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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ  

 

 

O ΓΗΜΑΡΥΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

 

Έσονηαρ ςπότη: 

1. Σιρ διαηάξειρ ηος ΠΓ 270/1981. 

2. Σον Ν. 2971/2001 «Αιγιαλόρ Παπαλία και άλλερ Γιαηάξειρ» καθώρ και ηην 

ηποποποίηζη αςηού με ηο άπθπο 15 ηος Ν. 4467/2017. 

3. Σον Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ  Α΄114/08-06-2006) «Κύπυζη ηος Κώδικα Γήμυν 

και Κοινοηήηυν» 

4. Σον Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ Α΄87/07-06-2010) «Νέα Απσιηεκηονική ηηρ 

Αςηοδιοίκηζηρ και ηηρ Αποκενηπυμένηρ Γιοίκηζηρ- Ππόγπαμμα 

Καλλικπάηηρ» 

5. Σην Κ.Τ.Α. ΓΓΠ0007378/0454ΒΔΞ2017 (ΦΔΚ 1636/Β΄/2017)» 

και ηην ΓΓΠ0008470/0514Β/ΔΞ2017 (ΦΔΚ 1970/Β΄/07-06-2017) 

ηποποποίηζή ηηρ 

6. Σον Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ  Α΄114/08-06-2006) «Κύπυζη ηος Κώδικα Γήμυν 

και Κοινοηήηυν» 

7. ηην ςπ’ απίθμ. 77/2017 απόθαζη ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ ηος Γήμος 

            Μςκόνος «Πεπί καηαπηίζευρ ηυν όπυν διακήπςξηρ θανεπήρ και πποθοπικήρ  

            πλειοδοηικήρ δημοππαζίαρ για ηην πεπαιηέπυ μεηαβίβαζη ηος δικαιώμαηορ  

            παπασώπηζηρ απλήρ σπήζηρ αιγιαλού και παπαλίαρ ηος Γ. Μςκόνος ζε  

            ηπίηοςρ, με ζύνατη μιζθυηικήρ ζσέζηρ ένανηι ανηαλλάγμαηορ για ηην  

            ηοποθέηηζη καθιζμάηυν – ομππελλών και για ηην άζκηζη δπαζηηπιοηήηυν   

            θαλαζζίυν μέζυν ανατςσήρ, για ηο έηορ 2017, μεηά ηιρ διοπθώζειρ ηος  

            Αςηοηελούρ Γπαθείος Γημόζιαρ Πεπιοςζίαρ ύπος».  

8. Σα ςπ’ απιθ. 3727/16-05-2017, 3751/11-05-2016, 3835/13-05-2016, 4076/19-

05-2016 και 4165/20-05-2016 έγγπαθα ηηρ Πεπιθεπειακήρ Γ/νζηρ Γημόζιαρ 

Πεπιοςζίαρ Αιγαίος, καθώρ και ηο 5654/21-06-2017 έγγπαθο ηος Αςηοηελούρ 

Γπαθείος Γημόζιαρ Πεπιοςζίαρ ύπος, όζο αθοπά ηιρ μιζθυηικέρ αξίερ για 

ηο έηορ 2017. 

9. Σην ςπ’ απιθ. 5752/ 23-06-2017 Πεπίλητη Γιακήπςξηρ ηηρ θανεπήρ 

πποθοπικήρ πλειοδοηικήρ δημοππαζίαρ παπαλίαρ και αιγιαλού έηοςρ 2017  

10. Σα από 03/07/2017 ππακηικά ηηρ θανεπήρ πποθοπικήρ πλειοδοηικήρ 

δημοππαζίαρ παπαλίαρ και αιγιαλού έηοςρ 2017  

11. Σην ςπ’ απιθ. 84/2017 απόθαζη ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ ηος Γήμος 

Μςκόνος με ηην οποία ομόθυνα καηακςπώθηκε ηο αποηέλεζμα ηηρ ανυηέπυ 

δημοππαζίαρ ηηρ 03/07/2017.  

12. Σην ςπ’ απιθ. 198/2016 απόθαζη Γ.. Μςκόνος με ηην οποία ζςγκποηείηαι 

Δπιηποπή δημοππαζιών μίζθυζηρ- εκμίζθυζηρ ακινήηυν και αξιολόγηζηρ 

πποζθοπών για ηο έηορ 2017, ζύμθυνα με ηο ΠΓ 270/1981. 

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 



 

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Τ Σ Σ Ε Ι    Ο Σ Ι 

 

Δκηίθεηαι ζε θανεπή και πποθοπική πλειοδοηική επαναδημοππάηηζη η παπασώπηζη ηος 

δικαιώμαηορ απλήρ σπήζηρ αιγιαλού και παπαλίαρ ηυν παπακάηυ παπαλιών ηος Γήμος 

Μςκόνος, για ηιρ οποίερ δεν παποςζιάζηηκε πλειοδόηηρ ζηην δημοππαζία πος έλαβε 

σώπα ηην 03/07/2017, η οποία θα ππαγμαηοποιηθεί ζηο Δημοηικό Καηάζηημα ηην 18
η  

Ιοσλίοσ 2017 ημέρα ηης εβδομάδας Σρίηη  και ώρα 16:00 μεζημβρινή ενώπιον ηηρ 

απμόδιαρ επιηποπήρ δημοππαζιών ηος Γήμος Μςκόνος. 

  

Οι παπαλίερ πος δημοππαηούνηαι είναι: 

 

 ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΙΑ: 

Σμήμα Νο 2 (υρ ζςνημμένορ σάπηηρ) 50 η.μ. για θαλάζζια μέζα ανατςσήρ, με ηιμή 

εκκίνηζηρ 5.800€  
 

 

 ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΟ ΛΙΒΑΓΙ: 

Σμήμα Νο 1 (υρ ζςνημμένορ σάπηηρ) 500 η.μ. (50 ζεη ομππελών), με ηιμή εκκίνηζηρ 

32.500€  
 

 ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΡΑΓΚΑ: 

Σμήμα Νο 4 (υρ ζςνημμένορ σάπηηρ) 20 η.μ. για θαλάζζια μέζα ανατςσήρ,  με ηιμή 

εκκίνηζηρ 6.640€  

 

 ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΑΦΑΣΗ: 

Σμήμα Νο 1 ( υρ ζςνημμένορ σάπηηρ) 500η.μ. (50 ζεη ομππελών), με ηιμή εκκίνηζηρ 

12.500€ 

Σμήμα Νο 3 (υρ ζςνημμένορ σάπηηρ) 500η.μ. (50 ζεη ομππελών), με ηιμή εκκίνηζηρ 

12.500€ 
 

 

Οι ενδιαθεπόμενοι μποπούν να λάβοςν γνώζη ηυν όπυν διακήπςξηρ ζηα γπαθεία ηος 

Γήμος καηά ηιρ επγάζιμερ ημέπερ και ώπερ ζηα ηηλέθυνα 22890-23261ή 22890-

23988. 

         Μύκονορ , 12/07/2017 

 

      Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

 

 

 

                  Κυνζηανηίνορ Π. Κοςκάρ 


