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  Ηγουμενίτσα, 08/11/2021 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας ενημερώνει ότι όσοι ενδιαφέρονται να 

υποβάλουν αίτηση για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στη 

χερσαία ζώνη των Λιμένων Ηγουμενίτσας,  Πλαταριάς, Συβότων και Σαγιάδας, θα 

πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως και τις 31 Ιανουαρίου 2022 στα γραφεία 

του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας, Τερματικός Σταθμός 2 ή στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση olig@olig.gr .  

Τα δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομιστούν ανά περίπτωση είναι τα 

κάτωθι: 

- Για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων 

- Αίτηση 

- Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος 

- ΑΔΤ (για ατομική επιχείρηση) 

- Σε περίπτωση νομικού προσώπου, καταστατικό και ΑΔΤ του νομίμου 

εκπροσώπου 

- Άδεια λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος 

- Τοπογραφικό 

 

- Για εναπόθεση – ενοικίαση θαλάσσιων μέσων αναψυχής 

- Αίτηση 

- Άδεια εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής βάσει του Γενικού 

Κανονισμού Λιμένα Αρ. 20 

- Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος 

- ΑΔΤ 

- Σε περίπτωση νομικού προσώπου, καταστατικό και ΑΔΤ του νομίμου 

εκπροσώπου 

- Τοπογραφικό 

 

- Για ανάπτυξη ομπρελών – ξαπλωστρών 

- Αίτηση 

- Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος 

- ΑΔΤ 

- Σε περίπτωση νομικού προσώπου, καταστατικό και ΑΔΤ του νομίμου 

εκπροσώπου 

- Τοπογραφικό 
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- Για τοποθέτηση ψυγείου ψαριών 

- Αίτηση 

- Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος 

- ΑΔΤ 

- Σε περίπτωση νομικού προσώπου, καταστατικό και ΑΔΤ του νομίμου 

εκπροσώπου 

- Τοπογραφικό 

 

- Για εγκατάσταση περιπτέρου 

- Αίτηση 

- Άδεια λειτουργίας από τον Δήμο Ηγουμενίτσας 

- Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος 

- ΑΔΤ 

- Σε περίπτωση νομικού προσώπου, καταστατικό και ΑΔΤ του νομίμου 

εκπροσώπου 

- Τοπογραφικό 

 

- Για εγκατάσταση και λειτουργία κινητής τροχήλατης καντίνας 

- Αίτηση :  χώρος, είδη και υπηρεσίες (αντικείμενο δραστηριότητας), μέσο 

και αρ. κυκλοφορίας οχήματος 

- Άδεια άσκησης επιτηδεύματος 

- Αποδεικτικό είσπραξης ΔΟΥ για καταβολή φόρου 

- Έναρξη επιτηδεύματος 

- Τρεις πρόσφατες φωτογραφίες 

- Απόσπασμα ποινικού μητρώου (όχι πέραν τριμήνου) 

- Πιστοποιητικό εισαγγελικής αρχής ότι δεν υπάρχει δίωξη (όχι πέραν του 

τριμήνου) 

- Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου   υγείας 

- Βεβαίωση υγειονομικής υπηρεσίας 

- Φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας οχήματος 

 

Σε περίπτωση αναπλήρωσης:  

α) προσωρινής : βεβαίωση δήμου που αποδεικνύει συγγένεια, 

β) μόνιμης: πλήρη στοιχεία και αναπληρωτή, ταυτότητα, ΑΦΜ 

 

Επισημαίνεται ότι όσοι έχουν ήδη προσκομίσει κάποια από τα ανωτέρω 

δικαιολογητικά και οι χώροι που αιτούνται  για το έτος 2022 παραμένουν οι ίδιοι 

με τις παραχωρήσεις που έχουν δοθεί για το έτος 2021, έχουν τη δυνατότητα να 

μην τα υποβάλουν εκ νέου. 

 

 

 


