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ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 

                            ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων, 

Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Χανίων, συνεδρίασε σήμερα 20/3/2019 ημέρα 

Τετάρτη και ώρα 14.30 στην αίθουσα του  Συμβουλίου του ΔΛΤ Χανίων, 

ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 175/04-03-2019 έγγραφη πρόσκληση 

του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Βάμβουκα,  

Δημάρχου Χανίων . 

 

                                Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου 

 

Αναστάσιος Βάμβουκας Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.Χ., Κοτσιφάκη Σοφία, 

Ξανθουδάκης Γεώργιος, Κατσιφαράκη Θηρεσία, Καμηλάκης Αντώνιος, 

Τζουλάκης Σταύρος, Πασσάκος Σπυρίδων-Λιμενάρχης Χανίων. 

 

                            Παρόντα Τακτικά Μέλη  

Αναστάσιος Βάμβουκας Πρόεδρος ΔΛΤΧ, Κοτσιφάκη Σοφία, 

Zαχαριουδάκης Κυριάκος ως αναπληρωματικό μέλος του Τζουλάκη 

Σταύρου, Ξανθουδάκης Γεώργιος ,Καμηλάκης Αντώνιος, και Βαλυράκης 

Εμμανουήλ, υπολιμενάρχης Χανίων ως αναπληρωματικό μέλος του 

Πασσάκου Σπυρίδωνα Λιμενάρχη Χανίων.                        

 

                             Aπόντα Τακτικά Μέλη 

Κατσιφαράκη Θηρεσία. 

  

Παρούσα ήταν και η πρακτικογράφος κα Παπαδάκη Κυριακή.  

 

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  15 η / 2019. 

 

Θέμα: Λειτουργία Τεμένους Γιαλί Τζαμισί Ενετικού Λιμένα Χανίων και 

τρόπος υποβολής αιτήσεων χρήσης 2019. 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων εισηγείται ότι 

λόγω της επικείμενης τουριστικής σαιζόν 2019 θα πρέπει να είμαστε 

προετοιμασμένοι για τη νόμιμη παραχώρηση της Νότιας αίθουσας του 

Γιαλί Τζαμισί για εκθέσεις εικαστικού περιεχομένου και γενικότερα για 

τη διαχείριση του.  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 192 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων & 

Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α/8-6-2006) «Εκμίσθωση ακινήτων των Δήμων 

και των Κοινοτήτων”, καθώς και τη σχετική γνωμοδότηση με αριθμ. 

πρωτ. 12192/2012 της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων που 



αναφέρει ότι όσον αφορά το Γιαλί Τζαμισί, που βρίσκεται στο Ενετικό 

Λιμάνι της πόλεως των Χανίων και ανήκει στην αποκλειστική κυριότητα, 

νομή και κατοχή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων, μπορεί με 

απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου να το εκμισθώνει, χωρίς 

δημοπρασία, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) 

μήνες, για επιστημονικούς ή καλλιτεχνικούς σκοπούς, αφού εκτιμήσει 

την ποιότητα των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν, αντί 

μισθώματος που θα αποφασίσει, το οποίο θα προκαταβάλλεται και 

εφόσον κατατίθεται σχετική αίτηση από τον ενδιαφερόμενο και τα 

σχετικά δικαιολογητικά απόδειξης της επιστημονικής ή καλλιτεχνικής 

ιδιότητάς του. 

 

Για το έτος 2019 το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο προτίθεται να εκμισθώνει 

για τον παραπάνω σκοπό τη Νότια αίθουσα του Ισλαμικού Τεμένους.  

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων πρότεινε τα 

παρακάτω: 

 

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 

 

Οι αιτήσεις για την χρήση του Τεμένους θα γίνονται δεκτές μόνο μέσα 

στο ίδιο ημερολογιακό έτος για το οποίο ζητείται η παραχώρηση και θα 

κατατίθενται αυτοπροσώπως η από εξουσιοδοτημένο άτομο στο γραφείο 

της Υπηρεσίας μας όπως παρακάτω περιγράφεται: 

 

1. Ανακοίνωση μέσω Site του Δ.Λ.Τ.Χ. και δημοσίευση της 

ανακοίνωσης σε έντυπο μέσο καθημερινής κυκλοφορίας για την 

ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής της κλήρωσης και στην συνέχεια, 

παραλαβής αιτήσεων από την Υπηρεσία που θα αφορούν τη μίσθωση της 

Νότιας αίθουσας του Γιαλί Τζαμισί χρήσης 2019 και θα περιέχει : 

 

1. Την ημερομηνία έναρξης και λήξης της λειτουργίας του χώρου. 

2. Την ημερομηνία έναρξης και λήξης υποβολής των αιτήσεων. 

 

Την κλήρωση θα διενεργήσει επιτροπή που προτείνεται να απαρτίζεται 

από:  

Την αντιπρόεδρο του ΔΛΤΧ Κοτσιφάκη Σοφία, τη μόνιμη διοικητική 

υπάλληλο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων Παπαδάκη 

Κυριακή, τον Χαραλαμπάκη Εμμανουήλ υπάλληλο της Τεχνικής 

υπηρεσίας του Δήμου Χανίων με μετακίνηση στο Δημοτικό Λιμενικό 

Ταμείο Χανίων . 

 

2. Στην ανακοίνωση μέσω Site θα επισυνάπτονται : 

1. Το πρότυπο αίτησης για τη μίσθωση του Γιαλί Τζαμισί.  

2. Το πρότυπο της υπεύθυνης δήλωσης. 



3. Τη γνωστοποίηση των δικαιολογητικών όρων και προϋποθέσεων για 

τη συμμετοχή στη διαδικασία μίσθωσης. (Σχετική απόφαση ΔΣ). 

3. Οι ενδιαφερόμενοι για την μίσθωση του χώρου κατηγοριοποιούνται: 

Α) Δήμος Χανίων και τα νομικά του πρόσωπα  

Β) Σύλλογοι - Σωματεία εικαστικών, ιδιώτες ζωγράφοι εικαστικοί 

γενικότερα, χειροποίητες κατασκευές κλπ.  

 

Η αίτηση του Δήμου Χανίων και των νομικών του προσώπων θα 

καταγραφεί και θα κατοχυρωθεί σε υπάρχοντα ημερολογιακό πίνακα 

(δέσμευση ημερομηνιών) κατά προτεραιότητα. Οι μισθώσεις αυτές δεν 

θα υπερβαίνουν συνολικά τους δύο μήνες. 

Προϋπόθεση για τη δέσμευση ημερομηνιών από τους παραπάνω είναι 

να μην υπάρχει οφειλή προς το δημοτικό Λιμενικό Ταμείο από 

προηγούμενη  χρήση της αίθουσας . 

Οι ενδιαφερόμενοι της ομάδας (Β) θα παρευρεθούν στο γραφείο της 

Υπηρεσίας μας σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί, όπου θα διεξαχθεί 

κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων για την προτεραιότητα για την 

κατοχύρωση των ημερομηνιών και το αποτέλεσμα θα καταχωρηθεί 

επιτόπου σε υπάρχοντα ημερολογιακό πίνακα (δέσμευση ημερομηνιών). 

Αναλυτικότερα, οι υποψήφιοι εκμισθωτές σε συγκεκριμένη ημερομηνία 

και ώρα (η οποία θα ανακοινωθεί), θα πρέπει να παραβρεθούν στο 

γραφείο της Υπηρεσίας μας. Μετά την πάροδο της συγκεκριμένης ώρας 

δεν θα επιτρέπεται σε κανένα να λάβει μέρος στην κλήρωση. Σύμφωνα 

με το πλήθος των υποψηφίων θα υπάρξουν αντίστοιχα αριθμημένα 

νούμερα σε κληρωτίδα.  

Ενώπιον της επιτροπής που θα ορισθεί για το σκοπό αυτό που θα  

απαρτίζεται από δύο υπαλλήλους και ένα μέλος του ΔΣ θα γίνει ο 

έλεγχος των δικαιολογητικών και του αντικειμένου της κάθε έκθεσης και 

η παραπάνω κλήρωση. 

Η διάρκεια ενοικίασης της ομάδας (Β) δεν μπορεί να υπερβαίνει τις έξι 

(6) ημέρες (επτά (7) με την ημέρα παραλαβής του κλειδιού η οποία δεν 

χρεώνεται). 

 

Μετά την κατοχύρωση της ημερομηνίας, οι ενδιαφερόμενοι σε χρονικό 

περιθώριο δύο εργασίμων, θα πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά 

και να πληρώσουν το αναλογούν ποσό που αντιστοιχεί στην χρήση μίας 

ημέρας. Σε διαφορετική περίπτωση θα χάνουν τις ημέρες που έχουν 

κατοχυρώσει. 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις συμμετοχής ενδιαφερομένων σε εκθέσεις άλλων 

εκθετών που έχουν δεσμεύσει ημερομηνίες θα υποβάλλονται το 

αργότερο με την αποπληρωμή της μίσθωσης (15 ημέρες πριν την 

έκθεση). 

 

Ειδικότερα:  



Μετά το τέλος της κλήρωσης και εφόσον υπάρχουν κενές ημερομηνίες 

θα γίνονται δεκτές αιτήσεις για μισθώσεις έως 31/12 του έτους μίσθωσης 

κατά σειρά υποβολής αιτήσεων. 

Για πρακτικούς λόγους το διάστημα χρήσης θα είναι μέχρι 6 ημέρες 

(επτά (7) με την ημέρα παραλαβής του κλειδιού η οποία δεν χρεώνεται). 

Παράδοση και παραλαβή του κλειδιού θα γίνεται από τα γραφεία της 

υπηρεσίας μας μόνο κατά τις εργάσιμες ημέρες. 

Παράδοση της αίθουσας στον επόμενο εκθέτη θα γίνεται μετά από 

έλεγχο που θα γίνεται μετά το τέλος της έκθεσης του προηγούμενου. 

Σε περίπτωση που κάποιος επιθυμεί παράταση της εκδήλωσής του, πέραν 

των 6 ημερών, και υπάρχει διαθέσιμη ημερομηνία στο πρόγραμμα των 

εκδηλώσεων, θα επιβαρύνεται με το ημερήσιο αντάλλαγμα 

προσαυξημένο κατά 30% για κάθε επιπλέον ημέρα. 

Το ποσό που αντιστοιχεί στο σύνολο των ημερών χρήσης του χώρου 

δέκα πέντε (15) ημέρες πριν την έναρξη της χρήσης θα πρέπει  να έχει 

καταβληθεί ολόκληρο το αντάλλαγμα χρήσης επιβαρυμένο με το 

νόμιμο χαρτόσημο. 

Οι εκθέτες πρέπει, με ποινή αποβολής τους από το χώρο: (α) να δείχνουν 

τον ανάλογο σεβασμό  στο μνημειακό χαρακτήρα του χώρου, (β) να 

φροντίζουν για την προστασία  από φθορά στους τοίχους και τον 

εξοπλισμό του κτιρίου του κατά την προετοιμασία και τη διάρκεια της 

έκθεσης, (γ) να φροντίζουν για την  καθαριότητα του χώρου κατά τη 

διάρκεια της έκθεσης. Σχετικός έλεγχος θα γίνεται από την υπηρεσία μας 

κατά την παράδοση και παραλαβή αλλά και κατά τη διάρκεια της χρήσης  

και εφόσον διαπιστωθεί κακή χρήση του χώρου από τους εκθέτες θα 

επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο ποινικές και αστικές 

κυρώσεις . 

Οι εκθέτες είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια του κτιρίου κατά τις ημέρες 

που τους έχει παραχωρηθεί. 

Η φύλαξη και ασφάλεια των εκθεμάτων και του χώρου κατά τη διάρκεια 

της παραχώρησης θα είναι με μέριμνα ευθύνη και έξοδα αποκλειστικά 

των εκθετών  

Μεταξύ δύο συνεχόμενων εκθέσεων θα μεσολαβεί μια ελεύθερη ημέρα, 

άνευ ανταλλάγματος, κατά την οποία ο προηγούμενος εκθέτης θα 

αποκαθηλώσει και απομακρύνει τα έργα του, και ο επόμενος θα αναρτά 

τα δικά του. 

Σε περίπτωση που κάποιος εκθέτης ακυρώσει την έκθεσή του, θα πρέπει 

τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία να 

ενημερώνει την υπηρεσία μας. Σε περίπτωση που δεν συντρέχει λόγος 

ανώτερης βίας για τον εκθέτη και η Υπηρεσία μας μετά από αυτό δεν 

καταφέρει να αξιοποιήσει τον χώρο, θα εξετάζεται αν θα χρεώνεται με 

όλο το ποσό του ανταλλάγματος που αναλογεί στην εκδήλωσή του. 

Για να δοθεί η άδεια να χρησιμοποιηθεί από κάποιον ενδιαφερόμενο 

ιδιώτη ο χώρος, πρέπει μαζί με την αίτησή του να υπογράψει 

υπεύθυνη δήλωση ότι (α) δεν συνδέεται ούτε αυτός ούτε μέλος της 



οικογένειάς του με οργανωμένη επιχείρηση συναφούς αντικειμένου, 

και (β) τα εκθέματα είναι αποκλειστικά έργα δικής του κατασκευής 

και (γ) ανάληψη ευθύνης για την ασφάλεια του κτιρίου από φθορές 

και δ) αναλυτική περιγραφή του θέματος της έκθεσης. 

Το (γ) και το (δ) δηλώνεται από όλους ανεξαιρέτως τους εκθέτες και 

συμμετέχοντες.  

Σε περίπτωση που εκτίθενται αντίγραφα έργων, με δική του ευθύνη, ο 

εκθέτης θα είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει το κοινό για την 

γνησιότητά τους στον κατάλογο με τα έργα που θα υπάρχει σε εμφανές 

σημείο μέσα στον εκθεσιακό χώρο. 

Σύμφωνα με την απόφαση 120/2018 του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού 

Ταμείου Χανίων περί καθορισμού τελών και δικαιωμάτων έτους 2019 

ισχύουν οι παρακάτω τιμές μίσθωσης. 

α) Για ιδιώτες: 

Α. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

ΜΗΝΑΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ / Η ΙΔΩΤΕΣ ΣΕ 

ΣΥΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ Η 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

Ημερήσια χρέωση χωρίς χαρτόσημο  

                  Μεγάλη (νότια) αίθουσα           

 

Ιανουάριος -  

Φεβρουάριος - 

Μάρτιος 

 

                              70€                                                     

Απρίλιος – Μάιος                               110€                                                   

Ιούνιος                              130€                                                   

Ιούλιος – Αύγουστος- 

Σεπτέμβριος 

                             170€                                                   

Οκτώβριος                              110€                                                   

Νοέμβριος – 

Δεκέμβριος 

                              70€                                                     

 

β) Για δημόσιους μη κερδοσκοπικούς φορείς, Δήμο Χανίων, ΝΠΔΔ 

του Δήμου Χανίων: 

Β. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

ΜΗΝΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΜΗ 

ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Ημερήσια 

χρέωση χωρίς χαρτόσημο  

                      Μεγάλη (νότια) αίθουσα           

 

Ιανουάριος -  

Φεβρουάριος - 

Μάρτιος 

 

                          40€                                                   

Απρίλιος – Μάιος                            60€                                                  

Ιούνιος                           90€                                                  



Ιούλιος – Αύγουστος- 

Σεπτέμβριος 

                        120€                                                

Οκτώβριος                          60€                                                  

Νοέμβριος – 

Δεκέμβριος 

                         40€                                                  

Για εκθέσεις στο Γιαλί Τζαμί που διοργανώνονται ή συνδιοργανώνονται 

από τον Δήμο Χανίων ή το Δ.Λ.Τ.Χ. και εκδίδονται αποφάσεις του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων και του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου αντίστοιχα, για χρονική 

διάρκεια έως και 7 ημέρες συνολικά και εφόσον το επιτρέπει το 

διαμορφωμένο πρόγραμμα, δεν θα ισχύουν οι παραπάνω χρεώσεις αλλά 

η χρήση θα είναι δωρεάν  

 

Βάση των παραπάνω θα θέλαμε το συμβούλιο να εγκρίνει: 

1. Την διαδικασία μίσθωσης της Νότιας αίθουσας του Γιαλί Τζαμί 

σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου. 

2.  Να ορίσει τα μέλη της επιτροπής που θα απαρτίζεται από δύο 

υπαλλήλους και ένα μέλος του ΔΣ η οποία θα κάνει τον έλεγχο των 

δικαιολογητικών και του αντικειμένου της κάθε έκθεσης και την 

παραπάνω κλήρωση. 

 

Το Δ.Σ του Λιμενικού Ταμείου Χανίων αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω,  

και μετά από διαλογική συζήτηση των μελών του 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  OMOΦΩNA 

 

Α). Εγκρίνει τη λειτουργία Τεμένους Γιαλί Τζαμισί Ενετικού Λιμένα 

Χανίων και τον τρόπο υποβολής αιτήσεων χρήσης 2019 σύμφωνα με την 

εισήγηση του Προέδρου όπως παρακάτω: 

 

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 

 

Οι αιτήσεις για την χρήση του Τεμένους θα γίνονται δεκτές μόνο μέσα 

στο ίδιο ημερολογιακό έτος για το οποίο ζητείται η παραχώρηση και θα 

κατατίθενται αυτοπροσώπως η από εξουσιοδοτημένο άτομο στο γραφείο 

της Υπηρεσίας μας όπως παρακάτω περιγράφεται: 

 

1. Ανακοίνωση μέσω Site του Δ.Λ.Τ.Χ. και δημοσίευση της 

ανακοίνωσης σε έντυπο μέσο καθημερινής κυκλοφορίας για την 

ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής της κλήρωσης και στην συνέχεια, 

παραλαβής αιτήσεων από την Υπηρεσία που θα αφορούν τη μίσθωση της 

Νότιας αίθουσας του Γιαλί Τζαμισί χρήσης 2019 και θα περιέχει : 

 
1. Την ημερομηνία έναρξης και λήξης της λειτουργίας του χώρου. 

2. Την ημερομηνία έναρξης και λήξης υποβολής των αιτήσεων. 

 



Την κλήρωση θα διενεργήσει επιτροπή που προτείνεται να απαρτίζεται 

από:  

Την αντιπρόεδρο του ΔΛΤΧ Κοτσιφάκη Σοφία, τη μόνιμη διοικητική 

υπάλληλο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων Παπαδάκη 

Κυριακή, τον Χαραλαμπάκη Εμμανουήλ υπάλληλο της Τεχνικής 

υπηρεσίας του Δήμου Χανίων με μετακίνηση στο Δημοτικό Λιμενικό 

Ταμείο Χανίων . 

 

2. Στην ανακοίνωση μέσω Site θα επισυνάπτονται : 

1. Το πρότυπο αίτησης για τη μίσθωση του Γιαλί Τζαμισί.  

2. Το πρότυπο της υπεύθυνης δήλωσης. 

3. Τη γνωστοποίηση των δικαιολογητικών όρων και προϋποθέσεων για 

τη συμμετοχή στη διαδικασία μίσθωσης. (Σχετική απόφαση ΔΣ). 

3. Οι ενδιαφερόμενοι για την μίσθωση του χώρου κατηγοριοποιούνται: 

Α) Δήμος Χανίων και τα νομικά του πρόσωπα  

Β) Σύλλογοι - Σωματεία εικαστικών, ιδιώτες ζωγράφοι εικαστικοί 

γενικότερα, χειροποίητες κατασκευές κλπ.  

 

Η αίτηση του Δήμου Χανίων και των νομικών του προσώπων θα 

καταγραφεί και θα κατοχυρωθεί σε υπάρχοντα ημερολογιακό πίνακα 

(δέσμευση ημερομηνιών) κατά προτεραιότητα. Οι μισθώσεις αυτές δεν 

θα υπερβαίνουν συνολικά τους δύο μήνες. 

Προϋπόθεση για τη δέσμευση ημερομηνιών από τους παραπάνω είναι 

να μην υπάρχει οφειλή προς το δημοτικό Λιμενικό Ταμείο από 

προηγούμενη  χρήση της αίθουσας . 

Οι ενδιαφερόμενοι της ομάδας (Β) θα παρευρεθούν στο γραφείο της 

Υπηρεσίας μας σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί, όπου θα διεξαχθεί 

κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων για την προτεραιότητα για την 

κατοχύρωση των ημερομηνιών και το αποτέλεσμα θα καταχωρηθεί 

επιτόπου σε υπάρχοντα ημερολογιακό πίνακα (δέσμευση ημερομηνιών). 

Αναλυτικότερα, οι υποψήφιοι εκμισθωτές σε συγκεκριμένη ημερομηνία 

και ώρα (η οποία θα ανακοινωθεί), θα πρέπει να παραβρεθούν στο 

γραφείο της Υπηρεσίας μας. Μετά την πάροδο της συγκεκριμένης ώρας 

δεν θα επιτρέπεται σε κανένα να λάβει μέρος στην κλήρωση. Σύμφωνα 

με το πλήθος των υποψηφίων θα υπάρξουν αντίστοιχα αριθμημένα 

νούμερα σε κληρωτίδα.  

Ενώπιον της επιτροπής που θα ορισθεί για το σκοπό αυτό που θα  

απαρτίζεται από δύο υπαλλήλους και ένα μέλος του ΔΣ θα γίνει ο 

έλεγχος των δικαιολογητικών και του αντικειμένου της κάθε έκθεσης και 

η παραπάνω κλήρωση. 

Η διάρκεια ενοικίασης της ομάδας (Β) δεν μπορεί να υπερβαίνει τις έξι 

(6) ημέρες (επτά (7) με την ημέρα παραλαβής του κλειδιού η οποία δεν 

χρεώνεται). 

 

Μετά την κατοχύρωση της ημερομηνίας, οι ενδιαφερόμενοι σε χρονικό 

περιθώριο δύο εργασίμων, θα πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά 



και να πληρώσουν το αναλογούν ποσό που αντιστοιχεί στην χρήση μίας 

ημέρας. Σε διαφορετική περίπτωση θα χάνουν τις ημέρες που έχουν 

κατοχυρώσει. 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις συμμετοχής ενδιαφερομένων σε εκθέσεις άλλων 

εκθετών που έχουν δεσμεύσει ημερομηνίες θα υποβάλλονται το 

αργότερο με την αποπληρωμή της μίσθωσης (15 ημέρες πριν την 

έκθεση). 

 

Ειδικότερα:  

Μετά το τέλος της κλήρωσης και εφόσον υπάρχουν κενές ημερομηνίες 

θα γίνονται δεκτές αιτήσεις για μισθώσεις έως 31/12 του έτους μίσθωσης 

κατά σειρά υποβολής αιτήσεων. 

Για πρακτικούς λόγους το διάστημα χρήσης θα είναι μέχρι 6 ημέρες 

(επτά (7) με την ημέρα παραλαβής του κλειδιού η οποία δεν χρεώνεται). 

Παράδοση και παραλαβή του κλειδιού θα γίνεται από τα γραφεία της 

υπηρεσίας μας μόνο κατά τις εργάσιμες ημέρες. 

Παράδοση της αίθουσας στον επόμενο εκθέτη θα γίνεται μετά από 

έλεγχο που θα γίνεται μετά το τέλος της έκθεσης του προηγούμενου. 

Σε περίπτωση που κάποιος επιθυμεί παράταση της εκδήλωσής του, πέραν 

των 6 ημερών, και υπάρχει διαθέσιμη ημερομηνία στο πρόγραμμα των 

εκδηλώσεων, θα επιβαρύνεται με το ημερήσιο αντάλλαγμα 

προσαυξημένο κατά 30% για κάθε επιπλέον ημέρα. 

Το ποσό που αντιστοιχεί στο σύνολο των ημερών χρήσης του χώρου 

δέκα πέντε (15) ημέρες πριν την έναρξη της χρήσης θα πρέπει  να έχει 

καταβληθεί ολόκληρο το αντάλλαγμα χρήσης επιβαρυμένο με το 

νόμιμο χαρτόσημο. 

Οι εκθέτες πρέπει, με ποινή αποβολής τους από το χώρο: (α) να δείχνουν 

τον ανάλογο σεβασμό  στο μνημειακό χαρακτήρα του χώρου, (β) να 

φροντίζουν για την προστασία  από φθορά στους τοίχους και τον 

εξοπλισμό του κτιρίου του κατά την προετοιμασία και τη διάρκεια της 

έκθεσης, (γ) να φροντίζουν για την  καθαριότητα του χώρου κατά τη 

διάρκεια της έκθεσης. Σχετικός έλεγχος θα γίνεται από την υπηρεσία μας 

κατά την παράδοση και παραλαβή αλλά και κατά τη διάρκεια της χρήσης  

και εφόσον διαπιστωθεί κακή χρήση του χώρου από τους εκθέτες θα 

επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο ποινικές και αστικές 

κυρώσεις . 

Οι εκθέτες είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια του κτιρίου κατά τις ημέρες 

που τους έχει παραχωρηθεί. 

Η φύλαξη και ασφάλεια των εκθεμάτων και του χώρου κατά τη διάρκεια 

της παραχώρησης θα είναι με μέριμνα ευθύνη και έξοδα αποκλειστικά 

των εκθετών  

Μεταξύ δύο συνεχόμενων εκθέσεων θα μεσολαβεί μια ελεύθερη ημέρα, 

άνευ ανταλλάγματος, κατά την οποία ο προηγούμενος εκθέτης θα 

αποκαθηλώσει και απομακρύνει τα έργα του, και ο επόμενος θα αναρτά 

τα δικά του. 



Σε περίπτωση που κάποιος εκθέτης ακυρώσει την έκθεσή του, θα πρέπει 

τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία να 

ενημερώνει την υπηρεσία μας. Σε περίπτωση που δεν συντρέχει λόγος 

ανώτερης βίας για τον εκθέτη και η Υπηρεσία μας μετά από αυτό δεν 

καταφέρει να αξιοποιήσει τον χώρο, θα εξετάζεται αν θα χρεώνεται με 

όλο το ποσό του ανταλλάγματος που αναλογεί στην εκδήλωσή του. 

Για να δοθεί η άδεια να χρησιμοποιηθεί από κάποιον ενδιαφερόμενο 

ιδιώτη ο χώρος, πρέπει μαζί με την αίτησή του να υπογράψει 

υπεύθυνη δήλωση ότι (α) δεν συνδέεται ούτε αυτός ούτε μέλος της 

οικογένειάς του με οργανωμένη επιχείρηση συναφούς αντικειμένου, 

και (β) τα εκθέματα είναι αποκλειστικά έργα δικής του κατασκευής 

και (γ) ανάληψη ευθύνης για την ασφάλεια του κτιρίου από φθορές 

και δ) αναλυτική περιγραφή του θέματος της έκθεσης. 

Το (γ) και το (δ) δηλώνεται από όλους ανεξαιρέτως τους εκθέτες και 

συμμετέχοντες.  

Σε περίπτωση που εκτίθενται αντίγραφα έργων, με δική του ευθύνη, ο 

εκθέτης θα είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει το κοινό για την 

γνησιότητά τους στον κατάλογο με τα έργα που θα υπάρχει σε εμφανές 

σημείο μέσα στον εκθεσιακό χώρο. 

Σύμφωνα με την απόφαση 120/2018 του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού 

Ταμείου Χανίων περί καθορισμού τελών και δικαιωμάτων έτους 2019 

ισχύουν οι παρακάτω τιμές μίσθωσης. 

 

α) Για ιδιώτες: 

Α. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

ΜΗΝΑΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ / Η ΙΔΩΤΕΣ ΣΕ 

ΣΥΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ Η 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

Ημερήσια χρέωση χωρίς χαρτόσημο  

                  Μεγάλη (νότια) αίθουσα           

 

Ιανουάριος -  

Φεβρουάριος - 

Μάρτιος 

 

                              70€                                                     

Απρίλιος – Μάιος                               110€                                                   

Ιούνιος                              130€                                                   

Ιούλιος – Αύγουστος- 

Σεπτέμβριος 

                             170€                                                   

Οκτώβριος                              110€                                                   

Νοέμβριος – 

Δεκέμβριος 

                              70€                                                     

 

β) Για δημόσιους μη κερδοσκοπικούς φορείς, Δήμο Χανίων, ΝΠΔΔ 

του Δήμου Χανίων: 

Β. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 



ΜΗΝΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΜΗ 

ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Ημερήσια 

χρέωση χωρίς χαρτόσημο  

                      Μεγάλη (νότια) αίθουσα           

 

Ιανουάριος -  

Φεβρουάριος - 

Μάρτιος 

 

                          40€                                                   

Απρίλιος – Μάιος                            60€                                                  

Ιούνιος                           90€                                                  

Ιούλιος – Αύγουστος- 

Σεπτέμβριος 

                        120€                                                

Οκτώβριος                          60€                                                  

Νοέμβριος – 

Δεκέμβριος 

                         40€                                                  

 

Για εκθέσεις στο Γιαλί Τζαμί που διοργανώνονται ή συνδιοργανώνονται 

από τον Δήμο Χανίων ή το Δ.Λ.Τ.Χ. και εκδίδονται αποφάσεις του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων και του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου αντίστοιχα, για χρονική 

διάρκεια έως και 7 ημέρες συνολικά και εφόσον το επιτρέπει το 

διαμορφωμένο πρόγραμμα, δεν θα ισχύουν οι παραπάνω χρεώσεις αλλά 

η χρήση θα είναι δωρεάν  

 

Β). Αναθέτει στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Αναστάσιο Βάμβουκα τις 

περαιτέρω ενέργειες σύμφωνα με το νόμο.             

 

 
 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Η  ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΣ  ΤΟΥ ΤΑ ΜΕΛΗ 

          

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 

 ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 

ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ  

         ΚΟΤΣΙΦΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 

         ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

        ΚΑΜΗΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

        ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

           ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ          

ΥΠΟΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ  ΚΥΡΙΑΚΗ        


