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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                            
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
από το πρακτικό 21/06-06-2022 τακτικής συνεδριάσεως  

της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου 
 
 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  121/2022         
 
 
 
 
 
 
Στη Μύκονο σήμερα την 6η του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας 
Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ., συνελθούσα σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική 
Επιτροπή, μέσω τηλεδιάσκεψης, μετά την από 02/06/2022 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου αυτής  κου Κωνσταντίνου Π. Κουκά, Δημάρχου Μυκόνου, η οποία 
επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη αυτής και σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.3852/10 άρθρο 75. 
 
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών 
συμμετείχαν τα έξι (6) μέλη:  
 
Παρόντες:                   

1. ΚΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Πρόεδρος  
2. ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 
3. ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 
4. ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
5. ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
6. ΚΟΝΤΙΖΑ ΕΛΕΝΗ, αναπλ.μέλος (συμμετείχε μέχρι και το 4ο θέμα όπου 

προσήλθε ο κος Φ. Βιγλιάρης) 
 
Απόντες:  
 

1. ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (προσήλθε στο 8ο θέμα) 
2. ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ (προσήλθε στο 5ο θέμα) 

 
 
 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, δήλωσε ότι θα 
απέχει της συζήτησης του συγκεκριμένου θέματος, ένεκα της γενικής αρχής της 
αμεροληψίας των οργάνων της Διοίκησης (παρ.1 αρθρ.7 του Ν.2690/99) σε 
συνάρτηση με την αρχή του Διοικητικού Δικαίου σύμφωνα με την οποία δεν 
επιτρέπεται η συμμετοχή σε συλλογικό όργανο το οποίο έχει αποφασιστική 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:     Περί κατακύρωσης του 
αποτελέσματος της από 31/05/2021 
φανερής προφορικής πλειοδοτικής 
δημοπρασίας για τη μίσθωση τμημάτων 
αιγιαλού και παραλίας του Δ. Μυκόνου 
έτους 2022. 
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αρμοδιότητα φυσικού προσώπου που μετέχει σε γνωμοδοτικό όργανο και του 
οποίου η γνώμη απαιτείται για την λήψη απόφασης από το αποφασίζον όργανο. 
Για τον ίδιο λόγο θα απέχει της συνεδρίασης και η κα Κωνσταντινιά Σαμψούνη ως 
μέλος της επιτροπής Δημοπρασιών για το έτος 2022, επίσης. 
 
Σύμφωνα με τα παραπάνω στο συγκεκριμένο θέμα θα Προεδρεύει εν απουσία και 
του Αντιπροέδρου ο πρώτος κατά σειρά εκλογής στην Ο.Ε. σε ψήφους δημοτικός 
σύμβουλος κος Φαραντζέσκος Βιγλιάρης, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών της 
Επιτροπής  τα εξής: 
 

• Την υπ’ αριθ. 88/2022 προηγούμενη απόφαση της Ο.Ε. «Περί κατακύρωσης 
του αποτελέσματος της φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για 
τη μίσθωση τμημάτων αιγιαλού και παραλίας του Δ. Μυκόνου έτους 2022». 

• Την υπ’ αριθ. 7816/2022 Διακήρυξη  προφορικής πλειοδοτικής 
δημοπράτησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας. 

• Τα πρακτικά της Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Μυκόνου της 
φανερής προφορικής πλειοδοτικής επαναδημοπράτησης και 
δημοπρασίας των παραλιών του Δήμου Μυκόνου της 31/05/2022, 
σύμφωνα με τα οποία τελευταίοι πλειοδότες ανακηρύχθηκαν για το 
έτος 2022 οι παρακάτω: 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΟ ΛΙΒΑΔΙ:  
 

➢ Τμήμα Νο 3 (ως συνημμένος χάρτης) 500τ.μ. για τοποθέτηση 
ομπρελοκαθισμάτων, η εταιρεία SOLYMAR MYKONOS EE με ΑΦΜ: 
099559994, αντί του ποσού των 21.200€. 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΙΑ: 
 

➢ Τμήμα Νο 1 (ως συνημμένος χάρτης) 500τ.μ. για τοποθέτηση 
ομπρελοκαθισμάτων, αναβολή μετά την υπ’ αριθ. 5685/27-04-2022     
αίτηση της κας Σ. Γαλούνη,  προς την ΕΤΑΔ ΑΕ όσον αφορά στην 
εκμίσθωση του παλαιού αιγιαλού ώστε να μισθώσει μέρος του τμήματος 
παραλίας που δημοπρατούμε απευθείας.  

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓΡΑΡΙ: 
 

➢ Τμήμα Νο 1 (ως συνημμένος χάρτης) 350τ.μ. για τοποθέτηση 
ομπρελοκαθισμάτων, η ΜΑΣΤΑΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με ΑΦΜ: 
033728564, αντί του ποσού των 12.000€. 

➢ Τμήμα Νο 2 (ως συνημμένος χάρτης) 50 τ.μ. για θαλάσσια μέσα αναψυχής, η 
εταιρεία WATER ACTION MON. IKE με ΑΦΜ: 801010828, αντί του ποσού 
των 3.500€. 

 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΑΦΑΤΗ: 
 

➢ Τμήμα (ως συνημμένος χάρτης) 500τ.μ. για τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων, 
η εταιρεία ΕΙΡΗΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΑ Α.Ε. με ΑΦΜ 094052739, αντί 
του ποσού των 8.500€. 

➢ Τμήμα (ως συνημμένος χάρτης) 500 τ.μ. για τοποθέτηση 
ομπρελοκαθισμάτων, η εταιρεία ΕΙΡΗΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΑ Α.Ε. με 
ΑΦΜ 094052739, αντί του ποσού των 8.500€. 
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΑΜΟΠΟΔΙ: 
 

➢ Τμήμα Νο 5 (ως συνημμένος χάρτης) 50 τ.μ. για θαλάσσια μέσα αναψυχής, 
δεν πλειοδότησε κανείς. 

 
 

Κατόπιν των ανωτέρω o Προεδρεύων  κάλεσε τους συμβούλους να προχωρήσουν 
στην έγκριση των πρακτικών της διεξαχθείσας δημοπρασίας την 31η Μαΐου 2022 
από την επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασιών του Δήμου η οποία ορίστηκε με την 
υπ’αριθμ. 23/2022 απόφαση του Δ.Σ. 
 
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω καθώς και: 

 
1. Τις διατάξεις του ν.3463/2006. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/2018), όπως 

τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρ.14 του Ν. 4625/2019 
3. Την με αριθ. Α.Π.: 2370/19-01-2022 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αιγαίου με θέμα: «Επικύρωση της υπ’ αριθ. 2/2022 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου Μυκόνου περί συγκρότησης και εκλογής τακτικών και 
αναπληρωματικών μελών Οικονομικής Επιτροπής από 09-01-2022 έως 31-12-
2023». 

4. Την υπ’ αριθ. 325Α/2021 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων. 
5. Την υπ’ αριθ. 9/2022 απόφαση της ΟΕ περί εκλογής Αντιπροέδρου της Ο.Ε. 
6. Τις διατάξεις του ΠΔ 270/1981. 
7. Τις διατάξεις του Ν. 2971/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τα άρθρα 

23-42  του Ν. 4607/2019 (ΦΕΚ 65Α΄) και τα άρθρα  42,43,45  του Ν. 4688/2020 
(ΦΕΚ 101Α ), 

8. Την με αριθ. 47458ΕΞ2020 (ΦΕΚ 1864/Α΄/15-05-2020) Κοινή Υπουργική 
Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών- Περιβάλλοντος & Ενέργειας- 
Εσωτερικών 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 4916/2022 (ΦΕΚ 65Α/28-03-2022). 
10. Την υπ’ αριθ. 23/2022 απόφαση Δ.Σ. Μυκόνου με την οποία συγκροτείται 

Επιτροπή δημοπρασιών μίσθωσης- εκμίσθωσης ακινήτων και αξιολόγησης 
προσφορών για το έτος 2021. 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα, 

 
 
 Α.   Εγκρίνει το ‘καλώς έχειν’ των από 31/05/2022 πρακτικών της Επιτροπής 
διεξαγωγής δημοπρασιών  του  Δήμου  Μυκόνου  όπως αναφέρονται στο σκεπτικό 
και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, για  την  μίσθωση  τμημάτων 
παραλίας και αιγιαλού έτους 2022. 
 
 

Β.  Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Ο.Ε. για τις δικές του νόμιμες ενέργειες.  
 
 
Η παρούσα πράξη έλαβε αύξοντα αριθμό 121/2022. 
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Για την ακρίβεια των πιο πάνω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε ως κάτωθι: 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ                                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ        ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 
                                                                              ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
                                                                              ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
                                                                               
           Ακριβές αντίγραφο                              
          Μύκονος, 06/06/2022                               
     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                                
                
          

        Κωνσταντίνος Π. Κουκάς 


