
 

∆ΗΜΟΣ  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                             Αργοστόλι 16-4-2015 

 

                                            Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

               ΘΕΜΑ:   Α̟ευθείας  εκµίσθωση τµηµάτων αιγιαλού-̟αραλίας.         

 Με την υ̟’ αριθ. ̟ρωτ. ∆∆Π0005159/586Β΄ ΕΞ2015 Α̟όφαση των 

Υ̟ουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης 

α̟οφασίστηκε η ̟αραχώρηση της α̟λής χρήσης του αιγιαλού και της ̟αραλίας 

στους ΟΤΑ για την άσκηση δραστηριοτήτων ̟ου εξυ̟ηρετούν τους λουόµενους 

ή την αναψυχή του κοινού.       

Με την ̟αρούσα ενηµερώνουµε ότι όσοι είναι ιδιοκτήτες όµορων µε τον 

αιγιαλό ξενοδοχειακών εν γένει ε̟ιχειρήσεων ή καταστηµάτων αναψυχής εν 

γένει και ε̟ιθυµούν την ̟αραχώρηση τµήµατος αιγιαλού  µε τη διαδικασία της 

α̟ευθείας ανάθεσης καλούνται να υ̟οβάλουν στο ∆ήµο αίτηση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος το αργότερο µέχρι τις 24-4-2015 ̟ροσκοµίζοντας τα 

̟ροβλε̟όµενα εκ του νόµου δικαιολογητικά, ̟ροκειµένου να διενεργηθεί η 

α̟αραίτητη αυτοψία ώστε να εξακριβωθεί αν ο αιτών τυγχάνει δικαιούχος του 

δικαιώµατος της α̟ευθείας ̟αραχώρησης. 

Η ̟αρα̟άνω αίτηση θα συνοδεύεται α̟ό:  

1. Φωτοαντίγραφο άδειας λειτουργίας της ε̟ιχείρησης. 

2. ∆ηµοτική ενηµερότητα. 

3. Ταµειακή α̟όδειξη µε το ΑΦΜ της ε̟ιχείρησης ή έντυ̟ο της αρµόδιας  

∆.Ο.Υ. ̟ερί χορήγησης ΑΦΜ. 

4. ∆ήλωση   τιµών    θεωρηµένη    α̟ό   το   Ξενοδοχειακό    Ε̟ιµελητήριο  

Ελλάδος (για τα ξενοδοχειακά καταλύµατα). 

         Εφόσον η αίτηση υ̟οβάλλεται α̟ό εταιρία  ̟ρέ̟ει να υ̟ογράφεται  α̟ό το 

νόµιµο εκ̟ρόσω̟ο αυτής και η ιδιότητα του να ̟ροκύ̟τει α̟ό νόµιµο 

̟ροσκοµιζόµενο έγγραφο (καταστατικό). 

         Σε ̟ερί̟τωση ̟ου µέχρι τις 24-04-2015 δεν υ̟άρχει εκδήλωση 

ενδιαφέροντος  για τη  χορήγηση  α̟ευθείας  χρήσης  αιγιαλού  ο  ∆ήµος  µας θα  



 

̟ροχωρήσει στη δηµο̟ράτηση των τµηµάτων αυτών κατά ̟ερί̟τωση. Μετά την  

̟άροδο της ανωτέρω ̟ροθεσµίας η ο̟οία είναι α̟οκλειστική δεν θα γίνει 

δεκτή καµία αίτηση. 

 Ε̟ισηµαίνεται  ότι µετά την ολοκλήρωση της αυτοψίας και τη σύνταξη 

του σχετικού διαγράµµατος  οι  ενδιαφερόµενοι  οφείλουν  να  καταθέσουν νέα  

αίτηση για την ̟αραχώρηση του χώρου ό̟ως αυτός θα α̟εικονίζεται στο 

̟αρα̟άνω το̟ογραφικό. 

          Οι αιτήσεις θα ̟αραδίδονται στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο, Α΄  Όροφος, 

αρµόδια υ̟άλληλος κα Μαρία Κυριακάτου  (τηλέφωνο 2671022933 εσ. 33)   

κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 

 Ακολουθεί υ̟όδειγµα αίτησης. 

 

                                                               Ο  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

                                                        ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ   ΠΑΡΙΣΗΣ  

 

                                                           

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


