
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κύθνος  14/03/2019 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ. 495 

ΔΗΜΟΣ  ΚΥΘΝΟΥ  

Ταχ. Δ/νση:      Xώρα Κύθνου  

Ταχ. Κώδικας: 84006  

Πληροφορίες: Ρ. Γρεβενίτη  

Τηλέφωνο:       22813-61104  

Fax:                  22810-31474  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΠΡΟΚΥΡΗΤΤΕΙ : 

 

δημόσιο, πλειοδοτικό, προφορικό διαγωνισμό για την ανάδειξη πλειοδοτών εκμίσθωσης, τμημάτων των 

αιγιαλών - παραλίων των διοικητικών ορίων του Δήμου, όπως παρακάτω: 

 για την εκμίσθωση χώρων στην παραλία Απόκρουση για ομπρέλες και ξαπλώστρες 150 Τ.Μ.*15 

ευρώ =2250 ευρώ , δηλαδή δεκαπέντε (15) συνολικά σετ (30 καρεκλών και 15 ομπρελών). 

 για την εκμίσθωση χώρων στην παραλία Απόκρουση για θαλάσσια σπορ 10 Τ.Μ.*15 ευρώ =150 ευρώ 

πλέον το ποσό των 1.500€ (τιμή εκκίνησης όταν το μίσθωμα για ομπρέλες και ξαπλώστρες κυμαίνεται 

από 11-15€/τ.μ. μείον 20% έκπτωση)= 1320 ευρώ. 

 για την εκμίσθωση του χώρου στην παραλία Επισκοπή για ομπρέλες και ξαπλώστρες 200 Τ.Μ. *15 

ευρώ =3000 ευρώ , δηλαδή δεκαπέντε (20) συνολικά σετ (40 καρεκλών και 20 ομπρελών). 

 για την εκμίσθωση του χώρου στην παραλία Λουτρών για ομπρέλες και ξαπλώστρες 150 Τ.Μ. *15 

ευρώ =2250 ευρώ , δηλαδή δεκαπέντε (15) συνολικά σετ (30 καρεκλών και 15 ομπρελών). 

Ένα σετ (μια ομπρέλα και δυο ξαπλώστρες) αντιστοιχεί σε δέκα τετραγωνικά τα πέντε τα καταλαμβάνει το σετ 

και τα αλλά πέντε πρέπει να είναι ελεύθερα. 

Ελάχιστη τιμή εκκίνησης και για τις τρεις περιοχές ορίζεται το ποσό των 15,00€ ανά τ.μ. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 26η Μαρτίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα  10.00 π.μ. στο Δημοτικό 

κατάστημα Κύθνου, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου. 

Διάρκεια Μισθώσεως : από υπογραφής μισθωτηρίου μέχρι 31-12-2019. 

Προϋποθέσεις συμμετοχής:  

 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ίση με το 10 % της τιμής εκκίνησης 

 αντίγραφο δελτίου ταυτότητας  

 βεβαίωση περί μη οφειλής από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου  

-φορολογική ενημερότητα (βεβαίωση περί μη οφειλής στο Δημόσιο)  

-εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας (με θεώρηση από 

το ΓΕΜΗ) και αντίγραφο δελτίου ταυτότητας του εκπροσώπου 

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

στην Χώρα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Αν δεν επιτευχθεί αποτέλεσμα ή οι δοθείσες προσφορές κριθούν ασύμφορες, η δημοπρασία θα επαναληφθεί 

την Τρίτη 2
η
 Απριλίου 2019, την ίδια ώρα και στο ίδιο μέρος. 

Ο Δήμαρχος Κύθνου 

 

 

 

Γαρδέρης Σταμάτιος 
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