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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Πολύγυρος : 09-11-2015 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                          Αρ. Πρωτ. :   19945 

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ   

   

                                                      

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ  ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΟΛΥΝΘΟΥ-ΚΑΛΥΒΩΝ-

ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) 

2) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06) 

3) το Ν.3852/2010 

4) την αριθ. 280/2015  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση 

γεώτρησης άρδευσης 

5) την υπ’ αριθμ 827/10-09-2015 απόφαση Δημάρχου Πολυγύρου. 

6) την 189/2015 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι 

όροι της δημοπρασίας. 

7) το υπ’ αριθμόν 12761/Φ16Ε έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Συντήρησης 

Υποδομών και Εγκαταστάσεων 

8) την υπ’αριθμ 18497/13-10-2015 διακήρυξης δημοπρασίας του Δήμου Πολυγύρου. 

9) την υπ’ αριθμ 234/2015 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής. 

10) την υπ’ αριθμ 236/2015 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής. 

Προκηρύσσει 

Επαναληπτική δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση 

γεώτρησης άρδευσης για ενίσχυση των αρδευτικών δικτύων της παραλιακής ζώνης 

Ολύνθου-Καλυβών-Γερακινής. 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία πέντε (5) 

ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.  

Οι προσφορές ενδιαφέροντος πρέπει να περιέχουν: 

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86(ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της 

υπογραφής ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται 

πλήρως και ανεπιφυλάκτως. 

2. Δημοτική ενημερότητα από τον Δήμο Πολυγύρου περί μη οφειλής που να ισχύει 

κατά την ημέρα του διαγωνισμού. 
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3. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα που να ισχύουν κατά την ημέρα του 

διαγωνισμού. 

4. Άδεια χρήσης νερού για τη λειτουργία αγροτικής γεώτρησης για άρδευση. 

Οι προσφορές αποστέλλονται στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία, στη διεύθυνση που 

αναφέρεται παρακάτω, και παραδίδονται στη συνέχεια στην αρμόδια επιτροπή του 

άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της 

καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους 

όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσόμενης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10) 

ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου τινός 

αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.  

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις ημέρες 

Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 08:00 έως και 15:00,από το γραφείο ακίνητης 

περιουσίας του Δήμου Πολυγύρου.  

Αρμόδιος Υπάλληλος: Νίκος Βογιατζής  

Διεύθυνση: Πολυτεχνείου 50 

Τηλέφωνο: 2371350743 

Ηλεκτρ. Διεύθυνση: periousia@poligiros.gr 

 

                                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                          ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

 

 

 

                                                                          ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 

 


