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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης»  

2. Τον Ν. 2971/2001 «Αιγιαλός παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

285/Α/2001) 

3. Την ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586ΒΈΞ2015/07-04-2015 (ΦΕΚ 578/Β΄/09-04-2015) 

και την ΔΔΠ0006856/728ΒΕΞ2015/27-04-2015 (ΦΕΚ 828/Β΄/12-05-2015) 

τροποποίησή της 

4. Τον  Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα 

Δήμων και Κοινοτήτων» 

5. Την υπ’ αριθ. 73/2015 (ΑΔΑ:ΨΞΦΓΩΚΚ-8ΧΘ) απόφαση του οικείου 

Δημοτικού Συμβουλίου «Περί καθορισμού τέλους- μισθωτικού 

ανταλλάγματος για τα τμήματα παραχώρησης της απλής χρήσης αιγιαλού και 

παραλίας με και άνευ δημοπρασίας, εντός διοικητικών ορίων Δήμου Μυκόνου 

για το έτος 2015 σε συνέχεια της με αριθ. 75/2015 απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής» 

6. Την υπ’ αριθ. 78/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Μυκόνου (ΑΔΑ: 7Ο9ΠΩΚΚ-ΟΧΡ) «Περί καταρτίσεως των όρων διακήρυξης 

φανερής και προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την περαιτέρω 

μεταβίβαση του δικαιώματος παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και 

παραλίας του Δήμου Μυκόνου σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης 

έναντι ανταλλάγματος για την τοποθέτηση καθισμάτων ομπρελών και για την 

άσκηση δραστηριοτήτων θαλασσίων μέσων αναψυχής για το έτος 2015» 

7. Τα υπ’ αριθ.πρωτ.ΣΥΡ688/25-05-2015 και ΣΥΡ710/27-05-2015 έγγραφα του 

Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας Σύρου, με τα οποία 

τροποποιούνται η υπ’ αριθ. 73/2015 απόφαση Δ.Σ. Μυκόνου και η 78/2015 

απόφαση Οικονομική Επιτροπής Δήμου Μυκόνου (άρθρο 26), όσο αφορά τις 

μισθωτικές αξίες για το έτος 2015 

8. Την υπ’ αριθ. 185/2014 απόφαση Δ.Σ. Μυκόνου με την οποία συγκροτείται 

Επιτροπή διεξαγωγής Δημοπρασιών   

  

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Τ Ε Ι    Ο Τ Ι 

 

Εκτίθεται σε φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπράτηση η παραχώρηση του 

δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού , παραλίας  των παρακάτω παραλιών του Δήμου 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΑΔΑ: 7ΛΦΣΩΚΚ-ΠΥΧ



Μυκόνου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 8
η  

Ιουνίου 2015 

ημέρα της εβδομάδας   και ώρα 17:00 μεσημβρινή ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής 

δημοπρασιών του Δήμου Μυκόνου. 

  

Οι παραλίες που δημοπρατούνται είναι: 
 ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΙΑΣ: 

Τμήμα Νο 2 (ως συνημμένος χάρτης) 50 τ.μ. για θαλάσσια μέσα αναψυχής, με τιμή 

εκκίνησης 2.125 ευρώ με επιπλέον αντάλλαγμα στην τελική τιμή το ποσό των 1.900 

ευρώ. 

 

 ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓΡΑΡΙ: 

Τμήμα Νο 2 (ως συνημμένος χάρτης) 50 τ.μ. για θαλάσσια μέσα αναψυχής, με τιμή 

εκκίνησης 3.400 ευρώ με επιπλέον αντάλλαγμα στην τελική τιμή το ποσό των 2.150 

ευρώ. 

 

 ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟΡΦΟΣ: 

Τμήμα Νο 1 (ως συνημμένος χάρτης) 50 τ.μ. για θαλάσσια μέσα αναψυχής, με τιμή 
εκκίνησης 2.125 ευρώ με επιπλέον αντάλλαγμα στην τελική τιμή το ποσό των 650  

ευρώ  
 

 ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΥΣ ΓΙΑΛΟΣ: 

Τμήμα Νο 7 (ως συνημμένος χάρτης) 50 τ.μ. για θαλάσσια μέσα αναψυχής, με τιμή 

εκκίνησης  3.400 ευρώ με επιπλέον αντάλλαγμα στην τελική τιμή το ποσό των 2.750  

ευρώ  
 

 ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΟ ΛΙΒΑΔΙ: 

Τμήμα Νο 1 (ως συνημμένος χάρτης) 500 τ.μ. (50 σετ ομπρελών), με τιμή εκκίνησης 

27.500 ευρώ. 

 

 ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΛΙΑ: 
Τμήμα Νο 1 (ως συνημμένος χάρτης) 500 τ.μ. (50 σετ ομπρελών), με τιμή εκκίνησης 

25.500 ευρώ. 
Τμήμα Νο 2 (ως συνημμένος χάρτης) 500 τ.μ. (50 σετ ομπρελών), με τιμή εκκίνησης 
25.500 ευρώ. 

Τμήμα Νο 3 (ως συνημμένος χάρτης) 50 τ.μ. για θαλάσσια μέσα αναψυχής, με τιμή 

εκκίνησης  3.400 ευρώ με επιπλέον αντάλλαγμα στην τελική τιμή το ποσό των 2.550  

ευρώ  
 

 ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΡΑΓΚΑ: 
Τμήμα Νο 4 (ως συνημμένος χάρτης) 20 τ.μ.  για θαλάσσια μέσα αναψυχής με τιμή 

εκκίνησης  3.400 ευρώ με επιπλέον αντάλλαγμα στην τελική τιμή το ποσό των 1.100  

ευρώ  

 

 ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓ. ΑΝΝΑ ΚΑΛΑΦΑΤΗ: 
Τμήμα Νο 2 (ως συνημμένος χάρτης) 375 τ.μ. (38 σετ ομπρελών), με τιμή εκκίνησης 

9.750 ευρώ. 

 

 ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΑΦΑΤΗ: 
Τμήμα Νο 2 (ως συνημμένος χάρτης) 50τ.μ. για θαλάσσια μέσα αναψυχής, με τιμή 

εκκίνησης  2.550 ευρώ με επιπλέον αντάλλαγμα στην τελική τιμή το ποσό των 1.050  

ευρώ  
 

Τμήμα Νο 1 ( ως συνημμένος χάρτης) 500τ.μ. (50 σετ ομπρελών), με τιμή εκκίνησης 
10.500 ευρώ. 

ΑΔΑ: 7ΛΦΣΩΚΚ-ΠΥΧ



Τμήμα Νο 3 (ως συνημμένος χάρτης) 500τ.μ. (50 σετ ομπρελών), με τιμή εκκίνησης 

10.500 ευρώ. 
  
Τμήμα Νο 5 (ως συνημμένος χάρτης) 50τ.μ. για θαλάσσια μέσα αναψυχής, με τιμή 
εκκίνησης 2.550 ευρώ με επιπλέον αντάλλαγμα στην τελική τιμή το ποσό των 1.050 

ευρώ  

 

 ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΑΜΟΠΟΔΙ: 
Τμήμα Νο 5 (ως συνημμένος χάρτης) 50 τ.μ. για θαλάσσια μέσα αναψυχής, με τιμή 

εκκίνησης 4.250 ευρώ με επιπλέον αντάλλαγμα στην τελική τιμή το ποσό των 3.200  

ευρώ  

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων διακήρυξης στα γραφεία του 

Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα 22890-23261 ή 22890-

23988. 

          

 

                                                                            Μύκονος , 28/05/2015 

 

      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

 

 

 

                                                                      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΚΟΥΚΑΣ 

                   

ΑΔΑ: 7ΛΦΣΩΚΚ-ΠΥΧ
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