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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

     Ανακοινώνεται ότι την 09 / 06 / 2021, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα από 10.00 έως 13.00 θα 

πραγματοποιηθεί από την αρμόδια  επιτροπή στα γραφεία του Δήμου Μήλου, φανερός , 

προφορικός , πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση τμήματος  αιγιαλού στις περιοχές:  

 

α/α 
ΠΕΡΙΟΧΗ  

ΕΜΒΑΔΟΝ 

σε τ.μ. 

ΣΚΟΠΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

1 ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ  240,00 

καντίνα & 

ομπρελοξαπλώστρες 

Από υπογραφή 

συμφωνητικού έως 31-

12-2021    

2 ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ  20,00 

θαλάσσια σπορ Από υπογραφή 

συμφωνητικού έως 31-

12-2021    

3 ΑΧΙΒΑΔΟΛΙΜΝΗ  200,00 

θαλάσσια σπορ Από υπογραφή 

συμφωνητικού έως 31-

12-2022    

4 ΑΧΙΒΑΔΟΛΙΜΝΗ  132,55 

θαλάσσια σπορ Από υπογραφή 

συμφωνητικού έως 31-

12-2022    

5 ΠΑΛΙΟΧΩΡΙ  20,00 

θαλάσσια σπορ Από υπογραφή 

συμφωνητικού έως 31-

12-2021    

6 ΠΡΟΒΑΤΑΣ  20,00 

θαλάσσια σπορ Από υπογραφή 

συμφωνητικού έως 31-

12-2021    

7 ΦΥΡΟΠΟΤΑΜΟΣ   60,00 

καντίνα & 

ομπρελοξαπλώστρες 

Από υπογραφή 

συμφωνητικού έως 31-

12-2021    

8 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  100,00 

καντίνα & 

ομπρελοξαπλώστρες 

Από υπογραφή 

συμφωνητικού έως 31-

12-2022    

9 
ΑΓΙΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
5,00 

θαλάσσια σπορ Από υπογραφή 

συμφωνητικού έως 31-

12-2022    
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10 ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ  9,97 

θαλάσσια σπορ Από υπογραφή 

συμφωνητικού έως 31-

12-2022    

11 
ΑΔΑΜΑΣ -

ΠΑΠΙΚΙΝΟΥ  
10,00 

θαλάσσια σπορ Από υπογραφή 

συμφωνητικού έως 31-

12-2022    

 
Αναλυτικά το νομοθετικό  πλαίσιο και οι περιορισμοί αναγράφονται στην με Αρ. Πρωτ. 3215/18-

05-2021, ΑΔΑ  Ω Γ Η Ζ Ω Κ Ω -1 Ω Ζ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ) 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί την 16 / 06 / 2021, ημέρα 
ΤΕΤΑΡΤΗ στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα και με τους ίδιους όρους χωρίς έκδοση και δημοσίευση 
νέας διακήρυξης. 
 
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή Διενέργειας της 

Δημοπρασίας επί ποινή αποκλεισμού: 

 

1) Ως εγγύηση γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ποσού ίσου με το 1/10 του 

οριζομένου στη διακήρυξη ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς (για παράδειγμα αν η 

τιμή της πρώτης προσφοράς είναι 7.451,00ΕΥΡΩ  , η εγγύηση θα είναι ποσού 7.451,00 χ 

1/10 = 745,10ευρω ) που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη 

ποσού ίσου με το ανωτέρω ποσοστό επί του μισθώματος που θα επιτευχθεί . 

 

2) Δημοτική ενημερότητα (ο συμμετέχον καθώς και ο εγγυητής του και αν είναι εταιρία 

δημοτική ενημερότητα της εταιρίας και των εταίρων), η οποία να έχει εκδοθεί πριν την 

έναρξη του διαγωνισμού από την Ταμειακή Υπηρεσία Δήμου Μήλου.  

 

3) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής στην οποία 

να αναφέρει ότι έλαβε γνώση των όσων αναφέρονται στην ΚΥΑ με αριθμ. 47458 ΕΞ 2020 / 

15-05-2020 / ΦΕΚ 1864/Β/15-05-2020, όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 56468 ΕΞ 2020 / 

ΦΕΚ 2198/Β/05-06-2020 και την ΚΥΑ 51872 ΕΞ 2021- ΦΕΚ 1798/Β/29-04-2021 και ισχύει. 

 

4) Σε περίπτωση συμμετοχής στη δημοπρασία εταιρίας πρέπει να κατατεθεί στην επιτροπή 

αντίγραφο καταστατικού σύστασης. 

 

5) Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην επιτροπή 

δημοπρασίας παρουσιάζοντας νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο (γραμμένο στην ελληνική). 

 

6) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας για τα φυσικά πρόσωπα. 

 

7) Αντίγραφο της άδεια λειτουργίας / γνωστοποίησης σε ισχύ, της επιχείρησή του για την 

οποία διεκδικεί, συμμετέχοντας στην παρούσα δημοπρασία, να εγκατασταθεί στον 

δημοπρατούμενο χώρο  ΚΑΙ  αντίγραφο της έναρξης επιτηδεύματος από την  αρμόδια 

Δ.Ο.Υ. . 

Στην περίπτωση που δεν διαθέτει κάποιο (ή κανένα) από τα ανωτέρω , θα πρέπει να 

προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 με θεωρημένο το γνήσιο της 

υπογραφής στην οποία να αναφέρει ότι δεσμεύεται να τα προσκομίσει με την υπογραφή 

του συμφωνητικού παραχώρησης χρήσης της παραλίας. 

 

8) Σε περίπτωση που αλλοδαπός επιθυμεί να συμμετάσχει , με οποιοδήποτε τρόπο, στη 

Δημοπρασία να προσκομίσει τα εν ισχύ νομιμοποιητικά έγγραφα. 
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9) Σε περίπτωση χρήσης του χώρου αιγιαλού/παραλίας για θαλάσσια μέσα αναψυχής (σε 

υποδεικνυόμενες από την παρούσα διακήρυξη θέσεις) προσκομίζεται: είτε άδειας 

εκμίσθωσης Θ.Μ.Α από την αρμόδια Λιμενική αρχή είτε α) αντίγραφο της αίτησης 

χορήγησης άδειας Θ.Μ.Α. προς την αρμόδια Λιμενική αρχή και (β) το πρακτικό της 

Επιτροπής του αρ.35 του Γ.Κ.Λ20 (ΦΕΚ 1929/Β/18), με θετική εισήγηση. 

 
Πληροφορίες για την δημοπρασία παρέχονται από τις υπαλλήλους του Δήμου Μήλου κα Τουμπάρη 

Αγγελική (τηλ. 22873 – 60120) και κα Κάτρη Κωνσταντίνα (τηλ. 22873 - 60107)  στο Δημαρχείο , 

Πλάκα 84800 Μήλος Κυκλάδες,  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 12.00 – 15.00. 

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από 

αίτησή τους.  

 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΗΛΟΥ 

 

 
 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Β. ΜΙΚΕΛΗΣ 
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