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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Με απόδειξη 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ                                                                                                    

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΧΑΝΙΩΝ 
 

Τµήµα:        ∆ιοικήσεως    Ηµεροµηνία:   12/05/2016  

Ταχ.∆/νση: Περίδου 24, Χανιά  

Πληροφορίες: Μαυροπούλου Όλγα    

Τηλέφωνο: 2821-083235               Αρ.Πρωτ.: 1591   

Fax:  2821-087900   

        

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Το Λιµενικό Ταµείο Ν. Χανίων ανακοινώνει ότι µε βάση την 126/2016 (σε ορθή 

επαν) απόφαση ΛΕ που εγκρίθηκε µε την 5625/04.05.16 απόφαση 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης την Πέµπτη 26/05/16  και ώρα 12:00 θα 

δέχεται στα γραφεία της (Περίδου 24-Χανιά) και ενώπιον  αρµόδιας επιτροπής 

αξιολόγησης την κατάθεση σφραγισµένων προσφορών για την παραχώρηση 

χρήσης χώρων εµβαδού 15 τ.µ. έκαστος για την τοποθέτηση και εκµετάλλευση 

καντινών για το έτος 2016-2017 σύµφωνα µε την 8 7 /16 απόφαση Λ.Ε.: α) στην 

κεντρική προβλήτα, β) στη θέση Λιµνωνάρι της χερσαίας λιµενικής ζώνης 

Λιµενίσκου Μαραθίου, καθώς  και  γ)  στη  χ.λ.ζ.  Χώρας  Σφακίων  βόρεια  της  

ράµπας  εξυπηρέτησης πλοίων µε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις: 

1. Η κατάθεση των αιτήσεων θα συνοδεύεται από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά 

όπως καθορίζονται  από  τα  άρθρα  2  &  3της  ΚΥΑ  3131/17/96  και  από τις  

αντίστοιχες οικονοµικές προσφορές. 

Μαζί  µε  την  αίτηση  οι ενδιαφερόµενοι θα  προσκοµίζουν βεβαίωση µη οφειλής 

από το Λ.Τ.Ν.Χ.  

2. Η διάρκεια της παραχώρησης χρήσης του δικαιώµατος εκµετάλλευσης των 

παραπάνω χώρων ορίζεται µέχρι 31-12-2017.  

3. Το ελάχιστο ετήσιο αντάλλαγµα ανά παραχωρούµενο χώρο για τοποθέτηση 

καντίνας καθορίζεται ως εξής: 
 

 

Θέση παραχωρούµενου χώρου 15 

τ.µ. για τοποθέτηση καντίνας 

 

Ελάχιστο ετήσιο 

αντάλλαγµα (€) 
 

Κεντρική προβλήτα Μαραθίου 
 

2.500,00 

 

Λιµνωνάρι Μαραθίου 
 

4.000,00 

 

Χώρα Σφακίων 
 

2.000,00 

Η προσφερόµενη τιµή για κάθε χώρο επιβαρύνεται µε το νόµιµο χαρτόσηµο 3,6%. 
 

4.  Κριτήριο  για  την  παραχώρηση  χρήσης  του  κάθε  χώρου  για  την  

τοποθέτηση καντίνας και την αντίστοιχη έκδοση άδειας άσκησης υπαίθριου 

εµπορίου, είναι η υψηλότερη προσφερόµενη τιµή µε δικαίωµα προτίµησης στις 

κατηγορίες του άρθρου 2 της ΚΥΑ 3131/17/96. ∆ηλαδή στην περίπτωση που 
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υπάρχουν περισσότεροι του ενός ενδιαφερόµενοι για τον ίδιο προς παραχώρηση 

χώρο και αυτοί ανήκουν στην ίδια κατηγορία του άρθρου 2, θα λαµβάνεται υπόψη 

το υψηλότερο προσφερόµενο αντάλλαγµα του κάθε ενδιαφεροµένου. 

Οι παραχωρήσεις των αντίστοιχων χώρων, θα εκδοθούν µε απόφαση της Λιµενικής 

Eπιτροπής µε βάση τις διατάξεις του Ν.2971/01 και Ν.3153/03 που αφορούν τις 

παραχωρήσεις στους χερσαίους χώρους ζώνης λιµένα. 

5. Μετά την παραχώρηση του χώρου από την ΛΕ και την έγκριση της από την 

Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Κρήτης καθώς και τον έλεγχο της καντίνας και τη 

θετική γνωµοδότηση της ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγείας της ΠΕ Χανίων, το 

Λ.Τ.Ν.Χ. προκειµένου να εκδώσει την  αντίστοιχη άδεια λειτουργίας  καντίνας 

θα καλεί εγγράφως κάθε παραχωρησιούχο εντός δέκα (10) ηµερών: 

Α) να προσκοµίσει στο ΛΤ.Ν.Χ.: 
 

1. Αντίγραφο άδειας άσκηση επιτηδεύµατος της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. 

2. Αποδεικτικό είσπραξης της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. για την καταβολή

 του προβλεπόµενου φόρου, εφόσον απαιτείται. 

3. Πιστοποιητικό εγγραφής στον αρµόδιο ασφαλιστικό φορέα, 
 

Β) να εξοφλήσει το ποσό του ετησίου ανταλλάγµατος χρήσης του παραχωρηµένου 

χώρου για το 2016 επιβαρυµένο µε χαρτ 3,6 %. 

Αν ο παραχωρησιούχος δεν προσέλθει εντός δέκα (10) ηµερών από την έγγραφη 

κλήση  του  από  το Λ.Τ.Ν.Χ.  να  εξοφλήσει  το  ποσό  του  ετησίου  

ανταλλάγµατος χρήσης του παραχωρούµενου χώρου για το 2016, θα ανακαλείται η 

σχετική παραχώρηση χώρου.  

Η άδεια λειτουργίας υγειονοµικού ενδιαφέροντος που θα εκδοθεί θα έχει χρονική 

ισχύ µέχρι 31-12-2017, όση δηλαδή και η διάρκεια της παραχώρησης . Κάθε 

παραχωρησιούχος οφείλει  να έχει εξασφαλίσει και να τηρεί σε ισχύ όποιες άλλες 

άδειες απαιτούνται από την νοµοθεσία καθ’ όλη τη διάρκεια της παραχώρησης. 

Για τα απαιτούµενα δικαιολογητικά όπως καθορίζονται στα άρθρα  2  &  3 της  

ΚΥΑ  3131/17/96 καθώς και για τους όρους, τις προϋποθέσεις και την  διαδικασία 

παραχώρησης χρήσης χώρων για την τοποθέτηση καντινών (έκδοση αδειών 

άσκησης υπαίθριου εµπορίου) στις παραπάνω θέσεις όπως αυτές καθορίζονται 

στην αριθµ 126/2016 (σε ορθη επαν) απόφαση της ΛΕ, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν 

να επικοινωνούν µε την Υπηρεσία  του ΛΤΝΧ κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 

από 9.00 έως 12.00 (Περίδου 24, τηλ. 28210-83235) 
 

   

Ο  Πρόεδρος  ΛΤΝΧ 

 

Μανωλικάκης Κωνσταντίνος 
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