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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Χαλκιδέων,
Έχοντας υπόψη :
α) την υπ’ αριθ. 162/2016  Α.Δ.Σ. περί  Περί εφαρμογής της υπ. αριθμ. ΔΔΠ0005159/586Β  
ΕΞ2015/7-4-2015 ΚΥΑ, (ΦΕΚ 578 τ. Β’ /09-04-2015), 
β) το άρθρο 72 παρ.1 περ.ε του Ν.3852/2010 «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»,
γ) τις διατάξεις των άρθρων 186 & 192 του Ν. 3463/2006 του Δημοτικού και Κοινοτικού 
Κώδικα (Δ.Κ.Κ.),
δ) τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) Περί καθορισμού οργάνων , 
της  διαδικασίας  και  των  όρων  διενέργειας  δημοπρασιών  δ΄  εκποίησιν  ή  εκμίσθωση 
πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων,
ε) το άρθρο 13 του Ν. 2971/01, «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις»,                    
στ) το άρθρο 56 του Ν.4384/2016 (Φ.Ε.Κ. 78/Α΄/26-4-2016), 
ζ)  την  ισχύ  της  αριθ.  ΔΔΠ0005159/586Β  ΕΞ  2015/7.4.2015  ΚΥΑ  των  Υπουργών 
Οικονομικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Απευθείας παραχώρηση, 
με  αντάλλαγμα,  του δικαιώματος  απλής χρήσης αιγιαλού,  παραλίας,  όχθης και  παρόχθιας 
ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(Ο.Τ.Α.)  Α΄  Βαθμού»  (Β΄  578),  όπως  τροποποιήθηκε  με  την  αρ.πρωτ. 
ΔΔΠ000856/728ΕΞ2015/08-05-2015 Κ.Υ.Α., η οποία παρατείνεται έως 30.4.2017,
ζ) την υπ’ αριθμ. 312/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,

Διακηρύττει ότι

Την Δευτέρα 13/6/2016  με ώρα έναρξης 09:00 π.μ. και ώρα λήξης 09:30 π.μ., θα 
γίνει  στο  2ο  Δημοτικό  Κατάστημα  (Ληλαντίων  &  Μεγασθένους,  Χαλκίδα),  φανερός 
πλειοδοτικός διαγωνισμός για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης  αιγιαλού, 
για  τοποθέτηση  θαλασσίων  μέσων  αναψυχής  (μη  μηχανοκίνητα),  40  τ.μ.  στις  
Αλυκές Δροσιάς της Δ.Ε. Ανθηδώνας.

Το κατώτατο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται στο ποσό των € 10,00€/ τ.μ. και 
σύμφωνα με τους όρους διακήρυξης της υπ’ αριθμ  312 /2016   Απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής. 

Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  λάβουν  πλήρες  τεύχος  της  διακήρυξης  στην 
ιστοσελίδα  του  Δήμου  (www  .  dimos  -  xalkideon  .  gr  ).  και  πληροφορίες στα  τηλέφωνα 
2221355139 (κα  Παπαλάμπρου Νικόλ )  (fax: 2221061075).

Σε περίπτωση μη προσέλευσης κανενός πλειοδότη ή ακύρωσης των πρακτικών του 
σχετικού διαγωνισμού αυτός θα επαναληφθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 των 
όρων διακήρυξης.

                                                                                Ο Δήμαρχος Χαλκιδέων

                   Χρήστος Παγώνης  
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