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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣMΟΥ
Το Λιµενικό Ταµείο Ν. Χανίων προκηρύσσει δηµόσιο πλειοδοτικό διαγωνισµό µε
σφραγισµένες προσφορές σύµφωνα µε τις διατάξεις Π.∆. 715/79 µε βάση την 93/17
απόφ ΛΕ για την παραχώρηση χρήσης και εκµετάλλευσης των παρακάτω χώρων που
βρίσκονται στη χερσαία λιµενική ζώνη Μαραθίου Ακρωτηρίου, για την τοποθέτηση
και εκµετάλλευση οµπρελοκαθισµάτων και θαλασσίων µη µηχανοκίνητων µέσων
αναψυχής, ως εξής:

Χώρος

Έκταση
σε τετρ.
µέτρα

Α2

250,00

Α3

250,00

Β1

200,00

Β2

32,00

Γ1

155,00

Περιγραφή-Θέση
Ανατολικά της θέσης
οµπρελοκαθισµάτων Π.Β.Κ.
Μεταξύ Α2 και δυτικής πλευράς
προβλήτας
Ανατολικά της προβλήτας
Ανατολικά της προβλήτας στην
ανατολική της άκρη
Περιοχή Λυµνωνάρι

Ο διαγωνισµός θα γίνει στα γραφεία του Λιµενικού Ταµείου Ν. Χανίων, οδός Περίδου
24, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής, την 16/5/2017, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11 π.µ.
Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να γνωρίζουν τα παρακάτω:
1) Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 715/79 και στη
συνέχεια θα ισχύσουν οι διατάξεις των Ν.2971/01 και Ν.3153/03 που αφορούν τις
παραχωρήσεις στους χερσαίους χώρους ζώνης λιµένων.
2) Η διάρκεια της παραχώρησης χρήσης του δικαιώµατος εκµετάλλευσης των
παραπάνω χώρων ορίζεται µέχρι την 31-12-2018.
3) Ως ελάχιστη τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ανά έτος ορίζεται τα παρακάτω ποσά ανά
χώρο:
Χώρος

Τιµή σε € ανά τετραγωνικό / έτος

Α2

50,00

A3

50,00

Β1

50,00
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Β2

40,00

Γ1

35,00

4) Οι εν λόγω χώροι Α2 Α3 και Β1 Γ1 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,
απαγορευµένης κάθε άλλης λειτουργίας.
5) Για τις παραχωρήσεις αυτές δεν έχουν εφαρµογή οι προστατευτικές διατάξεις του
Π.∆.34/95 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόµων περί εµπορικών µισθώσεων».
6) Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από:
α) 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
µέτρα, ως εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό (της προς εγγυοδοσίας υποχρεώσεως
απαλλάσσονται το ∆ηµόσιο, τα Ν.Π.∆.∆. και οι Ο.Τ.Α.).
β) Πιστοποιητικό φορολογικής και πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας.
γ) Απόσπασµα ποινικού µητρώου.
δ)Βεβαίωση µη οφειλής προς το Λ.Τ.Ν.Χ. (θα χορηγείται από το αρµόδιο τµήµα της
Υπηρεσίας του Λ.Τ.Ν.Χ.).
ε) Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή
και να προσκοµίσει το νόµιµο πληρεξούσιο.
7) Στην προσφορά θα αναγράφεται: α) ότι ο συµµετέχων έλαβε γνώση των όρων της
διακήρυξης, και ιδίως του άρθρου 25 της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται
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.
8) Κάθε ενδιαφερόµενος δια ποινής αποκλεισµού από τον διαγωνισµό θα µπορεί να
καταθέσει προσφορά για έναν και µοναδικό από τους προς διακήρυξη χώρους.
9) Για την ασφάλεια των λουοµένων θα πρέπει οι πλειοδότες να φροντίσουν για την
εφαρµογή του άρθρου 7 του Π∆ 23/00 σε συνδυασµό µε το άρθρο 1 που αφορά την
πρόσληψη ικανού αριθµού ναυαγοσωστών κατά τους µήνες Ιούνιο, Ιούλιο και
Αύγουστο.
Η διακήρυξη του διαγωνισµού είναι διαθέσιµη και στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας
www.ltnx.gr Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την Υπηρεσία του Λ.Τ.Ν.Χ.,
κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από 09.00 ως 12.00 (Περίδου 24, τηλ.2821083235).
Κοινοποίηση:
1.Πίνακα Ανακοινώσεων του ΛΤΝΧ
2. Για δηµοσίευση στην εφηµερίδα
«Χανιώτικα Νέα»
Ο Πρόεδρος
Λιµενικού Ταµείου Ν. Χανίων

Κωνσταντίνος Μανωλικάκης
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