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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Μύκονος, 20.05.2022                                            
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                         Αριθ. Πρωτ.: -7817- 

                
ΔΗΜΟΣ   ΜΥΚΟΝΟΥ                              
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  
                     
       

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ ΗΣ 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ  ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ 

 

Προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής 
χρήσης αιγιαλού και παραλίας με τους όρους που αναφέρονται στην υπ’ αριθ. 54/2022 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυκόνου με ΑΔΑ: 922ΘΩΚΚ-ΓΦΕ. 
 
Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας και λοιπές διατάξεις. 
Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, την 31η του μηνός Μαΐου  του έτους 

2022,  ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:30΄  ενώπιον  της Αρμόδιας Επιτροπής  
Δημοπρασιών του Δήμου Μυκόνου και η οποία έχει ορισθεί με την 23/2022 απόφαση Δ.Σ. 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως την 31/12/2022. 
Στην δημοπρασία μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε 
εταιρικής μορφής καθώς και κοινοπραξίες.  
Αποκλείονται από τη συμμετοχή στην δημοπρασία αυτοί που δεν έχουν εκπληρώσει τις 
οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Δήμο. 
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην επιτροπή 
δημοπρασίας, πριν την έναρξη του διαγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο 
νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό. 
Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στη  δημοπρασία, θα πρέπει να προσκομίσουν 
στην Αρμόδια Επιτροπή  τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
1. Αντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας του συμμετέχοντος και του εγγυητή. 

2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, όπου θα αναφέρεται ότι ο πλειοδότης θα ασκεί 
αυτοπροσώπως το επάγγελμα και στην περίπτωση εταιριών, θα το ασκεί ο νόμιμος 
εκπρόσωπός της. 

3.  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και 
δέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα  

4. Αξιόχρεων εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας 
καθιστάμενος αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος μετ' αυτού δια την 
εκπλήρωσιν των όρων της συμβάσεως, άλλως η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει 
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υπέρ του δήμου άνευ δικαστικής παρεμβάσεως ενεργείται δε αναπλειστηριασμός 
εις βάρος τούτου και του εγγυητού του, ενεχομένων αμφοτέρων δια την επί έλαττον 
διαφοράν του αποτελέσματος της δημοπρασίας από της προηγουμένης τοιαύτης. 

5. Βεβαίωση ότι δεν έχει οποιαδήποτε οικονομική εκκρεμότητα με το Δήμο Μυκόνου 
(Δημοτική ενημερότητα) , τόσο ο μισθωτής όσο και ο εγγυητής αυτού. 

6. Φορολογική ενημερότητα του μισθωτή αλλά και του εγγυητή αυτού. 
7. Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ίση προς το ένα δέκατο (1/10) του 

στην διακήρυξη οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς που θα 
αντικατασταθεί ,μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη ποσού ίσου με το 
ανωτέρω ποσοστό επί του μισθώματος που επιτεύχθηκε, η οποία θα επιστραφεί μετά 
την εξόφληση του μισθώματος. 

 
Οι παραλίες που δημοπρατούνται, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 86/2022 απόφαση της Ο.Ε. 
του Δήμου Μυκόνου, με τις διατάξεις της υπό στοιχεία 47458ΕΞ2020 (ΦΕΚ 1864/Α΄/15-05-
2020) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και 
Εσωτερικών αλλά και με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 4916/2022 (ΦΕΚ 65Α/28-03-
2022)  είναι: 
 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΑΦΑΤΗ: 
- Τμήμα Νο 1 (ως συνημμένος χάρτης) 500τ.μ. για τοποθέτηση 

ομπρελοκαθισμάτων, με τιμή εκκίνησης 500τ.μ.χ 25€= 12.500€ χ 65%= 8.125€   

- Τμήμα Νο 2 (ως συνημμένος χάρτης) 500τ.μ. για τοποθέτηση 
ομπρελοκαθισμάτων, με τιμή εκκίνησης 500τ.μ.χ 25€= 12.500€ χ 65%= 8.125€   

 
 
Δημοσίευση Διακήρυξης 
α) θα τοιχοκολληθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημαρχείου, στα ΚΕΠ και στο 

Δημοτικό Κατάστημα της Κοινότητας Άνω Μεράς Μυκόνου  

β) θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο – πρόγραμμα Διαύγεια και στη ιστοσελίδα του 

Δήμου Μυκόνου  

γ) περίληψή της θα δημοσιευτεί, τουλάχιστον δέκα ημέρες προ της διενέργειας της 

δημοπρασίας, σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού Κυκλάδων.  

 
 Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται στο τηλέφωνο επικοινωνίας 
2289360138.  Η διακήρυξη θα διανέμεται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το 
Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Μυκόνου και θα είναι καταχωρημένη στην 
ιστοσελίδα  του Δήμου Μυκόνου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.mykonos.gr 
 

 

                                                                               Ο Δήμαρχος Μυκόνου 

 

 

                                     Κωνσταντίνος Π. Κουκάς 


