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ΑΙΣΗΗ ΑΠ' ΔΤΘΔΙΑ ΠΑΡΑΥΩΡΗΗ ΣΗ ΑΠΛΗ ΥΡΗΗ ΑΙΓΙΑΛΟΤ
Απ' ευθείασ παραχώρηςη όμορων επιχειρήςεων - κ.υ.α. 47458/ΕΞ2020/20.5.2020, όπωσ ιςχύει

Παπακαλώ να μος παπασωπηθεί η Απλή Υπήζη
Αιγιαλού όμοπηρ επισείπηζηρ (όπωρ νοείηαι ζηην
………………………………………….…….. ΚΤΑ 47458 ΕΞ2020/15-5-2020) έμπποζθεν ηηρ
άζκηζηρ ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ μος ……………………………
ΟΝΟΜΑ
…………………………………………………….
πος βπίζκεηαι ……………………………………..

ΕΠΩΝΤΜΟ ή ΕΠΩΝΤΜΙΑ

………………………………………………...
ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΕΡΑ…………………………….ζςνολικού Εμβαδού
Με ζκοπό

ΔΙΑΚΡΙΣΙΚΟ ΣΙΣΛΟ……………………
………………………………….

…………………… η.μ.

………………………………………..

Για διάπκεια ……………………. Εηών
Και με ηπόπο καηαβολήρ

ΕΙΔΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ ή ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ…………….
(βάληε Υ ζηο επιλεγόμενο)

εθάπαξ
ε δόζειρ

….
….

……………………………………………
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ …………………
………………………………….
Α.Δ.Σ

…………..………………….

Α.Φ.Μ.

………………………………

Δ.Ο.Τ

…………..………………….

Τποβάλλω ζςνημμένα ηα Απαιηούμενα δικαιολογηηικά
(βλ. όπιζθεν ελίδα ) .

………………………………………………..
ΣΗΛ

……………………….……
Δηλώνω ςπεύθςνα όηι όλα ηα ζηοισεία ηηρ αίηηζηρ είναι ακπιβή.
Επέηπια

…../……/ 2021
Ο Αιηών / Η Αιηούζα

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠ' ΔΤΘΔΙΑ ΠΑΡΑΥΩΡΗΗ ΣΗ ΑΠΛΗ ΥΡΗΗ ΑΙΓΙΑΛΟΤ

35007 ΕΞΕ 2020/ 20.5.2020 ηηρ Κηημαηικήρ Τπηπεζίαρ Εύβοιαρ)

(Βάζεη ηνπ εγγξάθνπ

ΕΙΔΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ

ΚΑΣΑΘΕΗ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

ΑΙΣΗΗ, ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ην εμβαδόν ηνπ
αηηνύκελνπ
νκπξέιεο

ρώξνπ,
ή

ν

νκπξέιεο

ζκοπός
κε

(μαπιώζηξεο-

ηξαπεδνθαζίζκαηα,

ε

διάρκεια (1, ή 2 έηε) θαη ν ηρόπος καηαβολής ηνπ
αληαιιάγκαηνο (εθάπαμ ή ζε δόζεηο)
ΔΝΑΡΞΗ ΔΠΙΣΗΓΔΤΜΑΣΟ
ΑΓΔΙΑ

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

ΣΗ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ

Ή

ΓΝΩΣΟΠΟΙΗΗ
ΜΙΘΩΣΗΡΙΟ

ΚΑΣΑΥΩΡΗΜΔΝΟ

ΣΗΝ

ΑΑΓΔ

(Δ

ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΜΙΘΩΜΔΝΟΤ ΑΚΙΝΗΣΟΤ ΔΓΡΑ ΣΗ
ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ) ή ΣΙΣΛΟ ΙΓΙΟΚΣΗΙΑ ΚΑΙ Δ9 (Δ
ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΙΓΙΟΚΣΗΣΟΤ ΑΚΙΝΗΣΟΤ)
ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ (κε ηε ζρεηηθή ηνπ θαηαρώξεζε ζην
ΓΔΜΗ), ΔΦΟΟΝ ΠΡΟΚΔΙΣΑΙ ΓΙΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ

(ΔΙ

3ΠΛΟΤΝ)

ΔΛΔΓΜΔΝΟ ΚΑΙ ΘΔΩΡΗΜΔΝΟ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΔΥΝΙΚΗ
ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΟΤ ΟΙΚΔΙΟΤ ΓΗΜΟΤ **
ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ ηοσ αιηούνηα όηη δελ έρεη
αλαπηύμεη ήδε μαπιώζηξεο, νκπξέιεο ή ηξαπεδνθαζίζκαηα
θαη όηη απηά ζα αλαπηπρζνύλ κεηά ηε ζύλαςε ηεο ζρεηηθήο
ζύκβαζεο,

προζκομίδονηας

θωηογραθίες

ηνπ

ρώξνπ κε πξόζθαηε εκεξνκελία ιήςεο
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΟΣΗΣΑ
ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ

ΠΔΡΙ

ΜΗ

ΟΦΔΙΛΗ

ΣΟΝ

ΑΤΣΕΠΑΓΓΕΛΣΑ

ΑΠΟ ΣΟ ΔΗΜΟ

ΓΗΜΟ
ΤΠΔΤΘΤΝΗ

ΕΛΕΓΥΕΣΑΙ

ΓΗΛΩΗ

ΜΗΥΑΝΙΚΟΤ,

ποσ

να

βεβαιώνεηαι όηι ε παρατωρούμενε έκηαζε δελ βξίζθεηαη εληόο
αξραηνινγηθώλ

ρώξσλ

ΤΜΦΩΝΗ

ή

κλεκείσλ

ΓΝΩΜΗ

ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ

ή

ηζηνξηθώλ

ΣΗ

ΔΤΒΟΙΑ

ζε

ηόπσλ

Ή

ΔΦΟΡΔΙΑ
πεξίπησζε

πνπ

ε

παξαρσξνύκελε έθηαζε βξίζθεηαη εληόο αξραηνινγηθώλ ρώξσλ

ΤΠΔΤΘΤΝΗ

ΓΗΛΩΗ

ΜΗΥΑΝΙΚΟΤ,

βεβαιώνεηαι όηι ε παρατωρούμενε

ποσ

να

έκηαζε

δελ βξίζθεηαη εληόο πξνζηαηεπόκελσλ πεξηνρώλ
** Στο διάγραμμα αυτό, το οποίο κα είναι εξαρτθμζνο από το Ελλθνικό Γεωδαιτικό Σφςτθμα Αναφοράσ 1987 (ΕΓΣΑ '87), κα απεικονίηονται: τα όρια του γεωτεμαχίου
ςτο οποίο λειτουργεί θ επιχείρθςθ, ο παραχωροφμενοσ χώροσ με περιγραφι των ορίων του αρικμθτικά ι αλφαβθτικά και με αναγραφόμενεσ τισ ςυντεταγμζνεσ των
κορυφών του,οι εγκεκεριμζνεσ οριογραμμζσ αιγιαλοφ, παραλίασ (με αναγραφόμενο το ΦΕΚ κακοριςμοφ), και κα επιςυνάπτονται ςε αυτό: τίτλοσ ςχεδίου (κζςθ,
εργοδότθσ, ζργο, επιφάνεια παραχωροφμενου χώρου, κλίμακα ςχ., ςφραγίδα-υπογραφι ςυντάξαντα μθχανικοφ) απόςπαςμα ορκοφωτοχάρτθ ι χάρτθ ευρφτερθσ
περιοχισ ςε μικρότερθ κλίμακα, που κα ςθμειώνονται το γεωτεμάχιο και ο υπό παραχώρθςθ χώροσ) βεβαίωςθ ςυντάξαντα ότι δεν υπάρχουν αυκαίρετεσ καταςκευζσ
εντόσ αιγιαλοφ

