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Θήρα, 1η Ιουνίου 2020

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Φηρά Θήρας

84.700
 22863 60136
Fax : 22860 28307

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα : «Κατάθεση αιτήσεων για τη μίσθωση αιγιαλού»

Ο Δήμος Θήρας καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες έως
10/06/2020 να υποβάλλουν στο Δήμο Θήρας στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
esoda@thira.gov.gr τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την Κοινή
Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 47458 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ 1864/Β/15-5-2020) σχετικά με την
παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού στους Δήμους και συγκεκριμένα:
Α) Για όμορες επιχειρήσεις
Κατ’ εξαίρεση αποκλειστικά για μίσθωση αιγιαλού μόνο για το έτος 2020, όσοι
είχαν συνάψει μισθωτήρια απευθείας παραχώρησης έκτασης αιγιαλού και παραλίας
για

το

έτος

2019

με

τους

όρους

και

τις

προϋποθέσεις

της

αριθμ.

ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11-5-2017 κοινής υπουργικής απόφασης όπως αυτή
τροποποιήθηκε και ίσχυσε έως 31/12/2019, δύνανται να συνάψουν νέες μισθώσεις για
τις ίδιες θέσεις. Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί και αντίγραφο του
τοπογραφικού διαγράμματος της προηγούμενης μίσθωσης (ορθοφωτοχάρτης).
Η μόνη διαφορά για όσους επιθυμούν μίσθωση για την τριετία 2020-2022 είναι ότι
απαιτείται ορθοφωτοχάρης με πρόσφατη επικύρωση από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
Επισυνάπτονται οι σχετικές

αιτήσεις στις

οποίες αναφέρονται τα απαραίτητα

δικαιολογητικά καθώς και το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης, για την οποία απαιτείται
ηλεκτρονική υπογραφή: Θα πρέπει να γίνει είσοδος στο www.gov.gr "στο πάνω δεξιά
μέρος της σελίδας" έκδοση υπεύθυνης δήλωσης και να ακολουθούν οι οδηγίες
ταυτοποίησης (με κωδικούς taxisnet) και στο σημείο που ζητάει το «Κείμενο»

να

επικολληθεί το κείμενο που επισυνάπτεται με αποδέκτη το Δήμο Θήρας.
Συμπερασματικά πρέπει να αποσταλούν στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση όλα τα
δικαιολογητικά προκειμένου να δοθεί έγκριση από την Κτηματική, να καταβληθεί το
αναλογούν ποσό μειωμένο κατά 60% για το 2020 και στη συνέχεια να υπογράψει ο

ενδιαφερόμενος

το

συμφωνητικό

μίσθωσης

για

να

μπορεί

να

τοποθετήσει

ομπρέλες/ξαπλώστρες ή θαλάσσια μέσα αναψυχής στο μισθωμένο χώρο.
Β) Για μίσθωση αιγιαλού με δημοπρασία
Θα πρέπει να αποσταλεί η αίτηση με τον ορθοφωτοχάρτη και θα ακολουθηθεί μία άλλη
διαδικασία για την οποία οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν αφότου καταθέσουν την
αίτηση.
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ

