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Θέμα: Γμημέοωζη για παοαςώοηζη ςοήζηπ κξιμξςοήζηξρ ςώοξρ.
Με ηεκ πανμύζα επηζημιή, ζαξ γκωνίδμομε όηη εάκ επηζομείηε κα εκμηθηάζεηε ημήμα
θμηκόπνεζημο πώνμο ημο Δήμμο Ιθανίαξ, ποέπει άμεζα μα εμημεοώζεηε ηημ ηαμιακή
ρπηοεζία. Σαξ επηζοκάπημομε αίηεζε γηα παναπώνεζε πνήζεξ ημο ημήμαημξ πμο ζαξ
εκδηαθένεη θαη παναθαιμύμε όπωξ ηεκ πνμζθμμίζεηε ζημ Δεμμηηθό θαηάζηεμα ηεξ Δεμμηηθήξ
Εκόηεηαξ πμο ακήθεηε, ζομπιενωμέκε με ηα επηζομεηά η.μ ζύμθωκα με αοηά πμο δηθαημύζηε
βάζεη ηεξ αδείαξ ζαξ.
Η άδεηα πνήζεξ θμηκόπνεζημο πώνμο από ημ Δήμμ είμαι απαοαίηηηη για ηη ςοήζη αρηξύ
θαη ζε πενίπηωζε πνήζεξ θμηκμπνήζηωκ πώνωκ άμερ αδείαπ, θαηαιμγίδεηαη ζε βάνμξ ημο
οπόπνεμο, εθηόξ από ημ ακαιμγμύκ ηέιμξ θαη πνεμαηηθό ποόζηιμξ διπλάζιξ ποξπ ηξ
αμαλξγξύμ ηέλξπ, ακελάνηεηα από ημ δηάζηεμα ηεξ αοζαίνεηεξ πνήζεξ. (παο. 5 άοθοξρ 26 Ν.
1828/1989).
Επίζεξ εάκ δεκ ζαξ πμνεγεζεί από ημκ Δήμμ άδεηα ημπμζέηεζεξ ηναπεδμθαζηζμάηωκ θιπ
ζημηπείωκ είμαζηε ζηε δοζάνεζηε ζέζε κα ζαξ εκεμενώζμομε όηη δεμ μπξοείηε μα
ςοηζιμξπξιήζεηε ηξμ κξιμόςοηζηξ ςώοξ.
Σαξ εκεμενώκμομε όηη ζύμθωκα με ηεκ ζπεηηθή κμμμζεζία (διαηάνειπ ηξρ άοθοξρ 13 ηξρ από
24.9/20.10.1958 Β.Δ., όπτπ αμηικαηαζηαθηκαμ με ηιπ διαηάνειπ ητμ άοθοτμ 3 ηξρ Ν.Δ. 703/1979
και 3 ηξρ Ν.1080/1980 και ζρμπληοτθήκαμ με ηιπ διαηάνειπ ητμ άοθοτμ 54 παο.4 και 57 παο. 4
Ν.1416/1984), γηα κα εθδμζεί από ημ δήμμ μαξ ΑΔΓΙΑ ΥΡΗΗ ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΩΝ

ΥΩΡΩΝ, ζα πνέπεη μα ενξθληθξύμ ηρςόμ ξθειλέπ δημξηικώμ ηελώμ παοελθόμηωμ εηώμ
θαη κα έπεηε ηαμειακή εμημεοόηηηα γηα όιεξ ηηξ μθεηιέξ ζαξ .
Γηα ηεκ ωξ άκω δηαδηθαζία πνέπεη κα πνμζθμμίζεηε ηα θάηωζη δηθαημιμγεηηθά
1. Άδεια λειηξρογίαπ καηαζηήμαηξπ
2. Βεβαίωζη πεοί μη ξθειλήπ (δημξηική εμημεοόηηηα) ε απμδεηθηηθό νύζμηζεξ μθεηιήξ.
3. Ποόςειοξ ζκαοίθημα με ηημ ηξπξθεζία ηξρ καηαζηήμαηξπ και ηωμ ηεηοαγωμικώμ
μέηοωμ πξρ αιηήζηε (Οι εκμιζθτηέπ ηξρ Αγίξρ Κηούκξρ μα λάβξρμ ρπξσιμ ηημ καηαμξμή ητμ
ηεηοαγτμικώμ πξρ διαηίθεμηαι για εκμίζθτζη, αθήμξμηαπ ελερθέοξρπ ηξρπ ρπόλξιπξρπ
ςώοξρπ πξρ καηαλαμβάμξρμ παοάμξμα) .
Τεκ άδεηα ζα παναιαμβάκεηε από ηεκ ηαμεηαθή οπενεζία ημο δήμμο Ιθανίαξ, θαη πνέπεη κα
ηεκ επηδεηθκύεηαη ζε πενίπηωζε ειέγπμο από ηηξ Αζηοκμμηθέξ Ανπέξ Ιθανίαξ.
Η θαηαιεθηηθή εμενμμεκία γηα ηεκ πνμζθόμηζε ηεξ αηηήζεωξ ζαξ είκαη έωξ θαη 17/6/2019

Δημξπ Ικαοίαπ
Σελίδα 1 από 1

