωπθρι αναμίςκωςθ, ωσ και υπεκμίςκωςθ του μιςκίου από τον μιςκωτι
απαγορεφεται απολφτωσ.
Άρθρο 16. Η Δθμοτικι Επιχείρθςθ δικαιοφται να λφςει μονομερϊσ τθ μίςκωςθ, πριν από τθ
ςυμβατικι λιξθ τθσ εφόςον: α) μεταςτεγαςκεί θ ςτεγαςμζνθ υπθρεςία ςε ακίνθτο
ιδιοκτθςίασ τθσ, β) παραχωρθκεί ςτθ ςτεγαςμζνθ υπθρεςία θ δωρεά χριςθ άλλου
κατάλλθλου ακινιτου για χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον ίςο με το υπόλοιπο τθσ μίςκωςθσ,
γ) καταργθκεί θ ςτεγαςμζνθ υπθρεςία ι υπαχκεί ςε άλλθ υπθρεςία, δ) μεταβλθκεί θ
οργανικι ςφνκεςθ τθσ υπθρεςίασ κατά τθ διάρκεια τθσ μίςκωςθσ κατά τρόπο τζτοιο που το
μιςκωμζνο ακίνθτο να μθν καλφπτει τισ ςτεγαςτικζσ τθσ ανάγκεσ, ε) μεταβλθκεί θ ζδρα τθσ
ςτεγαςμζνθσ υπθρεςίασ και ςτ) εφόςον κρικεί δθμοςιονομικά ςκόπιμθ θ ςυγκζντρωςθ τθσ
ςτζγαςθσ των υπθρεςιϊν προσ εξοικονόμθςθ λειτουργικϊν δαπανϊν και προσ επίτευξθ
χαμθλότερου μιςκϊματοσ.
Άρθρο 17. Σο μίςκωμα υπόκειται ςτισ νόμιμεσ κρατιςεισ, που βαρφνουν τον εκμιςκωτι.
Άρθρο 18. Εάν το ακίνθτο κατά τθ διάρκεια τθσ μίςκωςθσ περιζλκει ςτθν κυριότθτα, νομι,
επικαρπία ι χριςθ άλλου προςϊπου, θ μίςκωςθ ςυνεχίηεται αναγκαςτικά ςτο πρόςωπο
του νζου ιδιοκτιτθ, νομζα, επικαρπωτι, χριςτθ, με τουσ ίδιουσ όρουσ, κεωρουμζνου
αυτοφ εφεξισ εκμιςκωτοφ.
Σα μιςκϊματα καταβάλλονται ςτον νζο εκμιςκωτι, μόνο μετά τθν κοινοποίθςθ ςτθ
Δθμοτικι Επιχείρθςθ, των απαραίτθτων εγγράφων πιςτοποίθςθσ τθσ μεταβολισ.
Άρθρο 19. Για τθν απόδοςθ του μιςκίου από τθ Δθμοτικι Επιχείρθςθ ςτον εκμιςκωτι μετά
τθ λιξθ του χρόνου μίςκωςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο παράδοςθσ – παραλαβισ που
υπογράφεται από τουσ Προϊςταμζνουσ τθσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ και τθσ ςτεγαςμζνθσ
Τπθρεςίασ, του μθχανικοφ που είναι μζλοσ τθσ Εκτιμθτικισ Επιτροπισ (του άρκρου 7 του
Π.Δ. 270/81) και του ιδιοκτιτθ.
Άρθρο 20. Η διακιρυξθ κα δθμοςιευκεί με φροντίδα του Προζδρου τθσ Δθμοτικισ
Επιχείρθςθσ τουλάχιςτον δζκα θμζρεσ πριν από τθ διενζργεια τθσ δθμοπραςίασ με
τοιχοκόλλθςθ αντιγράφου αυτισ ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του δθμοτικοφ καταςτιματοσ,
ςτο δθμοςιότερο μζροσ τθσ ζδρασ του Διμου, ςτο γραφείο τθσ Δ.Κ. Νάξου, ςτο πρόγραμμα
«Διαφγεια» και ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου www.e-naxos.eu ςτθ κεματικι ενότθτα
«Διαγωνιςμοί».
Άρθρο 21. 1) Η δθμοπραςία επαναλαμβάνεται οίκοκεν από τον Πρόεδρο τθσ Δθμοτικισ
Επιχείρθςθσ, εάν δεν παρουςιαςκεί κατ' αυτιν μειοδότθσ.
2) Η δθμοπραςία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάςεωσ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου όταν:
α) το αποτζλεςμα αυτισ δεν εγκρικεί από το Διοικθτικό υμβοφλιο ι τθν αρμόδια
Διοικθτικι αρχι λόγω αςφμφορου του επιτευχκζντοσ αποτελζςματοσ ι ςφάλματοσ ςτθ
διενζργεια τθσ δθμοπραςίασ
β) μετά τθν κατακφρωςθ τθσ δθμοπραςίασ, ο τελευταίοσ μειοδότθσ αρνείται να υπογράψει
τα πρακτικά, ωσ και όταν μετά τθν κοινοποίθςθ ςτον τελευταίο μειοδότθ τθσ εγκριτικισ επί
του αποτελζςματοσ τθσ δθμοπραςίασ αποφάςεωσ δεν προςζλκει αυτόσ εμπροκζςμωσ για
τθν ςφνταξθ και υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
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τθν περίπτωςθ (β) θ δθμοπραςία, επαναλαμβάνεται εισ βάροσ του τελευταίου μειοδότθ
και του εγγυθτι αυτοφ, ωσ ελάχιςτο δε όριο προςφοράσ ορίηεται το επ' ονόματι τοφτου
κατακυρωκζν ποςό, δυνάμενο να μειωκεί με απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου.
Η επαναλθπτικι δθμοπραςία γνωςτοποιείται με περιλθπτικι διακιρυξθ του Προζδρου τθσ
Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ αναφερομζνθσ ςτουσ όρουσ τθσ πρϊτθσ διακιρυξθσ και
δθμοςιευομζνθσ, πζντε (5) τουλάχιςτον θμζρασ προ τθσ θμζρασ τθσ διενζργειασ τθσ
δθμοπραςίασ, διεξάγεται δε ςφμφωνα με τα όςα αναφζρκθκαν. Η επανάλθψθ τθσ
δθμοπραςίασ ενεργείται με βάςθ τθ δοκείςα τελευταία προςφορά κατά τθν προθγοφμενθ
δθμοπραςία.
Άρθρο 22. Σα πρακτικά και το αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ κα εγκρικοφν από το
Διοικθτικό υμβοφλιο.
Άρθρο 23. Επιτρζπεται θ υποβολι ενςτάςεων κατά τθσ νομιμότθτασ τθσ διενζργειασ του
διαγωνιςμοφ ι τθσ ςυμμετοχισ ενδιαφερομζνου ς’ αυτόν, μόνο από ζτερο ενδιαφερόμενο
που ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό ι αποκλείςτθκε απ’ αυτόν. Η ζνςταςθ υποβάλλεται
ενϊπιον τθσ επιτροπισ μζχρι τθν επόμενθ εργάςιμθ θμζρα από τθ διενζργειά του. Η
ζνςταςθ αυτι δεν επιφζρει αναβολι ι διακοπι του διαγωνιςμοφ. Η επιτροπι υποβάλλει
τθν ζνςταςθ με αιτιολογθμζνθ γνωμοδότθςι τθσ ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο που
αποφαίνεται τελικά.
Πλθροφορίεσ και αντίγραφα τθσ διακιρυξθσ τθσ δθμοπραςίασ παρζχονται ςτο Δθμοτικό
Κατάςτθμα Νάξου & Μικρϊν Κυκλάδων τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ, από τθν αρμόδια
υπάλλθλο Γιακουμι Χριςτίνα ( τθλ. 22853 60136).
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