
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ-
ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2023

Σύμφωνα με την αριθμ. 38609 ΕΞ 2023 (ΦΕΚ 1432/10-03-2023 τεύχος Β’)
ΚΥΑ, η Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας τόσο με τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (όμοροι) όσο και με τη διαδικασία
πλειοδοτικών δημοπρασιών (μη όμοροι), θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί
από τον Δήμο έως και τις 30 Ιουνίου 2023.

Από τις 01 Ιουλίου 2023, οι μισθώσεις παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού
και παραλίας θα διενεργούνται αποκλειστικά από την Κτηματική Υπηρεσία του
Ν. Πιερίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση
στον Δήμο εφ’ όσον είναι ιδιοκτήτες όμορων με αιγιαλό ξενοδοχειακών εν
γένει επιχειρήσεων ή καταστημάτων αναψυχής, η οποία θα συνοδεύεται από
τα εξής δικαιολογητικά:

1. Άδεια λειτουργίας / γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος, κατά περίπτωση

2. Έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. επιχείρησης υπαγόμενης
στις επιτρεπτές από τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2971/2001,
χρήσεις

3. Βεβαίωση περί μη οφειλής στον Δήμο.
4. Τοπογραφικό διάγραμμα με αναφορά στις συντεταγμένες της έκτασης

και το εμβαδόν της, με επιμέλεια του αιτούντα, σε υπόβαθρο
ορθοφωτοχάρτη του άρθρου 11 του ν. 4281/2014, ή σε υπόβαθρο
ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή «OPEN» της ΕΚΧΑ ΑΕ., ή σε
απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού
οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας όπου αυτός υφίσταται (εις
τριπλούν)

5. Μισθωτήριο της Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε. εφόσον παρεμβάλλεται δημόσιο κτήμα

Εφόσον η αίτηση υποβάλλεται από εταιρεία θα πρέπει να υπογράφεται από
το νόμιμο εκπρόσωπό της και η ιδιότητά του να προκύπτει από νόμιμο
προσκομιζόμενο έγγραφο (π.χ. καταστατικό).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Δίου Ολύμπου, με
συνημμένα όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στα τηλέφωνα του Δήμου Δίου Ολύμπου: 2352350153 (για
τους όμορους), 2352350149 (για τους μη όμορους).

Συνημμένα: αντίστοιχο υπόδειγμα Αίτησης(1)
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