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ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Χανίων 16/07/2020
Ηµ/νία: 16/07/2020
Α. Π•τ@
ΩΦΥ11ψΜ ι/Γ∆ΑΠΚ/ΕΕΑ/ΓΚ/3 5 3 796/249 1 52/4867/300
Απάντηση στο έγγραφο: 32476
Ηµ/νία Έκδοσης 16/07/2020
∆ ήµος

Ατηση στο έγγραφο ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/ΕΕΑ/353796/249152/4867
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΠΙν
ΥΙΙΟΥΙΙΕΙΟ ΠΟΛΤΠΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΟΛΗΙg[νΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Γραφείο Εναλίων Αρχαιοτήτων Κρήτης

ΠΡΟΣ: ∆ήµο Χανίων

ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ: 1] cανθουδίδου & Χατζηδάκη 2
ΚΟΙΝ.: 1] ΥΠΠΟΑ-Γ∆ΑΠΚ-∆ΙΠΚΑ
71202, Ηράκλειο - Τ.Ο. ί 072
2] ΕΦΑ Χανίων
2] Ερεχθείου 59, 11742, Αθήνα
3] Κτηµατική Υπηρεσία Χανίων
ΓΙΛΗΡ/Ρ[ΕΣ: Θεοτόκης Θεοδούλου
ΤΗΛ. - FAX: 2810-228541
210-9235105/9235707
E-MAIL:
eea-geak@culture.gτ / υeπα
cu1tuτe.gr
ΘΕΜΑ:

«Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε ακτές του ∆ήµου Χανίων για
την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόµενους ή την αναψυχή του
κοινού»

ΣΧΕΤ: α] Το έγγραφο σας µε αρ. πρωτ. 32476/8-7-20
β] Το έγγραφο της ΕΦΑ Χανίων µε αρ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/ΕΦΑΧΑΠΠΚΑΜΙ 354641/
249742/3745/1156/15-7-20
Σε απάντηση του ά σχετικού εγγράφου σας, ως προς την παραχώρηση απλής χρήσης
αιγιαλού και παραλίας στις ακτές Αγ. Μαρίνας, Σταλού, Καλαµάκι, Αγ. Αποστόλων, ΑπτεραςΚλαδισού της ∆Ε Νέας Κυδωνίας, Κλαδισού και Ακτής Παπανικολή της ΠΕ Χανίων, Αγ.
Ονουφρίου, Καλαθά, Τερσανά, Σταυρού και δυτικά του Σταυρού, καθώς και Λουτρακίου της ΠΕ
Ακρωτηρίου, ως επίσης και τις παραλίες Καλάµι και Βλητές της ∆Ε Σούδας του ∆ήµου σας, για
την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόµενους ή την αναψυχή του κοινού, σας
πληροφορούµε ότι η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων δεν έχει κατ' αρχάς αντίρρηση για την
παραχώρηση των αιτούµενων περιοχών, σύµφωνα µε τους όρους που Θέτει η συναρµόδια
Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων µε το β" σχετικό έγγραφό της και εξαιρουµένων των επακριβώς
οριοθετηµένων τµηµάτων των αρχαιολογικών χώρων µνηµείων και ιστορικών τόπων που
περιλαµβάνονται στον κατάλογο της ΥΑ ΥΠΠΟΑΙ Γ∆ΑΠΚ/∆ΙΠΚΑΠΠΚΑΧΜΑΕ/202547/
138776/4298/23583-5-2020, η οποία αποτελεί το Παράρτηµα 1 της ΚΥΑ 47458 Ε= 2020
(ΦΕΚ 1864/6/15-5-200).
Η έγκριση της Υπηρεσία µας δίδεται υπό τους επιπλέον παρακάτω όρους.

Φ.194

1. Να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν
γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς» (ΦΕΚ 153/Α/28-6-2002).
2. Σε περίπτωση ανεύρεσης αρχαιοτήτων κατά τη διάρκεια των ως άνω δραστηριοτήτων, οι
υπεύθυνοι να ειδοποιήσουν άµεσα την Υπηρεσία µας ή τη συναρµόδια Εφορεία
Αρχαιοτήτων Χανίων, προκειµένου να προβούµε σε επιτόπια έρευνα και στις λοιπές
απαιτούµενες ενέργειες αρµοδιότητάς µας.
3. Να τηρηθούν οι διατάξεις της ΚΥΑ 47458 Ε= 2020 (ΦΕΚ1864/Β/15-5-200) ως προς τις
επιτρεπόµενες εγκαταστάσεις, τις επιτρεπόµενες δραστηριότητες, την ευπρέπεια του χώρου
και τα χρονικό διαστήµατα χρήσης.
4. Να εξασφαλισθεί η σύµφωνη γνώµη των λοιπών συναρµοδίων υπηρεσιών.
5. Μετά το πέρας της Θερινής περιόδου να αποκατασταθεί ο χώρος στην προτέρα µορφή.
Η ∆ιευθύντρια της Εφορείας
Παρή Καλαµαρά
Αρχαιολόγος µε Βαθµό Α"

Ακριβές Αντίγραφο
Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων
Σκούµπαφλον Πόπη

Φ.194

Α∆ΙΑΒΑΟΜΗΤΟ
ΠΡΟΣ : ∆ήµος Χανίων
∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τµήµα Μελετών
Γρηγορίου Ε 50 — Τ.Κ. 73135
ΚΟΙΝ : ΓΕΝ/Α2
— ∆∆ΜΝ
- Υπ. Οικονοµικών
Γενική Γραµµατεία ∆ηµόσιας Περιουσίας
Κτηµατική Υπηρεσία Χανίων
Αν. Παπανδρέου 65 — Τ.Κ. 73100

ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Τηλεφ. 2821082163
Φ. 114.2 / 3325 / 23202
Σ. 839
Σούδα, 29 Ιουλίου 2020

ΘΕΜΑ : Σύυcυωνη ννώυη νια παοαχώοησπ απλής χοήσης αινιαλού και
παραλίας στη χωρική αρυοδιότπτα του ∆ήυου Χανίων.
ΣΧΕΤ : α. Το µε Αριθ. Πρωτ. 32208//07-07-20 έγγραφό σας
β. ΚΥΑ 47458 Ε= 2020 (ΦΕΚ 1864/Β'/ 15-04-2020)
γ. Α.Ν. 376/36 της 14/18 ∆εκ 1936 (ΦΕΚ Α' 546)
δ. Α.Ν. 1731/39 άρθρο 46 παρ. 4.
ε. Π.∆.165/02 της 13-06-02 (ΦΕΚ 150 Α'/02) & Π.∆.44/18 ΦΕΚ 86Α' /18
στ. Α∆ Φ 114.2/3308/2019/Σ.263/10-05-19/ Ν Κ/∆∆
ζ. Α∆ Φ114.5/569/188794/Σ1670/23-7-2020 / ΓΕΝ/Α2—Ι /ΜΗ ΠΡΟΣ ΣΑΣ
1. Σε απάντηση σχετικού (α) εγγράφου σας µε το οποίο αιτείσθε παροχή
σύµφωνης γνώµης για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας
σε τµήµατα των ακτών του ∆ήµου Χανίων που εµπίπτουν στην Επιτηρούµενη
Ζώνη Ναυτικού Οχυρού Σούδας σχετικού (ε) :
α. Οπως αυτά αποτυπώνονται στα τοπογραφικά διαγράµµατα Μάίου
2016 Τεχνικής Υπηρεσίας ∆ήµου Χανίων µε αριθµό Τ14, Τ16, και Τ13 που µας
έχουν ήδη αποσταλεί σε προηγούµενων ετών αλληλογραφία περί του Θέµατος
και αφορούν τµήµατα των ακτών Καλαµίου (Τ14), Βλητέ (Τ16) και Λουτρακί ου
(Τ13) του ∆ήµου Χανίων και
β. Επιπλέον σε δύο τµήµατα των ακτών Καλαµίου και Βλητέ επιφάνειας
78 τ.µ. και 303,12τ.µ. όπως αυτά αποτυπώνονται στο τοπογραφικά ∆020 και
στο Απόσπασµα Ορθοφωτοχάρτη Πισσαδάκη, αντίστοιχα
για το χρονικό διάστηµα ισχύος σχετικού (β) ως στο άρθρο 6 αυτού ορίζεται
σας γνωρίζουµε ότι ο ∆ιοικητής Ναυστάθµου Κρήτης δεν έχει αντίρρηση
για την παραχώρηση του δικαιώµατος απλής χρήσης στις ανωτέρω περιοχές
αιγιαλού και παραλίας που εµπίπτουν στην Ε.Ζ. Ναυτικού Οχυρού Σούδας και
στον τοµέα αρµοδιότητάς του από άποψη µέτρων ασφαλείας, για το χρονικό
διάστηµα ισχύος σχετικού (β) ως στο άρθρο 6 αυτού ορίζεται, εφόσον
πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις :
α. Οι τρί τοι µε τους οποίους Θα συνάψει συµβάσεις η υπηρεσία σας, Θα
πρέπει να είναι Έλληνες, στα πλαίσια τήρησης προϋποθέσεων άρθρου 5
σχετικού (γ) και
β. Σε περί πτωση που προβλέπεται οποιαδήποτε εργασία δόµησης, Θα
αιτηθεί η γνώµη ∆ΝΚ στα πλαίσια σχετικού (δ).
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ΑΡΧιπλοtαΡΧος L ΣαΡΡηΥιάωης ΠΝ
∆ιοικητής ΝΚ
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Α∆ Φ.114.213348121 5901Σ.393128 ΑΠΡ 2021/∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ (2100)
Α∆ΙΑΒΑΟΜΗΤΟ
ΠΡΟΣ : ∆ήµος Χανίων
ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τµήµα Μελετών
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Γρηγορίου Ε' 50 - Τ.Κ. 73135
Τηλεφ. 2821082163
Φ. 114.2 / 3348 / 21590
ΚΟΙΝ : ΓΕΝ/Α2 (συνηµµένο το σχετ.(α))
Σ. 393
- ∆∆ΜΝ
Σούδα, 28 Απριλίου 2021
- Υπ. Οικονοµικών
Γενική Γραµµατεία ∆ηµόσιας Περιουσίας
Κτηµατική Υπηρεσία Χανίων
Αν. Παπανδρέου 65 - Τ.Κ. 73100
ΘΕΜΑ : Σύ υιοωνπ ννώυπ νια παοαχώαηση απλής χοήσης αινιαλού και παραλίας
ακτής του ∆ήυου Χανίων.
ΣΧΕΤ : α. Το µε Αριθ. Πρωτ. 18072//15-04-2021 έγγραφό σας
β. ΚΥΑ 47458 Ε= 2020 (ΦΕΚ 1864/Β'/ 15-04-2020)
γ. Α.Ν. 376/36 της 14/18 ∆εκ 1936 (ΦΕΚ Α' 546)
δ. Α.Ν. 1731/39 άρθρο 46 παρ. 4.
ε. Π.∆.165/02 της 13-06-02 (ΦΕΚ 150 Α'/02) & Π.∆.44/18 ΦΕΚ 86Α' /18
στ. Α∆ Φ 114.2/3325//23202/Σ839/29-07-20/Ν Κ/∆∆
L. Α∆ Φ114.5/569/188794/Σ1670/23-7-2020 / ΓΕΝ/Α2-Ι /ΜΗ ΠΡΟΣ ΣΑΣ
1. Σε απάντηση σχετικού (α) εγγράφου σας µε το οποίο αιτείσθε παροχή
σύµφωνης γνώµης για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε
τµήµα ακτής του ∆ήµου Χανίων που εµπίπτει στην Επιτηρούµενη Ζώνη Ναυτικού
Οχυρού Σούδας σχετικού (ε), όπως αυτό αποτυπώνεται στον συνηµµένο στο
έγγραφό σας ορθοφωτοχάρτη ΕΚΧΑ, στην Θέση Βλητέ Χανίων επιφάνειας
500,04τ.µ., για το χρονικό διάστηµα ισχύος σχετικού (β) ως στο άρθρο 6 αυτού
ορίζεται, σας γνωρίζουµε ότι, ο ∆ιοικητής Ναυστάθµου Κρήτης δεν έχει
αντίρρηση για την παραχώρηση του δικαιώµατος απλής χρήσης στο εν λόγω
τµήµα περιοχής αιγιαλού και παραλίας που εµπίπτει στην Ε.Ζ. Ναυτικού Οχυρού
Σούδας και στον τοµέα αρµοδιότητάς του από άποψη µέτρων ασφαλείας, για το
χρονικό διάστηµα ισχύος σχετικού (β) ως στο άρθρο 6 αυτού ορίζεται, εφόσον
πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις :
α. Οι τρίτοι µε τους οποίους Θα συνάψει συµβάσεις η υπηρεσία σας, θα
πρέπει να είναι Έλληνες, στα πλαίσια τήρησης προϋποθέσεων άρθρου 5 σχετικού
(γ) και
β. Σε περίπτωση που προβλέπεται οποιαδήποτε εργασία δόµησης, Θα
αιτηθεί η γνώµη ∆ΝΚ στα πλαίσια σχετικού (δ).
2. Το ΓΕΝ στο οποίο κοινοποιείται το παρόν, αιτείται λάβει γνώση ότι το εν
λόγω τµήµα περιοχής αιγιαλού και παραλίας στον Βλητέ Χανίων βρίσκεται
περίπου 60µ. δυτικά του τµήµατος ακτής Βλητέ (Τ16) παραγράφου 1.α. σχετικού
(στ) και 410µ. βόρεια του τµήµατος ακτής στο Βλητέ όπως αποτυπώνεται στο
Απόσπασµα Ορθοφωτοχάρτη Πισσαδάκη, παραγράφου 1.β. ιδίου σχετικού, µε το
οποίο έχει χορηγηθεί η έγκριση του ∆/ΝΚ για τα ως άνω τµήµατα. .
3. Χειριστής Θέµατος : ΜΠΥ Στ. Βουλγαράκη, Τµήµα Ασφαλείας, ΝΚ/∆∆ ,
τηλ. 28210-82163.
Ακριβές Αντίγραφο
Βουλγαράκη Στέλλα
ΜΠΥ Α' - Τοπ/φος Μηχ/κος Τ.Ε.

Αρχιπλοίαρχος Ι. Σαρρηγιάννης ΠΝ
∆ιοικητής ΝΚ
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