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ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού.
ΣΧΕΤ.:  H υπ΄αριθμ.  38609  ΕΞ  2023/10-03-2023  Κ.Υ.Α.  των  Υπουργών
Οικονομικών-Εσωτερικών Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 1432/Β’/10-03-2023).

     Με  αφορμή  την  έκδοση  της  υπ’  αρ.  38609  ΕΞ  2023/10-03-2023 Κοινής
Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας  (ΦΕΚ  1432/Β’/10-03-2023) και  στοχεύοντας  στην  αποτελεσματικότερη
εξυπηρέτηση των πολιτών, στη διαφάνεια των ενεργειών, στη δίκαιη αξιολόγηση και
στη  βελτίωση  της  συνεργασίας  με  το  Δήμο  σας,  παρακαλούμε  τα  αιτήματα
παραχώρησης που υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας να συνοδεύονται από πλήρη
φάκελο με τα κάτωθι δικαιολογητικά:

Α - ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

Αντίγραφο του σχεδίου της προς υπογραφή σύμβασης παραχώρησης, συνοδευόμενο
από την αίτηση του ενδιαφερομένου και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Τοπογραφικό  διάγραμμα  με  υπόβαθρο  ορθοφωτοχάρτη  ή  το  εγκεκριμένο
διάγραμμα καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού στο οποία  θα αποτυπώνεται η
πρόσοψη  της  επιχείρησης και  ο  αιτούμενος  προς  παραχώρηση  χώρος  του
αιγιαλού (υπό μορφή πολυγώνου). Θα αναγράφεται επίσης το εμβαδόν αυτού
και οι συντεταγμένες των κορυφών του σε ΕΓΣΑ 87. Το εν λόγω διάγραμμα
θα πρέπει να είναι ελεγμένο και θεωρημένο από την Τεχνική Υπηρεσία σας.

2. Συμβόλαιο  αγοράς  ή συμφωνητικό μίσθωσης του χώρου που στεγάζεται  η
επιχείρηση.

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

4. Έναρξη δραστηριότητας  στην αρμόδια  Δ.Ο.Υ.  επιχείρησης  υπαγόμενης  στις
επιτρεπτές από τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, όπως ισχύει,
χρήσεις.

5. Πιστοποιητικό περί μη οφειλής στον οικείο δήμο.
6. Καταστατικό, σε περίπτωση εταιρείας, όπου φαίνεται ο νόμιμος εκπρόσωπος

αυτής.
7. Πρόσφατες  φωτογραφίες  της  πρόσοψης  της  επιχείρησης  στην  οποία  θα

αποτυπώνεται ταυτοχρόνως και ο αιτούμενος προς παραχώρηση χώρος του
αιγιαλού με βέβαια χρονολογία. 
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8. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα που να βεβαιώνει ότι:
 στον  προς  παραχώρηση  χώρο  δεν  υφίστανται  παράνομα  έργα  και

οποιοδήποτε άλλο δομικό έργο σύμφωνα με το άρθρο 345 του Κώδικα
Πολεοδομικής Νομοθεσίας.  

 δεν έχω καταλάβει τον προς παραχώρηση χώρο αιγιαλού και δεν θα τον
καταλάβω μέχρι την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου.  

 
     Αν μεταξύ των χώρων που ασκείται η δραστηριότητα της επιχείρησης και των
κοινόχρηστων  χώρων  μεσολαβεί  ιδιωτικό  ακίνητο  ή  ακίνητο  που  ανήκει  στην
ιδιωτική  περιουσία  του  Δημοσίου  ή  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  «Εταιρεία
Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.», της ανωτέρω παραχώρησης απαιτείται να προηγηθεί  η
απόκτηση  εμπράγματου  ή  ενοχικού  δικαιώματος  επί  του  ακινήτου  αυτού  και  η
επέκταση  της  επιχειρηματικής  δραστηριότητας  και  επ'  αυτού,  προκειμένου  να
αποκτηθεί η ιδιότητα του όμορου.
     Σημειώνεται  επίσης  ότι  για  τις  περιοχές  που τελούν  υπό καθεστώς  ειδικής
προστασίας (NATURA, κηρυγμένοι αρχαιολογικοί τόποι κλπ) απαραίτητη προϋπόθεση
για  την παραχώρηση  είναι  η  προσκόμιση  από  τον  ενδιαφερόμενο  προηγούμενης
σύμφωνης  γνώμης  των  αρμόδιων  υπηρεσιών  των  σχετικών  Υπουργείων,  π.χ.
Υπουργείο  Πολιτισμού  και  Αθλητισμού,  Υπουργείο  Περιβάλλοντος  και  Ενέργειας
(αρ.9 της ΚΥΑ). 
 
Β – ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

1. Σχέδιο της προκήρυξης της δημοπρασίας 
2. Τα ίδια ως άνω 1(άνευ προσόψεως) 4,5,6 
3. Άδεια τοποθέτησης καντίνας, άδεια εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής

κλπ.  Εξαιρούνται  νέοι  εκμεταλλευτές  αυτοκινούμενου  ή  ρυμουλκούμενου
αναψυκτηρίου (καντίνες), οι οποίοι οφείλουν να προσκομίζουν την σχετική
άδεια  λειτουργίας  /γνωστοποίηση  λειτουργίας  καταστήματος  υγειονομικού
ενδιαφέροντος  εντός  δεκαπέντε  (15)  ημερών  από  την  υπογραφή  της
σύμβασης παραχώρησης.

4. Πρόσφατες φωτογραφίες του αιτούμενου προς δημοπράτηση χώρου.
 
     Σημειώνεται ότι η Κτηματική Υπηρεσία Κυκλάδων Α΄ έχει χωρική αρμοδιότητα 24
νησιών και επειδή ως Δήμος έχετε καλύτερη γνώση των ιδιαίτερων συνθηκών κάθε
περιοχής,  παρακαλούμε  όπως  προβείτε  σε  πρώτο  έλεγχο των  αιτήσεων
παραχώρησης,  ώστε  να  πληρούνται  οι  διατάξεις  του  νόμου.  Σε  περίπτωση  που
κάποια από τις αιτήσεις παραχώρησης δεν συνοδεύεται από το σύνολο των ανωτέρω
δικαιολογητικών, θα απορρίπτεται άμεσα ως ελλιπής και θα επιστρέφεται ο φάκελος.
Ευελπιστούμε σε μια αγαστή συνεργασία μαζί σας που θα συμβάλει στην υλοποίηση
των επιδιωκόμενων κοινών μας στόχων.

     Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία.

                                                      Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ 
                                               ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α’

                                         α/α

                                           ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ



ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

1. ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ (amorgos  @  aigaio  .  gr )

2. ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΦΗΣ (dimos  .  anafis  @  gmail  .  com )

3. ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ (dimos  @  andros  .  gr )

4. ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ (info  @  antiparos  .  gr )

5. ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ (prot  @  thira  .  gov  .  gr )

6. ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ (info  @  dimosios  .  gr )

7. ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ (info  @  kea  .  gr )

8. ΔΗΜΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ (dimoskimolou  @  gmail  .  com  )
9. ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ (info  @  kythnos  .  gr )

10.ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ (grammatia  @  milos  .  gr  )

11. ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ (grammateia  @  mykonos  .  gr  )

12.ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (naxos  @  naxos  .  gov  .  gr )

13.ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ (info  @  paros  .  gr )

14.ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ (dimoser  @  otenet  .  gr )

15.ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ (k  .  sikinou  @  kep  .  gov  .  gr  )

16.ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ (info  @  sifnos  .  gr )

17.ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ (dimos  @  syros  -  ermoupolis  .  gr )

18.ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ (dt  @1516.  syzefxis  .  gov  .  gr )

19.ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ (dfolegandrou  @5109.  syzefxis  .  gov  .  gr )
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