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ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
 & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

 
 

 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ 
 

Έναρξη υποβολής αιτήσεων για μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης κοινοχρήστων 

χώρων, αιγιαλού και παραλίας 

 

Ενημερώνουμε τους δημότες Αριστοτέλη ότι με την υπ΄ αριθμ. 135/2016 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου, καθορίστηκαν οι χώροι  παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας του Δήμου Αριστοτέλη, για το 

έτος 2016.  

Ιδιοκτήτες όμορων επιχειρήσεων, όπως αυτές νοούνται στην ΚΥΑ  ΔΔΠ0005159/586ΒΕΞ2016/07-

04-2015 (ΦΕΚ 578/τεύχος Β’/09-04-2015), έχουν το δικαίωμα χρήσης του κοινόχρηστου χώρου 

έμπροσθεν του καταστήματός τους, άνευ δημοπρασίας, στην περσινή τιμή που έχει καθοριστεί ανά 

τετραγωνικό μέτρο, ήτοι 10 ευρώ ανά τ.μ, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος. 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες που επιθυμούν να αποκτήσουν το δικαίωμα αυτό, να 

υποβάλουν αίτημα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, έως και την καταληκτική ημερομηνία της 31ης -05-2016, 

στο Τμήμα Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Αριστοτέλη και στην αρμόδια υπάλληλο Ελένη Καραβασίλη 

(τηλέφωνο 2377 3 50010). 

Οι όροι και προϋποθέσεις διαχείρισης αιγιαλού και παραλίας καθορίζονται από την ΚΥΑ  

ΔΔΠ0005159/586ΒΕΞ2016/07-04-2015 (ΦΕΚ 578/τεύχος Β’/09-04-2015) , όπως αυτοί είναι αναρτημένοι 

στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (δείτε το σχετικό ΦΕΚ εδώ) και από τις διατάξεις του άρθρου 

13 του Ν 2971/01 (δείτε το σχετικό άρθρο εδώ), αντίγραφο των οποίων μπορεί να χορηγηθεί από το 

αρμόδιο Τμήμα του Δήμου.  

Σημειώνουμε πως από 01-06-2016 και μετά, οι συμβάσεις απευθείας παραχώρησης θα 

καταρτίζονται από το Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Χαλκιδικής, με την καταβολή από τον 

ενδιαφερόμενο του 50% του ανταλλάγματος υπέρ του Δημοσίου και του 50% υπέρ του Δήμου.  

Μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, θα ακολουθήσει έλεγχος από κλιμάκιο του Δήμου προς 

διαπίστωση τυχόν παραβάσεων, για τις οποίες θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις. 

 

Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων 

Δήμου Αριστοτέλη 
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