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Πολύγυρος, 05-07-2021 

             

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

 
Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πολυγύρου ανακοινώνει νέα προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών 

των ενδιαφερομένων για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου εντός της 

Χερσαίας Ζώνης Λιμένα δικαιοδοσίας. 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει σύμφωνα με την αριθ. 8321.6/01/12-3-2012 εγκύκλιο της Δ/νσης 

Ο.Λ.Ε.Λ. της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής /ΥΠΑΑΝ με θέμα: «Οδηγίες 

για την εκμετάλλευση της Ζώνης Λιμένα στα πλαίσια της παραχώρησης του ιδιαίτερου 

δικαιώματος χρήσης των χώρων αυτής» να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Δ.Λ.Τ.Π. 

Το οικονομικό αντάλλαγμα για τη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Γερακινής για το έτος 2021 είναι ενιαίο 

και ανέρχεται στα 11€/μ2 συν τις νόμιμες επιβαρύνσεις (3,6% χαρτόσημο και 3% απόδοση υπέρ 

ΕΚΟΕΜΝ επί του ετήσιου οικονομικού ανταλλάγματος) βάση της υπ’αριθ. 21/31-12-2020(ΑΔΑ: 

ΨΠΖ846ΜΤΝ9-16Λ) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 

Πολυγύρου. 

Η αίτηση πρέπει να κατατεθεί εντός της νέα προθεσμίας, ήτοι από 05 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ΕΩΣ ΤΙΣ 

16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 συνοδευόμενη με τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση παραχώρησης χώρου επί της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης που μπορείτε να την 

αναζητήσετε είτε από την ιστοσελίδα του Δήμου Πολυγύρου είτε μέσω της ηλεκτρονικής 

διεύθυνσης limenikopolygyrou@gmail.com. 

2. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ενδιαφερόμενου-υπεύθυνου. 

3. Τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής του αιτούμενου προς χρήση χώρου το οποίο θα: 

 φέρει υπογραφή από Διπλωματούχο Μηχανικό ανάλογης ειδικότητας και θεώρηση από 

την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πολυγύρου. 

 απεικονίζει ευκρινώς τον αιτούμενο προς παραχώρηση χώρο σε σχέση με τις εγκεκριμένες 

οριογραμμές αιγιαλού – παραλίας και Χερσαίας Ζώνης Λιμένα. 
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 αναγράφει ΑΚΡΙΒΩΣ την έκταση του αιτούμενου χώρου σε τετραγωνικά μέτρα. 

 αναφέρει το σκοπό χρήσης του κοινόχρηστου χώρου (π.χ. τοποθέτηση 

τραπεζοκαθισμάτων). 

 αναγράφει την απόφαση καθορισμού Χερσαίας Ζώνης του οικείου Λιμένα, η εγκριτική 

αυτής απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή του Νομάρχη αναλόγως της 

χρονολογίας έκδοσής της ή το ΦΕΚ δημοσίευσής της, εφόσον έχει δημοσιευθεί. 

4. Βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού για τη στατική επάρκεια των υφιστάμενων κατασκευών 

μέσα στο αιτούμενο προς παραχώρηση χώρο. Η βεβαίωση αυτή απαιτείται στην περίπτωση που 

υφίστανται κατασκευές (σκίαστρα, τέντες, πέργκολες κ.α.), που υλοποιήθηκαν χωρίς άδεια ή 

καθ’ υπέρβαση αυτής. 

5. Φωτοαντίγραφο άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην οποία θα 

αναγράφεται ο επιτρεπόμενος αριθμός των τραπεζοκαθισμάτων που δύναται να αναπτύξει ο 

ενδιαφερόμενος (μόνο στην περίπτωση που υφίσταται αίτημα για τέτοιου είδους δραστηριότητα). 

6. Σε περίπτωση αιτούμενου προς παραχώρηση χώρου που επεκτείνεται έμπροσθεν 

παρακειμένου καταστήματος ή κατοικίας κ.τ.λ., παραχωρείται παρά μόνο μετά από έγγραφη 

συγκατάθεση του χρησιμοποιούντος ή κατέχοντας τα ακίνητα αυτά σύμφωνα με τις οδηγίες της 

υπ’αριθ. 8321.6/01/12-3-2012 εγκύκλιο της Δ/νσης Ο.Λ.Ε.Λ. της Γενικής Γραμματείας Λιμένων 

και Λιμενικής Πολιτικής /ΥΠΑΑΝ. 

7. Φωτογραφία του αιτούμενου χώρου και της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 

Όσοι επαγγελματίες δεν έχουν αλλαγές ως προς τον παραχωρούμενο χώρο που είχαν 

αιτηθεί και αδειοδοτηθεί σε προηγούμενη χρονική περίοδο από την Υπηρεσία, θα 

προσκομίζεται το τοπογραφικό διάγραμμα που είχε κατατεθεί τότε σε φωτοαντίγραφο 

θεωρημένο. 

Για την καλύτερη και άμεση εξυπηρέτηση, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά ΈΩΣ ΤΙΣ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 στη ηλεκτρονική διεύθυνση 

limenikopolygyrou@gmail.com, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν καθυστερήσεις για την 

παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων εντός των Λιμενικών Ζωνών, και εν συνεχεία, κατόπιν λήξης 

της ανωτέρω προθεσμίας και λόγω των εκτάκτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κινδύνου 

διασποράς του νέoυ κορωναϊού (COVID-19), θα προγραμματίζεται ραντεβού για την κατάθεση 

των φυσικών αρχείων, ώστε ο Φορέας μας να εξετάσει το αίτημα, και εφόσον είναι πλήρες, να 

προβεί σε απευθείας ή κατόπιν δημοπρασίας παραχώρηση χώρου ανάλογα με τον αριθμό των 

ενδιαφερομένων όπως ορίζει η υπ’αριθ. 8321.6/01/12-3-2012 εγκύκλιος της Δ/νσης Ο.Λ.Ε.Λ. 

της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής /ΥΠΑΑΝ. 

Για οιανδήποτε άλλη πληροφορία παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε στο 6977 918688. 

 
Η Πρόεδρος Δ.Σ. 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 

Δήμου Πολυγύρου 

 

 

Κυριάκου Ιφιγένεια 
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