Δρέτρια: 1/4/2021
Αριθ. πρωτ. : 2994

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΔΤΒΟΙΑ
ΓΗΜΟ ΔΡΔΣΡΙΑ
ΓΙΔΤΘΗΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ

ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
Πληροφορίες : E. Aντωναρόποσλος
Τατ.Δ/νση: Εσδήμοσ Κραταιμένοσς

Τατ. Κωδ.: 340 08
ΤΗΛ:. 22293-50110
EMAIL: e.antonaropoulos@0674.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΠΑΡΑΥΩΡΗΗ ΑΠΛΗ ΥΡΗΗ
ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΤ ΥΩΡΟΤ ΑΙΓΙΑΛΟΤ - ΠΑΡΑΛΙΑ
Ε ΟΜΟΡΕ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΙ
Με ηελ αξηζκ. 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 Κ.Τ.Α ηωλ Τπνπξγώλ
Οηθνλνκηθώλ-Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο - Δζωηεξηθώλ (ΦΔΚ 1864/η.β/15-5-2020),
όπωο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο αξηζκ.56468 ΔΞ 2020/05-06-2020 Κ.Τ.Α. (Β' 2198),
αξηζκ. 66404 ΔΞ 2020/29-06-2020 (Β' 2697) θαη αξηζκ.77616 ΔΞ 2020/21-07-2020
Κ.Τ.Α. ( Β' 3072) παξαρωξείηαη απεπζείαο θαη κε αληάιιαγκα ζηνπο ΟΣΑ Α΄ Βαζκνύ
ηεο ρώξαο ην δηθαίωκα παξαρώξεζεο απιήο ρξήζεο αηγηαινύ, παξαιίαο, όρζεο θαη
παξόρζηαο δώλεο πδάηηλνπ ζηνηρείνπ ζάιαζζαο, ιηκλνζάιαζζαο, κεγάιωλ ιηκλώλ
θαη πιεύζηκωλ πνηακώλ.
Οη ηδηοθηήηες ηφλ όκορφλ προς ηελ παραιία αηγηαιό επητεηρήζεφλ,
όπφς ασηή λοείηαη ζηελ αρηζκ. 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 Κ.Τ.Α, έτοσλ ηο
δηθαίφκα τρήζες ηοσ θοηλότρεζηοσ τώροσ έκπροζζελ ηφλ θαηαζηεκάηφλ
ηοσς, άλεσ δεκοπραζίας.
Η αλωηέξω παξαρώξεζε ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξωζεί από ηνλ Γήκν, έφς
30/4/2021, ζύκθωλα κε ηελ αλωηέξω ΚΤΑ.
Καηόπηλ ηωλ αλωηέξω θαινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη λα σποβάιοσλ αίηεζε
καδί κε ηα απαηηούκελα δηθαηοιογεηηθά (όπωο αλαθέξνληαη ζην Παράρηεκα πνπ
αθνινπζεί) ζηνλ Πξωηόθνιιν ηνπ Γήκνπ Δξέηξηαο (Γ/λζε: Δπδήκνπ Κξαηαηκέλνπο,
ώξεο 9:00-14:00) ηο αργόηερο έφς θαη 19/4/2021, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξωζνύλ
έγθαηξα νη δηαδηθαζίεο ππνγξαθήο ζύκβαζεο.
Από 1/5/2021 νη κηζζώζεηο παξαρώξεζεο ζα δηελεξγνύληαη αποθιεηζηηθά
από ηελ Κηεκαηηθή Τπερεζία Εσβοίας
Η δηαρείξηζε ηνπ αηγηαινύ θαη παξαιίαο ζα γίλεη κε ηνπο όξνπο θαη ηηο
πξνϋπνζέζεηο ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν.2971/2001, όπωο ηζρύεη θαη ηεο
αξ. 47458 ΔΞ 2020/15-05-2020 Κ.Τ.Α, όπωο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη.
Σέινο ζαο ελεκεξώλνπκε όηη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άρζροσ 13 ηοσ Ν.4787/263-2021 (ΦΔΚ 44/η.Α/26-3-2021) αποθιεηζηηθά γηα ηο έηος 2021, ιόγφ παλδεκίας
ηο ύυος ηοσ θαηαβαιιόκελοσ αληαιιάγκαηος θαζορίδεηαη ζε ποζοζηό 60 %
ηοσ σποιογηζζέληος αληαιιάγκαηος, ζύκθωλα κε ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ αξ.7 ηεο
αξ. 47458 ΔΞ 2020/15-05-2020 Κ.Τ.Α.
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