
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Ο Πρόεδρος του Λιµενικού Ταµείου Ν. Χανίων διακηρύττει ότι εκτίθεται σε 

πλειοδοτική δηµοπρασία, µε σφραγισµένες προσφορές η παραχώρηση χρήσης και 

εκµετάλλευσης των παρακάτω χώρων που βρίσκονται στη χερσαία λιµενική ζώνη 

Μαραθίου Ακρωτηρίου, µε βάση την 93/17 απόφαση ΛΕ για την τοποθέτηση και 

εκµετάλλευση οµπρελοκαθισµάτων και θαλασσίων µη µηχανοκίνητων µέσων 

αναψυχής, σύµφωνα µε το συνηµµένο σκαρίφηµα, ως εξής: 

 

Χώρος 
Έκταση σε 

τετρ. µέτρα 
Περιγραφή-Θέση 

Α2 250 Ανατολικά της θέσης 

οµπρελοκαθισµάτων ΠΒΚ 

A3 250 Μεταξύ Α2 και δυτικής 

πλευράς προβλήτας 

B1 200 Ανατολικά της προβλήτας 

Β2 32 Ανατολικά της προβλήτας 

στην ανατολική της άκρη 

ΓΙ 155 Περιοχή Λυµνωνάρι 

ΑΡΘΡΟ Ιο: 

Η δηµοπρασία θα γίνει στα γραφεία του Λιµ. Ταµείου Ν. Χανίων (Περίδου 24, Χανιά) 

σε ηµεροµηνία που θα ορισθεί στην περιληπτική διακήρυξη και ενώπιον Επιτροπής 

που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Π.∆. 715/79, και στη συνέχεια θα ισχύσουν οι διατάξεις του Ν.2971/01 

και 3153/03, που αφορούν τις παραχωρήσεις στους χερσαίους χώρους ζώνης λιµένα. 

ΑΡΘΡΟ 2ο: 

Η διάρκεια της παραχώρησης χρήσης του δικαιώµατος εκµετάλλευσης των παραπάνω 

χώρων, ορίζεται µέχρι 31-12-2018. 

ΑΡΘΡΟ 3ο: 

Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των: 

Χώρος Τιµή σε € ανά τετραγωνικό / έτος 

Α2 50,00 

A3 50,00 

Β1 50,00 

Β2 40,00 

Γ1 35,00 
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ΑΡΘΡΟ 4ο: 

Οι εν λόγω χώροι Α2,Α3,Β1 και ΓΙ πρέπει να λειτουργήσουν αποκλειστικά σαν χώροι 

για την τοποθέτηση και εκµετάλλευση οµπρελοκαθισµάτων ενώ ο Β2 ως χώρος για 

τοποθέτηση και εκµετάλλευση θαλασσίων µη µηχανοκίνητων µέσων αναψυχής, 

απαγορευοµένης πάσης άλλης λειτουργίας. 

ΑΡΘΡΟ 5ο: 

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από: 

1) Γραµµάτιο παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή 

εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας µε ποσό ίσο προς το 1/12 του 

προτεινόµενου ελάχιστου ετήσιου ανά τετραγωνικό µέτρο ορίου ανταλλάγµατος 

επί τα τετραγωνικά, ως εγγύηση συµµετοχής στον διαγ/σµό, (της προς εγγυοδοσίας 

υποχρεώσεως απαλλάσσονται το ∆ηµόσιο, τα ΝΠ∆∆ και οι ΟΤΑ).∆ηλαδή, το 

ποσό της εγγύησης διαµορφώνεται ως εξής ανά χώρο: 

Χώρος Έκταση σε 

τ.µ. 

1/12 Ετήσιας ελαχ. τιµής / 

τµ 

Ποσό εγγύησης σε € 

Α2 250 4,17 1042,50 

A3 250 4,17 1042,50 

Β1 200 4,17 834,00 

Β2 32 3,33 106,56 

Γ1 155 2,92 452,60 

2) Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας 

3)  Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας (π.χ. ΟΑΕΕ, ΟΓΑ κ.λ.π.) και σε 

περίπτωση απασχόλησης προσωπικού προσκοµίζεται υποχρεωτικά και ασφαλιστική 

ενηµερότητα από το ΙΚΑ, άλλως σε περίπτωση µη απασχόλησης προσωπικού θα 

κατατίθεται αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν απασχολεί 

προσωπικό. Όλες οι ασφαλιστικές ενηµερότητες θα πρέπει να ισχύουν την ηµέρα του 

διαγωνισµού. 

4) Απόσπασµα ποινικού µητρώου. 

5) Βεβαίωση µη οφειλής προς το Λ.Τ.Ν.Χ. (θα χορηγείται από το αρµόδιο τµήµα της 

Υπηρεσίας του Λ.Τ.Ν.Χ.). 

6) Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην 

Επιτροπή και να προσκοµίσει το νόµιµο πληρεξούσιο. 

 ΑΡΘΡΟ 6ο: 

Στην προσφορά θα αναγράφεται: α) ότι ο συµµετέχων έλαβε γνώση των όρων της 

διακηρύξεως, και ιδίως του άρθρου 25 της παρούσης, τους οποίους αποδέχεται πλήρως 

και ανεπιφύλακτα, β) ότι εξέτασε επί τόπου τον χώρο και τις τοπικές συνθήκες και 

γενικά την κατάστασή του, γ) το ετήσιο αντάλλαγµα που προσφέρει σε ευρώ, δ) κάθε 

άλλο στοιχείο αποδεικνυόµενο που θα επηρεάσει θετικά την κρίση της επιτροπής. 

ΑΡΘΡΟ 7ο: 
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Κάθε ενδιαφερόµενος δια ποινής αποκλεισµού από τον διαγωνισµό θα µπορεί να 

καταθέσει προσφορά  για έναν και µοναδικό από τους προς διακήρυξη χώρους.  

ΑΡΘΡΟ 8ο: 

Η Λιµενική Επιτροπή µε απόφασή της κατακυρώνει το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας 

και ανακηρύσσει τους πλειοδότες αφού συνεκτιµηθούν τα προσφερόµενα 

ανταλλάγµατα µε τα λοιπά στοιχεία του άρθρου 5 και 6. Στην απόφαση αυτή η 

Λιµενική Επιτροπή κατ' απόλυτη κρίση εγκρίνει κατ' αρχήν ή ακυρώνει κάθε 

πλειοδότη χωρίς εκ τούτου αυτός να αποκτά για οποιοδήποτε λόγο δικαίωµα 

αποζηµιώσεως κατά του Λ.Τ.Ν.Χ. Στην ίδια απόφαση η Λ.Ε. εγκρίνει τις 

παραχωρήσεις χρήσης χώρων στους πλειοδότες µε τους αναλυτικούς όρους των 

παραχωρήσεων. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο: 
Εφόσον η παραπάνω απόφαση της Λιµενικής Επιτροπής εγκριθεί από την 

Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Κρήτης, κάθε πλειοδότης καλείται εντός δεκαπέντε (15) 

ηµερών: 

α) Να προσκοµίσει βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας στην εφορία καθώς και τις 

προβλεπόµενες εκ του νόµου άδειες και εγκρίσεις που απαιτούνται για τη 

δραστηριότητα του επί του παραχωρούµενου χώρου. Οι άδειες και εγκρίσεις αυτές θα 

πρέπει να διατηρούνται σε ισχύ καθ' όλη την διάρκεια της παραχώρησης. 

β) Να καταθέσει το διπλάσιο του µηνιαίου µισθώµατος που έχει προσφέρει, ως 

εγγύηση για την ακριβή εκπλήρωση των όρων της παραχώρησης. Η συγκεκριµένη 

εγγύηση παραµένει µέχρι τη λήξη της παραχώρησης. 

  

ΑΡΘΡΟ 10ο: 

Το ετήσιο αντάλλαγµα επιβαρυµένο µε το νόµιµο χαρτόσηµο 3,6% θα καταβληθεί έως 

31/08 εκάστου έτους παραχώρησης. Η µη πληρωµή του δηµιουργεί λόγο αποβολής 

αυτού που θα του γίνει η παραχώρηση κατά τη νόµιµη διαδικασία. Η δε οφειλή του θα 

αποστέλλεται για αναγκαστική είσπραξη στη αρµόδια ∆ΟΥ προσαυξηµένη κατά τα 

νόµιµα. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο: 

Αν αυτός που θα αναδειχθεί πλειοδότης δεν προσέλθει εντός δεκαπέντε (15) ηµερών 

από την έγγραφη κλήση του από το Λ.Τ.Ν.Χ. να προσκοµίσει τα αναφερόµενα στο 

άρθρο 9 κηρύσσεται έκπτωτος, η δε κατατεθειµένη υπ' αυτού εγγύηση καταπίπτει 

χωρίς καµιά άλλη διατύπωση υπέρ του Λ.Τ.Ν.Χ. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι 

διατάξεις του Π.∆. 715/1979. 

ΑΡΘΡΟ 12ο: 

Οι πλειοδότες απαγορεύεται να χρησιµοποιήσουν χώρο µεγαλύτερης έκτασης από τον 

παραχωρούµενο ή για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για τον οποίο τους 

παραχωρήθηκε.  

ΑΡΘΡΟ 13ο: 

Παραχώρηση σε τρίτους του εν λόγω χώρου, ή δικαιωµάτων από τη χρήση του εν λόγω 

χώρου δεν επιτρέπεται σε καµία περίπτωση. Η παράβαση του όρου αυτού αποτελεί 

λόγο ανάκλησης της παραχώρησης. 
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ΑΡΘΡΟ 14ο: 

Αν η παραχώρηση έγινε σε περισσότερους από ένα, είναι υπόχρεοι για την πληρωµή 

του ανταλλάγµατος αλληλεγγύως και σε ολόκληρο ο καθένας τους, το ίδιο δε ισχύει 

και για την εκπλήρωση κάθε άλλης υποχρέωσής τους. 

ΑΡΘΡΟ 15ο: 

Οι πλειοδότες υποχρεούνται να διατηρούν καθαρό και σε καλή κατάσταση το χώρο και 

να συµµορφώνονται µε τις υποδείξεις της οικείας Λιµενικής Αρχής, καθώς και να 

λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα για την αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας σύµφωνα 

µε την κείµενη νοµοθεσία. Υποχρεούνται επίσης να προστατεύουν το χώρο κατά πάσης 

καταπατήσεως µε κάθε νόµιµο τρόπο, άλλως ευθύνονται σε αποζηµίωση. Για κάθε 

επέµβαση ή κατασκευή στον παραχωρούµενο χώρο απαιτείται έγγραφη άδεια από το 

Λ.Τ.Ν.Χ. αρµοδίως εγκεκριµένης. 

ΑΡΘΡΟ 16ο: 

Οι πλειοδότες θα λειτουργήσουν σύµφωνα µε τις ισχύουσες Αγορανοµικές, Λιµενικές, 

Τουριστικές και λοιπές σχετικά µε τη λειτουργία διατάξεις, η παράβαση των οποίων 

συνεπάγεται εκτός της ποινικής δίωξης και την ακύρωση των παραχωρήσεων. 

ΑΡΘΡΟ 17ο: 

Οι πλειοδότες θα είναι υπεύθυνοι για την λήψη των απαιτούµενων µέτρων ασφάλειας 

τόσο των χρηστών του χώρου όσο και κάθε εργαζοµένου σε αυτόν ή διερχόµενου από 

αυτόν. 

ΑΡΘΡΟ 18ο: 

Το Λιµενικό Ταµείο Ν. Χανίων δεν υποχρεούται στην εγκατάσταση αυτού στον οποίο 

θα γίνει η παραχώρηση. 

ΑΡΘΡΟ 19ο: 

Για την ασφάλεια των λουοµένων θα πρέπει οι πλειοδότες να φροντίσουν για την 

εφαρµογή του άρθρου 7 του Π∆ 23/2000 σε συνδυασµό µε το άρθρο 1  που αφορά την 

πρόσληψη ικανού αριθµού ναυαγοσωστών κατά τους µήνες Ιούνιο, Ιούλιο και 

Αύγουστο. 

ΑΡΘΡΟ 20ο: 

Για την προστασία των λουοµένων ορίζεται µέγιστο ηµερήσιο αντίτιµο για κάθε χρήση 

ενός σετ οµπρελοκαθισµάτων (1 οµπρέλα µε τραπεζάκι και 2 ξαπλώστρες) τα 6 € 

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 

ΑΡΘΡΟ 21ο: 

Από την κατακύρωση της παραχώρησης και εφεξής αυτός που θα του γίνει η 

παραχώρηση δεν δικαιούται σε µείωση του ανταλλάγµατος που προσέφερε. 

ΑΡΘΡΟ 22ο: 

∆ιευκρινίζεται ότι οι χώροι εντός χερσαίων ζωνών είναι κοινόχρηστα δηµόσια κτήµατα 

ακόµα και για το διάστηµα που η χρήση τους παραχωρείται σε ιδιώτες. 

ΑΡΘΡΟ 23ο: 

Το Λ.Τ.Ν.Χ. διατηρεί το δικαίωµα λύσης µονοµερώς της πράξης παραχώρησης χρήσης 

του χώρου όταν αποφασισθεί από το Λ.Τ.Ν.Χ. η κατασκευή λιµενικών ή άλλων 

δηµοσίου συµφέροντος ή εξυπηρετούντων την κοινή χρήση έργων στον 

παραχωρηµένο χώρο, ή αλλαγή χρήσης αυτού, ή αν ζητηθεί εκκένωση του χώρου για 

λιµενικό ή δηµόσιο σκοπό και θα πρέπει ο προς ον η παραχώρηση να εγκαταλείψει τη 
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χρήση του χώρου σε τακτή από την Λιµενική Επιτροπή προθεσµία, χωρίς καµία αξίωση 

για αποζηµίωση. 

ΑΡΘΡΟ 24ο: 

Αυτός που θα του γίνει η παραχώρηση δεν δύναται να αξιώσει καµιά αποζηµίωση από 

τη µονοµερή λύση της πράξης παραχώρησης, δικαιούµενος µόνο στην απαλλαγή του 

µη δεδουλευµένου ανταλλάγµατος. 

ΑΡΘΡΟ 25ο: 

∆ιευκρινίζεται ότι οι εν λόγω παραχωρήσεις θα είναι εκτελεστές διοικητικές πράξεις 

και δεν θα µεταβάλλονται σε συµβάσεις µίσθωσης, ούτε θα έχουν εφαρµογή οι 

διατάξεις του Π.∆. 34/95 (περί κωδ/σης διατάξεων νόµων περί εµπορικών µισθώσεων), 

στις οποίες άλλωστε δεν εµπίπτουν οι χώροι εντός περιοχών λιµένων. Συνεπώς, θα 

εκτελεστούν υπό την αίρεση εγκρίσεως τους από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση 

Κρήτης. 

ΑΡΘΡΟ 26ο: 

Κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία της Υπηρεσίας µας µε το Λιµενικό Σώµα ώστε να 

αστυνοµευθούν οι εν λόγω χώροι εντός χερσαίας λιµενικής ζώνης Μαραθίου 

Ακρωτηρίου και να τηρηθούν όλα τα παραπάνω. 

ΑΡΘΡΟ 27ο:Τα έξοδα δηµοσίευσης της παρούσης θα καταβληθούν αναλογικά από 

τους πλειοδότες. 

Επισηµαίνεται ότι η παράβαση οποιουδήποτε από τους παραπάνω όρους της 

παρούσας απόφασης από τους πλειοδότες συνεπάγεται αυτοδικαίως την 

ανάκλησή της αντίστοιχης παραχώρησης χρήσης χώρου. 

                                                                Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΛΤΝΧ 

 

 

                                        ΜΑΝΩΛΙΚΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
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