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Θέμα: Αποκλεισμός της προ-υπάρχουσας πρόσβασης για την παραλία της 
Φραγκιάς και έναρξη εργασιών για την περίφραξη ημιτελούς κτίσματος πάνω 
στον αιγιαλό. 
 
  
 
Αγαπητοί, 
 
  
 
Σας υπενθυμίζουμε ότι με απόφαση της  Κοινότητας Άνω Μεράς (50/2015) είχε 
αποφασιστεί η ανάκληση προέγκρισης άδειας υγειονομικού ενδιαφέροντος σε 
ημιτελές ακίνητο της παραλίας της Φραγκιάς. Κάτοικοι της περιοχής, άλλα και 
πολλοί λάτρεις του φυσικού κάλλους της παραλίας ένωσαν τις δυνάμεις τους 
και αντέδρασαν τότε. Η αρχική αυτή συσπείρωση για να το πετύχουμε 
δημιούργησε την Ένωση Φυσικών Προσώπων ‘Συνεργασία-Μύκονος’ που 
αποτελείται κυρίως από κατοίκους της γύρω περιοχής της Λιάς αλλά και 
πολίτες του νησιού από άλλλες περιοχές. Ήμασταν πολύ ευχαριστημένοι από 
την παρέμβαση του ∆ήμου και την διατήρηση του φυσιολατρικού χαρακτήρα της 
παραλίας που άλλωστε και παλιότερες δημαρχιακές θητείες είχαν σπεύσει να 
θεσπίσουν αποφάσεις προστασίας της. ‘Όμως η χαρά μας ήταν εφήμερη γιατί 
τον προηγούμενο Ιούνιο, όπως έχει ήδη καταγγείλει μέλος μας στην Κτηματική 
Υπηρεσία ( 26 Ιουνίου 2016 ) οι προθέσεις του ιδιοκτήτη άλλαξαν και τώρα από 
κοινόχρηστη παραλία με ομπρέλες για την οποία χρόνια πάσχιζε να πάρει 
άδεια, αποφάσισε να βάλει μία νέα πόρτα και να περιφράξει την περιοχή που 
σταθμεύαμε για να κατεβούμε στην παραλία με τα πόδια, όπως και επίσης 



λίγους μήνες αργότερα να υψώσει απροσπέλαστη είσοδο (06/12/2016) με 
λουκέτο. Μαρτυρίες μας αναφέρουν πως δεν είδαν άδεια εργασιών -δείτε τις 
συνημμένες φωτογραφίες που εσωκλείουμε. Η εν λόγω απόφαση σχετίζεται 
προφανώς με την επιθυμία του ιδιοκτήτη να προσπαθήσει να διαθέσει προς 
πώληση το εν λόγω ακίνητο με το δέλεαρ της ‘ιδιωτικής’ παραλίας. Για όσους 
φέτος κατάφεραν να προσπελάσουν τα ‘τείχη’ και να βρεθούν στην Φραγκιά 
είδαν πινακίδες που γράφουν ‘απαγορεύεται η πρόσβαση’. Επίσης έχει ήδη 
υψωθεί γύρω απ’ το ακίνητο χαμηλή τοιχοποιία και πορτάκι πάνω στον αιγιαλό 
που φυλάσσεται με την παρουσία φύλακα. Καλούμε τον ∆ήμο και τις αρμόδιες 
Υπηρεσίες να ενημερωθούν και ν’ αντιδράσουν στην διακοπή της πρόσβασης 
και να βρεθεί μια λύση για τους πολίτες που επιθυμούν να περπατήσουν  προς 
την αγαπημένη αυτή παραλία. Να σημειωθεί ότι επί χρόνια βρίσκονταν 
υπόστεγες κατασκευές στα αριστερά της παραλίας από τους ψαράδες οι οποίες 
εξαφανίστηκαν εν μία νυκτί. Το εν λόγω ακίνητο βρίσκεται στη ζώνη του 
αιγιαλού οπότε είναι κατανοητό πως οποιοσδήποτε ιδιώτης το αγοράσει θα 
πρέπει να ανεχθεί τους λουόμενους που θα περνούν και θεωρούμε  παράνομο 
να  κοπεί η πρόσβαση εξυπηρετώντας ατομικά συμφέροντα. Ζητούμε να 
καλέσετε δημοτικό συμβούλιο για το θέμα και να πράξετε τα νόμιμα ώστε να 
εξασφαλιστεί η δίοδος πρόσβασης των πολιτών όπως και η διατήρηση του 
δημόσιου χαρακτήρα του αιγιαλού. 
 
  
 
Υγ. Ακούστηκε  ότι υπάρχει επίσημη εναλλακτική πρόσβαση – αγροτικός δρόμος 
από την ρύμη του ποταμού. Προσκαλούμε κάποιον εμπειρογνώμονα να πάει να 
εξερευνήσει αυτήν την δίοδο η οποία σταματά δυστυχώς ψηλά στην 
περιφραγμένη με τοίχο ροή της ρύμης και καθιστά την πρόσβαση επικίνδυνη, 
χρονοβόρα έως τελείως ακατάλληλη για μικρά παιδιά και ηλικιωμένους, ή όχι 
γυμνασμένους πολίτες. 

  


