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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
H Δήμαρχος Χαλκιδέων

Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 Ν.
3852/2010),
2.

τις διατάξεις του άρθρου 192 παρ. 1 του ΔΚΚ,

3.

τις διατάξεις του Ν. 2971/2001 ( 285 A’) «Αιγιαλός , παραλία και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 13
και 15 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν ,

4.

την υπ αριθ. 47458 ΕΞ 15/5/2020 ΚΥΑ Εσωτερικών - Οικονομικών- Περιβάλλοντος και Ενέργειας ¨(ΦΕΚ 1864 τ. Β΄/15-052020) (ΑΔΑ:6Η1ΖΗ-ΙΕΣ) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας
για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου

στοιχείου θάλασσας,

λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 56468 ΕΞ 2020/ 05-062020 (Β’ 2198) κ.υ.α. και ισχύει μέχρι και την 31-12-2022,
5.

το υπ αριθμ. Πρωτ.: 35007/20-05-2020 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Εύβοιας,

6.

την υπ’ αριθμ. 16111/24-6-2020 e-mail για την σύμφωνη γνώμη της Κτηματικής Υπηρεσίας Εύβοιας,

7.

την υπ αριθ. 135/2020 απόφαση (απόσπασμα του με αριθμ. 12924/26-5-20 πρακτικού συνεδρίασης) της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων,

8.

Το αριθμ. 37398 ΑΠΑ 2020 / 28-05-2020 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Εύβοιας, περί έγκρισης ανταλλάγματος
παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας στις περιοχές χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Χαλκιδέων,

9.

Την υπ αριθ. 100 από 1-7-2020 με ΑΔΑ (με ΑΔΑ ΨΥΘΥΩΗΑ-Χ8Ε) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία
εγκρίθηκε η εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού και παραλίας σε διάφορες θέσεις

του Δήμου μας και παραπέμπεται στην

Οικονομική Επιτροπή για τον καθορισμό των όρων σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010,
10. την υπ αριθ. 198/2020 (με ΑΔΑ 6Ο5ΘΩΗΑ-6ΟΙ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι
της δημοπρασίας,
11. Το αριθμ.πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΕΥΒ/ΤΠΚΑΜ/325455/229281/5022/1209/26-6-2020 ( 17061/1-7-2020 εισερχόμενο)
έγγραφο της Εφορείας Αρχαιτήτων Ευβοίας, το οποίο βεβαιώνει για όλες τις υπό δημοπράτηση θέσεις ότι δεν βρίσκονται
εντός αρχαιολογικού χώρου.
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Διακηρύττει ότι
Την Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020 και ώρα 10.00-12.00 π.μ. θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα
(Ληλαντίων & Μεγασθένους) στην αίθουσα του 5ου ορόφου, φανερός πλειοδοτικός διαγωνισμός για την
«Εφαρμογή της υπ. αριθμ. ΚΥΑ47458ΕΞ2020 /15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β')
Καθορισμός

όρων,

προϋποθέσεων,

τεχνικών

θεμάτων,

αναγκαίων

λεπτομερειών

και

διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας
ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών».
Το κατώτατο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται σύμφωνα με τους όρους διακήρυξης της υπ’ αριθμ.
198/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ 6Ο5ΘΩΗΑ-6ΟΙ).
Σε περίπτωση μη προσέλευσης κανενός πλειοδότη ή ακύρωσης των πρακτικών της σχετικής
δημοπρασίας, αυτή επαναλαμβάνεται την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020 με τους ίδιους όρους.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πλήρες τεύχος της διακήρυξης από το αρμόδιο Τμήμα της
Δ/νσης Προσόδων του Δήμου Χαλκιδέων, προσερχόμενοι κατά της εργάσιμες ημέρες και ώρες στο
Δημοτικό Κατάστημα (Ληλαντίων & Μεγασθένους, 2ο όροφο).

Η Δήμαρχος Χαλκιδέων

Ελένη Σ. Βάκα
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