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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

 
Σύμφωνα με: 

- τις διατάξεις των άρθρων 13, 16Α του ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285 Α') 
"Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε με τις 
διατάξεις των άρθρων 35, 37 και 42 του ν. 4607/2019 (ΦΕΚ 65/ Α/2020) 
και των άρθρων 42,43,45 του ν. 4688/2020 (ΦΕΚ 101/Α/2020). 

- την υπ΄ αριθμ. 47458 ΕΞ 2020/15-5-2020 ΚΥΑ Οικονομικών - 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας –Εσωτερικών με θέμα: “Καθορισμός 
όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και 
διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, 
όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, 
λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών (ΦΕΚ 
1864/Β/15-5-2020)”, όπως ισχύει.  

- Το άρθρο 13 του Ν. 4787/2021 (ΦΕΚ 44/Α/26-03-2021) «Έκτακτες 
ρυθμίσεις για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας 
αποκλειστικά για το έτος 2021, λόγω πανδημίας. 

- Το άρθρο 14 του Ν. 4787/2021 (ΦΕΚ 44/Α/260-03-2021) 
«Παραχώρηση απλής χρήσης- Τροποποίηση της παρ.5 α) του άρθρου 
13 του Ν. 2971/2001». 

 
Όσοι επιθυμούν και δικαιούνται την απευθείας παραχώρηση  τμήματος 
αιγιαλού, καλούνται όπως άμεσα και εντός 10 ημερών να καταθέσουν στον 
Δήμο Μυκόνου μέσω του e-mail: teri@mykonos.gr τα παρακάτω 
δικαιολογητικά: 
 

1. Αίτηση με τα πλήρη στοιχεία των ιδιοκτητών (ΑΦΜ, ΔΟΥ, Δ/ΝΣΗ, 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ) και του νόμιμου εκπροσώπου αν πρόκειται 
για εταιρεία. 

2. Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία οι αιτούντες βεβαιώνουν τη μη 
κατάληψη του προς μίσθωση τμήματος. Αν πρόκειται για εταιρεία την 
Υπεύθυνη Δήλωση την υποβάλει ο νόμιμος εκπρόσωπος.  

mailto:teri@mykonos.gr


3. Υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη του άρθρου 11 του ν. 4281/2014, ή 
υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή «OPEN» της ΕΚΧΑ ΑΕ., 
ή απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού 
οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας όπου αυτά υφίστανται. Ο προς 
παραχώρηση χώρος αποτυπώνεται, με αναφορά στις συντεταγμένες 
του και το εμβαδόν του, με επιμέλεια του αιτούντα, και αποτελεί 
αναπόσπαστο στοιχείο της αίτησης, που ελέγχεται και θεωρείται από 
τον οικείο Δήμο και επισυνάπτεται στη σύμβαση παραχώρησης απλής 
χρήσης, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. 

4. Φορολογική ενημερότητα 
5. Άδεια λειτουργίας/γνωστοποίηση λειτουργίας επιχείρησης και  
6. Βεβαίωση μη οφειλής στον Δήμο Μυκόνου 

 
 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα προσκομισθέντα στοιχεία δεν είναι 
ορθά, η παραχώρηση ανακαλείται αυτοδικαίως και λαμβάνονται τα μέτρα 
προστασίας του άρθρου 27 του ν. 2971/2001.  
 
Για τυχόν διευκρινήσεις μπορείτε να καλείτε στο 22893-60138. 
 

                                                                          ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 
 
  
 

                                
 
 
 
 
 


