
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κύθνος  7-04-2021 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ  

∆ΗΜΟΣ  ΚΥΘΝΟΥ Αρ. Πρωτ.  2356 

Ταχ. ∆/νση:      Xώρα Κύθνου  

Ταχ. Κώδικας: 84006  

Πληροφορίες: Ρ. Γρεβενίτη  

Τηλέφωνο:       22813-61104 

Fax:                  22810-31474 

 

 

 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΥΘΝΟΥ 

ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ. 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΝΟΥ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Π.∆. 270/81 (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) 

2. Τον Κ.∆.Κ (Ν. 3463/06)(ΦΕΚ114 Α /́8-6-2006) 

3. Τον Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87Α’/7-6-2010) 

4. Την υπ’ αριθµ. 47458 ΕΞ 2020-ΦΕΚ 1864/Β/15.05.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον «Καθορισµό 

όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεµάτων, αναγκαίων λεπτοµερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση 

απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης µεγάλων λιµνών και πλεύσιµων ποταµών», 

ισχύος έως την 31η ∆εκεµβρίου 2022. 

5. Τον Ν. 2971/01(ΦΕΚ 285Α’/2001)«Περί αιγιαλού και παραλίας» όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.4607/19 

(ΦΕΚ65/Α/2019) και τον Ν.4688/2020(ΦΕΚ 101/Α/2020) και ισχύει. 

6. Τις υπ'αριθµ. 4/2021, 15/2021 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

7. Την υπ' αριθµ. 36/2021 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, όπου εγκρίθηκε η τιµή εκκίνησης / 

ανταλλάγµατος και καθορίστηκαν οι όροι της δηµοπρασίας. 

8. Το Γενικό Κανονισµό Λιµένα όπως αυτός ισχύει 

9. Την υπ’ αριθµ. ΚΥΑ ∆1α/Γ.Π.οικ. 33475/2020 (ΦΕΚ 2095/Β/01-06-2020) και οποιαδήποτε υπουργική 

απόφαση είναι σχετική µε τους κανόνες τήρησης αποστάσεων σε οργανωµένες ιδιωτικές και µη, παραλίες στο 

σύνολο της επικράτειας προς περιορισµό της διασποράς του κορωνοιού COVID-19 και θα είναι σε ισχύ. 

10. Τα άρθρα 13 και 14 του Ν. 4787/2021 (ΦΕΚ Α 44) 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

∆ηµοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση του δικαιώµατος απλής χρήσης 

αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους µε σύναψη µισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγµατος σύµφωνα µε τους 

παρακάτω όρους : 
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1). Περιγραφή χώρων παραχώρησης του δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας µε σύναψη 

µισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγµατος. 

Οι χώροι παραχώρησης του δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους µε σύναψη 

µισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγµατος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Ν.2971/01 όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, την ΚΥΑ µε αριθ.47458/2020 (ΦΕΚ 1864/15-5-2020 τ.Β) ορίζονται ως εξής: 

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 

α/α Τοποθεσία Άσκηση 

δραστηριότητας 

Τετραγωνικά 

µέτρα για το 

2021 

Τιµή εκκίνησης 

 

1 Επισκοπή  Θέση Α 

(έµπροσθεν 

επιχείρησης 

εστιατορίου – καφέ 

µπαρ) 

Τοποθέτηση 

οµπρελών και 

ξαπλωστρών 

250 τ.µ. 5.000€ 

 

2 Επισκοπή Θέση Β  

(µεσαία θέση) 

Τοποθέτηση κανό και 

καγιάκ προς 

ενοικίαση 

10 τ.µ. 1.760€ 

 

3 Αγία Ειρήνη 

(έµπροσθεν 

εστιατορίου) 

Τοποθέτηση 

οµπρελών και 

ξαπλωστρών 

75 τ.µ. 1.125€ 

 

4 Λουτρά Θέση Α Τοποθέτηση 

οµπρελών και 

ξαπλωστρών 

150 τ.µ. 2.250€ 

 

 

2) Τρόπος διενέργειας της δηµοπρασίας 

Η δηµοπρασία είναι φανερή και προφορική διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα ηµέρα και ώρα που αναφέρεται 

παρακάτω. Η δηµοπρασία µπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόµενης στη διακήρυξη ώρας εφ’ όσον 

εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για την συνέχιση της δηµοπρασίας και πέραν της οριζόµενης 

ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά. 

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως µετά του 

ονοµατεπωνύµου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσµευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η 

δέσµευση δε αυτή µεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς 

τον τελευταίο πλειοδότη. 

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δηµοπρασίας 

επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισµού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόµιµο πληρεξούσιο 

έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι µετέχει για δικό του λογαριασµό. 

Η απόφαση της επί της δηµοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισµού ενδιαφεροµένου να συµµετάσχει στη 

δηµοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόµενους όρους, αναγράφεται στα 

πρακτικά. Τα πρακτικά της δηµοπρασίας συντάσσονται εφ’ απλού χάρτου. 

Μετά την λήξη της δηµοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή, από τον τελευταίο πλειοδότη 

και τον εγγυητή του. 

3).Τόπος και ηµέρα διεξαγωγής της δηµοπρασίας 

Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί την Μ. ∆ευτέρα 26 Απριλίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµ. 

Συµβουλίου στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου Κύθνου, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής, ως εξής: 

• Για την θέση Επισκοπή  Θέση Α (έµπροσθεν επιχείρησης εστιατορίου – καφέ µπαρ) στις 26/04/2021 
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ηµέρα Μ. ∆ευτέρα από ώρα 10:00 π.µ (ώρα λήξης προσέλευσης των ενδιαφεροµένων και κατάθεσης 

δικαιολογητικών για την συµµετοχή στην δηµοπρασία) έως 10:20π.µ  

• Για την θέση Επισκοπή Θέση Β (µεσαία θέση) στις 26/04/2021 ηµέρα Μ. ∆ευτέρα από ώρα 10:20π.µ 

(ώρα λήξης προσέλευσης των ενδιαφεροµένων και κατάθεσης δικαιολογητικών για την συµµετοχή στην 

δηµοπρασία) έως 10:40 π.µ  

• Για την θέση Αγία Ειρήνη (έµπροσθεν εστιατορίου) στις 26/04/2021 ηµέρα Μ. ∆ευτέρα από ώρα 10:40 

π.µ (ώρα λήξης προσέλευσης των ενδιαφεροµένων και κατάθεσης δικαιολογητικών για την συµµετοχή 

στην δηµοπρασία) έως 11:00 π.µ  

• Για την θέση Λουτρά Θέση Α στις 26/04/2021 ηµέρα Μ. ∆ευτέρα από ώρα 11:00 π.µ (ώρα λήξης 

προσέλευσης των ενδιαφεροµένων και κατάθεσης δικαιολογητικών για την συµµετοχή στην δηµοπρασία) 

έως 11:20 π.µ 

Σε περίπτωση που οι παραπάνω δηµοπρασίες αποβούν άκαρπες για οποιοδήποτε λόγο θα επαναληφθούν την 

Τρίτη 4 Μαΐου 2021, στις ίδιες ώρες και στους ίδιους χώρους όπως ορίζονται παραπάνω. 

Οι δηµοπρασίες θα διεξαχθούν ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής διενέργειας δηµοπρασιών η οποία έχει 

οριστεί µε την υπ’ αριθµ. 4/2021 απόφαση του ∆.Σ. 

4). Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς 

Το κατώτατο όριο προσφοράς αφορά το τρέχον έτος 2021 και ορίζεται στον πίνακα του πρώτου όρου, ανάλογα 

µε την τοποθεσία του χώρου παραχώρησης.  

Αυτό έχει υπολογιστεί µε βάσει την τιµή ενοικίασης / τ.µ. που προτάθηκε µε την µε αρ. 15/2021 απόφαση του 

∆.Σ.  και εγκρίνεται µε την αρ. 36/2021 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής συνολικά αλλά και σε σχέση µε 

τις έκτακτες ρυθµίσεις για το έτος 2021 (ΦΕΚ Α’ 44)  (καταβολή ανταλλάγµατος 60% του αρχικού 

υπολογισθέντος). 

Επιπλέον στις θέσεις που προορίζονται για θαλάσσια µέσα αναψυχής έχει υπολογιστεί η µείωση του 20% που 

αναφέρει το µε αρ. πρωτ. 4165/20.05.2016 έγγραφο του αρµόδιου γραφείου της Περιφερειακής ∆/νσης 

∆ηµόσιας Περιουσίας Αιγαίου. 

5). Εγγυητής 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά 

της δηµοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλέγγυος και εις ολόκληρον υπεύθυνος µε αυτόν για την εκπλήρωση 

των όρων της σύµβασης άνευ δικαιώµατος διαιρέσεως και διζήσεως. 

6). ∆ικαίωµα αποζηµίωσης 

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα προς αποζηµίωση από τη µη έγκριση των πρακτικών της 

δηµοπρασίας από το αρµόδιο όργανο του ∆ήµου ή της διοικητικής αρχής καθώς και σε περίπτωση 

καθυστέρησης της κοινοποίησης της έγκρισης που έχει αντίστοιχη αρµοδιότητα. 

Τα πρακτικά της δηµοπρασίας υπόκεινται στην επικύρωση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης αφού πρώτα 

εγκριθούν από την Οικονοµική Επιτροπή. Ο µισθωτής δεν δικαιούται να ζητήσει αποζηµίωση από το ∆ήµο για 

τυχόν βλάβη στο χώρο από θεοµηνία, πυρκαγιά, πληµµύρα κλπ. 

7). Σύµβαση 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται µε 

αποδεικτικό παραλαβής της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του 

αποτελέσµατος της δηµοπρασίας να προσέλθει µαζί µε τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της 

σύµβασης, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του δήµου χωρίς δικαστική παρέµβαση. 

Ενεργείται δε αναπλειστηριασµός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για την διαφορά από 

το µικρότερο τυχόν οικονοµικό αποτέλεσµα της δηµοπρασίας από αυτό της προηγούµενης. 

Η διαφορά δε αυτή θα εισπραχθεί κατά το Νόµο περί είσπραξης δηµοσίων εσόδων. 

Τις αυτές συνέπειες έχει ο τελευταίος πλειοδότης και σε περίπτωση που θα αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά 
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της δηµοπρασίας για την κατακύρωσή της στο όνοµά του. 

Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσµίας των δέκα ηµερών η σύµβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά. 

Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον µισθωτή εφόσον αυτός εντός αποκλειστικής προθεσµίας των δέκα 

(10) ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή µισθωτηρίου συµβολαίου  

Το αργότερο εντός (7) επτά εργάσιµων ηµερών πριν την κατά νόµο δηµοσίευση της προκήρυξης της 

∆ηµοπρασίας, ο οικείος ∆ήµος αποστέλλει εγγράφως µε κάθε πρόσφορο µέσο (π.χ. τηλεοµοιοτυπία, e-mail 

κτλ) στην αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία αντίγραφο σχεδίου της προκήρυξης της ∆ηµοπρασίας ,µε τη θέση µε 

τις συντεταγµένες και το εµβαδόν του κοινοχρήστου χώρου που παραχωρείται, την ιδιότητά του, το είδος της 

χρήσης και το όριο πρώτης προσφοράς συνοδευόµενο υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη ή απόσπασµα του 

τοπογραφικού διαγράµµατος καθορισµού όριο γραµµών αιγιαλού και παραλίας, κατά τα οριζόµενα στο παρόν 

άρθρο. Ο Προϊστάµενος της Κτηµατικής Υπηρεσίας υποχρεούται να ενηµερώσει εντός (7) επτά εργάσιµων 

ηµερών από τη λήψη της προκήρυξης τον οικείο ∆ήµο εγγράφως µε κάθε πρόσφορο µέσο (π.χ. 

τηλεοµοιοτυπία, e-mail κτλ.) εάν το περιεχόµενο της προκήρυξης συµφωνεί µε την κείµενη νοµοθεσία περί 

αιγιαλού και παραλίας και την παρούσα απόφαση. Παρερχοµένης άπρακτης της ανωτέρω προθεσµίας, 

τεκµαίρεται η σύµφωνη γνώµη του Προϊσταµένου της Κτηµατικής Υπηρεσίας ως προς το περιεχόµενο της 

προκήρυξης. Αν ο Προϊστάµενος της Κτηµατικής Υπηρεσίας διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις 

της κείµενης νοµοθεσίας περί αιγιαλού και της παρούσας απόφασης υποδεικνύει στον οικείο ∆ήµο είτε να 

απόσχει από τη διενέργεια δηµοπρασίας ,εφόσον δεν είναι δυνατή η παραχώρηση απλής χρήσης του 

συγκεκριµένου κοινόχρηστου χώρου, είτε να προβεί στην αναπροσαρµογή οποιουδήποτε όρου της 

προκήρυξης, που κρίνει ότι αντίκειται στις ανωτέρω διατάξεις, συµπεριλαµβανοµένης της αναπροσαρµογής 

της τιµής εκκίνησης. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δηµοπρασίας, ο ∆ήµος ενηµερώνει µε κάθε 

πρόσφορο µέσο (π.χ. τηλεοµοιοτυπία, e-mail κτλ.) την αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία για το ύψος του τελικώς 

επιτευχθέντος ανταλλάγµατος και τα στοιχεία του πλειοδότη, προκειµένου αυτή να εκδώσει και να του 

αποστείλει επίσης µε κάθε πρόσφορο µέσο, οίκοθεν σηµείωµα του σχετικά µε το ύψος του προς καταβολή 

από τον υπερού υπέρ του ∆ηµοσίου ποσοστού επί του καθορισθέντος ανταλλάγµατος, προκειµένου να 

καταβληθεί στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. Στη συνέχεια ο ∆ήµος αποστέλλει στην οικεία Κτηµατική Υπηρεσία αντίγραφο 

του Πρακτικού Κατακύρωσης της ∆ηµοπρασίας και τη συναφθείσα, σε εκτέλεση του Πρακτικού, σύµβαση 

παραχώρησης µε τον πλειοδότη, σε τρία (3) αντίγραφα προς προσυπογραφή αυτών από τον Προϊστάµενο της 

Κτηµατικής Υπηρεσίας, συνοδευόµενα από τα δικαιολογητικά του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης, το 

υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη ή το απόσπασµα του τοπογραφικό διαγράµµατος καθορισµού οριογραµµών 

αιγιαλού και παραλίας, το πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης για την απόδειξη καταβολής του οφειλόµενου 

ποσού υπέρ του ∆ηµοσίου, στην αρµόδια ∆.Ο.Υ., καθώς και την απόδειξη καταβολής του ποσού, που 

αντιστοιχεί στον ∆ήµο. 

Στη σύµβαση παραχώρησης πρέπει να έχουν ενσωµατωθεί, επί ποινή ανάκλησής της ,οι τυχόν υποδείξεις του 

Προϊσταµένου της Κτηµατικής Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα. 

Αµέσως µετά την υπογραφή του µισθωτηρίου συµβολαίου µεταξύ του ∆ήµου και του µισθωτή, ο τελευταίος 

έχει δικαίωµα να εγκατασταθεί στον παραχωρούµενο κοινόχρηστο χώρο. 

8). ∆ιάρκεια εκµίσθωσης-αναπροσαρµογή µισθώµατος 

Η διάρκεια της εκµίσθωσης θα είναι διετής (όπως έχει οριστεί µε την µε αρ. 15/2021 απόφαση του ∆.Σ.) και 

ορίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης έως την 31/12/2022. 

9). Προθεσµία καταβολής του Μισθώµατος 

Α) Για το έτος 2021 εφάπαξ ή σε τρεις ισόποσες δόσεις µετά από αίτηµα του ενδιαφεροµένου, η πρώτη µε την 

υπογραφή της σύµβασης, η δεύτερη έως τις 31-05-2021 και η τρίτη έως 30-06-2021 

Β) Για το έτος 2022 εφάπαξ έως 31-3-2022 ή σε τρεις ισόποσες δόσεις µετά από αίτηµα του ενδιαφεροµένου, 

η πρώτη έως τις 31-3-2022, η δεύτερη έως τις  30-4-2022 και η τρίτη έως 31-5-2022. 
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Ο δικαιούχος της παραχώρησης οφείλει να τηρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται µε την Κοινή 

Υπουργική Απόφαση και την Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών του άρθρου 13 του ν.2971/2001, όπως 

ισχύει. Βάσει των έκτακτων ρυθµίσεων του Ν. 4787/2021 (ΦΕΚ 44 Α) για το έτος 2021 το ύψος του 

καταβαλλόµενου ανταλλάγµατος καθορίζεται σε ποσοστό 60%του υπολογισθέντος ανταλλάγµατος σύµφωνα 

µε το άρθρο 7 της ίδιας ΚΥΑ (έχει υπολογιστεί στην τιµή εκκίνησης του πρώτου όρου). 

Τα τέλη χαρτοσήµου όπως ∆ηµόσιος και Κοινοτικό φόρος, κλπ βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη. 

10). Εγγύηση και δικαιολογητικά συµµετοχής 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία πρέπει να καταθέσει Για να γίνει δεκτός κάποιος στη δηµοπρασία 

πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δηµοπρασίας, αίτηση συµµετοχής και: 

1. Εγγύηση συµµετοχής στη δηµοπρασία, γραµµάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών 

και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταµείου Παρ/κών και ∆ανείων, 

για παρακατάθεση σε αυτό από αυτόν που επιθυµεί να λάβει µέρος στη δηµοπρασία ή άλλον που να ενεργεί 

για λογαριασµό του διαγωνιζόµενου, οµολογιών δηµοσίου, Τράπεζας ή Οργανισµού Κοινής Ωφέλειας, που 

αναγνωρίζονται για εγγυοδοσίες, ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10), επί του συνολικού µισθώµατος 

(διετία), δηλαδή: 

α/α Τοποθεσία Άσκηση δραστηριότητας Ποσό εγγύησης (µετά τον 

καθορισµό µειωµένου 

ανταλλάγµατος για το 2021) 

1 Επισκοπή  Θέση Α 

(έµπροσθεν επιχείρησης 

εστιατορίου – καφέ µπαρ) 

Τοποθέτηση οµπρελών 

και ξαπλωστρών 

800,00€ 

2 Επισκοπή Θέση Β  

(µεσαία θέση) 

Τοποθέτηση κανό και 

καγιάκ προς ενοικίαση 

281,60€ 

3 Αγία Ειρήνη 

(έµπροσθεν εστιατορίου) 

Τοποθέτηση οµπρελών 

και ξαπλωστρών 

180,00€ 

4 Λουτρά Θέση Α Τοποθέτηση οµπρελών 

και ξαπλωστρών 

360,00€ 

 

Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή επιστρέφεται µετά την υπογραφή της σύµβασης και τη συνυπογραφή της από 

την Κτηµατική Υπηρεσία Κυκλάδων. 

2. Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας αν είναι φυσικό πρόσωπο ή διαβατήριο αν πρόκειται για αλλοδαπούς ή 

εφόσον πρόκειται για νοµικό πρόσωπο αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας (µε θεώρηση από το ΓΕΜΗ) 

και αντίγραφο δελτίου ταυτότητας του εκπροσώπου. 

3. Βεβαίωση από την Ταµειακή Υπηρεσία του ∆ήµου περί µη οφειλής του συµµετέχοντος (εξίσου και για τους 

υπόλοιπους εταίρους, αν είναι εταιρεία) και του εγγυητή του.  

4. Φορολογική ενηµερότητα περί µη οφειλής του συµµετέχοντος (εξίσου και για τους υπόλοιπους εταίρους, αν 

είναι εταιρεία) και του εγγυητή του  

5. Ασφαλιστική ενηµερότητα αν είναι εταιρεία (ατοµική, ΑΕ, ΕΠΕ, Ο.Ε Ε.Ε ΙΚΕ κλπ)   

6. Υπεύθυνη δήλωση που θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται χωρίς καµία επιφύλαξη τους όρους 

διακήρυξης της δηµοπρασίας και της ΚΥΑ 47458/2020 (ΦΕΚ 1864/15-5-2020 τ.Β )́, όπως αυτή έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

7. Προκειµένου για νοµικά πρόσωπα, τα σχετικά νοµιµοποιητικά έγγραφά τους και σχετικό παραστατικό 

εκπροσώπησης επί ποινή αποκλεισµού. 

8. Άδεια λειτουργίας /γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος, κατά περίπτωση 

(Όσοι εκ των συµµετεχόντων δεν προσκοµίσουν το ανωτέρω έγγραφο τη µέρα της δηµοπρασίας, θα 
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υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι θα το προσκοµίσουν µε την υπογραφή της σύµβασης)  

9. Έναρξη δραστηριότητας στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. επιχείρησης υπαγόµενης στις επιτρεπτές από τις διατάξεις 

του άρθρου13 του ν. 2971/2001,όπως κάθε φορά ισχύει, χρήσεις, προκειµένου να του επιτραπεί παραχώρηση 

των χώρων του άρθρου 1 της παρούσας (Όσοι εκ των συµµετεχόντων δεν προσκοµίσουν το ανωτέρω 

έγγραφο τη µέρα της δηµοπρασίας, θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι θα το προσκοµίσουν µε την 

υπογραφή της σύµβασης). 

10. Επιπλέον, για τα θαλάσσια µέσα αναψυχής υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται ότι πληρούνται 

όλοι οι νόµοι και οι περιορισµοί του Γενικού Κανονισµού Λιµένος όπως αυτός ισχύει και είτε αντίγραφο της 

άδειας εκµίσθωσης θαλάσσιων µέσων αναψυχής από την αρµόδια Λιµενική Αρχή είτε (εφόσον αυτή βρίσκεται 

σε διαδικασία ανανέωσης), αντίγραφο της αίτησης (βεβαίωση προέγκρισης) της επανέκδοσης της άδειας 

αυτής. 

Στην περίπτωση που στην ∆ηµοπρασία συµµετέχει προσωπική εταιρεία οι βεβαιώσεις που αναφέρονται 

πρέπει να υποβληθούν χωριστά από κάθε οµόρρυθµο εταίρο και επί Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. από τους νόµιµους 

εκπροσώπους τους και µε κατάθεση των καταστατικών των εταιρικών τους. Εφόσον, συµµετέχουν φυσικά 

πρόσωπα που ενεργούν «Εν Κοινοπραξία» όλα αυτά ευθύνονται «αλληλέγγυα και εις ολόκληρο».  

Τυχόν δε αντίθετη δήλωσή τους και µετά την προσφορά τους είναι απαράδεκτη.  

11). Υποχρεώσεις µισθωτή 

Ο µισθωτής υπόκειται στις υποχρεώσεις και στους όρους και τις προϋποθέσεις: 

α) της ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020 -ΦΕΚ 1864/Β/15-5-2020 για τον «Καθορισµό όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών 

θεµάτων, αναγκαίων λεπτοµερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, 

όχθης και παρόχθιας ζώνης µεγάλων λιµνών και πλεύσιµων ποταµών», ισχύος µέχρι την 31.12.2022, όπως 

αυτή ισχύει κατά την υπογραφή της σύµβασης. Σε κάθε άλλη περίπτωση ισχύει η παρ. 6 του α.13, ν. 

2971/2001, όπως ισχύει. Οι µισθωτές στους οποίους µεταβιβάζεται το δικαίωµα απλής χρήσης δυνάµει 

σύµβασης µίσθωσης µε το ∆ήµο Κύθνου υπόκειται στις υποχρεώσεις αυτού. Σε περίπτωση που ένα ή 

περισσότερα άρθρα της παρούσας προκήρυξης ή όρος του µισθωτηρίου βρίσκονται σε αντίφαση µε τα όσα 

προβλέπονται στην ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020 -ΦΕΚ 1864/Β/15-5-2020 και στα αναπόσπαστα παραρτήµατα αυτής 

υπερισχύουν τα όσα προβλέπονται στην Κ.Υ.Α. αυτή, όπως ισχύει κατά την υπογραφή της σύµβασης. Κατά τα 

λοιπά σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆ 270/81. 

Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί τον καθορισµένο χώρο που θα αναφέρεται στο µισθωτήριο πάντα 

καθαρό και ευπρεπή καθ' όλο το 24ωρο και να συγκεντρώνει και να µεταφέρει τα απορρίµµατα στο 

κοντινότερο σηµείο από το οποίο περνά το απορριµµατοφόρο του ∆ήµου. 

Με µέριµνα του µισθωτή κάθε παραλίας ή µέρους αυτής πρέπει να υπάρχουν υποχρεωτικά όλα τα απαραίτητα 

είδη πρώτων αναγκών σύµφωνα µε τον Υγειονοµικό Κανονισµό (πλήρες φαρµακείο, µε τα απαραίτητα 

φαρµακευτικά υλικά για αντιµετώπιση µικροτραυµατισµών και ότι άλλο µπορεί να προσφέρει άµεση βοήθεια 

στους λουόµενους). 

Οι µισθωτές οφείλουν να τοποθετήσουν σηµαδούρες µε υπόδειξη του λιµεναρχείου για την προστασία των 

λουοµένων µε δαπάνη και ευθύνη τους. 

12). Λήξη µίσθωσης 

Ο µισθωτής υποχρεούται µε τη λήξη της µίσθωσης να παραδώσει το µίσθιο στην κατάσταση στην οποία το 

παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση. 

13). Αναµίσθωση-Υπεκµίσθωση 

Σιωπηρή αναµίσθωση ως και υπεκµίσθωση του µισθίου από τον µισθωτή απαγορεύεται απολύτως. 

Απαγορεύεται η ανέγερση κάθε είδους κτίσµατος ή σταθερής κατασκευής, όπως και οποιαδήποτε παρέµβαση 

στον αιγιαλό-παραλία που θα αλλοιώσει το χαρακτήρα και θα προκαλέσει ζηµιά στο περιβάλλον. 

Απαγορεύεται η εγκατάσταση τρίτων στο χώρο. 
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14). Ευθύνη ∆ήµου 

Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτού ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή µείωση του µισθώµατος ή και 

λύση των συµβάσεων άνευ αποχρώντος λόγου. ∆εν ευθύνεται επίσης ο ∆ήµος για την ύπαρξη οποιασδήποτε 

δουλείας επί το ακινήτου ούτε υποχρεούται σε ολική ή µερική επιστροφή ή µείωση του µισθώµατος ή στη λύση 

της µίσθωσης για οποιαδήποτε αιτία αναγόµενη στην ύπαρξη τυχόν οποιονδήποτε νοµικών ελαττωµάτων 

τούτου (µισθίου). 

15). ∆ηµοσίευση ∆ιακήρυξης 

Η διακήρυξη της ∆ηµοπρασίας θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και του «Προγράµµατος ∆ιαύγεια» και 

θα δηµοσιευθεί µε φροντίδα του ∆ηµάρχου τουλάχιστον δέκα ηµέρες πριν από την διενέργεια της 

δηµοπρασίας µε τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος και 

στο δηµοσιότερο µέρος της έδρας του ∆ήµου. 

16). Άλλες ∆ιατάξεις 

Για τις µισθώσεις έκτασης αιγιαλού και παραλίας για το έτος 2020, στο πλαίσιο προστασίας των πολιτών από 

την πανδηµία, ισχύουν οι διατάξεις της αριθµ. ∆1α/ΓΠ.οικ.31972/22.5.2020 (ΦΕΚ 1982/Β/2020) κοινής 

απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών µε θέµα «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε οργανωµένες 

ιδιωτικές και µη, παραλίες στο σύνολο της επικράτειας, προς περιορισµό της διασποράς του κορωνοϊού Covid-

19», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την υπ’αριθµ. ΚΥΑ ∆1α/Γ.Π.οικ. 33475/2020 (ΦΕΚ 2095/Β/01-06-

2020) καθώς και τυχόν µεταγενέστερες αυτής. 

Οι υπέρ ων στους οποίους έχει παραχωρηθεί το δικαίωµα απλής χρήσης για την άσκηση των δραστηριοτήτων 

υπόκεινται στους παρακάτω περιορισµούς -υποχρεώσεις -απαγορεύσεις: 

(α) Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέµβαση που αλλοιώνει τη φυσική µορφολογία και τα βιοτικά στοιχεία των 

χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, µεγάλων λιµνών και πλεύσιµων ποταµών καθώς και 

τον κοινόχρηστο χαρακτήρα αυτών. 

(β) Οφείλουν να εξασφαλίζουν και να µην εµποδίζουν την ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών 

στην παραλία και τον αιγιαλό, εκτός αν τούτο επιβάλλεται για λόγους εθνικής άµυνας, δηµόσιας τάξης και 

ασφάλειας, προστασίας αρχαίων, του περιβάλλοντος ή της δηµόσιας υγείας. 

(γ) Οφείλουν να µεριµνούν για τον καθηµερινό καθαρισµό των κοινοχρήστων χώρων, την αισθητική του χώρου 

της ακτής και του περιβάλλοντος χώρου, καθώς επίσης να µεριµνούν για τη λήψη µέτρων για την ασφάλεια 

των λουοµένων και των διερχοµένων στον παραχωρούµενο χώρο. 

(δ) Οφείλουν να τηρούν όλες τις τεχνικές προδιαγραφές και τα αναφερόµενα στο παράρτηµα 4 της σχετικής 

ΚΥΑ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ –∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ 

ΠΑΡΑΛΙΑΣ», όπως ισχύει κατά της υπογραφής της σύµβασης. Ο εκ πλειοδοσίας παραχωρησιούχος 

δικαιώµατος χρήσης αιγιαλού, ουδεµία µόνιµου χαρακτήρα κατασκευή θα εγκαταστήσει επί του αιγιαλού, 

πέραν των ρητώς κατονοµαζοµένων ως επιτρεπτών στην σχετική ΚΥΑ, όπως ισχύει. 

• Απαγορεύεται ο συµψηφισµός του ανταλλάγµατος µε την οποιαδήποτε παροχή στοιχείων 

• από τον µισθωτή προς τον ∆ήµο. 

• Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέµβαση που αλλοιώνει την φυσική µορφολογία και τα βιοτικά στοιχεία των 

χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης. καθώς και τον κοινόχρηστο χαρακτήρα αυτών, 

όπως η ανέγερση κάθε είδους κτίσµατος ή τοποθέτηση κατασκευάσµατος συνδέεται σταθερά µε το έδαφος 

(πάκτωση µε σκυρόδεµα, 

• τσιµεντοστρώσεις, πλακοστρώσεις, επιχωµατώσεις κ.λ.π), ή τοποθέτηση σκηνών και η στάθµευση 

τροχόσπιτων, αυτοκινήτων κ.λ.π. καθώς και οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση εντός του χώρου 
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• ∆εν επιτρέπεται η διέλευση οποιουδήποτε άλλου τροχοφόρου δια µέσου της παραλίας πλην αυτών που 

µεταφέρουν τα θαλάσσια µέσα αναψυχής, καθώς επίσης απαγορεύεται αυστηρά η κατασκευή στον αιγιαλό 

κάθε είδους µόνιµης εγκατάστασης από υλικά οικοδοµής. 

• Απαγορεύεται η ανάρτηση διαφηµιστικών οµπρελών, πινακίδων, σηµαιών, ή άλλων αντικειµένων στο 

χώρο, και η πώληση διαφόρων ειδών όπως αντηλιακών, µαγιό, αναψυκτικών, ειδών φαγητού. 

• Απαγορεύεται η εγκατάσταση και λειτουργία µουσικής στον χώρο των οµπρελών. Η παραγόµενη στάθµη 

θορύβου από µουσική ή σχετικές χρήσεις της κύριας επιχείρησης οφείλει να µην ξεπερνάει τα 50 

ντεσιµπέλ σε οποιοδήποτε σηµείο της παραχωρούµενης επιφάνειας. 

• Ο µισθωτής υποχρεούται άµεσα µε δική το ευθύνη και έξοδα να τοποθετήσει σε µόνιµες βάσεις σε εµφανή 

και συµµετρικά σηµεία στον χώρο της εκµισθωµένης περιοχής κάδους απορριµµάτων. Οι κάδοι πρέπει να 

είναι από ξύλο ή επένδυση ξύλου ή άλλο φυσικό υλικό και να φέρουν πλαστική σακούλα απορριµµάτων 

στο εσωτερικό τους, Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση πλαστικών κάδων. 

• Ο µισθωτής υποχρεούται να χρησιµοποιεί τον χώρο κατά τρόπο ώστε να µην παραβιάζονται και να µην 

θίγονται οι διατάξεις περί κοινοχρήστων χώρων και πραγµάτων. 

• Η µέγιστη κάλυψη χρήσης να µην υπερβαίνει το 60% του παραχωρουµένου χώρου µε τρόπο ώστε να 

εξασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση του κοινού κάθετα και παράλληλα προς τη θάλασσα και η ύπαρξη 

ελεύθερης ζώνης από την ακτογραµµή πλάτους τουλάχιστον πέντε (5) µέτρων 

• Η µίσθωση χώρου για ενοικίαση θαλασσίων µέσων αναψυχής γίνεται σε συγκεκριµένο σηµείο και σε 

όσους έχουν εφοδιαστεί την κατά νόµο άδεια από την Λιµενική Αρχή και οπωσδήποτε θα τηρούν αυτά που 

προβλέπονται από τον Γ.Κ.Λ άρθρο 20 παρ.6.Ο έλεγχος για την διασφάλιση της εφαρµογής των ανωτέρω 

και κατωτέρων όρων και προϋποθέσεων θα γίνεται από τις Λιµενικές Αρχές του νησιού καθώς και από τις 

Αστυνοµικές αρχές. 

• Να µην δηµιουργούνται θέµατα υποβάθµισης του περιβάλλοντος από την άσκηση της δραστηριότητας. 

• Η µη έγκαιρη καταβολή των µισθωµάτων από τον µισθωτή και τον εγγυητή θα επιφέρει την αυτοδίκαιη 

έκπτωση του µισθωτή από το µίσθιο. 

• Ο δηµοπρατούµενος χώρος είναι συγκεκριµένος και σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να επεκταθεί σε άλλο 

σηµείο της παραλίας. 

17). Επανάληψη της δηµοπρασίας 

Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν από τον ∆ήµαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ’ αυτήν πλειοδότης. 

Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δηµοτικού συµβουλίου όταν: 

α) Το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκριθεί από την οικονοµική επιτροπή ή το δηµοτικό συµβούλιο ή την αρµόδια 

διοικητική αρχή λόγω ασύµφορου το επιτευχθέντος αποτελέσµατος ή σφάλµατος στη διενέργεια δηµοπρασίας. 

β) µετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να 

υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύµβαση µίσθωσης επίσης όταν µετά την κοινοποίηση στον τελευταίο 

πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός 

εµπροθέσµως για την σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης. 

Στην περίπτωση β΄ η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή 

αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόµατι τούτου κατακυρωθέν ποσόν δυνάµενο να 

µειωθεί µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου. 

Η επαναληπτική δηµοπρασία γνωστοποιείται µε περιληπτική διακήρυξη του δηµάρχου αναφεροµένη στους 

όρους της πρώτης διακήρυξης, ενεργείται δε µετά πέντε τουλάχιστον ηµέρες, αφού η διακήρυξη δηµοσιευτεί µε 

τοιχοκόλληση στον τόπο της δηµοπρασίας επί αποδείξει, υπολογιζόµενης και της ηµέρας της τοιχοκολλήσεως, 

διεξάγεται δε σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις. 

Η επανάληψη της δηµοπρασίας ενεργείται µε βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούµενη 

δηµοπρασία. 
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18). Σύµφωνη γνώµη της Κτηµατικής Υπηρεσίας Κυκλάδων 

Το αργότερο εντός (7) επτά εργάσιµων ηµερών πριν την κατά νόµο δηµοσίευση της προκήρυξης της 

∆ηµοπρασίας, ο οικείος ∆ήµος αποστέλλει εγγράφως µε κάθε πρόσφορο µέσο (π.χ. τηλεοµοιοτυπία, e-mail 

κτλ) στην αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία αντίγραφο σχεδίου της προκήρυξης της ∆ηµοπρασίας, µε τη θέση µε 

τις συντεταγµένες και το εµβαδόν του κοινοχρήστου χώρου που παραχωρείται, την ιδιότητά του, το είδος της 

χρήσης και το όριο πρώτης προσφοράς συνοδευόµενο υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη ή απόσπασµα του 

τοπογραφικού διαγράµµατος καθορισµού οριογραµµών αιγιαλού και παραλίας, κατά τα οριζόµενα στο παρόν 

άρθρο.  

Ο Προϊστάµενος της Κτηµατικής Υπηρεσίας υποχρεούται να ενηµερώσει εντός (7) επτά εργάσιµων ηµερών 

από τη λήψη της προκήρυξης τον οικείο ∆ήµο εγγράφως µε κάθε πρόσφορο µέσο (π.χ. τηλεοµοιοτυπία, e-mail 

κτλ.) εάν το περιεχόµενο της προκήρυξης συµφωνεί µε την κείµενη νοµοθεσία περί αιγιαλού και παραλίας και 

την παρούσα απόφαση. Παρερχοµένης άπρακτης της ανωτέρω προθεσµίας, τεκµαίρεται η σύµφωνη γνώµη 

του Προϊσταµένου της Κτηµατικής Υπηρεσίας ως προς το περιεχόµενο της προκήρυξης.  

Αν ο Προϊστάµενος της Κτηµατικής Υπηρεσίας διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της κείµενης 

νοµοθεσίας περί αιγιαλού και της παρούσας απόφασης υποδεικνύει στον οικείο ∆ήµο είτε να απόσχει από τη 

διενέργεια δηµοπρασίας ,εφόσον δεν είναι δυνατή η παραχώρηση απλής χρήσης του συγκεκριµένου 

κοινόχρηστου χώρου, είτε να προβεί σε αναπροσαρµογή οποιουδήποτε όρου της προκήρυξης, που κρίνει ότι 

αντίκειται στις ανωτέρω διατάξεις, συµπεριλαµβανοµένης της αναπροσαρµογής της τιµής εκκίνησης. 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δηµοπρασίας, ο ∆ήµος ενηµερώνει µε κάθε πρόσφορο µέσο (π.χ. 

τηλεοµοιοτυπία, e-mail κτλ.) την αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία για το ύψος του τελικώς επιτευχθέντος 

ανταλλάγµατος και τα στοιχεία του πλειοδότη, προκειµένου αυτή να εκδώσει και να του αποστείλει επίσης µε 

κάθε πρόσφορο µέσο, οίκοθεν σηµείωµα του σχετικά µε το ύψος του προς καταβολή από τον υπερού υπέρ 

του ∆ηµοσίου ποσοστού επί του καθορισθέντος ανταλλάγµατος, προκειµένου να καταβληθεί στην αρµόδια 

∆.Ο.Υ.  

Στη συνέχεια ο ∆ήµος αποστέλλει στην οικεία Κτηµατική Υπηρεσία, αντίγραφο του Πρακτικού Κατακύρωσης 

της ∆ηµοπρασίας και τη συναφθείσα, σε εκτέλεση του Πρακτικού, σύµβαση παραχώρησης µε τον πλειοδότη, 

σε τρία (3) αντίγραφα προς προσυπογραφή αυτών από τον Προϊστάµενο της Κτηµατικής Υπηρεσίας, 

συνοδευόµενα από τα δικαιολογητικά του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης, του υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη 

ή το απόσπασµα του τοπογραφικό διαγράµµατος καθορισµού οριογραµµών αιγιαλού και παραλίας, το 

πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης για την απόδειξη καταβολής του οφειλόµενου ποσού υπέρ του ∆ηµοσίου, 

στην αρµόδια ∆.Ο.Υ., καθώς και την απόδειξη καταβολής του ποσού, που αντιστοιχεί στον ∆ήµο. Στη σύµβαση 

παραχώρησης πρέπει να έχουν ενσωµατωθεί, επί ποινή ανάκλησής της, οι τυχόν υποδείξεις του 

Προϊσταµένου της Κτηµατικής Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα. 

Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης επί των ανωτέρω, οι αρµόδιες Κτηµατικές Υπηρεσίες υποχρεούνται να 

προβούν σε αυτοψία και να λαµβάνουν άµεσα τα προβλεπόµενα από την κείµενη νοµοθεσία µέτρα 

προστασίας της κοινόχρηστης ∆ηµόσιας Περιουσίας. 

19). Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων 

Πληροφορίες για την δηµοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Τεχνικής Υπηρεσίας ή από το Γραφείο 

∆ιοικητικού, εργάσιµες ηµέρες και ώρες, διεύθυνση ∆ηµαρχείο, Χώρα Κύθνος, Τ.Κ 84006, τηλέφωνα : 22813-

61107 ή 22813-61104. 

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόµενους ύστερα από αίτηση που 

υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση. 

 

Ο ∆ήµαρχος Κύθνου 

Γαρδέρης Σταµάτιος 
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