ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ
Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 47458 εξ 2020/ 15-05-2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄1864) και του υπ' αριθμ.
35007 ΕΞΕ 2020/20-05-2020 διευκρινιστικού εγγράφου Κτηματικής Υπηρεσίας Ευβοίας.
1. ΑΙΤΗΣΗ, στην οποία θα αναφέρεται το εμβαδόν του αιτούμενου χώρου, ο σκοπός (ξαπλώστρεςομπρέλες ή ομπρέλες με τραπεζοκαθίσματα, η διάρκεια (1, 2 ή 3 έτη) και ο τρόπος καταβολής του
ανταλλάγματος (εφάπαξ ή σε δόσεις).
2. ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ στην οικεία Δ.Ο.Υ.
3. ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ή ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
α. ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΑΑΔΕ (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΔΡΑΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ) ή
β. ΤΙΤΛΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ Ε9 (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ)
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (με τη σχετική του καταχώρηση στο ΓΕΜΗ), ΕΦΟΣΟΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ (ΕΙΣ 3ΠΛΟΥΝ) ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ
Στο διάγραμμα αυτό, το οποίο θα είναι εξαρτημένο από το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς
1987 (ΕΓΣΑ '87), θα απεικονίζονται:
τα όρια του γεωτεμαχίου στο οποίο λειτουργεί η επιχείρηση,
ο παραχωρούμενος χώρος με περιγραφή των ορίων του αριθμητικά ή αλφαβητικά και με
αναγραφόμενες τις συντεταγμένες των κορυφών του,
οι εγκεκεριμένες οριογραμμές αιγιαλού, παραλίας (με αναγραφόμενο το ΦΕΚ καθορισμού), και θα
επισυνάπτονται σε αυτό:
τίτλος σχεδίου (θέση, εργοδότης, έργο, επιφάνεια παραχωρούμενου χώρου, κλίμακα σχ., σφραγίδαυπογραφή συντάξαντα μηχανικού)
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βεβαίωση συντάξαντα ότι δεν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές εντός αιγιαλού.
4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του αιτούντα ότι δεν έχει αναπτύξει ήδη ξαπλώστρες, ομπρέλες ή
τραπεζοκαθίσματα και ότι αυτά θα αναπτυχθούν μετά τη σύναψη της σχετικής σύμβασης,
προσκομίζοντας φωτογραφίες του χώρου με πρόσφατη ημερομηνία λήψης.
5. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 30ΗΜΕΡΟΥ
6. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΕΙΟ ΔΗΜΟ
7. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, που να βεβαιώνεται ότι η παραχωρούμενη έκταση δεν
βρίσκεται εντός αρχαιολογικών χώρων ή μνημείων ή ιστορικών τόπων
Ή ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ σε περίπτωση που η
παραχωρούμενη έκταση βρίσκεται εντός αρχαιολογικών χώρων.

8. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, που να βεβαιώνεται ότι η παραχωρούμενη

έκταση

δεν βρίσκεται εντός προστατευόμενων περιοχών
Ή ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ (ΥΠΕΝ) ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ σε περίπτωση που
η παραχωρούμενη έκταση περιλαμβάνεται σε

προστατευόμενες περιοχές (ΖΟΕ, NATURA, κ.λ.π.)

καθώς και ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΕΥΒΟΙΑΣ σε περίπτωση που η παραχωρούμενη έκταση περιλαμβάνεται σε

περιοχή NATURA.

