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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΙΑΛΙ ΤΖΑΜΙΣΙ ΧΡΗΣΗΣ 2017. 
 
Το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Χανίων, βάσει της απόφασης "Αρ. απόφασης 6/2017 . µε θέµα 
Λειτουργία Τεµένους Γιαλί Τζαµισί Ενετικού Λιµένα Χανίων. Ηλεκτρονική υποβολή 
αιτήσεων" µε Α∆Α 7174ΟΕΒΕ- ∆ΝΨ, και λαµβάνοντας υπόψη το Ν. 3463/06 (ΦΕΚ-114 Α/8-6-2006) 
άρθρο 192, ανακοινώνει προς όλους τους ενδιαφερόµενους για την εκµίσθωση του χώρου τα εξής : 

1. Η ηµεροµηνία έναρξης µίσθωσης καθορίζεται η 4/3/2017 και λήξης η 31/12/2017. 
 
2.Βάσει της 6/2017, απόφασης του ∆.Λ.Τ.Χ. οι ενδιαφερόµενοι για την µίσθωση του χώρου 
κατηγοριοποιούνται ως παρακάτω, (ΠΙΝΑΚΑΣ 1), α) όπου περιγράφεται η σειρά προτεραιότητας β) 
ανακοινώνεται η ηµεροµηνία έναρξης και λήξης των υποβαλλόµενων έως τότε προθέσεων (είτε 
ηµερολογιακά είτε ανά περίοδο) και γ) η ηµεροµηνία συζήτησης των υποβαλλόµενων έως τότε 
προθέσεων ανά οµάδα. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΚΩ∆. ΟΜΑ∆ΑΣ 
Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ 

1 ∆ήµος Χανίων και τα Νοµικά του Πρόσωπα. 13/2/2016 16/2/2016 
2 Σύλλογοι - Σωµατεία εικαστικών.  17/2/2016 20/2/2017 
  Κρίσεις οµάδας 2 21/2/2017 22/2/2017 
        
3 Ζωγράφοι.  23/2/2017 26/2/2017 
  Κρίσεις οµάδας 3 27/2/2017 28/2/2017 
        
4 Εικαστικοί γενικότερα.  1/3/2017 4/3/2017 
  Κρίσεις οµάδας 4 5/3/2017 6/3/2017 
        
5 Χειροποίητες κατασκευές κλπ.  7/3/2017 10/3/2017 
  Κρίσεις οµάδας 5 11/3/2017 12/3/2017 

 
3. Την ηµεροµηνία συζήτησης (Κρίσεις οµάδας) οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να προσκοµίσουν  α) 
Την αίτηση για τη µίσθωση του Γιαλί Τζαµισί. β) την σχετική Υπεύθυνη δήλωση, σε διαφορετική 
περίπτωση αποκλείονται από αυτή τη φάση. 
 
Πρέπει να διευκρινισθεί ότι βάσει της 6/2017, απόφασης του ∆.Λ.Τ.Χ. οι ενδιαφερόµενοι για την 
µίσθωση του χώρου που ανήκουν στις κατηγορίες (1 - 2) στην αίτηση τους, η πρόθεση διάρκειας 



εκµίσθωσης θα αναγράφεται ηµερολογιακά, ενώ για τις υπόλοιπες οµάδες (Γ - ∆ -Ε) η πρόθεση θα 
καταγράφεται ανά περίοδο, όχι ηµερολογιακά, στο χώρο της ηλεκτρονικής πλατφόρµας.  
Η χρονική περίοδος θα προσδιορίζεται από τα εξής στοιχεία α) Μήνας β) πλήθος ηµερών Γ) πρώτο 
δεκαπενθήµερο - δεύτερο δεκαπενθήµερο του δηλωθέντος µηνός π.χ. "Ιούνιος" "ηµέρες 7" "πρώτο" 
που υποδηλώνει ηµεροµηνίες από περίπου 01/6/2017 έως περίπου 15/6/2017 
 
4. Την ηµεροµηνία συζήτησης των υποβαλλόµενων έως τότε αιτήσεων (Κρίσεις οµάδας) θα 
αξιολογηθούν και θα γίνουν τα παρακάτω : 

α) Η µοναδική πρόθεση από οποιονδήποτε ενδιαφερόµενο θα κατοχυρώνεται και θα οριστικοποιείται 
στον πίνακα στο χώρο της ηλεκτρονικής πλατφόρµας εφόσον έχει καταβάλει το ζητούµενο αντίτιµο 
µίσθωσης.  

β) Εάν υπάρχει επικάλυψη ηµεροµηνιών οι ενδιαφερόµενοι εκµισθωτές θα επιλέγονται µε κλήρωση 
που θα γίνεται στα γραφεία της Υπηρεσίας παρουσία όλων των ενδιαφερόµενων (θα υπάρξει σχετική 
ανακοίνωση στο χώρο της ηλεκτρονικής πλατφόρµας). 

γ) Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος δεν παρουσιασθεί ή δεν καταβάλει το αντίτιµο αυτοδικαίως 
αποκλείεται από την διαδικασία σε αυτή τη φάση.  

δ) Μετά το πέρας της διαδικασίας οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν επιλέχθησαν κατά τη διάρκεια της 
κλήρωσης (περίπτωση επικάλυψης ηµεροµηνιών), έχουν το δικαίωµα να αιτηθούν την ηµεροµηνία 
που προκύπτει από την εναλλακτική τους πρόταση (εάν δεν υπάρχει κύρια πρόθεση την ίδια 
ηµεροµηνία άλλου υποψήφιου) ή να αιτηθούν µια από τις εναποµένουσες ηµεροµηνίες. Σε 
περίπτωση επικάλυψης στις εναλλακτικές ηµεροµηνίες πάλι θα γίνεται κλήρωση. 

ε) Μετά την πάροδο της ηµεροµηνίας λήξης της τελευταίας οµάδας (οµάδα 5), οι εναποµένουσες 
ηµεροµηνίες θα ανακοινωθούν στο κοινό µέσω του Site του ∆.Λ.Τ.Χ και οι ενοικίαση του χώρου θα 
γίνεται µε σειρά προτεραιότητας στα γραφεία της Υπηρεσίας. 

 

Περισσότερες πληροφορίες και ανάλυση του τρόπο εισαγωγής στο χώρο της ηλεκτρονικής 

πλατφόρµας θα υπάρχουν στο δικτυακό τόπο του ∆.Λ.Τ.Χ  www.dlx.gr. 

 

Κοινοποίηση : 

 Προς ∆ήµο Χανίων. 

 Προς τα Νοµικά Πρόσωπα του ∆ήµου Χανίων. 

 Προς το Γραφείο Τύπου ∆ήµου Χανίων. 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 

 

 

ΜΙΧΑΗΛ ΒΛΑΧΑΚΗΣ 

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 


