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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

   ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ                                                   Μύκονος, 26-04-2020                                                                                                                                                                                                        

      ΔΗΜΟΣ   ΜΥΚΟΝΟΥ                                                                               
 

 
 

Θέμα: «Ενημερωτικό δελτίο για την εξυπηρέτηση των δημοτών και 
επιχειρήσεων από το Τμήμα Εσόδων του Δήμου Μυκόνου» 
 

 

      ε συνέχεια των προληπτικών μέτρων που ήδη ισχύουν για την 

αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού σε συμμόρφωση με τα 

κυβερνητικά μέτρα, καθώς και στο  πλαίσιο εφαρμογής  της υπ’ αριθμ. 

45/2020 απόφασης του Δημοτικού υμβουλίου, σύμφωνα με την οποία «για 

όσο χρονικό διάστημα οι επιχειρήσεις στη νήσο Μύκονο παραμένουν υποχρεωτικά 

κλειστές ή περιορίσουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής 

της διασποράς του κορωνοϊού COVOD-19 εγκρίνεται: 1. Απαλλαγή καταβολής του 

ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, για τους 

επαγγελματικούς λογαριασμούς παροχής ρεύματος. 2. Απαλλαγή καταβολής τελών 

κατάληψης κοινόχρηστων χώρων. 3. Απαλλαγή καταβολής τελών διαμονής 

παρεπιδημούντων και τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, 

εστιατορίων και συναφών καταστημάτων», ο Δήμος Μυκόνου, με γνώμονα τη 

μέγιστη δυνατή προστασία, τόσο  των εργαζομένων του καθώς και την 

καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών του, ενημερώνει για  τα παρακάτω: 

 

1. Αναφορικά με την υποβολή δημοτικού φόρου 

 

Οι υπόχρεοι, μπορούν να αποστέλλουν τα δικαιολογητικά τους, (Τπ. 

Δήλωση περιοδική δήλωση ΥΠΑ από το TAXIS, και σε περίπτωση που 

έχει πραγματοποιηθεί πληρωμή, το καταθετήριο ή την  απόδειξη 

συναλλαγής), στο email income@mykonos.gr, έως την Πέμπτη 30/4 και 

ώρα 12.00π.μ. 
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ε ειδικές και επείγουσες περιπτώσεις που απαιτείται αυτοπρόσωπη 

παρουσία η εξυπηρέτηση θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης 

και ραντεβού με την κ. Μ. Μανησιώτη, στο τηλέφωνο επικοινωνίας  

2289360134. 

 

2. Σχετικά με τις αιτήσεις παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων 

ενημερώνουμε ότι παρατείνεται εκ νέου η ημερομηνία υποβολής έως 

τις 30-6-2020. 

 

3. Σε ότι αφορά την εφαρμογή της απαλλαγής από το ενιαίο 

ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρ. 1 παρ. 1 ν. 

25/1975), η ΚΕΔΕ σε συνεργασία με το Τπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

επεξεργάζεται ειδική πλατφόρμα την οποία και αναμένουμε. Ποιο 

συγκεκριμένα, θα υπάρξει ηλεκτρονική διασταύρωση αριθμού 

μετρητή, ΑΥΜ και κατηγορίας ΚΑΔ στην οποία ανήκει το ΑΥΜ, για 

την ολοκλήρωση της διαδικασίας με την μικρότερη δυνατή εμπλοκή 

του αιτούντα. 

 

      Σέλος, υπενθυμίζουμε, πως για  πληρωμή τελών, προστίμων, δόσεων 

ρύθμισης κλπ,  η καταβολή τους να  γίνεται μόνο με e-banking και κατάθεση 

στους παρακάτω λογαριασμούς του Δήμου Μυκόνου: 

 

ALPHA BANK: GR 150140 7940794002001000034 

ΠΕΙΡΑΙΩ: GR 0901727140005714 052637768 

EUROBANΚ: GR 2102600920000160 200028267 

ΕΘΝΙΚΗ: GR 760110 41600000416 54004146 

 

      Παρακαλούμε στην αιτιολογία της κατάθεσης να αναγράφεται το ΑΥΜ 

και το ονοματεπώνυμο του οφειλέτη. 

tel:794079400
tel:794079400
tel:090172714
tel:090172714
tel:052637768
tel:210260092
tel:210260092
tel:200028267
tel:41600000416
tel:54004146


 

3 

 

      Ο Δήμος Μυκόνου, βρέθηκε από την πρώτη στιγμή, στο πλευρό όλων 

όσων επλήγησαν από τα περιοριστικά μέτρα, εξαιτίας της μεγάλης 

υγειονομικής κρίσης που διανύουμε. Σέλος, θα εξαντλήσει κάθε περιθώριο  

έμπρακτης αρωγής, που εμπίπτει στις δημοτικές νόμιμες δυνατότητες και 

αρμοδιότητές του, προκειμένου να βγούμε όλοι μαζί από την δοκιμασία 

αυτή πιο δυνατοί και πιο αλληλέγγυοι. 

 

 
 

 
Κωνσταντινιά Σ. Σαμψούνη 

 
Αντιδήμαρχος Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού,  

Ανακύκλωσης και Δημοτικών Εσόδων 
Δήμου Μυκόνου 


