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                                             Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
 

Ο Δήμος Μαλεβιζίου, 

Καλεί τους ενδιαφερόμενους που έχουν παρακείμενες προς τον αιγιαλό 

εγκατεστημένες επιχειρήσεις (ξενοδοχεία – κέντρα αναψυχής και γενικά κάθε είδους 

επιχείρηση που συμβάλλει στην ψυχαγωγία και στην εξυπηρέτηση των λουομένων) 

και επιθυμούν να κάνουν απλή χρήση αιγιαλού-παραλίας έμπροσθεν της ιδιοκτησίας 

τους, να υποβάλλουν μέχρι την Πέμπτη 19 Μαΐου 2016 σχετική αίτηση στο Δήμο 

Μαλεβιζίου. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους (διατίθεται από την υπηρεσία) πρέπει να 

προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) Δημοτική ενημερότητα από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου (ότι δεν υφίστανται 

ληξιπρόθεσμες οφειλές από οποιαδήποτε αιτία στο Δήμο). 

β) Αντίγραφο άδειας λειτουργίας του Ε.Ο.Τ. για ξενοδοχεία, επιπλωμένα διαμερίσματα, 

δωμάτια κ.λ.π. (σήμα Ε.Ο.Τ.) που να είναι σε ισχύ. 

γ) Αντίγραφο άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για λοιπές επιχειρήσεις (καφετέριες, 

εστιατόρια, αναψυκτήρια κ.λ.π.) που να είναι σε ισχύ. 

δ) Υπεύθυνη δήλωση (διατίθεται από την υπηρεσία μας) ότι: «Έλαβα γνώση γενικά 

όλων των όρων της ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586Β’ΕΞ2015 όπως αυτή τροποποιήθηκε 

από την ΚΥΑ ΔΔΠ0006398/691ΒΈΞ2015 και η ισχύς της παρατείνεται έως 

30/04/2017 με τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν.4384/16 (ΦΕΚ 78/Α΄/26-04-2016) 

τους οποίους αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα. Δηλώνω ότι έχω πλήρη γνώση 

της πραγματικής κατάστασης του χώρου αιγιαλού/παραλίας, την οποία 

αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα. Επίσης, δηλώνω ότι η άδεια λειτουργίας 

από τον ΕΟΤ ή η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος που σας 



προσκομίσαμε για την αντίστοιχη παραχώρηση αιγιαλού/παραλίας είναι σε ισχύ 

και δεν έχει γίνει καμία μεταβολή». 

ε) Οι ανώνυμες εταιρείες εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού τους 

Συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, επομένως απαιτείται 

πρακτικό συνεδρίασης (εξουσιοδότησης) του Δ.Σ. της εταιρείας για την 

παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού/παραλίας. Για τη διενέργεια θαλασσίων 

σπορ απαιτείται και η προσκόμιση της αίτησης ανανέωσης των αδειών 

Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής.   

 

 Με την τροποποιητική ΚΥΑ ΔΔΠ0006398/691ΒΈΞ2015/27-04-2015, 

επιτρέπεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων από επιχειρήσεις υγειονομικού 

ενδιαφέροντος. Όλες οι μισθώσεις θα λήγουν στις 31-12-2016. Τα παραπάνω ισχύουν 

με την επιφύλαξη οποιασδήποτε περεταίρω τροποποίησης των ανωτέρω ΚΥΑ.  

 

 Έχετε τη δυνατότητα να λάβετε γνώση του περιεχομένου των ανωτέρω ΚΥΑ 

στο διαδίκτυο, πληκτρολογώντας στο diavgeia.gov.gr τους αριθμούς διαδικτυακής 

ανάρτησης (ΑΔΑ): ΩΘ35Η-Δ8Ο  και   6ΚΖΣΗ-ΒΔ9.  

  

 Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι οι πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου 

Μαλεβιζίου Αμμουδάρα και Φόδελε θα επανδρωθούν με ναυαγοσώστες από 01-06-

2016 έως 31-08-2016. Οι λοιπές πολυσύχναστες παραλίες (Αγία Πελαγία, Λυγαριά και 

Μονοναύτη) παραχωρήθηκαν στην «ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ 

ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ (Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.). 

 

 Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία του Δήμου της εργάσιμες 

ημέρες και ώρες.  

 

          Ο Δήμαρχος 
           Με εξουσιοδότηση Δημάρχου 

           η Εντεταλμένη Σύμβουλος 
 
 

          Αποστολάκη Εύη 


