
ΑΔΑ: ΦΧΑΝΟΡΕ4-9ΦΙ 

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Ληκεληθνύ Σακείνπ Ν. Υαλίσλ δηαθεξύηηεη όηη εθηίζεηαη ζε 

πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία, κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο ε παξαρώξεζε ρξήζεο θαη 

εθκεηάιιεπζεο ησλ παξαθάησ ρώξσλ πνπ βξίζθνληαη ζηε ρεξζαία ιηκεληθή δώλε 

Μαξαζίνπ Αθξσηεξίνπ, γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαη εθκεηάιιεπζε νκπξεινθαζηζκάησλ 

θαη ζαιαζζίσλ κε κεραλνθίλεησλ κέζσλ αλαςπρήο, ζύκθσλα κε ην ζπλεκκέλν 

ζθαξίθεκα, σο εμήο: 

 

Υώξνο 
Έθηαζε ζε 

ηεηξ. κέηξα 

Αξηζκόο ζεη 

νκπξεινθαζηζκάηωλ 

(1 νκπξέια κε 

ηξαπεδάθη θαη 2 

μαπιώζηξεο) 

Πεξηγξαθή-Θέζε 

Α2 418,5 
72 

Αλαηνιηθά ηεο ζέζεο 

νκπξεινθαζηζκάησλ ΠΒΚ 

A3 300,00 
50 

Μεηαμύ Α2 θαη δπηηθήο 

πιεπξάο πξνβιήηαο 

B1 200,00 33 Αλαηνιηθά ηεο πξνβιήηαο 

Β2 32,00 
- 

Αλαηνιηθά ηεο πξνβιήηαο 

ζηελ αλαηνιηθή ηεο άθξε 

ΓΙ 199,5 35 Πεξηνρή Λπκλσλάξη 

ΑΡΘΡΟ Ιν: 

Η δεκνπξαζία ζα γίλεη ζηα γξαθεία ηνπ Ληκ. Σακείνπ Ν. Υαλίσλ (Πεξίδνπ 24, 

Υαληά) ζε εκεξνκελία πνπ ζα νξηζζεί ζηελ πεξηιεπηηθή δηαθήξπμε θαη ελώπηνλ 

Δπηηξνπήο πνπ έρεη ζπζηαζεί γηα ην ζθνπό απηό. Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 715/79, θαη ζηε ζπλέρεηα ζα ηζρύζνπλ νη 

δηαηάμεηο ηνπ Ν.2971/01 θαη 3153/03, πνπ αθνξνύλ ηηο παξαρσξήζεηο ζηνπο 

ρεξζαίνπο ρώξνπο δώλεο ιηκέλα. 

ΑΡΘΡΟ 2ν: 

Η δηάξθεηα ηεο παξαρώξεζεο ρξήζεο ηνπ δηθαηώκαηνο εθκεηάιιεπζεο ησλ 

παξαπάλσ ρώξσλ, νξίδεηαη κέρξη 31-12-2016. 

ΑΡΘΡΟ 3ν: 
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ΑΡΘΡΟ 4ν: 

Οη ελ ιόγσ ρώξνη Α2,Α3,Β1 θαη ΓΙ πξέπεη λα ιεηηνπξγήζνπλ απνθιεηζηηθά ζαλ 

ρώξνη γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαη εθκεηάιιεπζε νκπξεινθαζηζκάησλ ελώ ν Β2 σο 

ρώξνο γηα ηνπνζέηεζε θαη εθκεηάιιεπζε ζαιαζζίσλ κε κεραλνθίλεησλ κέζσλ 

αλαςπρήο, απαγνξεπνκέλεο πάζεο άιιεο ιεηηνπξγίαο. 

ΑΡΘΡΟ 5ν: 

Κάζε πξνζθνξά ζπλνδεύεηαη ππνρξεσηηθά από: 

1) Γξακκάηην παξαθαηαζήθεο ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ ή 

εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο κε πνζό ίζν πξνο ην 1/12 ηνπ 

πξνηεηλόκελνπ ειάρηζηνπ εηήζηνπ αλά ηεηξαγσληθό κέηξν νξίνπ αληαιιάγκαηνο 

επί ηα ηεηξαγσληθά, σο εγγύεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγ/ζκό, (ηεο πξνο 

εγγπνδνζίαο ππνρξεώζεσο απαιιάζζνληαη ην Γεκόζην, ηα ΝΠΓΓ θαη νη 

ΟΣΑ).Γειαδή, ην πνζό ηεο εγγύεζεο δηακνξθώλεηαη σο εμήο αλά ρώξν: 

Υώξνο Έθηαζε ζε 

η.κ. 

1/12 Δηήζηαο ειαρ. ηηκήο / 

ηκ 

Πνζό εγγύεζεο ζε € 

Α2 418,5 4,17 1.745,14 

A3 300,00 4,17 1.251,00 

Β1 200,00 4,17 834,00 

Β2 32,00 3,33 106,56 

Γ1 199,5 2,92 582,54 

2) Πηζηνπνηεηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο 

3)  Πηζηνπνηεηηθό αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο (π.ρ. ΟΑΔΔ, ΟΓΑ θ.ι.π.) θαη ζε 

πεξίπησζε απαζρόιεζεο πξνζσπηθνύ πξνζθνκίδεηαη ππνρξεσηηθά θαη αζθαιηζηηθή 

ελεκεξόηεηα από ην ΙΚΑ, άιισο ζε πεξίπησζε κε απαζρόιεζεο πξνζσπηθνύ ζα 

θαηαηίζεηαη αληίζηνηρε ππεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 όηη δελ απαζρνιεί 

πξνζσπηθό. Όιεο νη αζθαιηζηηθέο ελεκεξόηεηεο ζα πξέπεη λα ηζρύνπλ ηελ εκέξα ηνπ 

δηαγσληζκνύ. 

4) Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ. 

5) Βεβαίσζε κε νθεηιήο πξνο ην Λ.Σ.Ν.Υ. (ζα ρνξεγείηαη από ην αξκόδην ηκήκα ηεο 

Τπεξεζίαο ηνπ Λ.Σ.Ν.Υ.). 

Ωο πξώηε πξνζθνξά νξίδεηαη ην πνζό ησλ: 

Υώξνο Σηκή ζε € αλά ηεηξαγσληθό / έηνο 

Α2 50,00 

A3 50,00 

Β1 50,00 

Β2 40,00 

Γ1 35,00 
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6) Αλ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκό άιινπ, νθείιεη λα ην δειώζεη ζηελ 

Δπηηξνπή θαη λα πξνζθνκίζεη ην λόκηκν πιεξεμνύζην. 

ΑΡΘΡΟ 6ν: 

ηελ πξνζθνξά ζα αλαγξάθεηαη: α) όηη ν ζπκκεηέρσλ έιαβε γλώζε ησλ όξσλ ηεο 

δηαθεξύμεσο, θαη ηδίσο ηνπ άξζξνπ 23 ηεο παξνύζεο, ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη 

πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα, β) όηη εμέηαζε επί ηόπνπ ηνλ ρώξν θαη ηηο ηνπηθέο 

ζπλζήθεο θαη γεληθά ηελ θαηάζηαζή ηνπ, γ) ην εηήζην αληάιιαγκα πνπ πξνζθέξεη ζε 

επξώ, δ) θάζε άιιν ζηνηρείν απνδεηθλπόκελν πνπ ζα επεξεάζεη ζεηηθά ηελ θξίζε ηεο 

επηηξνπήο. 

ΑΡΘΡΟ 7ν: 

Η Ληκεληθή Δπηηξνπή κε απόθαζή ηεο θαηαθπξώλεη ην απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο 

θαη αλαθεξύζζεη ηνπο πιεηνδόηεο αθνύ ζπλεθηηκεζνύλ ηα πξνζθεξόκελα 

αληαιιάγκαηα κε ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ άξζξνπ 5 θαη 6. ηελ απόθαζε απηή ε 

Ληκεληθή Δπηηξνπή θαη' απόιπηε θξίζε εγθξίλεη θαη' αξρήλ ή αθπξώλεη θάζε 

πιεηνδόηε ρσξίο εθ ηνύηνπ απηόο λα απνθηά γηα νπνηνδήπνηε ιόγν δηθαίσκα 

απνδεκηώζεσο θαηά ηνπ Λ.Σ.Ν.Υ. ηελ ίδηα απόθαζε ε Λ.Δ. εγθξίλεη ηηο 

παξαρσξήζεηο ρξήζεο ρώξσλ ζηνπο πιεηνδόηεο κε ηνπο αλαιπηηθνύο όξνπο ησλ 

παξαρσξήζεσλ. 

ΑΡΘΡΟ 8ν: 
Δθόζνλ ε παξαπάλσ απόθαζε ηεο Ληκεληθήο Δπηηξνπήο εγθξηζεί από ηελ 

Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Κξήηεο, θάζε πιεηνδόηεο πξνθεηκέλνπ λα ηνπ ρνξεγεζεί ε 

άδεηα ρξήζεο ηνπ ρώξνπ θαιείηαη εληόο δεθαπέληε (15) εκεξώλ : 

α) λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε έλαξμεο δξαζηεξηόηεηαο ζηελ εθνξία θαζώο θαη ηηο 

πξνβιεπόκελεο εθ ηνπ λόκνπ άδεηεο θαη εγθξίζεηο πνπ απαηηνύληαη γηα ηε 

δξαζηεξηόηεηα ηνπ επί ηνπ παξαρσξνύκελνπ ρώξνπ. Οη άδεηεο θαη εγθξίζεηο απηέο ζα 

πξέπεη λα δηαηεξνύληαη ζε ηζρύ θαζ' όιε ηελ δηάξθεηα ηεο παξαρώξεζεο. 

β) λα εμνθιήζεη ζην Λ.Σ.Ν.Υ. ην πνζό ηνπ εηεζίνπ αληαιιάγκαηνο ρξήζεο ηνπ πξνο 

παξαρώξεζε ρώξνπ γηα ην 2015, ην νπνίν επηβαξύλεηαη κε ην λόκηκν ραξηόζεκν 

3.6%. 

γ) λα έρεη ηνπνζεηήζεη ηελ πηλαθίδα ζύκθσλα κε ην άξζξν 18 ηεο παξνύζεο  

Μόλν κεηά ηελ εθπιήξσζε ησλ παξαπάλσ πξνϋπνζέζεσλ ζα νινθιεξώλεηαη ε 

δηαδηθαζία ηεο παξαρώξεζεο θαη ζα ρνξεγείηαη από ην Ληκεληθό Σακείν Ν. Υαλίσλ ε 

άδεηα ρξήζεο ηνπ ρώξνπ γηα ην 2015 ζηνλ πιεηνδόηε γηα ηελ ηνπνζέηεζε 

νκπξεινθαζηζκάησλ ή ζαιαζζίσλ κε κεραλνθίλεησλ κέζσλ αλαςπρήο. 

Γηεπθξηλίδεηαη όηη γηα ην έηνο 2016 θάζε πιεηνδόηεο πξέπεη λα εμνθιήζεη ζην 

Λ.Σ.Ν.Υ. κέρξη 15/5/2016 ην πνζό ηνπ εηεζίνπ αληαιιάγκαηνο ρξήζεο ηνπ πξνο 

παξαρώξεζε ρώξνπ γηα ην 2016, ην νπνίν ζα είλαη πξνζαπμεκέλν θαηά 5% ζε ζρέζε 

κε ην αληάιιαγκα ηνπ 2015 θαη ην νπνίν επηβαξύλεηαη κε ην λόκηκν ραξηόζεκν 

3,6%, πξνθεηκέλνπ λα ηνπ ρνξεγεζεί ε άδεηα ρξήζεο ηνπ ρώξνπ γηα ην 2016 γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε νκπξεινθαζηζκάησλ ή ζαιαζζίσλ κε κεραλνθίλεησλ κέζσλ αλαςπρήο. 

ΑΡΘΡΟ 9ν: 

Αλ απηόο πνπ ζα αλαδεηρζεί πιεηνδόηεο δελ πξνζέιζεη εληόο δεθαπέληε (15) εκεξώλ 

από ηελ έγγξαθε θιήζε ηνπ από ην Λ.Σ.Ν.Υ. λα πξνζθνκίζεη ηα αλαθεξόκελα ζην 

άξζξν 8 α) θαη λα εμνθιήζεη ην πνζό ηνπ εηεζίνπ αληαιιάγκαηνο ρξήζεο ηνπ πξνο 

παξαρώξεζε ρώξνπ γηα ην 2015 θεξύζζεηαη έθπησηνο, ε δε θαηαηεζεηκέλε ππ' απηνύ 

εγγύεζε θαηαπίπηεη ρσξίο θακηά άιιε δηαηύπσζε ππέξ ηνπ Λ.Σ.Ν.Υ. θαη πιεηνδόηεο 

αλαδεηθλύεηαη ν ακέζσο επόκελνο ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην Π.Γ. 715/1979. 
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ΑΡΘΡΟ 10ν: 

Οη παξαρσξνύκελνη ρώξνη ζα νξηνζεηεζνύλ από ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Λ.Σ.Ν.Υ. 

κε όπνην ηξόπν θξίλεη θαηάιιειν ώζηε λα κπνξνύλ λα αζηπλνκεπζνύλ από ην 

Ληκεληθό ώκα. Η δηαηήξεζε ηεο νξηνζέηεζεο απηήο ζε θαιή θαηάζηαζε είλαη 

απνθιεηζηηθή επζύλε ηνπ πιεηνδόηε. 

Οη πιεηνδόηεο απαγνξεύεηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ρώξν κεγαιύηεξεο έθηαζεο από 

ηνλ παξαρσξνύκελν ή γηα ζθνπό δηαθνξεηηθό από απηόλ γηα ηνλ νπνίν ηνπο 

παξαρσξήζεθε. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα ππνζηνύλ ηηο πνηληθέο ή δηνηθεηηθέο 

ζπλέπεηεο πνπ επέξρνληαη ιόγσ κε ηήξεζεο ησλ βαζηθώλ όξσλ ηεο παξαρώξεζεο θαη 

ζα επηβάιινληαη ηα λόκηκα πξόζηηκα από ηελ Ληκεληθή Αξρή. 

ΑΡΘΡΟ 11ν: 

Παξαρώξεζε ζε ηξίηνπο ηνπ ελ ιόγσ ρώξνπ, ή δηθαησκάησλ από ηε ρξήζε ηνπ ελ 

ιόγσ ρώξνπ δελ επηηξέπεηαη ζε θακία πεξίπησζε. Η παξάβαζε ηνπ όξνπ απηνύ 

απνηειεί ιόγν αλάθιεζεο ηεο παξαρώξεζεο. 

ΑΡΘΡΟ 12ν: 

Αλ ε παξαρώξεζε έγηλε ζε πεξηζζόηεξνπο από έλα, είλαη ππόρξενη γηα ηελ πιεξσκή 

ηνπ αληαιιάγκαηνο αιιειεγγύσο θαη ζε νιόθιεξν ν θαζέλαο ηνπο, ην ίδην δε ηζρύεη 

θαη γηα ηελ εθπιήξσζε θάζε άιιεο ππνρξέσζήο ηνπο. 

ΑΡΘΡΟ 13ν: 

Οη πιεηνδόηεο ππνρξενύληαη λα δηαηεξνύλ θαζαξό θαη ζε θαιή θαηάζηαζε ην ρώξν 

θαη λα ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο ππνδείμεηο ηεο νηθείαο Ληκεληθήο Αξρήο, θαζώο θαη λα 

ιακβάλνπλ όια ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ απνθπγή ξύπαλζεο ηεο ζάιαζζαο 

ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Τπνρξενύληαη επίζεο λα πξνζηαηεύνπλ ην ρώξν 

θαηά πάζεο θαηαπαηήζεσο κε θάζε λόκηκν ηξόπν, άιισο επζύλνληαη ζε απνδεκίσζε. 

Γηα θάζε επέκβαζε ή θαηαζθεπή ζηνλ παξαρσξνύκελν ρώξν απαηηείηαη έγγξαθε 

άδεηα από ην Λ.Σ.Ν.Υ. αξκνδίσο εγθεθξηκέλεο. 

ΑΡΘΡΟ 14ν: 

Οη πιεηνδόηεο ζα ιεηηνπξγήζνπλ ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο Αγνξαλνκηθέο, 

Ληκεληθέο, Σνπξηζηηθέο θαη ινηπέο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία δηαηάμεηο, ε παξάβαζε 

ησλ νπνίσλ ζπλεπάγεηαη εθηόο ηεο πνηληθήο δίσμεο θαη ηελ αθύξσζε ησλ 

παξαρσξήζεσλ. 

ΑΡΘΡΟ 15ν: 

Οη πιεηνδόηεο ζα είλαη ππεύζπλνη γηα ηελ ιήςε ησλ απαηηνύκελσλ κέηξσλ αζθάιεηαο 

ηόζν ησλ ρξεζηώλ ηνπ ρώξνπ όζν θαη θάζε εξγαδνκέλνπ ζε απηόλ ή δηεξρόκελνπ από 

απηόλ. 

ΑΡΘΡΟ 16ν: 

Σν Ληκεληθό Σακείν Ν. Υαλίσλ δελ ππνρξενύηαη ζηελ εγθαηάζηαζε απηνύ ζηνλ νπνίν 

ζα γίλεη ε παξαρώξεζε. 

ΑΡΘΡΟ 17ν: 

Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ινπνκέλσλ νξίδεηαη κέγηζην εκεξήζην αληίηηκν γηα θάζε 

ρξήζε ελόο ζεη νκπξεινθαζηζκάησλ (1 νκπξέια κε ηξαπεδάθη θαη 2 μαπιώζηξεο) ηα 

6 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 

ΑΡΘΡΟ 18ν: 

Ο πξνο νλ ε παξαρώξεζε ππνρξενύηαη ζηελ θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε κε ίδηα 

έμνδα πηλαθίδαο ζπγθεθξηκέλσλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ όπσο απηέο ζα θαζνξηζηνύλ 

από ην ΛΣΝΥ όπνπ ζα αλαγξάθνληαη ζηελ Διιεληθή θαη Αγγιηθή γιώζζα: ην 
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νλνκαηεπώλπκν, ην ΑΦΜ θαη ηειέθσλν επηθνηλσλίαο ηνπ πξνο νλ ε παξαρώξεζε, ηα 

η.κ. ηνπ παξαρσξνύκελνπ ρώξνπ, ν κέγηζηνο επηηξεπόκελνο αξηζκόο ζεη 

νκπξεινθαζηζκάησλ, ην κέγηζην εκεξήζην αληίηηκν γηα θάζε ρξήζε ελόο ζεη 

νκπξεινθαζηζκάησλ θαη ηειέθσλν ηεο Ληκεληθήο Αξρήο. 

ΑΡΘΡΟ 19ν: 

Από ηελ θαηαθύξσζε ηεο παξαρώξεζεο θαη εθεμήο απηόο πνπ ζα ηνπ γίλεη ε 

παξαρώξεζε δελ δηθαηνύηαη ζε κείσζε ηνπ αληαιιάγκαηνο πνπ πξνζέθεξε. 

ΑΡΘΡΟ 20ν: 

Γηεπθξηλίδεηαη όηη νη ρώξνη εληόο ρεξζαίσλ δσλώλ είλαη θνηλόρξεζηα δεκόζηα 

θηήκαηα αθόκα θαη γηα ην δηάζηεκα πνπ ε ρξήζε ηνπο παξαρσξείηαη ζε ηδηώηεο. 

ΑΡΘΡΟ 21ν: 

Σν Λ.Σ.Ν.Υ. δηαηεξεί ην δηθαίσκα ιύζεο κνλνκεξώο ηεο πξάμεο παξαρώξεζεο 

ρξήζεο ηνπ ρώξνπ όηαλ απνθαζηζζεί από ην Λ.Σ.Ν.Υ. ε θαηαζθεπή ιηκεληθώλ ή 

άιισλ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ή εμππεξεηνύλησλ ηελ θνηλή ρξήζε έξγσλ ζηνλ 

παξαρσξεκέλν ρώξν, ή αιιαγή ρξήζεο απηνύ, ή αλ δεηεζεί εθθέλσζε ηνπ ρώξνπ γηα 

ιηκεληθό ή δεκόζην ζθνπό θαη ζα πξέπεη ν πξνο νλ ε παξαρώξεζε λα εγθαηαιείςεη ηε 

ρξήζε ηνπ ρώξνπ ζε ηαθηή από ηελ Ληκεληθή Δπηηξνπή πξνζεζκία, ρσξίο θακία 

αμίσζε γηα απνδεκίσζε. 

ΑΡΘΡΟ 22ν: 

Απηόο πνπ ζα ηνπ γίλεη ε παξαρώξεζε δελ δύλαηαη λα αμηώζεη θακηά απνδεκίσζε 

από ηε κνλνκεξή ιύζε ηεο πξάμεο παξαρώξεζεο, δηθαηνύκελνο κόλν ζηελ απαιιαγή 

ηνπ κε δεδνπιεπκέλνπ αληαιιάγκαηνο. 

ΑΡΘΡΟ 23ν: 

Γηεπθξηλίδεηαη όηη νη ελ ιόγσ παξαρσξήζεηο ζα είλαη εθηειεζηέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο 

θαη δελ ζα κεηαβάιινληαη ζε ζπκβάζεηο κίζζσζεο, νύηε ζα έρνπλ εθαξκνγή νη 

δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 34/95 (πεξί θσδ/ζεο δηαηάμεσλ λόκσλ πεξί εκπνξηθώλ 

κηζζώζεσλ), ζηηο νπνίεο άιισζηε δελ εκπίπηνπλ νη ρώξνη εληόο πεξηνρώλ ιηκέλσλ. 

πλεπώο, ζα εθηειεζηνύλ ππό ηελ αίξεζε εγθξίζεσο ηνπο από ηελ Απνθεληξσκέλε 

Γηνίθεζε Κξήηεο. 

ΑΡΘΡΟ 24ν: 

Κξίλεηαη απαξαίηεηε ε ζπλεξγαζία ηεο Τπεξεζίαο καο κε ην Ληκεληθό ώκα ώζηε λα 

αζηπλνκεπζνύλ νη ελ ιόγσ ρώξνη εληόο ρεξζαίαο ιηκεληθήο δώλεο Μαξαζίνπ 

Αθξσηεξίνπ θαη λα ηεξεζνύλ όια ηα παξαπάλσ. 

ΑΡΘΡΟ 25ν: 

Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο παξνύζεο ζα θαηαβιεζνύλ αλαινγηθά από ηνπο 

πιεηνδόηεο. 

 

Επηζεκαίλεηαη όηη ε παξάβαζε νπνηνπδήπνηε από ηνπο παξαπάλω όξνπο ηεο 

παξνύζαο απόθαζεο από ηνπο πιεηνδόηεο ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίωο ηελ 

αλάθιεζή ηεο αληίζηνηρεο παξαρώξεζεο ρξήζεο ρώξνπ. 

                                                                 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  ΛΣΝΥ 
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