
  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ         Μυτιλήνη, 04/04/2022 
ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ         
Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
Σαχ.Δ/νςη : Ελ.Βενιηζλου 13-17, Μυτιλινθ        
Σαχ.Κώδικασ : 81100          
Σηλ.:22510 22143 & 2251350579         
   
       ΠΡΟ : Γραφείο Τφπου Δ. Μυτιλινθσ 
 
 
ασ παρακαλοφμε όπωσ αποςτείλετε προσ δημοςίευςη ςτισ τοπικζσ εφημερίδεσ το παρακάτω Δελτίο  
Σφπου: 

 
Δ Ε Λ Σ  Ι Ο     Σ  Τ Π Ο Τ 

 
ΘΕΜΑ: Κατάθεςη  αιτήςεων  παραχώρηςησ του δικαιώματοσ απλήσ χρήςησ αιγιαλοφ, παραλίασ, ςτουσ  
ζχοντεσ  το δικαίωμα  άνευ δημοπραςίασ (όμορουσ).  

Ενθμερϊνουμε τουσ ενδιαφερόμενουσ δθμότεσ μασ ότι ςφμφωνα με τθν  αρικμ. 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 
(ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεφχοσ Β’) ΚΥΑ, θ παραχϊρθςθ απλισ χριςθσ αιγιαλοφ και παραλίασ τόςο με τθ 
διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ (όμοροι) όςο και με τθ διαδικαςία πλειοδοτικϊν δθμοπραςιϊν (μθ 
όμοροι), κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί από τον Διμο ζωσ και τισ 30/4/2022.  

Από τθν 1 Μαΐου  2022  ζωσ και 30 Ιουνίου 2022, οι μιςκϊςεισ παραχϊρθςθσ απλισ χριςθσ αιγιαλοφ και 
παραλίασ κα διενεργοφνται αποκλειςτικά από τθν Κτθματικι Υπθρεςία. 
 
Η ιςχφσ τθσ ΚΥΑ αρχίηει από τθ δθμοςίευςι τθσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ και λιγει ςτισ 31.12.2022. 
 
Κατόπιν των ανωτζρω, καλοφνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτθςθ (ζντυπο Α) ςτον Διμο εφ’ όςον 
είναι ιδιοκτιτεσ όμορων με αιγιαλό ξενοδοχειακϊν εν γζνει επιχειριςεων ι καταςτθμάτων αναψυχισ, θ 
οποία κα ςυνοδεφεται από τα εξισ δικαιολογθτικά: 
 
 

1. Άδεια λειτουργίασ / γνωςτοποίηςη λειτουργίασ καταςτιματοσ υγειονομικοφ 
ενδιαφζροντοσ, κατά περίπτωςθ. 

2.  Ζναρξη δραςτηριότητασ ςτην αρμόδια Δ.Ο.Τ. επιχείρθςθσ υπαγόμενθσ ςτισ επιτρεπτζσ 
από τισ διατάξεισ του άρκρου 13 του ν. 2971/2001, χριςεισ. 

3.  Πιςτοποιητικό περί μη οφειλήσ ςτον Διμο Μυτιλινθσ. 
4. Σοπογραφικό διάγραμμα με αναφορά ςτισ ςυντεταγμζνεσ τθσ ζκταςθσ και το  εμβαδόν 

τθσ, με επιμζλεια του αιτοφντα, ςε υπόβακρο ορκοφωτοχάρτθ του 
άρκρου 11 του ν. 4281/2014, ι ςε υπόβακρο ορκοφωτοχάρτθ από τθν εφαρμογι 
«OPEN» τθσ ΕΚΧΑ ΑΕ., ι ςε απόςπαςμα του τοπογραφικοφ διαγράμματοσ 
κακοριςμοφ οριογραμμϊν αιγιαλοφ και παραλίασ όπου αυτόσ υφίςταται 
(εισ διπλοφν) 

5. Μιςθωτήριο τησ Ε.Σ.Α.Δ. Α.Ε. εφόςον παρεμβάλλεται δθμόςιο κτιμα. 
 

Για ξενοδοχεία:  

α) ειδικό ςιμα λειτουργίασ του Ε.Ο.Τ από το οποίο να προκφπτει ο αρικμόσ κλινϊν (κεωρθμζνο από το 
Ξενοδοχειακό Επιμελθτιριο τθσ Ελλάδασ)  

β) Διλωςθ τιμϊν ζτουσ 2021 (κεωρθμζνο από το Ξενοδοχειακό Επιμελθτιριο τθσ Ελλάδασ)  

γ) Στθν περίπτωςθ που παρεμβάλλεται Δθμόςιο Κτιμα, αντίγραφο μιςκωτθρίου ςυμβολαίου με τθν ΕΤΑΔ ΑΕ 
(κα πρζπει θ περίοδοσ παραχϊρθςθσ να ςυμβαδίηει με αυτι τθσ μίςκωςθσ του Δθμοςίου Κτιματοσ).  

 

https://dimosnet.gr/blog/law_category/kya_47458_e3_2020-15-05-2020_fek_1864-15-05-2020_teyxos_b/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/kya_47458_e3_2020-15-05-2020_fek_1864-15-05-2020_teyxos_b/


Οι αιτιςεισ των όμορων υποβάλλονται ςτο Πρωτόκολλο του Διμου Μυτιλινθσ, με ςυνθμμζνα όλα τα 
ανωτζρω δικαιολογθτικά, κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ μζχρι 27 Απριλίου 2022 και ώρα 14:00.  
 
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτα τθλζφωνα του Διμου 
Μυτιλινθσ: 22510 22143  κακϊσ και ςτα κατά τόπουσ δθμοτικά καταςτιματα. 
  
Σα ΕΝΣΤΠΑ ΣΩΝ ΑΙΣΗΕΩΝ διατίκεται ςτα κατά τόπουσ αρμόδια γραφεία κακϊσ και ςτθν θλεκτρονικι 
ςελίδα του Διμου Μυτιλινθσ http://www.mytilene.gr 
 

                                                                Ο ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΧΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

 
ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΚΑΣΑΒΕΛΛΗ 


