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ΠΡΟΚΛΗΗ
ΘΕΜΑ: «Πρόζκληζη για ηην M.M.E.
σποβολή αιηήζεων προς ηο Δήμο
Ζακύνθοσ ζτεηικά με ηη μεηαβίβαζη ηοσ δικαιώμαηος ηης απλής τρήζης
ηων κοινοτρήζηων τώρων ηων όμορων προς ηον αιγιαλό
επιτειρήζεων»
Λακβάλνληαο ππόςε:
1. Σελ απόθαζε 28/2022 ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Εαθύλζνπ
2. Σελ απόθαζε 46/2022 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Εαθύλζνπ
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2971/2001 (ΦΔΚ 285/Ά/19.12.2001) κε ηίηιν
«Αηγηαιόο, παξαιίεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη
ηζρύεη
4. Σελ Κ.Τ.Α. 47458 ΔΞ 2020/15.05.2020 (ΦΔΚ 1864/΄Β/15.05.2020) κε
ηίηιν «Καζνξηζκόο όξσλ, πξνϋπνζέζεσλ, ηερληθώλ ζεκάησλ,
αλαγθαίσλ ιεπηνκεξεηώλ θαη δηαδηθαζίαο γηα ηελ παξαρώξεζε απιήο
ρξήζεο αηγηαινύ, παξαιίαο, όρζεο θαη παξόρζηαο δώλεο, πδάηηλνπ
ζηνηρείνπ ζάιαζζαο, ιηκλνζάιαζζαο, κεγάισλ ιηκλώλ θαη πιεύζηκσλ
πνηακώλ» όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη.
5. Σελ έγθξηζε ππ΄αξηζκόλ 22594 ΑΠΑ 2022/30.03.2022 από ηελ
Κηεκαηηθή Τπεξεζία ηνπ θαζνξηζκνύ ηνπ αληαιιάγκαηνο γηα ηελ
παξαρώξεζε πξνο ηξίηνπο ηεο απιήο ρξήζεο ηνπ αηγηαινύ
Προζκαλούμε ηις όμορες προς ηον αιγιαλό επιτειρήζεις λα ππνβάιινπλ
αίηεζε γηα ηελ παξαρώξεζε ηεο απιήο ρξήζεο ηνπ θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ
έκπξνζζελ ηεο επηρείξεζήο ηνπο, άλεπ δεκνπξαζίαο, ζηελ ηηκή πνπ έρεη
θαζνξηζηεί αλά ηεηξαγσληθό κέηξν, γηα ηελ άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ
εμππεξεηνύλ ηνπο ινπόκελνπο ή ηελ αλαςπρή ηνπ θνηλνύ, ηδίσο γηα
εθκίζζσζε ζαιάζζησλ κέζσλ αλαςπρήο, ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ,
νκπξειώλ, μαπισζηξώλ.
Δικαιούτοι:

-

Κύξηα μελνδνρεηαθά θαηαιύκαηα
Οξγαλσκέλεο ηνπξηζηηθέο θαηαζθελώζεηο (camping)
Κέληξα αλαςπρήο
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-

-

-

Ναπηαζιεηηθά ζσκαηεία αλαγλσξηζκέλα από ηε Γεληθή Γξακκαηεία
Αζιεηηζκνύ, εθόζνλ πξνβιέπεηαη από ην θαηαζηαηηθό ηνπο ε άζθεζε
δξαζηεξηνηήησλ, πνπ είλαη ζπλαθείο κε ηελ εμππεξέηεζε ησλ
ινπνκέλσλ θαη ηελ αλαςπρή ηνπ θνηλνύ
Δπηρεηξήζεηο ζαιάζζησλ κέζσλ αλαςπρήο, εθόζνλ πιεξνύληαη νη
πξνϋπνζέζεηο ηνπ Γεληθνύ Καλνληζκνύ Ληκέλα κε αξηζκ. 20, όπσο
ηζρύεη.
Δλνηθηαδόκελα επηπισκέλα δσκάηηα δηακεξίζκαηα ηεο ππνπεξ. γγ’ ηεο
πεξ. β’ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4276/2014 (Α’ 155), ηα νπνία
ιεηηνπξγνύλ λόκηκα

Δικαιολογηηικά:
1. Τπνβνιή Αίηεζεο πξνο ηελ αξκόδηα ππεξεζία από ηνλ ηδηνθηήηε ηεο
επηρείξεζεο ή αλ πξόθεηηαη γηα εηαηξία από ηνλ λόκηκν εθπξόζσπν απηήο.
(βλπ. Σσνημμένο 1)
2. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 κε γλήζην ππνγξαθήο κε ηελ νπνία ζα
δειώλεη όηη (βλπ. Σσνημμένο 2):
Απνδέρεηαη ηελ Κ.Τ.Α. 47458 ΔΞ 2020/15.05.2020 (ΦΔΚ
1864/΄Β/15.05.2020) κε ηίηιν «Καζνξηζκόο όξσλ, πξνϋπνζέζεσλ,
ηερληθώλ ζεκάησλ, αλαγθαίσλ ιεπηνκεξεηώλ θαη δηαδηθαζίαο γηα ηελ
παξαρώξεζε απιήο ρξήζεο αηγηαινύ, παξαιίαο, όρζεο θαη
παξόρζηαο δώλεο, πδάηηλνπ ζηνηρείνπ ζάιαζζαο, ιηκλνζάιαζζαο,
κεγάισλ ιηκλώλ θαη πιεύζηκσλ πνηακώλ» όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ηζρύεη, ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ απηήο θαη ηηο ελ γέλεη λνκνζεζίαο
πνπ δηέπεη ηελ παξαρώξεζε αηγηαινύ γηα ηνπνζέηεζε νκπξειώλ –
μαπισζηξώλ θαληηλώλ θαη ζαιάζζησλ ζπνξ…» όπσο ηξνπνπνηήζεθε
θαη ηζρύεη.
Έρεη ιάβεη γλώζε ησλ δηαζηάζεσλ, ηνπ εκβαδνύ θαη ηεο αθξηβήο
ζέζεο ηεο παξαρώξεζεο πνπ ηνπ γίλεηαη ζην ρώξν ηνπ αηγηαινύ επί
ηνπ εδάθνπο θαη ζπκθσλεί κε απηά. Δπίζεο δειώλεη όηη ζε πεξίπησζε
απμνκεηώζεσλ ησλ δηαζηάζεσλ ηεο παξαρώξεζεο ιόγσ θαηξηθώλ
ζπλζεθώλ αλαγλσξίδεη όηη δελ θέξεη επζύλε ν Γήκνο θαη δελ έρεη
θακία απαίηεζε επ’ απηνύ γηα απνδεκίσζε ή επηζηξνθή ρξεκάησλ.
Ζ επηρείξεζή ηνπ ιεηηνπξγεί λόκηκα έρνληαο όιεο ηηο λόκηκεο άδεηεο θαη
δηθαηνύηαη λα ιάβεη παξαρώξεζε
Σα κέηξα πξόζνςεο ηεο επηρείξεζήο ηνπ είλαη ……. κ.
Απνδέρεηαη πσο ζε πεξίπησζε κε εγθξηηηθνύ απνηειέζκαηνο ηεο
αηηήζεώο ηνπ γηα νπνηνδήπνηε ιόγσ δελ θέξεη θακία επζύλε ν Γήκνο
θαη δελ δηθαηνύηαη απνδεκηώζεσο
Έρεη άδεηα ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο ζε ηζρύ.
3. Άδεηα από ην ιηκελαξρείν ή αίηεζε κε αξηζκό πξσηνθόιινπ από ην
Ληκελαξρείν γηα εκμίζθωζη θαλαζζίων ζπορ.
4. Τπόβαζξν νξζνθσηνράξηε ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 4281/2014, ή ππόβαζξν
νξζνθσηνράξηε από ηελ εθαξκνγή «OPEN» ηεο ΔΚΥΑ ΑΔ. κε
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εθαξκνζκέλεο γξακκέο αηγηαινύ θαη παξαιίαο (ζύκθσλα κε ην 33882
ΑΠΑ 2021/17.05.2021 έγγξαθν ηεο θηεκαηηθήο ππεξεζίαο Εαθύλζνπ), ή
απόζπαζκα ηνπ ηνπνγξαθηθνύ δηαγξάκκαηνο θαζνξηζκνύ νξηνγξακκώλ
αηγηαινύ θαη παξαιίαο όπνπ απηόο πθίζηαηαη. ην απόζπαζκα απηό ζα
απνηππώλεηαη ππό κνξθή πνιπγώλνπ ν αηηνύκελνο πξνο παξαρώξεζε
ρώξνο, ζα αλαγξάθεηαη ην εκβαδόλ απηνύ θαη νη ζπληεηαγκέλεο ησλ
θνξπθώλ ηνπ πνιπγώλνπ απηνύ.
5. Έλαξμε δξαζηεξηόηεηαο ζηελ αξκόδηα Γ.Ο.Τ. επηρείξεζεο ππαγόκελεο
ζηηο επηηξεπηέο, από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν.2971/2001 όπσο
θάζε θνξά ηζρύεη, ρξήζεηο
6. Άδεηα ιεηηνπξγίαο ή γλσζηνπνίεζε δξαζηεξηόηεηαο
7. Γεκνηηθή ελεκεξόηεηα
8. Πηζηνπνηεηηθό εθπξνζώπεζεο ή θαηαζηαηηθό όπνπ λα απνδεηθλύεηαη
πνηνο είλαη ν λόκηκνο εθπξόζσπνο (αφορά μόνο εταιρίες)

Υποβολή αιηήζεων:
Οη αηηήζεηο θαη ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζην
ει.ηαρπδξνκείν (email):

vpettabika@1340.syzefxis.gov.gr
ππόςε θαο Πέηηα-Μπίθα Βελεξάληαο, κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηηο 11
Απριλίοσ 2022 11 Μαΐοσ 2022 (ιόγσ παξάηαζεο βάζε ηεο ΚΤΑ 49552 ΔΞ
2022, ΦΔΚ 1952/΄Β/19.04.2022). ην ζέκα (ηίηιν) ηνπ e-mail παξαθαινύκε
ζπκπιεξώζηε ηελ επσλπκία ηεο επηρείξεζεο ζαο. Γηα πιεξνθνξίεο κπνξείηε
λα θαιείηε ζην ηειέθσλν 26953-60923 εξγάζηκεο ώξεο θαη εκέξεο. Σελ
παξνύζα πξόζθιεζε θαζώο θαη ηα ζπλεκκέλα απηήο κπνξείηε λα ηα βξείηε
ειεθηξνληθά ζηελ ηζηνζειίδα www.zakynthos.gov.gr → Γξαθείν Σύπνπ →
Αλαθνηλώζεηο. Από ηελ 1ε Μαΐνπ 2022 νη κε νινθιεξσκέλεο ζπκβάζεηο ζα
πξνσζνύληαη ζηελ Κηεκαηηθή Τπεξεζία.
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Αίηεζε ζπλνδεπόκελε από όια ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά νθείινπλ λα
ππνβάιινπλ εθ λένπ όινη νη ελδηαθεξόκελνη αζρέησο αλ είραλ ιάβεη
παξαρώξεζε πέξζη. Δθόζνλ γίλεηαη λέα ζύκβαζε απαηηείηαη όιε ε δηαδηθαζία
από ηελ αξρή όπσο νξίδεηαη από ην λνκνζεηηθό πιαίζην. Αηηήζεηο πνπ δελ ζα
ζπλνδεύνληαη

από

όια

ηα

απαηηνύκελα

δηθαηνινγεηηθά

δελ

ζα

πξσηνθνιινύληαη, δελ ζα εμεηάδνληαη θαη ζα κπαίλνπλ αξρείν.
ε πεξίπησζε πνπ ππάξμνπλ θελνί ρώξνη, δηόηη δελ εθδήισζε ελδηαθέξνλ θαη
δελ ππέβαιε αίηεζε θάπνηα όκνξε επηρείξεζε ή ππέβαιιε ππεύζπλε δήισζε
πεξί παξαίηεζεο ηνπ δηθαηώκαηνο ρξήζεο ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ άλεπ
δεκνπξαζίαο, δύλαηαη λα γίλεη δηαγσληζκόο κε βάζε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο.
Ζ δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο ζα αλέξρεηαη ζην 1 έηνο θαη ζα ιήγεη ηελ 31.12.2022
ελώ γηα ηα ελνηθηαδόκελα επηπισκέλα δσκάηηα δηακεξίζκαηα ηεο ππνπεξ. γγ’
ηεο πεξ. β’ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4276/2014 (Α’ 155) ε ζύκβαζε ζα
ιήγεη ζηηο 31.10.2022.
Ζ θαηαβνιή ηνπ κηζζώκαηνο ζα γίλεη ζε δόζεηο ζύκθσλα κε όζα νξίδνληαη
από ηελ αλσηέξσ Κ.Τ.Α. Δάλ βάζε Νόκνπ γηα ην έηνο 2022 ηζρύζνπλ αιιαγέο
επί ηνπ ύςνπο ηνπ θαηαβαιιόκελνπ αληαιιάγκαηνο ή αιιαγέο επί ησλ
πνζνζηώλ πνπ απνδίδνληαη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηνπ Γήκνπ, απηέο ζα
πξνζαξκνζηνύλ αλάινγα.

Με εθηίκεζε
Ο Γήκαξρνο Εαθύλζνπ

Νηθήηαο Αξεηάθεο

