ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

Αργοστόλι

26 -01-2018

Αριθ.Πρωτ. 2170

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ: Απευθείας εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού-παραλίας.

Με την υπ’ αριθμ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017-ΦΕΚ 1636/Β/12-5-2017
Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών-ΟικονομικώνΠεριβάλλοντος και Ενέργειας όπως αυτή ισχύει έγινε καθορισμός όρων,
προϋποθέσεων,

τεχνικών

θεμάτων,

αναγκαίων

λεπτομερειών

και

διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας,
όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμιών.
Με την παρούσα ενημερώνουμε ότι όσοι είναι ιδιοκτήτες όμορων με
τον αιγιαλό ξενοδοχειακών εν γένει επιχειρήσεων ή καταστημάτων
αναψυχής και επιθυμούν την παραχώρηση τμήματος αιγιαλού με την
διαδικασία

της

απευθείας

ανάθεσης

για τοποθέτηση ομπρελών-

ξαπλωστρών καλούνται να υποβάλλουν στο Δήμο αίτηση
ενδιαφέροντος

το

αργότερο

μέχρι

τις

εκδήλωσης

2 Φεβρουαρίου 2018

προσκομίζοντας υποχρεωτικά τα παρακάτω προβλεπόμενα εκ του
Νόμου δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο άδειας λειτουργίας επιχείρησης.
2. Φωτοαντίγραφο έναρξης άσκησης επιτηδεύματος.
3. Δημοτική ενημερότητα.
4. Ταμειακή απόδειξη με το ΑΦΜ της επιχείρησης ή έντυπο της αρμόδιας
ΔΟΥ περί χορήγησης ΑΦΜ .
5. Απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή που διατίθεται
ελεύθερα στο κοινό «Ελεύθερη θέαση Ορθοφωτοχαρτών της ΕΚΧΑΑ.Ε
(www.ktimatologio.gr). Στο απόσπασμα αυτό θα αποτυπώνεται υπό
μορφή πολυγώνου ο αιτούμενος προς παραχώρηση χώρος έμπροσθεν της

πρόσοψης της επιχείρησης, θα αναγράφεται το εμβαδόν αυτού και οι
συντεταγμένες των κορυφών του πολυγώνου αυτού.
Εφόσον

η

αίτηση

υποβάλλεται

από

εταιρεία

πρέπει

να

υπογράφεται από το Νόμιμο Εκπρόσωπο αυτής και η ιδιότητα του να
προκύπτει από νόμιμο προσκομιζόμενο έγγραφο (καταστατικό).
Σε περίπτωση που μέχρι τις 2 Φεβρουαρίου 2018 δεν υπάρχει
εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση απευθείας χρήσης αιγιαλού ο
Δήμος μας θα προχωρήσει στη δημοπράτηση των τμημάτων αυτών κατά
περίπτωση.
Οι αιτήσεις θα παραδίδονται στο Δημαρχιακό Μέγαρο Α΄ Όροφος,
αρμόδια υπάλληλος κα Μαρία Κυριακάτου (τηλέφωνο 2671022933 εσ.33)
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ακολουθεί υπόδειγμα αίτησης.

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ

ΠΡΟΣ
Δήμο Κεφαλλονιάς

ΑΙΤΗΣΗ
Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία ______________

Σας προσκομίζω τα κάτωθι δικαιολογητικά:

_______________________________________

1. Φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας της
επιχείρησης.
2.
Φωτοαντίγραφο
έναρξης
άσκησης
επιτηδεύματος.
3. Δημοτική ενημερότητα.
4. Ταμειακή απόδειξη με το Α.Φ.Μ. της
επιχείρησης ή έντυπο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί
χορήγησης Α.Φ.Μ.
5. Απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη από την

_______________________________________
Διεύθυνση κατοικίας _____________________
_______________________________________
Τηλέφωνο σταθερό ______________________
Τηλέφωνο κινητό

______________________

εφαρμογή που διατίθεται ελεύθερα στο κοινό
«Ελεύθερη
Αργοστόλι

_____/____/2018

θέαση

Ορθοφωτοχαρτώντης

ΕΚΧΑΑ.Ε (www.ktimatologio.gr).
Στο απόσπασμα αυτό αποτυπώνεται υπό μορφή

ΘΕΜΑ: απευθείας παραχώρηση χρήσης
αιγιαλού

πολυγώνου ο αιτούμενος προς παραχώρηση
χώρος

έμπροσθεν

της

πρόσοψης

της

επιχείρησης, αναγράφεται το εμβαδόν αυτού
και

οι

συντεταγμένες

των

κορυφών

του

πολυγώνου και παρακαλώ να εξετάσετε το
αίτημα μου για παραχώρηση τμήματος αιγιαλού
έμπροσθεν της όμορης ιδιοκτησίας μου για
τοποθέτηση ομπρελών-ξαπλωστρών.

Ο/Η αιτ_________

