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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 
 

ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΕΚΜΙΘΩΗ 
ΣΜΗΜΑΣΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΤ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΟ ΝΗΙ ΣΗ ΜΤΚΟΝΟΤ 

 
ύμφωνα με: 

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

- την υπ΄ αριθμ. 47458 ΕΞ 2020/15-5-2020 ΚΤΑ 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 (ΥΕΚ 
1864/Β/15-5-2020)”, όπως ισχύει.  

 
Όσοι επιθυμούν και δικαιούνται την απευθείας παραχώρηση  τμήματος 
αιγιαλού (ιδιοκτήτες ξενοδοχειακών μονάδων, κέντρων αναψυχής, 
εστιατορίων) για το έτος 2022, καλούνται όπως καταθέσουν στο Δήμο 
Μυκόνου μέσω του e-mail: teri@mykonos.gr και μέχρι την 15/03/2022, τα 
παρακάτω δικαιολογητικά: 
 

1. Αίτηση με τα πλήρη στοιχεία των ιδιοκτητών (ΑΥΜ, ΔΟΤ, Δ/ΝΗ, 
ΣΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, e-mail) και του νόμιμου εκπροσώπου αν 
πρόκειται για εταιρεία. 

2. Τπεύθυνη Δήλωση, στην οποία οι αιτούντες βεβαιώνουν τη μη 
κατάληψη του προς μίσθωση τμήματος. Αν πρόκειται για εταιρεία την 
Τπεύθυνη Δήλωση την υποβάλει ο νόμιμος εκπρόσωπος. υγκεκριμένα 
θα αναγράφονται τα εξής: «…. δηλώνω ότι: Ο αιτούμενος χώρος βρίσκεται 
εντός των ορίων των προβολών της ιδιοκτησίας μου επί κοινόχρηστου χώρου 
του αιγιαλού στον οποίο και συντελούνται οι δραστηριότητες της επιχείρησής 
μου (απευθείας παραχώρηση και μόνο). Στη θέση η οποία μου παραχωρείται 
προκειμένου να τοποθετήσω ομπρέλες, ξαπλώστρες (ή οποιαδήποτε άλλη χρήση 
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ανά περίπτωση) δεν υφίστανται παράνομα έργα μόνιμα ή προσωρινά αλλά και 
οποιοδήποτε άλλο δομικό έργο σύμφωνα με τον κώδικα πολεοδομικής 
νομοθεσίας. Δεν έχω καταλάβει τον προς μίσθωση χώρο του κοινόχρηστου 
χώρου του αιγιαλού με ομπρέλες και ξαπλώστρες (ή οποιαδήποτε άλλη 
χρήση)».                                      

3. Τπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη του άρθρου 11 του ν. 4281/2014, ή 
υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή «OPEN» της ΕΚΦΑ 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. Έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Τ. επιχείρησης υπαγόμενης 
στις επιτρεπτές από τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2791/2001 όπως 
κάθε φορά ισχύει. 

5. Υορολογική ενημερότητα 
6. Άδεια λειτουργίας/γνωστοποίηση λειτουργίας της επιχείρησης.  
7. Βεβαίωση μη οφειλής στον Δήμο Μυκόνου την οποία θα ζητούν με 

αίτηση από την Οικονομική Τπηρεσία του Δήμου Μυκόνου. 
8. Μισθωτήριο της ΕΣΑΔ ΑΕ εφόσον παρεμβάλλεται δημόσιο κτήμα 

(παλαιός αιγιαλός). 
 
 

ε 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. 
 
 

                                                                          ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
 
  
 

                                
 
 
 
 
 


