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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ  

& ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΧΑΝΙΩΝ 

               Χανιά: 06/08/2020  

               Αρ.Πρωτ.: 2963  

ΤΜΗΜΑ       :Διοικήσεως 

Ταχ.Δ/νση     :Περίδου 24 

Πληροφορίες:Θεοδωρίδου Σοφία 

Τηλέφωνο     :28210-83233 

FAX              :28210-87900 

 

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης  

             Δ/νση Διοίκησης  

             Τμήμα Τοπ. Αυτ/σης & ΝΠΔΔ 

             Λ.Ικάρου & Στ.Σπανάκη 2 

             Τ.Κ.71307 Ηράκλειο 

 

Κοινοπ.:-  ΔΥ /ΛΤΝΧ 

       

  

      ΘΕΜΑ: Υποβολή  αποφάσεων Λιμενικής Επιτροπής προς έγκριση. 

 

 

Σας στέλνουμε σε  ένα (1) αντίγραφο το αριθμ. 227/2020 απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης 

Λ.Ε. με θέμα «Έγκριση διακήρυξης πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση 

χρήσης ακινήτου κυλικείου εστιατορίου λιμ περιπτέρου λιμ Καβονησίου Κισάμου»  και 

παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.  

 

 

 

 

                                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΛΤΝΧ 

 

 

                                                                                                            ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΙΡΙΡΑΚΗΣ   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνημμένα σε ένα (1) αντίγραφο: 

-Η αριθμ.227/2020 απόφαση Λ.Ε. 

-Σχέδιο διακήρυξης  

-Ένα σχεδιάγραμμα 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥ ΤΙΛΙΑΣ &  

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                                   

Λιμενικό Ταμείο Νομού Χανίων  

Ταχ.Δ/νση : Περίδου 24  

Τηλέφωνα επικ. :  2821083233  

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11
ης 

 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2020 

 
Στα Χανιά και στα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου Νομού Χανίων, σήμερα  03-08-2020, 

ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, συνήλθε στην 11η  Συνεδρίαση 2020  η  Λιμενική Επιτροπή  

Ν.Χανίων, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 2865/31-07-2020 έγγραφης πρόσκλησης του 

Προέδρου προς τα μέλη. 

Διαπιστώνεται νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο οκτώ (8) μελών ευρέθησαν 

παρόντα έξι (6) μέλη: 

Παρόντα Μέλη: Βιριράκης Δημήτριος – Πρόεδρος Λιμενικής Επιτροπής Ν.Χανίων, 

Σημαντηράκης Βασίλης (α/α  Κεντρ. Λιμενάρχη  Χανίων), Ντάγκας Κων/νος (Προϊστάμενος 

Τελωνείου Χανίων), Μαραθάκης Γεώργιος, Χατζησταύρος Πέτρος, Μανωλικάκης Ιωάννης     

Απόντα Μέλη: Σημανδηράκης Παναγιώτης, Ηλιάκης Νικόλαος  

Εισηγήτρια: Μανιουδάκη Στυλιανή – Προϊσταμένη Υπηρεσιών ΛΤΝΧ 

Γραμματέας:  Θεοδωρίδου Σοφία 

                                            ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 227/2020 

Θέμα: Έγκριση διακήρυξης πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση 

χρήσης ακινήτου κυλικείου εστιατορίου λιμ περιπτέρου λιμ Καβονησίου Κισάμου-Άρση 

της 156/2020 Αποφ.ΛΕ. 

 

Στην συνέχεια της συνεδριάσεως ο κ. Πρόεδρος, αναφερόμενος στο παραπάνω θέμα, 

παρακάλεσε την κ.Μανιουδάκη Στυλιανή – Προϊσταμένη Υπηρεσιών ΛΤΝΧ να ενημερώσει 

σχετικά τη Λ.Ε.. Αμέσως μετά η κ. Μανιουδάκη έθεσε υπόψη της ΛΕ το σχέδιο διακήρυξης 

πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση χρήσης ακινήτου κυλικείου εστιατορίου λιμ 

περιπτέρου λιμ Καβονησίου Κισάμου και παρακάλεσε για την έγκρισή του και ενημέρωσε ότι 

με το παρόν αίρεται η ισχύς της 156/2020 απόφ ΛΕ. 

 

     Μετά από αυτά  και μετά από διαλογική συζήτηση  

 

Η Λιμενική Επιτροπή 

         Αφού έλαβε υπόψη όλα τα παραπάνω, την εισήγηση του Προέδρου της ΛΕ, τις περί 

Λιμενικών Ταμείων κείμενες διατάξεις, 

 

              Αποφασίζει ομόφωνα 
 

1. Εγκρίνει το σχέδιο Διακήρυξης για την διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας για την 

παραχώρηση χρήσης ακινήτου κυλικείου εστιατορίου λιμ περιπτέρου λιμ 

Καβονησίου Κισάμου η οποία έχει ως εξής :  
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ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΛΙΜ 

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΛΙΜ ΚΑΒΟΝΗΣΙΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ 

 

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

πλειοδοτική δημοπρασία με σφραγισμένες προσφορές η παραχώρηση χρήσης και 

εκμετάλλευσης του ακινήτου  (του κυλικείου-εστιατορίου)  που βρίσκεται στο 

βορειοανατολικό τμήμα του Λιμενικού Περιπτέρου λιμένα Καβονησίου Κισσάμου, 

αποτελούμενο από: 

 

(α) εσωτερικό χώρο (αίθουσα-βοηθητικοί χώροι) έκτασης   200 τ.μ. (20 Χ 10), (ΑΒΓΔ 

συνημμένου σχεδιαγράμματος) 

(β) εξωτερικός χώρος στην ανατολική πλευρά του κτιρίου και μπροστά από αυτό εμβαδού 

περίπου 132 τ.μ (6,60 Χ 20) (ΒΖΚΛΕΓ συνημμένου σχεδιαγράμματος) 

(γ) εξωτερικός χώρος στην βόρεια πλευρά του κτιρίου και μπροστά από αυτό εμβαδού 

περίπου 54,78 τ.μ (16,60 Χ 3,30) (ΘΗΚΖΒΑ συνημμένου σχεδιαγράμματος) 

(δ) εξωτερικός στεγασμένος χώρος (κιόσκι) εμβαδού περίπου 52,25 τ.μ. (5,50Χ9,50 μ.), 

 

των οποίων το ΛΤΝΧ έχει τη χρήση και εκμετάλλευση. 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο: 

 

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

του Π.Δ. 715/79 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Αμέσως μετά την κατακύρωση του 

αποτελέσματος θα ισχύσουν οι διατάξεις περί παραχωρήσεων λιμενικών χώρων σύμφωνα με 

τον Ν.2971/01 και Ν.3153/03 όπως ισχύουν. Διευκρινίζεται ότι το Λιμενικό Ταμείο Νομού 

Χανίων διατηρεί το δικαίωμα αναβολής του διαγωνισμού για τυπικούς ή ουσιαστικούς 

λόγους που αφορούν τους προς παραχώρηση χώρους και την λειτουργία του εκεί λιμένα. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο: 

 

 Η διάρκεια της παραχώρησης χρήσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης του κυλικείου, 

ορίζεται σε πέντε (5) έτη από την έγκριση της παραχώρησης, με δυνατότητα παραχώρησης  

για άλλα δύο έτη  με απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής αρμοδίως εγκεκριμένη. Μετά την 

λήξη της παραχώρησης ο πλειοδότης υποχρεούται να απομακρυνθεί και να παραδώσει τον 

χώρο καθαρό και στην ίδια κατάσταση την οποία τον παρέλαβε, χωρίς καμία αξίωση για 

αποζημίωση από το ΛΤΝΧ. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο: 

 

 Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των 800,00 € /μήνα  

 

ΑΡΘΡΟ 4ο: 

 

 Ο  εν λόγω χώρος  πρέπει να λειτουργήσει  αποκλειστικά σαν χώρος στέγασης του 

Κυλικείου- Εστιατορίου για την εξυπηρέτηση, των επιβατών του Λιμένος Καβονησίου 

Κισσάμου  απαγορευμένης πάσης άλλης λειτουργίας. Για το λόγο αυτό ο προς ον η 

παραχώρηση είναι υποχρεωμένος επί ποινής ακυρώσεως της Πράξης παραχώρησης να έχει 

ανοικτό το Εστιατόριο - Κυλικείο τουλάχιστον μία ώρα προ της αφίξεως του επιβατικού 

πλοίου ανεξάρτητα της ώρας κατάπλου οποιαδήποτε κι αν είναι αυτή και δεν μπορεί να 

κλείσει πριν την αναχώρηση του πλοίου έστω και αν υπάρχει καθυστέρηση απόπλου 

οποιασδήποτε διάρκειας. 
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Οι συμμετέχοντες στους οποίους θα κατακυρωθούν οι εν λόγω χώροι, απαγορεύεται να 

επέμβουν στους χώρους χωρίς την έγγραφη απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής αρμοδίως 

εγκεκριμένη. Οι εν λόγω χώροι πρέπει να λειτουργήσουν αποκλειστικά για τον λόγο που 

αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη. Για κάθε επέμβαση ή κατασκευή στον παραχωρούμενο 

χώρο απαιτείται έγγραφη άδεια από το Λ.Τ.Ν.Χ. αρμοδίως εγκεκριμένης. Αν με απόφαση του 

Λιμενικού Ταμείου επιτραπεί να ενσωματωθεί οτιδήποτε μόνιμα στους  χώρους ή αποτελέσει 

προϊόν δαπάνης για την βελτίωση των μονίμων εγκαταστάσεων τους, θα απομείνει, μετά την 

λήξη της παραχώρησης σε όφελος των χώρων. Απαγορεύεται επίσης οποιαδήποτε επέμβαση 

ή κατάληψη σε χώρο πέραν των παραχωρουμένων, χωρίς την άδεια του Λιμενικού Ταμείου 

Ν.Χανίων, αρμοδίως εγκεκριμένη. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο: 

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (εταιρείες). 

 

 Κάθε  προσφορά συνοδεύεται  υποχρεωτικά από:  

 

1) Γραμμάτιο παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική 

επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας με ποσό ίσο προς το προτεινόμενο ελάχιστο μηνιαίο 

όριο ανταλλάγματος, ως εγγύηση συμμετοχής στον διαγ/σμό, (της προς εγγυοδοσίας 

υποχρεώσεως απαλλάσσονται το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και οι ΟΤΑ). 

2) Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ την ημέρα του διαγωνισμού. 

3) Ασφαλιστική ενημερότητα (π.χ. ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΙΚΑ, κλπ) και σε περίπτωση απασχόλησης 

προσωπικού θα κατατίθεται υποχρεωτικά και ασφαλιστική ενημερότητα από το ΙΚΑ, αλλιώς 

σε περίπτωση μη απασχόλησης προσωπικού θα κατατίθεται αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση Ν. 

1599/1986 ότι ο συμμετέχων δεν απασχολεί προσωπικό ούτε οφείλει ασφαλιστικές 

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

διαγωνισμού.  

4) Απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου τριμήνου. Σε περίπτωση, νομικών προσώπων- 

εταιρειών Ο.Ε, Ε.Ε, Ι.Κ.Ε, Ε.Π.Ε,  ποινικό μητρώο του διαχειριστή της Εταιρείας και αν 

πρόκειται για ΑΕ ποινικό μητρώο του Διευθύνοντα Συμβούλου ή των εκτελεστικών μελών 

του Δ.Σ.  

5) Πιστοποιητικό της αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής της περιφέρειας που έχει 

ασκήσει επάγγελμα, στο οποίο  να φαίνεται ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση , 

αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.  

6)Βεβαίωση μη οφειλής προς το ΛΤΝΧ (θα χορηγείται από το αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας 

του ΛΤΝΧ). 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο: 

 

 Στην προσφορά θα αναγράφεται ότι ο συμμετέχων έλαβε γνώση όλων των όρων της 

διακηρύξεως,  τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, ότι εξέτασε επί τόπου τον χώρο και 

τις τοπικές συνθήκες και γενικά την κατάστασή του, το μηνιαίο αντάλλαγμα που προσφέρει  

σε ευρώ καθώς και κάθε άλλο στοιχείο αποδεικνυόμενο που θα επηρεάσει θετικά  την κρίση 

της επιτροπής. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο: 

 

 Ο Πλειοδότης ανακηρύσσεται  αφού  συνεκτιμηθεί  το προσφερόμενο μηνιαίο 

αντάλλαγμα με τα λοιπά στοιχεία του άρθρου 5 και 6  με απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής 

αρμοδίως εγκρινόμενης. Η Λ.Ε. κατ’ απόλυτη κρίση εγκρίνει ή ακυρώνει αυτόν χωρίς εκ 

τούτου ο τελευταίος πλειοδότης να αποκτά για οποιοδήποτε λόγο, δικαίωμα αποζημιώσεως 

κατά του ΛΤΝΧ. Η Λιμενική Επιτροπή στην συνέχεια, εγκρίνει την παραχώρηση  χρήσης 

χώρων με τους αναλυτικούς όρους, στους πλειοδότες. 
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ΑΡΘΡΟ 8ο: 

 

 Μόλις η πράξη παραχώρησης χρήσης του χώρου πάρει τις νόμιμες εγκρίσεις από το 

ΥΝΑΝΠ και αφού προηγουμένως ληφθεί η γνώμη του Γ.Ε.Ν, ενημερώνεται  εγγράφως αυτός 

ο οποίος αναδείχθηκε πλειοδότης  για την σχετική παραχώρηση και καλείται εντός 10ημέρου, 

προκειμένου να κάνει χρήση των χώρων, να προκαταβάλλει το αντάλλαγμα του πρώτου μήνα 

της παραχώρησης καθώς και το διπλάσιο του μηνιαίου ανταλλάγματος που έχει προσφέρει 

(με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας), ως εγγύηση για την ακριβή εκπλήρωση 

των όρων της παραχώρησης. Η συγκεκριμένη εγγύηση παραμένει μέχρι την λήξη της 

παραχώρησης και θα επιστραφεί με την παράδοση του χώρου στο ΛΤΝΧ με την ακριβή 

εκπλήρωση των όρων της παραχώρησης.  

 

ΑΡΘΡΟ 9ο: 

 

 Αν αυτός που θα  αναδειχθεί πλειοδότης δεν εκπληρώσει όσα ορίζονται στο άρθρο 8 

της παρούσας εντός του ορισμένου χρονικού διαστήματος, κηρύσσεται έκπτωτος, η δε 

κατατεθειμένη υπ’ αυτόν εγγύηση καταπίπτει χωρίς καμιά άλλη διατύπωση υπέρ του ΛΤΝΧ. 

Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 715/79 όπως ισχύει. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο: 

 Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω παραχώρηση θα είναι εκτελεστή διοικητική πράξη και 

δεν θα μεταβάλλεται σε σύμβαση μίσθωσης, ούτε έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Π.Δ. 

34/95 (περί κωδ/σης διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων) όπως ισχύει σήμερα, στις 

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

την αίρεση εγκρίσεως της από το ΥΝΑΝΠ μετά από σύμφωνη γνώμη του ΓΕΝ. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο: 

 

 Το αντάλλαγμα θα καταβάλλεται στα γραφεία του ΛΤΝΧ εντός του μήνα που το 

αντάλλαγμα αφορά [επιβαρυμένο με το αντίστοιχο χαρτόσημο] ειδάλλως θα επιβαρύνεται 

αυτό με τις σχετικές προσαυξήσεις. 

Η μη πληρωμή του δημιουργεί λόγο ανάκλησης της απόφασης παραχώρησης ή και  αποβολής 

από τον χώρο, αυτού που θα του γίνει η παραχώρηση, κατά την νόμιμη διαδικασία χωρίς 

καμία αξίωση για αποζημίωση από το ΛΤΝΧ, η δε οφειλή θα μπορεί να αποστέλλεται για 

αναγκαστική είσπραξη στην αρμόδια Δ.Ο.Υ προσαυξημένη κατά τα νόμιμα. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο: 

 Παραχώρηση σε τρίτους του εν λόγω χώρου όπως και η πρόσληψη συνεταίρων, δεν 

επιτρέπεται χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της Λιμενικής Επιτροπής αρμοδίως 

εγκεκριμένη. Η παράβαση του όρου αυτού αποτελεί λόγο καταγγελίας της παραχώρησης. 

Επίσης δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση του χώρου για άλλον σκοπό απ’αυτόν για τον οποίο 

παραχωρήθηκε. 

 Τυχόν σύσταση προσωπικής εταιρείας είναι επιτρεπτή κατόπιν της έγγραφης άδειας της 

Λιμενικής Επιτροπής αρμοδίως εγκεκριμένης και υπό την ρητή προϋπόθεση ότι ο προς όν η 

παραχώρηση θα συμμετέχει σε αυτήν σε ποσοστό τουλάχιστον 50% και θα είναι υπόχρεως 

αλληλέγγυα και εις ολόκληρο με τα συσταθησόμενο νομικό πρόσωπο σε σχέση με την 

καταβολή του ανταλλάγματος χρήσης και τις λοιπές υποχρεώσεις της παραχώρησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο: 

 

 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 και για την 

εκπλήρωση κάθε άλλης υποχρεώσεως τους. 
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ΑΡΘΡΟ 14ο: 

 Τα έξοδα δημοσιεύσεως της διακηρύξεως τα κηρύκεια, κλπ. τόσο της παρούσης 

δημοπρασίας όσο και της τυχόν επαναληπτικής βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο: 

 

 Οι εγγυήσεις και οι συμβάσεις για παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, νερού και 

τηλεφώνου θα είναι στο όνομα αυτού που θα γίνει η παραχώρηση  για κάθε χώρο ο οποίος θα 

είναι και υπεύθυνος τόσο για την κατάρτιση των συμβάσεων όσο και για την πληρωμή των 

λογ/σμών απ’ευθείας στους αντίστοιχους οργανισμούς. Υποχρεούται επίσης στην καταβολή 

ολοκλήρου του χαρτοσήμου 3,6% που αναλογεί στο αντάλλαγμα της παραχώρησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο: 

Ο  πλειοδότης υποχρεούται να διατηρεί καθαρό και σε καλή κατάσταση το χώρο και να 

συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της οικείας Λιμενικής Αρχής, καθώς και να λαμβάνει όλα 

τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία. Υποχρεούται επίσης να προστατεύει το χώρο κατά πάσης καταπατήσεως με κάθε 

νόμιμο τρόπο, άλλως ευθύνεται σε αποζημίωση. Το Λιμενικό Ταμείο Ν.Χανίων δεν έχει 

καμιά αστική ή ποινική ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί σε οποιονδήποτε εργαζόμενο ή 

επισκέπτη ευρισκόμενο εντός του παραχωρημένου χώρου, ούτε έχει καμία ευθύνη από την 

λειτουργία της επιχείρησης στην οποία έχει παραχωρηθεί ο χώρος.  

 

ΑΡΘΡΟ 17ο: 

 

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

θα γίνει η παραχώρηση. 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο: 

 

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

παραχώρηση δεν δικαιούται σε μείωση του ανταλλάγματος που προσέφερε. 

 

ΑΡΘΡΟ 19ο: 

 

 Το ΛΤΝΧ διατηρεί το δικαίωμα λύσης μονομερώς της πράξης παραχώρησης, όταν 

αποφασισθεί από την Λιμενική Επιτροπή η κατασκευή λιμενικών ή άλλων δημοσίου 

συμφέροντος ή εξυπηρετούντων την κοινή χρήση έργων, στον παραχωρημένο χώρο, ή 

αλλαγή χρήσης αυτού, ή αν ζητηθεί η εκκένωση του χώρου για λιμενικό ή δημόσιο σκοπό, 

και θα πρέπει ο προς ον η παραχώρηση να εγκαταλείψει  τη χρήση του χώρου σε τακτή 

προθεσμία, χωρίς καμία αξίωση για αποζημίωση. 

 

ΑΡΘΡΟ 20ο: 

 

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

από τη μονομερή λύση της σύμβασης παραχώρησης, δικαιούμενος μόνο στην απαλλαγή ή σε 

περίπτωση προκαταβολής την ανάληψη του μη δεδουλευμένου ανταλλάγματος. 

 

ΑΡΘΡΟ 21ο: 

 

 Το αντάλλαγμα χρήσης του χώρου, μετά τα δύο (2) πρώτα έτη θα αναπροσαρμόζεται 

με ποσοστό 3 % επί του διαμορφωμένου κατ’ έτος ανταλλάγματος. 

 

ΑΡΘΡΟ 22ο: 

       Αυτός στον οποίο θα γίνει η παραχώρηση, υποχρεούται να εκτελέσει όλες τις 

απαραίτητες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης τυχόν φθορών  ώστε να διατηρεί τους 
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χώρους σε καλή κατάσταση. Όλες οι εργασίες θα πρέπει να εγκρίνονται  κατ΄ αρχήν από την 

ΤΥ/ΛΤΝΧ η οποία και θα έχει την επίβλεψη των εργασιών. 

 

       Η δαπάνη, για την εκτέλεση όλων των προαναφερόμενων εργασιών, θα βαρύνει 

αποκλειστικά αυτόν στον οποίο θα γίνει η παραχώρηση, ο οποίος και εφεξής και καθ΄όλη την 

διάρκεια της παραχώρησης υποχρεούται να διατηρεί καθαρούς όλους τους παραχωρούμενους 

χώρους, να συντηρεί κάθε ζημιά, φθορά ή βλάβη, που προέρχεται από συνήθη χρήση του 

παραχωρούμενου χώρου ή από ενέργειες ή παραλείψεις δικές του, προσωπικού του ή 

πελατών του. 

 

ΑΡΘΡΟ 23ο:  

Κατά της νομιμότητας της διακηρύξεως, της συμμετοχής πλειοδότου ή της νομιμότητας 

διεξαγωγής του διαγωνισμού επιτρέπεται υποβολή ενστάσεων ενώπιον της Επιτροπής, η 

οποία αποφαίνεται οριστικώς επί αυτών. Οι εν λόγω ενστάσεις υποβάλλονται μόνο από τους 

συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, εγγράφως, κατά την διάρκεια αυτού ή εντός 24 ωρών από 

την λήξη διενέργειας αυτού. 

 

ΑΡΘΡΟ 24ο: 

 Αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς που θα προκύψει με τον ανάδοχο μετά την 

διενέργεια του διαγωνισμού θα είναι τα Δικαστήρια των Χανίων  

 

 

Συνημμένο ένα σχεδιάγραμμα.                                                        

 

 

 

ΧΑΝΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΤΝΧ 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΙΡΙΡΑΚΗΣ 

Η Συντάξασα 

 

Μαυροπούλου Όλγα 

Προισταμένη ΔΥ/ΛΤΝΧ 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

2. Αίρεται η ισχύς της Αριθμ.156/2020 Απόφ.Λ.Ε.  

 

 

 

 Ο Πρόεδρος  ΛΤΝΧ                             Η Γραμματέας                            Τα Μέλη 

      

     

 

 Δημήτρης Βιριράκης  
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