
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Ζευγολατιό  19.05.2020.- 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ 
 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ  

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ  ΒΔΛΟΤ ΒΟΥΑ 

προθεηκέλοσ λα θαηαρηηζζεί κεηρώο ηδηοθηεηώλ οτεκάηωλ θαη κεταλεκάηωλ έργοσ, ποσ ζα επεκβαίλοσλ 

γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθηωλ αλαγθώλ από πιεκκύρες, τηολοπηώζεης- παγεηό, θαηοιηζζήζεης, πσρθαγηές 

θαη ιοηπές θαηαζηροθές, ζηελ περηοτή εσζύλες ηοσ Γήκοσ Βέιοσ- Βότας γηα ηο τροληθό δηάζηεκα έως 

31/12/2021, κε ηε δηάζεζε οτεκάηωλ, κεταλεκάηωλ έργοσ θαη προζωπηθού όηαλ ασηό απαηηεζεί, 

ΚΑΛΔΙ 

Όζοσς επηζσκούλ λα σποβάιιοσλ κε οποηοδήποηε ηρόπο ζηελ Οηθολοκηθή Δπηηροπή ηοσ Γήκοσ Βέιοσ 

Βότας ζηο Εεσγοιαηηό Κορηλζίας (Σπύροσ Κοθθώλε 2, T.K. 200 01, ηειέθωλο: 2741360526, 

fax.:2741052303), αίηεζε ζσκκεηοτής κέτρη θαη ηελ 25/05/2020, ζηελ οποία ζα αλαθέρεηαη ε πιήρες 

επωλσκία, έδρα, ηατσδροκηθή δηεύζσλζε, ηειέθωλο (θηλεηό θαη ζηαζερό), e mail θαη fax. 

καδί κε ηελ αίηεζε πρέπεη λα σποβάιιοσλ: 

1. Υπεύζσλε δήιωζε ηοσ άρζροσ 8, παρ. 1 ηοσ Ν. 1599/86 ζηελ οποία ζα δειώλοσλ όηη αποδέτοληαη όιοσς 

ηοσς όροσς ηες κε Αρηζκ. Πρωη. 1340/14.02.2018 (ΑΓΑ:6ΟΕΒΩ9Π-ΦΨΤ) πρόζθιεζες εθδήιωζες 

ελδηαθέροληος, γηα ηελ θαηάρηηζε Μεηρώοσ Ηδηοθηεηώλ ζηελ περηοτή εσζύλες ηοσ Γήκοσ Βέιοσ- Βότας 

γηα ηο τροληθό δηάζηεκα έως 31/05/2020 όπως ασηοί περηγράθοληαη ζε ασηή θαη όπως εγθρίζεθαλ κε ηελ 

σπ' αρηζκ 73/2020 (ΑΓΑ:ΩΜ6ΚΩ9Π-82Σ) Απόθαζε ηες Οηθολοκηθής Δπηηροπής. 

2. Υπεύζσλε δήιωζε ηοσ άρζροσ 8, παρ. 1 ηοσ Ν. 1599/86, ζηελ οποία ζα δειώλοσλ αλαισηηθά ηα 

οτήκαηα θαη κεταλήκαηα ποσ κπορούλ λα δηαζέζοσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθηωλ αλαγθώλ (είδος, 

πιήζος, άδεηα θσθιοθορίας, πηλαθίδες θσθιοθορίας, τώροσς ζηάζκεσζής ηοσς). 

3. Τα λοκηκοποηεηηθά έγγραθα ηωλ οτεκάηωλ θαη κεταλεκάηωλ έργοσ ποσ θαηέτοσλ θαη ηωλ τεηρηζηώλ 

ασηώλ (άδεηες θσθιοθορίας, αζθαιηζηήρηα ζσκβόιαηα, πηζηοποηεηηθό ΚΤΔΟ, άδεηα τεηρηζηού 

κεταλήκαηος έργοσ). 

Οη ηδηοθηήηες (εηαηρείες - θσζηθά πρόζωπα) ποσ ζα αληαποθρηζούλ ζηελ παρούζα πρόζθιεζε εθδήιωζε 

ελδηαθέροληος, εθόζολ πιερούλ ηης αλωηέρω προϋποζέζεης, ηίζεληαη άκεζα ζηε δηάζεζε ηοσ Γήκοσ Βέιοσ 

- Βότας. 

Ζ σποβοιή αίηεζες ζσκκεηοτής οσδεκία δέζκεσζε δεκηοσργεί ζηελ Υπερεζία. 

Ζ πρόζθιεζε βρίζθεηαη αλαρηεκέλε ζηελ επίζεκε ηζηοζειίδα ηοσ Γήκοσ ζηε Γηεύζσλζε 

http://www.velo-vocha.gr. 

 

Ο Γήμαρτος Βέλοσ- Βότας 

Αννίβας Παπακσριάκος 
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