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Γενικής Δ/νση Αξιοποίησης Ακινήτων 
& Επιχειρηματικών Μονάδων 
Μονάδα Αξιοποίησης Ακινήτων 
& Παρακολούθησης Μισθώσεων
Τομέας Τουριστικών Ακινήτων
Πληροφορίες: Ζ. Ξηρού    
Τηλ. 210 3339552               
Ηλ. Δ/νση: zxirou@etasa.gr                                          

                                                            Προς :  ΧΡΥΣΑΛΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΙΚΕ 

                                   Καλό Λιβάδι - Μύκονος                                                 

                                                                       ΤΚ 84600 
                                                                                                                                   

e-mail: christos.g@h3-solutions.com

                                                              Κοιν:1. ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ           
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

                                                             Εμπορικό Συγκρότημα Δήλος 
                                                           ΤΚ 84600 Μύκονος 

                                                               e-mail:    
mtsimplakis@mykonos.gr

                                                                      2.  ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
                                                             ΜΥΚΟΝΟΥ
                                                             Παλαιός Λιμένας Μυκόνου
                                                             ΤΚ 84600
                                                             e-mail: ya.mykonou@astynomia.gr                                               

                                   
                                           

ΘΕΜΑ: Εκτέλεση εργασιών έμπροσθεν του ξενοδοχείου με την 
επωνυμία «AEGON” ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΧΡΥΣΑΛΙΑ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΙΚΕ»

ΣΧΕΤ.: 1. Το με α.π. 9325/21/1515053/27.07.2021 (α.π. εισερχ. ΕΤΑΔ 
10041/27.07.2021) έγγραφο της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου.
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2. Το με α.π.. 25401/27.07.2021 (α.π. εισερχ. ΕΤΑΔ 10047/27.07.2021) 
έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου .

Με το με α.π.. 9325/21/1515053/27.07.2021 έγγραφο της Υποδιεύθυνσης 
Αστυνομίας Μυκόνου ενημερωθήκαμε ότι κατά τη διάρκεια αυτοψίας που 
πραγματοποίησε στον μίσθιο χώρο στις 26.07.2021, κατόπιν ανώνυμης 
τηλεφωνικής καταγγελίας, διαπιστώθηκε να έχει λάβει χώρα η εναπόθεση 
χώματος, πετρωμάτων και φυτών, υπεδείχθη δε στην Αστυνομία η 
υπ΄αριθμ.: 270237 από 24.07.21-24.07.22 έγκριση εργασιών δόμησης 
μικρής κλίμακας. 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να μας αποστείλετε την ως άνω 
έγκριση και να μας ενημερώσετε για τυχόν ενέργειές σας για την 
απομάκρυνση των φερτών υλικών, σύμφωνα και με το με α.π. 
25401/27.07.2021  έγγραφο του Δήμου Μυκόνου. 

Επισημαίνουμε ότι η εταιρεία μας ουδέποτε είχε ενημερωθεί και συναινέσει, 
σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.15 της μεταξύ μας σύμβασης, 
 για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών. 

Κατόπιν τούτου, σας καλούμε να προβαίνετε σε εργασίες, αποκλειστικά και 
μόνο σύμφωνα με τους όρους της μεταξύ μας σύμβαση μίσθωσης και υπό 
την προϋπόθεση της λήψης όλων των αδειών και εγκρίσεων από τις 
αρμόδιες αρχές. Σε διαφορετική περίπτωση, η εταιρεία μας θα ασκήσει όλα 
τα δικαιώματά της για την προστασία του μισθίου που απορρέουν από τη 
σύμβαση και το νόμο.

 

ΒΛΑΣΤΟΣ Δ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου
2.  Αρχείο Τομέα 
3. Γενικη Διεύθυνση Αξιοποίησης Ακινήτων & Επιχειρηματικών Μονάδων
4. Μονάδα Αξιοποίησης Ακινήτων & Παρακολούθησης Μισθώσεων
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