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Αξηζ. Απνθ. 82/2016 
 
Θέκα:‹‹Tξνπνπνίεζε ηεο ππ'αξηζ. 10/2015 θαλνληζηηθήο  απόθαζεο ΓΠ πεξί 
θνηλόρξεζησλ ρώξσλ θαη εύξπζκεο ιεηηνπξγίαο ιηκέλσλ αξκνδηόηεηαο  Γ.Ι.Ρ Κήινπ» 
 

 
 

ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ 
 

Απφ ην Ξξαθηηθφ 8/16-05-2016 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Λ.Ξ.Γ.Γ. κε ηελ 
επσλπκία Γεκνηηθφ Ιηκεληθφ Ρακείν Κήινπ 

 
 

Πήκεξα, ηελ 16ε , ηνπ κήλα ΚΑΪΝ, ηνπ έηνπο 2016, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 19:00  ην 
Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηνπ Λ.Ξ.Γ.Γ. ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΙΗΚΔΛΗΘΝ ΡΑΚΔΗΝ ΚΖΙΝ ζπλήιζε ζε δεκφζηα 
ζπλεδξίαζε ζην ηέσο Θνηλνηηθφ Θαηάζηεκα ζηνλ Αδάκαληα φπνπ θαη ζηεγάδεηαη,  χζηεξα απφ ηελ 
ππ’αξηζ. πξση. 403/10-05-2016 πξφζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, πνπ 
επηδφζεθε λφκηκα ζηα κέιε ηνπ Γ.Π., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ.3852/2010,  
γηα ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ. 
Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζχλνιν επηά (7) κειψλ βξέζεθαλ παξφληα ηα 
παξαθάησ έμη (6) κέιε: 
 

 
 

ΞΑΟΝΛΡΔΠ 

 
 

ΑΞΝΛΡΔΠ 
1.ΜΔΛΑΘΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ, Ξξφεδξνο 
2.ΡΟΑΞΑΡΠΔΙΖΠ ΔΚΚΑΛΝΖΙ,Αληηπξφεδξνο  
3.ΒΑΚΒΑΘΑΟΖ ΠΝΦΗΑ, Κέινο 
4.ΚΩΟΑΗΡΖΠ ΠΡΑΟΝΠ,Κέινο 
5.ΛΗΛΝΠ ΞΔΟΗΘΙΖΠ,Αλ.Κέινο 
6.ΒΑΟΓΑΜΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ,Ιηκ/ξρεο 
 

           1.ΕΝΙΗΑΠ ΦΟΑΓΘΗΠΘΝΠ, Κέινο 
 
            
            

  
         

 
Ρα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ απφ ηελ θ. ΙΑΠΘΑΟΖ ΣΟΗΠΡΗΛΑ, ππάιιειν ηνπ Γήκνπ Κήινπ γηα ηελ ηήξεζε 
ησλ πξαθηηθψλ. 

Ξαξφληεο ν Γήκαξρνο Κήινπ θ.Γακνπιάθεο Γεξάζηκνο,ε Αληηδήκαξρνο Κήινπ θ.Ρνχξινπ Εακπέηα, ν 
Γεκνηηθφο Πχκβνπινο θ.Κσξαίηεο Γεκήηξηνο,ν Ξξφεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Θνηλφηεηαο Αδάκαληα 
θ.Ξαπηθηλφο Βαζίιεηνο θαη δεκφηεο. 

Ν Ξξφεδξνο αθνχ δηαπίζησζε απαξηία θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγήζεθε ηα ζέκαηα 
ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

ΘΔΚΑ 2ν εκεξήζηαο δηάηαμεο : «Ρξνπνπνίεζε ηεο ππ'αξηζ. 10/2015 θαλνληζηηθήο  
απόθαζεο ΓΠ πεξί θνηλόρξεζησλ ρώξσλ θαη εύξπζκεο ιεηηνπξγίαο ιηκέλσλ αξκνδηόηεηαο  
Γ.Ι.Ρ Κήινπ» 

     Αξηζ. Απνθ. 82/2016 

ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ 
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O Ξξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην 2ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο   είπε:  
 
Γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ παξαιηαθψλ ρψξσλ  θαη ιηκέλσλ αξκνδηφηεηαο Γ.Ι.Ρ. Κήινπ, 
πξνηείλεηαη ε πξνζζήθε νξηζκέλσλ ηξνπνπνηήζεσλ ζηνλ θαλνληζκφ θαζψο θαη νξηζκφο ζέζεσλ 
ειιηκεληζκνχ ζθαθψλ ζηνλ ιηκέλα Ξνιισλίσλ.   
 
Δλ ζπλερεία ν Ξξφεδξνο εηζεγήζεθε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ θαη θαηφπηλ έδσζε ην ιφγν 
ζηα κέιε ηνπ Γ.Π. πξνθεηκέλνπ λα εθθξάζνπλ ηηο δηθέο ηνπ πξνηάζεηο. Νη ηξνπνπνηήζεηο πνπ 
πξνηείλνληαη έρνπλ σο εμήο: 
  
(άξζξν 3, πξνζζήθε κεηά ηελ πεξηπη. «ΠΡ» πεξ.  «Ε») Απαγνξεχεηαη επί ηεο ρεξζαίαο δψλεο   

ιηκέλα θαη ηεο εμνκνησκέλεο κε απηήλ αξκνδηφηεηαο Γεκνηηθνχ Ιηκεληθνχ Ρακείνπ ε παξαρψξεζε 

ρψξνπ ζε θαηαζηήκαηα κε πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο  γηα θαηαζθεπή έξγνπ (πέξγθνια). Πηα  

εκπνξηθά θαηαζηήκαηα κε πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο  επηηξέπεηαη ε απιή παξαρψξεζε γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε νκπξειψλ θαη ζηαλη εκπνξεπκάησλ. Πηα ηνπξηζηηθά γξαθεία επηηξέπεηαη ε απιή 

παξαρψξεζε  γηα ηελ ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθψλ πηλαθίδσλ. Ν παξαρσξνχκελνο παξαιηαθφο ρψξνο 

γηα ηα αλσηέξσ θαηαζηήκαηα θαη ηα ηνπξηζηηθά γξαθεία  ζα είλαη ε πξνβνιή ηνπ θαηαζηήκαηνο ζηνλ 

πξνο δηάζεζε ρψξν κε κέγηζην κήθνο ηα 2 κέηξα απφ  ηελ πξφζνςή ηνπ κε γλψκνλα ηελ 

θαλνληθφηεηα ηνπ ζρήκαηνο. Όπνπ ππάξρεη πεδνδξφκην πνπ εθάπηεηαη ηεο πξφζνςεο ηνπ 

θαηαζηήκαηνο, ε παξαρψξεζε ζα έρεη κέγηζην κήθνο ηα 2 κέηξα κεηξά ην πεδνδξφκην. Θαηά ηα ινηπά 

ηζρχεη ην άξζξν 4 ηνπ παξφληνο. 

 

(άξζξν  5§12, πξνζζήθε ζηελ πεξ.4) Θαη’ εμαίξεζε επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε ζηελ πξφζνςε 

ηεο πέξγθνιαο γηα ηελ νπνία ππάξρεη λφκηκε άδεηα απφ  ην ΓΙΡ, θαιαίζζεηεο μχιηλεο πηλαθίδαο, 

δηαζηάζεσλ  θαη’ αλσηέξσ 1κ Σ 0,40 κ, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ην είδνο ηεο αζθνχκελεο 

επηρεηξεκαηηθήο  δξαζηεξηφηεηαο θαη ν δηαθξηηηθφο ηίηινο ηεο επηρείξεζεο. 

 
(άξζξν 14,  ζηελ 1ε παξάγξαθν πξνζηίζεληαη 2 αθόκα θξηηήξηα κεηά ην  iv:) v) Ζ 

εκπξφζεζκε θαηαβνιή ησλ ηειψλ θαη ησλ ελ γέλεη νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ πξνο ην ΓΙΡ Κήινπ 

απφ ηνλ ηδηνθηήηε/εθκεηαιιεπηή ηνπ ζθάθνπο, vi) Ζ ρσξίο θαζπζηέξεζε νινζρεξήο απνδεκίσζε ηνπ 

ΓΙΡ Κήινπ γηα ηηο δεκίεο πνπ έρνπλ πξνθιεζεί ζηε ρεξζαία δψλε ιηκέλα απφ ηνλ 

ηδηνθηήηε/εθκεηαιιεπηή ηνπ ζθάθνπο  ή ηνπο πξνζηηζέληεο/ππαιιήινπο  ηνπ  ή απφ  ην ζθάθνο ηνπ. 

  

(άξζξν 14, κεηά ην «Θέζεηο Β1-Β24 (Ξεξηνρή Ιαγθάδα) Ρνπξηζηηθά πινία αλαςπρήο κε 

εληόπηα») Γηα ηνλ ειιηκεληζκφ ζθάθνπο ζηηο ζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη απφ  ην ΓΙΡ Κήινπ  γηα ηα 

εληφπηα ζθάθε παληφο είδνπο   (αιηεπηηθά, ηνπ λ. 4256/2014 θ.ι.π) απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε 

εληνπηφηεηα ηνπ ηδηνθηήηε/εθκεηαιιεπηή ηνπ ζθάθνπο. Ρα θξηηήξηα πνπ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ 

απφδεημε ηεο εληνπηφηεηα είλαη: i) Ζ κφληκε θαηνηθία ηνπ ηδηνθηήηε/εθκεηαιιεπηή ηνπ ζθάθνπο ζηε 

Κήιν. Απηφ απνδεηθλχεηαη είηε απφ έγγξαθε ζχκβαζε κίζζσζεο ε νπνία αθνξά ρξήζε ηνπ κηζζίνπ 

σο θαηνηθία είηε απφ ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν θπξηφηεηαο ή επηθαξπίαο  θηηξίνπ  πνπ πιεξνί ηηο 
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πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρξήζε ηνπ  σο  κφληκεο θαηνηθίαο. Ρφζν  ζηε ζρεηηθή ζχκβαζε κίζζσζεο φζν 

θαη ζην  ζρεηηθφ ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν ζπκβαιιφκελνο αξθεί  λα είλαη είηε ν ίδηνο ν 

ηδηφθηεηεο/εθκεηαιιεπηήο ηνπ ζθάθνπο ή ε ζχδπγφο ηνπ, ii) Ζ  εγγξαθή ηνπ ηδηνθηήηε/εθκεηαιιεπηή 

ηνπ ζθάθνπο ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο ηνπ δήκνπ Κήινπ (λα είλαη δειαδή δεκφηεο Κήινπ), iii) 

Ζ εθ κέξνπο ηνπ ηδηνθηήηε/εθκεηαιιεπηή ηνπ ζθάθνπο άζθεζε  ζηηο πεξηνρέο ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο 

ηνπ /Σ Κήινπ ηεο απηήο  επηρεηξεκαηηθήο  δξαζηεξηφηεηα  κε εθείλε γηα ηελ νπνία δεηά λα ηνπ 

παξαρσξεζεί ζέζε ειιηκεληζκνχ ηα πξνεγνχκελα πέληε έηε απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. Γηα λα 

πιεξνί ν ηδηνθηήηεο/εθκεηαιιεπηήο ελφο ζθάθνπο ηελ πξνυπφζεζε ηεο εληνπηφηεηαο ζα πξέπεη  λα 

ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ αζξνηζηηθά  (φρη δηαδεπθηηθά) θαη ηα ηξία αλσηέξσ θξηηήξηα (ππφ «i», 

«ii» θαη «iii»).  Πε πεξίπησζε πνπ ζπληξέρνπλ θαη ηα ηξία παξαπάλσ θξηηήξηα εληνπηφηεηαο 

πξνεγείηαη εθείλνο ν ηδηνθηήηεο / εθκεηαιιεπηήο ζθάθνπο πνπ έρεη ζηηο πεξηνρέο ρσξηθήο 

αξκνδηφηεηαο ηνπ /Σ Κήινπ ην κεγαιχηεξν ρξνληθφ  δηάζηεκα άζθεζεο  ηεο επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα πνπ πξνηίζεηαη λα αζθήζεη ην ζθάθνο ζηελ αηηνπκέλε  ζέζε ειιηκεληζκνχ. Οεηά 

δηεπθξηλίδεηαη φηη ηα ζθάθε κε ρξνλνλαχισζε ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξνχλ λα ειιηκελίδνληαη 

ζηηο ζέζεηο ησλ εληφπησλ ζθαθψλ.  

Πε πεξίπησζε πνπ ηδηνθηήηεο ή εθκεηαιιεπηήο ηνπ ζθάθνπο είλαη εηαηξία παληφο είδνπο θαη κνξθήο,  

ε εληνπηφηεηα εμεηάδεηαη κε βάζε ηα αλσηέξσ ηξία θξηηήξηα θαη  ζα πξέπεη  απηά λα ζπληξέρνπλ  είηε 

ζην πξφζσπν ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο εηαηξίαο ν νπνίνο ζα πξέπεη ηαπηφρξνλα λα κεηέρεη ζηελ εηαηξία 

(σο κέηνρνο/θάηνρνο ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ/εηαίξνο θ.η.ι.) θαηά πνζνζηφ 40% ηνπιάρηζηνλ  είηε 

ζην πξφζσπν κεηφρνπ/εηαίξνπ  ν νπνίνο ζα πξέπεη κεηέρεη ζηελ εηαηξία θαηά πνζνζηφ 40% 

ηνπιάρηζηνλ. Πηελ πεξίπησζε πνπ ν δηαρεηξηζηήο ηεο εηαηξίαο δελ ζπκκεηέρεη ζε απηήλ θαηά πνζνζηφ 

40% ηνπιάρηζηνλ , αθφκα θαη αλ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ  ηνπ νη πξνυπνζέζεηο ηεο εληνπηφηεηαο 

θαηά ηα αλσηέξσ, γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε εηαηξία ηεο νπνίαο είλαη δηαρεηξηζηήο ζεσξείηαη φηη  δελ 

ζπληξέρεη ην ζηνηρείν ηεο  εληνπηφηεηαο. Νκνίσο, ζεσξείηαη φηη  δελ ζπληξέρεη ην ζηνηρείν ηεο  

εληνπηφηεηαο γηα κηα εηαηξία εθφζνλ απηφ ζπληξέρεη ζην πξφζσπν εηαίξνπ/κέηνρνπ πνπ κεηέρεη ζηελ 

εηαηξία κε  πνζνζηφ  έσο θαη 39,9%.   

Πε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο ηεο θπξηφηεηαο ζθάθνπο ην νπνίν ειιηκελίδεηαη ζηηο ζέζεηο πνπ αθνξνχλ 

ηα εληφπηα ζθάθε,  ν λένο θχξηνο ηνπ πσιεζέληνο ζθάθνπο δελ απνθηά θαλέλα δηθαίσκα ή 

πξνηεξαηφηεηα ειιηκεληζκνχ ζηηο ζέζεηο πνπ αθνξνχλ ηα εληνπία ζθάθε   θαη δε ζηε ζέζε πνπ 

ειιηκεληδφηαλ ην πσιεζέλ. Ν πξψελ ηδηφθηεηεο ηνπ πσιεζέληνο ζθάθνπο ζηελ πεξίπησζε πνπ  

απνθηήζεη  λέν ζθάθνο θαη ζπλερίδεη ηελ  απηή επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, δηαηεξεί, θαηά 

πξνηεξαηφηεηά  έλαληη ηπρφλ άιισλ πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο εληνπηφηεηαο,  ην δηθαίσκα 

λα ην ειιηκελίδεη  ζηηο ζέζεηο πνπ αθνξνχλ ηα εληνπία ζθάθε  εθφζνλ ζπλερίδνπλ λα ζπληξέρνπλ ζην 

πξφζσπν ηνπ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ παξφληνο θαη ην λέν ζθάθνο είλαη ηνπ ηδίνπ  κεγέζνπο  θαη  

βπζίζκαηνο  κε ην πσιεζέλ.  

 Ξξνθεηκέλνπ λα έρεη δηθαίσκα   ν ηδηφθηεηεο/εθκεηαιιεπηήο ζθάθνπο λα δεηήζεη ηνλ ειιηκεληζκφ ηνπ 

ζηηο ζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη απφ  ην ΓΙΡ Κήινπ  γηα ηα εληφπηα ζθάθε παληφο είδνπο   ζα πξέπεη ζε 
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θάζε έλα απφ ηνπο κήλεο  Κάην, Ηνχλην, Ηνχιην, Αχγνπζην, Πεπηέκβξην ηνπ πξνεγνχκελνπ 

εκεξνινγίνπ έηνπο εθείλνπ πνπ γίλεηαη ε ζρεηηθή αίηεζε ειιηκεληζκνχ,  λα έρεη πξαγκαηνπνηήζεη δέθα 

(10) ηνπιάρηζηνλ ηαμίδηα θαη απηφ λα απνδεηθλχεηαη απφ  ηα  επίζεκα βηβιία ηνπ ζθάθνπο.  

Θάζε θπζηθφ πξφζσπν  θαη θάζε εηαηξία παληφο είδνπο θαη κνξθήο γηα ηα νπνία ζπληξέρνπλ νη 

ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο ζπκθσλά κε ηελ παξνχζα,  έρνπλ ην δηθαίσκα λα ειιηκελίδνπλ ζηηο ζέζεηο 

πνπ θαζνξίδνληαη απφ  ην ΓΙΡ Κήινπ  γηα ηα εληφπηα ζθάθε, έλα κνλφ ζθάθνο θαη φρη πεξηζζφηεξα. 

Ξξνθεηκέλνπ εηδηθφηεξα γηα  δχν δηαθνξεηηθέο εηαηξίεο παληφο είδνπο θαη  κνξθήο πνπ ζπληζηνχλ δχν 

δηαθνξεηηθά λνκηθά πξφζσπά, ε αλσηέξσ απαγφξεπζε ειιηκεληζκνχ ζηηο ζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη 

απφ  ην ΓΙΡ Κήινπ  γηα ηα εληφπηα ζθάθε πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο ζθάθνπο, ηζρχεη θαη ζηελ 

πεξίπησζε φπνπ θαη ζηηο δχν εηαηξίεο έλαο ή πεξηζζφηεξνη  εθ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ  κηα εηαηξία 

σο κέηνρνη/θάηνρνη ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ/εηαίξνη θ.η.ι.  ζε πνζνζηφ πνπ ππεξβαίλεη ην 70% είλαη 

ηαπηφρξνλα κέηνρνη/θάηνρνη εηαηξηθψλ κεξηδίσλ/εηαίξνη θαη  ζηελ άιιε εηαηξία  ζε πνζνζηφ πνπ 

νκνίσο ππεξβαίλεη ην 70% ησλ κεηνρψλ/εηαηξηθψλ κεξηδίσλ/εηαηξηθψλ ζπκκεηνρψλ. Πηελ ηειεπηαία 

πεξίπησζε δηθαίσκα ειιηκεληζκνχ ζηηο ζέζεηο ησλ εληφπησλ ζθαθψλ έρεη κνλφ ε κηα απφ  ηηο δχν 

εηαηξίεο.  

  

(άξζξν 14, Γεληθέο ππνρξεώζεηο, πξνζζήθε  κηαο αθόκα πεξίπη. ζην ηέινο ηνπ άξζξνπ, 

δειαδή αθξηβώο πξηλ από  ην άξζξν 15). Πε πεξίπησζε πνπ ν ηδηνθηήηεο ή ν εθκεηαιιεπηήο ή ην 

πιήξσκα παληφο είδνπο ζθάθνπο κφληκα ειιηκεληζκέλνπ ζην ιηκέλα Αδάκαληα πξνθαιεί ξχπαλζε ή 

αθαηαζηαζία ζηε ρεξζαία δψλε ιηκέλα, ελδεηθηηθά  κέζσ ηεο απφξξηςεο θάζε είδνπο ζηεξεψλ ή 

πγξψλ απνβιήησλ ή εγθαηάιεηςεο αληηθεηκέλσλ, επηβάιιεηαη ζηνλ ηδηνθηήηε ή ζηνλ εθκεηαιιεπηή 

ηνπ ζθάθνπο πξφζηηκν πνζνχ εθαηφ (100) επξψ. Ρε δεχηεξε θνξά ηέιεζεο ηεο αλσηέξσ 

παξάβαζεο, ν ηδηνθηήηεο ή ν εθκεηαιιεπηήο ηνπ ζθάθνπο ράλεη ηε ζέζε ειιηκεληζκνχ πνπ ηνπ έρεη 

παξαρσξεζεί γηα ην ηξέρνλ έηνο.  

Νη ηξνπνπνηήζεηο ζηηο ζέζεηο ειιηκεληζκνύ ηνπ ιηκέλα Αδάκαληα θαηά ηνπο ζεξηλνύο 
κήλεο πεξηγξάθνληαη σο θάησζη: 
 
Θέζεηο Α5-Α18:  Δηζεξρφκελα ζθάθε αλαςπρήο 
 
Θέζεηο Α19-Α24:  Δληφπηα ηνπξηζηηθά πινία αλαςπρήο επαγγεικαηηθήο ρξήζεο 
 
Θέζεηο Α25-Α53: Δηζεξρφκελα ζθάθε αλαςπρήο ηζηηνπιντθά  
 
Θέζεηο Β1-Β13 (πεξηνρή Ιαγθάδαο): Δηζεξρφκελα ζθάθε αλαςπρήο 
 
Θέζεηο Β14-Β24 (πεξηνρή Ιαγθάδαο): Ρνπξηζηηθά πινία αλαςπρήο επαγγεικαηηθήο ρξήζεο 
 
Νη ζέζεηο ειιηκεληζκνύ ζηελ εμνκνηνύκελε δώλε όξκν ηνπ ιηκέλα Ξνιισλίσλ 
πεξηγξάθνληαη σο θάησζη: 
 
Ξξνβιήηα 
 
Θέζεηο 1-4: Δπαγγεικαηηθά αιηεπηηθά ζθάθε (πιαγηνδέηεζε) 
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Θέζεηο 1-18: Πθάθε εληφπηα αιηεπηηθά εξαζηηερληθήο ρξήζεο 
 
Ξισηή πξνβιήηα 
 
Θέζεηο 1-29: Δηζεξρφκελα ζθάθε (Απφ Απξίιην κέρξη Νθηψβξην) 
 
 
Ρν Γ.Π. αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ, κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε 
ππφςε:  

 ην  Λ. 3463/2006 (Φ.Δ.Θ. Ά 114/2006) 
 ην Λ. 3852/2010 (Φ.Δ.Θ. Ά 87/07-06-2010) 
 την υπ’ αριθ. 10/2015 απόφαςη Δ.Σ. περί «Ιήςε θαλνληζηηθήο απφθαζεο θνηλφρξεζησλ 

ρψξσλ θαη εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ιηκέλσλ αξκνδηφηεηαο  Γ.Ι.Ρ Κήινπ» 
 
 

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΘΑΡΑ ΞΙΔΗΝΤΖΦΗΑ 
 
Α.  Δγθξίλεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Θαλνληζκνχ Γεκνηηθνχ Ιηκεληθνχ Ρακείνπ Κήινπ θνηλφρξεζησλ 
ρψξσλ θαη εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ιηκέλσλ αξκνδηφηεηαο ηνπ Γ.Ι.Ρ.Κ.  φπσο πεξηγξάθεηαη ζην 
εηζεγεηηθφ κέξνο ηεο απφθαζεο.  
Ν Θαλνληζκφο Γεκνηηθνχ Ιηκεληθνχ Ρακείνπ Κήινπ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο 
ιηκέλσλ αξκνδηφηεηαο ηνπ Γ.Ι.Ρ.Κ. θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ ηξνπνπνηήζεσλ έρεη σο εμήο: 
 

ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ Γ.Ι.Ρ. ΚΖΙΝ KOINOXΟΖΠΡΥΛ ΣΥΟΥΛ ΘΑΗ ΔΟΘΚΖΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ 
ΙΗΚΔΛΥΛ ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΑΠ Γ.Ι.Ρ. ΚΖΙΝ 

 
ΝΟΝΗ ΘΑΗ ΞΟΝΫΞΝΘΔΠΔΗΠ ΞΑΟΑΣΥΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ ΣΥΟΥΛ ΣΔΟΠΑΗΑΠ ΕΥΛΖΠ ΙΗΚΔΛΑ 

ΑΓΑΚΑΛΡΑ ΘΑΗ ΔΜΝΚΝΗΥΚΔΛΖΠ ΚΔ ΣΔΟΠΑΗΑ ΕΥΛΖ ΙΗΚΔΛΑ ΞΝΙΙΥΛΗΥΛ 
 
ΑΟΘΟΝ 1: ΝΟΗΑ ΗΠΣΝΠ 
Ζ παξνχζα πξάμε ξχζκηζεο ιεηηνπξγίαο παξαιηαθψλ ρψξσλ αξκνδηφηεηαο Γ.Ι.Ρ. Κήινπ ηζρχεη ζηελ 
ρεξζαία δψλε ιηκέλα Αδάκαληα θαη ζηελ εμνκνησκέλε κε  ρεξζαία δψλε ιηκέλα Ξνιισλίσλ. 
 
ΆΟΘΟΝ 2: ΔΞΗΓΗΥΘΝΚΔΛΝΗ ΠΡΝΣΝΗ 
Α) Ζ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ρεξζαίνπ θαη ζαιάζζηνπ ρψξνπ. 
Β) Ζ εχξπζκε θαη λνκφηππε ιεηηνπξγία ησλ παξαιηαθψλ ρψξσλ αξκνδηφηεηαο Γ.Ι.Ρ. Κήινπ. 
Γ) Ζ αξκνληθή θαη θαιαίζζεηε εκθάληζή ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ θνηλσληθή ρξήζε ηνπο. 
Γ) Ν πεξηνξηζκφο ηεο ρσξίο φξηα εθκεηάιιεπζήο ηνπο. 
Δ) Ζ απνθπγή απζαίξεησλ ελεξγεηψλ θαη επεκβάζεσλ ζηνπο παξαρσξνχκελνπο παξαιηαθνχο ρψξνπο. 
ΠΡ) Ζ δηαζθάιηζε ηεο απξφζθνπηεο θαη ειεχζεξεο δηαθίλεζεο ησλ πεδψλ. 
Ε) Ζ αθξηβήο νξηνζέηεζε ησλ παξαρσξνχκελσλ παξαιηαθψλ ρψξσλ κε ηελ ρξήζε θαη ηνπνζέηεζε 
επηηξεπφκελσλ κέζσλ θαη πιηθψλ πξνζσξηλνχ θαη κε κφληκνπ ραξαθηήξα.  
Ζ) Ζ νξζνινγηθή αλάπηπμε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ επαγγεικαηηψλ θαη ε βειηίσζε ησλ 
παξερφκελσλ απφ απηψλ ππεξεζηψλ. 
 
ΆΟΘΟΝ 3: ΓΗΘΑΗΝΚΔΛΝΗ ΞΑΟΑΣΥΟΖΠΖΠ ΣΥΟΝ 
Ρα θαηαζηήκαηα πνπ πιεξνχλ ηηο θάησζη πξνυπνζέζεηο δηθαηνχληαη παξαρψξεζε ρξήζεο ρψξνπ γηα 
ηελ ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ:  
Α) Δίλαη ηδηφθηεηα ή κηζζσκέλα θαηαζηήκαηα. 
Β) Δίλαη εθνδηαζκέλα κε φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία άδεηεο θαη εγθξίζεηο πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπο. 
Γ) Γελ έρνπλ νθεηιέο πξνεγνχκελσλ εηψλ πξνο ην Γ.Ι.Ρ. Κήινπ. 
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Γ) Νη ηδηνθηήηεο ή κηζζσηέο ησλ θαηαζηεκάησλ απηψλ, γηα ηελ παξαρψξεζε ησλ ρψξσλ πνπ αθνξά 
απιή ρξήζε νθείινπλ λα ππνβάιινπλ έσο 30 Νθησβξίνπ θάζε έηνπο, αίηεζε πξνο ηελ πεξεζία ηνπ 
Γ.Ι.Ρ. Κήινπ. 
Κε ηελ αίηεζε ζπλππνβάιινληαη θαη ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 
-Αληίγξαθν ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο. 
-Ρνπνγξαθηθφ ζρέδην ηεο πεξηνρήο ηνπ θαηαζηήκαηνο ζην νπνίν εκθαλίδεηαη επθξηλψο ν πξνο 
παξαρψξεζε ρψξνο (δηαζηάζεηο επαθξηβψο). 
Δ) Νη ηδηνθηήηεο ή κηζζσηέο  θαηαζηεκάησλ πνπ ελδηαθέξνληαη γηα παξαρψξεζε ρψξνπ κε 
θαηαζθεπή έξγνπ νθείινπλ λα ππνβάιινπλ εγθαίξσο αίηεζε πξνο ηελ πεξεζία καο, ζην δηάζηεκα 
απφ 01/10 έσο 28/02 θάζε έηνπο ζχκθσλα κε ηνλ λ.2971/2001 (Α-285) θαη ηελ ΛΑ 
8321.6/01/12/12-03-2012. Ζ παξαρψξεζε δελ ζα μεπεξλά ηα 5 έηε. 
ΠΡ) Κεηά ηνλ έιεγρν ησλ ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη εθφζνλ δηαπηζησζεί φηη πιεξνχλ ηνπο 
φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο παξαρψξεζεο ρξήζεο παξαιηαθνχ ρψξνπ, εθδίδεηαη απφ ηελ πεξεζία 
ηνπ Γ.Ι.Ρ. Κήινπ ε ζρεηηθή απφθαζε-έγθξηζε θαη φπνπ απαηηείηαη έγθξηζε απφ ηνπο ζπλαξκφδηνπο 
θνξείο θαη πνπξγεία. 
 Ε) Απαγνξεχεηαη επί ηεο ρεξζαίαο δψλεο   ιηκέλα θαη ηεο εμνκνησκέλεο κε απηήλ αξκνδηφηεηαο 
Γεκνηηθνχ Ιηκεληθνχ Ρακείνπ ε παξαρψξεζε ρψξνπ ζε θαηαζηήκαηα κε πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο  
γηα θαηαζθεπή έξγνπ (πέξγθνια). Πηα  εκπνξηθά θαηαζηήκαηα κε πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο  
επηηξέπεηαη ε απιή παξαρψξεζε γηα ηελ ηνπνζέηεζε νκπξειψλ θαη ζηαλη εκπνξεπκάησλ. Πηα 
ηνπξηζηηθά γξαθεία επηηξέπεηαη ε απιή παξαρψξεζε  γηα ηελ ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθψλ πηλαθίδσλ. 
Ν παξαρσξνχκελνο παξαιηαθφο ρψξνο γηα ηα αλσηέξσ θαηαζηήκαηα θαη ηα ηνπξηζηηθά γξαθεία  ζα 
είλαη ε πξνβνιή ηνπ θαηαζηήκαηνο ζηνλ πξνο δηάζεζε ρψξν κε κέγηζην κήθνο ηα 2 κέηξα απφ  ηελ 
πξφζνςή ηνπ κε γλψκνλα ηελ θαλνληθφηεηα ηνπ ζρήκαηνο. Όπνπ ππάξρεη πεδνδξφκην πνπ εθάπηεηαη 
ηεο πξφζνςεο ηνπ θαηαζηήκαηνο, ε παξαρψξεζε ζα έρεη κέγηζην κήθνο ηα 2 κέηξα κεηξά ην 
πεδνδξφκην. Θαηά ηα ινηπά ηζρχεη ην άξζξν 4 ηνπ παξφληνο. 
 

ΆΟΘΟΝ 4: ΝΟΗΠΚΝΠ ΞΑΟΑΣΥΟΝΚΔΛΝ ΞΑΟΑΙΗΑΘΝ ΣΥΟΝ 
Ν παξαρσξνχκελνο παξαιηαθφο ρψξνο νξίδεηαη σο εμήο: 
- Ωο πξνο ην κήθνο ηνπ, απηφ ζα είλαη ε πξνβνιή ηνπ θαηαζηήκαηνο ζηνλ πξνο δηάζεζε ρψξν κε 
κέγηζην κήθνο ηα 10 κέηξα κε γλψκνλα ηελ θαλνληθφηεηα ηνπ ζρήκαηνο. 
- Ζ δεκηνπξγία ηερληθψλ εκπνδίσλ-σο πξνο ηελ πξνβνιή- θαη αλ ην φξην ηεο ρεξζαίαο δψλεο ιηκέλα 
βξίζθεηαη εζψηεξα ησλ ηερληθψλ εκπνδίσλ, δελ αθαηξεί ην δηθαίσκα παξαρψξεζεο ρξήζεο ρψξνπ 
ζην θαηάζηεκα ηνπ νπνίνπ ε νπηηθή γσλία εθάπηεηαη κε ηελ ρεξζαία δψλε ιηκέλα, δεδνκέλνπ φηη 
πθίζηαηαη ρψξνο ρεξζαίαο δψλεο έκπξνζζελ ηνπ ηερληθνχ εκπνδίνπ. 
- Ωο ηερληθά εκπφδηα δχλαηαη λα ραξαθηεξηζζνχλ ηα δεκηνπξγεζέληα πάξθα ,πιαηείεο, αλδξηάληεο 
θηι. 
- Ρν Γ.Π. ηνπ Γ.Ι.Ρ. Κήινπ έρεη δηαθξηηηθή επρέξεηα παξαρψξεζεο ρψξνπ ζηελ ρεξζαία δψλε ιηκέλα : 
i) Πηελ πεξίπησζε πνπ εθκεηαιιεπηήο θαηαζηήκαηνο αηηείηαη ( θαη ) ηε ρξήζε ρψξνπ ν νπνίνο 
βξίζθεηαη έκπξνζζελ θαη ζε επαθή κε φκνξα θαη έρνληα πξφζνςε ζηε ρεξζαία δψλε θαηαζηήκαηα ή 
νηθίεο ηα νπνία δελ ιεηηνπξγνχλ ή δελ θαηνηθνχληαη αληίζηνηρα θαη γηα ηα νπνία δελ έρεη εθδεισζεί 
ελδηαθέξνλ παξαρψξεζεο απφ ηνλ θχξην ή ηνλ εθκεηαιιεπηή ηνπο, ii) Πηελ πεξίπησζε πνπ ν 
εθκεηαιιεπηήο θαηαζηήκαηνο αηηείηαη ( θαη) ηε ρξήζε ρψξνπ ν νπνίνο βξίζθεηαη έκπξνζζελ θαη ζε 
επαθή κε φκνξα θαη έρνληα πξφζνςε ζηε ρεξζαία δψλε αθάιππηα νηθφπεδα ή ππφ θαηάξξεπζε / 
εξεηπσκέλα θηίζκαηα. 
- Πε πεξίπησζε πνπ ν ηδηνθηήηεο θαηαζηήκαηνο ηνπ νπνίνπ ε πξφζνςε εθάπηεηαη κε ηελ ρεξζαία 
δψλε ιηκέλα δεηήζεη παξαρψξεζε ρψξνπ πνπ ηνπ αλαινγεί θαη ν ρψξνο απηφο έρεη κηζζσζεί – 
θαιπθζεί πξνεγνπκέλσο απφ άιιν κηζζσηή σο πέξαλ ηνπ νξηδφκελνπ κε ηελ πξφζνςε ηνπ 
θαηαζηήκαηνο ηνπ, ηφηε γίλεηαη εθ λένπ παξαρψξεζε κε αλαθαηαλνκή ηνπ ρψξνπ θαη ζηνπο δπν 
ελδηαθεξφκελνπο έηζη ψζηε, ν κελ πξνεγνχκελνο κηζζσηήο ζα πεξηνξίδεηαη ζηα κέηξα ηεο πξφζνςήο 
ηνπ θαη ν ππφινηπνο ρψξνο παξαρσξείηαη ζηνλ λέν κηζζσηή ηνπ νπνίνπ ην θαηάζηεκα εθάπηεηαη 
ζηελ ρεξζαία δψλε ιηκέλα θαη δηθαηνχηαη θαη απηφο ρψξν. 
- Πε πεξίπησζε πνπ νη ρψξνη παχζνπλ λα αλήθνπλ ζηελ ρεξζαία δψλε ιηκέλα, ε δηαδηθαζία 
παξαρψξεζεο ζα δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ δεκνηηθψλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ. Πηελ πεξίπησζε 
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απηή νη ππάξρνπζεο θαη ζε ηζρχ απνθάζεηο παξαρψξεζεο ηνπ Γ.Π. ηνπ Γ.Ι.Ρ. ζα εμαθνινπζήζνπλ λα 
ηζρχνπλ θαη λα δεζκεχνπλ ην Γήκν Κήινπ, ν νπνίνο θαη ζα εηζπξάηηεη ηα ζρεηηθά ηέιε παξαρψξεζεο. 
 
 
ΆΟΘΟΝ 5: ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ 
1. Ν ρψξνο παξαρσξείηαη κφλν γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ αηηείηαη θαη κεηά ηελ ιήμε ηεο 
παξαρψξεζεο ν θάζε ελδηαθεξφκελνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηνλ ρψξν ζηελ αξρηθή ηνπ 
θαηάζηαζε. 
2. Νη ελδηαθεξφκελνη ππνρξενχληαη λα ζπκκνξθψλνληαη απξνθάζηζηα ζηηο νδεγίεο-ππνδείμεηο θαη 
εληνιέο ηνπ Γ.Ι.Ρ. Κήινπ θαη ηεο Ιηκεληθήο Αξρήο. 
3. Νη ελδηαθεξφκελνη ζα έρνπλ ηηο πξνβιεπφκελεο (φπνπ απαηηείηαη) άδεηεο ιεηηνπξγίαο. 
4. Νη ελδηαθεξφκελνη ζα δηαηεξνχλ ηνλ ρψξν θαζαξφ κε δηθή ηνπο επζχλε. 
5. Ν παξαρσξνχκελνο ρψξνο ζα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν απφ ηνπο ίδηνπο ελδηαθεξφκελνπο κε 
επηηξεπφκελεο ηεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ ρψξνπ απφ ηξίηνπο κε νπνηαδήπνηε κνξθή εθρψξεζεο 
δηθαησκάησλ (πρ ππεθκίζζσζε θηι). 
6. Πε πεξίπησζε πνπ εθηεινχληαη ιηκεληθά έξγα ή έξγα θνηλήο σθέιεηαο νη ελδηαθεξφκελνη είλαη 
ππνρξεσκέλνη λα εγθαηαιείςνπλ ην ρψξν άκεζα ρσξίο θακία απνδεκίσζε. Ρν ίδην ηζρχεη θαη ζε 
πεξίπησζε εζληθήο αλάγθεο ή αζθάιεηαο ηεο ρψξαο. 
7. Νη ελδηαθεξφκελνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα κελ εκπνδίδνπλ ηελ ειεχζεξε δηέιεπζε ηνπ θνηλνχ θαηά 
κήθνο ηεο παξαιίαο δηαδξφκνπ πιάηνπο ( 2 ) κέηξσλ θαη ηελ αθψιπηε πξνζέγγηζή ηνπ ζηα 
θξεπηδψκαηα ή ηελ ζάιαζζα θαζψο θαη ηελ απξφζθνπηε θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ ιηκεληθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ  θαη γη’ απηφ ην ιφγν κε επζχλε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ φζνλ αθνξά ηελ άζθεζε ηεο 
δξαζηεξηφηεηαο ηνπο ζα ηεξείηαη απαξέγθιηηα ειεχζεξνο ν δηάδξνκνο θαηά κήθνο ηεο παξαιίαο. 
8. Κε κέξηκλα ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζα ιακβάλνληαη φια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ απνθπγή ηεο 
ξχπαλζεο ηεο ζάιαζζαο θαη ηεο παξαιίαο. 
9. Νη ελδηαθεξφκελνη ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο γηα απνθπγή 
αηπρεκάησλ.  
10.  Ρν έξγν πνπ ζα εθηειείηαη ζα πεξηέξρεηαη ζηελ θπξηφηεηα ηνπ Γεκνζίνπ, ην νπνίν κπνξεί λα ηα 
θαηαξγεί ή λα ηα κεηαηξέπεη νπνηεδήπνηε γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη αζθάιεηαο ή 
εζληθήο άκπλαο ρσξίο θακία ππνρξέσζή ηνπ γηα απνδεκίσζε ή γηα θαηαβνιή ηεο δαπάλεο ηδηψηε. 
11. Ν παξαρσξνχκελνο ρψξνο θαζψο θαη απηφο πνπ ελδερνκέλσο ζα πξνθχςεη απφ ηελ θαηαζθεπή 
ησλ έξγσλ ζα δηαηεξήζεη ηνλ θνηλφρξεζην ραξαθηήξα ηνπ εθηφο θαη αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά, 
φπσο νξίδνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Λ.2791/2001. 
Θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ ελ γέλεη ην Ιηκεληθφ Ρακείν ζα ιακβάλεη, ζα εμαζθαιίδεη θαη ζα 
δηαηεξεί ηηο θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελεο άδεηεο θαη εγθξίζεηο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Ιηκεληθή 
Αξρή θαη ηνλ ππεχζπλν εθηέιεζεο έξγνπ ζα ιακβάλνπλ θάζε αλαγθαίν κέηξν γηα ηελ πξνζηαζία θαη 
αζθάιεηα ησλ ρξεζηψλ ιηκέλα θαζψο θαη ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηελ ζεκαηνδφηεζε αζθάιεηαο ησλ 
ρψξσλ ησλ εξγνηαμίσλ θαη ησλ πξνζβάζεσλ απηψλ. 
12. Απαγνξεχεηαη απζηεξά ε ηνπνζέηεζε ζηνλ παξαρσξνχκελν ρψξν θάζε άιινπ ζηνηρείνπ εθηφο 
ησλ αλαθεξφκελσλ ζπγθεθξηκέλα: 
- Ζ αιινίσζε ή νη βιάβεο ζην δάπεδν ησλ παξαιηαθψλ ρψξσλ απφ ηνπνζεηήζεηο επηηξεπφκελσλ ή κε 
πξνζσξηλψλ ζηνηρείσλ (δαπέδσλ θηι). 
- Θάζε θαηάζηεκα πνπ δηαθφπηεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ , απζεκεξφλ, απνζχξεη ηα ηξαπεδνθαζίζκαηα 
απφ ηνλ παξαιηαθφ ρψξν θαη ζε θακία πεξίπησζε ν παξαρσξνχκελνο ρψξνο δελ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 
απνζήθεπζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ ή άιισλ αληηθεηκέλσλ. 
-  Νη ηνπνζεηήζεηο ερείσλ, πξνβνιέσλ θηι. 
- Νη ηνπνζεηήζεηο θσηεηλψλ επηγξαθψλ θάζεησλ ζηνπο παξαιηαθνχο ρψξνπο ή άιισλ δεισηηθψλ 
ζηνηρείσλ (ηηκνθαηάινγνη, θσηνγξαθίεο πξντφλησλ, δηαθεκηζηηθψλ πηλαθίδσλ θιπ) 
 Θαη’ εμαίξεζε επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε ζηελ πξφζνςε ηεο πέξγθνιαο γηα ηελ νπνία ππάξρεη λφκηκε 

άδεηα απφ  ην ΓΙΡ, θαιαίζζεηεο μχιηλεο πηλαθίδαο, δηαζηάζεσλ  θαη’ αλσηέξσ 1κ Σ 0,40 κ, ζηελ 

νπνία ζα αλαγξάθεηαη ην είδνο ηεο αζθνχκελεο επηρεηξεκαηηθήο  δξαζηεξηφηεηαο θαη ν δηαθξηηηθφο 

ηίηινο ηεο επηρείξεζεο.  
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- Δηδηθφηεξα απαγνξεχεηαη ξεηά ε ηνπνζέηεζε θαη ιεηηνπξγία ςεζηαξηψλ ζηελ παξαιία θαη ζηνλ 
παξαιηαθφ ρψξν. 
- Ζ ζπζζψξεπζε απνξξηκκάησλ ζηνπο θνηλφρξεζηνπο παξαιηαθνχο ρψξνπο(παξάδξνκνπο θηι). 
- Ζ δηελέξγεηα παξάλνκσλ επεθηάζεσλ ειεθηξηθψλ παξνρψλ κε ηνπνζεηήζεηο ελαέξησλ ή ππφγεησλ 
θαισδίσλ ζηνπο παξαιηαθνχο ρψξνπο. 
 
ΆΟΘΟΝ 6: ΦΥΡΗΠΚΝΠ 
Γηα ηνλ θσηηζκφ εληφο ησλ θαηαζηεκάησλ, εθφζνλ επεθηείλεηαη θαη ζηνπο παξαρσξνχκελνπο 
ρψξνπο, ν ελδηαθεξφκελνο ππνρξενχηαη ζηελ πξνζθφκηζε βεβαίσζεο εηδηθνχ ειεθηξνιφγνπ, ν νπνίνο 
ζα βεβαηψλεη κε βεβαίσζε θαη ζρέδην θσηηζκνχ φηη ε ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε είλαη αζθαιήο θαη 
έρνπλ ιεθζεί φια ηα κέηξα απνθπγήο αηπρήκαηνο. 
 
ΆΟΘΟΝ 7: ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΑΗ ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑ 
Ν παξαρσξνχκελνο ρψξνο ζα δηαηεξείηαη θαζαξφο κε θξνληίδα-ππνρξέσζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ-
κηζζσηή. Ρα απνξξίκκαηα θαη ινηπά θαηάινηπα ησλ θαηαζηεκάησλ ζα ηνπνζεηνχληαη εληφο εηδηθψλ 
πγεηνλνκηθψλ θάδσλ θαη ζα παξαδίδνληαη ζηελ πεξεζία θαζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ Κήινπ. 
 
ΆΟΘΟΝ 8: ΣΟΝΛΗΘΖ ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΞΑΟΑΣΥΟΖΠΔΥΛ - ΣΟΖΚΑΡΗΘΑ ΑΛΡΑΙΙΑΓΚΑΡΑ 
Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ησλ παξαρσξήζεσλ ηζρχεη απφ 1 έσο 5 έηε. 
Ρν ρξεκαηηθφ αληάιιαγκα θαηαβάιιεηαη ζε πνζνζηφ 30% κε ηελ άδεηα παξαρψξεζεο ρψξνπ θαη ζε 
ζπλέρεηα ζε 2 ηζφπνζεο δφζεηο θαηά ηνπο κήλεο Ηνχιην-Αχγνπζην.  
 
ΆΟΘΟΝ 9: ΓΗΔΙΔΠΔΗΠ ΞΔΕΥΛ 
Νη ηδηνθηήηεο-ππεχζπλνη ησλ θαηαζηεκάησλ απαγνξεχεηαη απζηεξά λα ηνπνζεηνχλ 
ηξαπεδνθαζίζκαηα ή άιινπ είδνπο αληηθείκελα ζην παξηέξη - ζηνλ παξαιηαθφ ρψξν θαη ζηνλ δηάδξνκν 
δηέιεπζεο πεδψλ. Δπίζεο ππνρξενχληαη λα αθήλνπλ ειεχζεξν δηάδξνκν κεηαμχ ησλ ηξαπεδηψλ ηνπο 
θαη λα κελ παξεκπνδίδνπλ κε θαλέλα ηξφπν ηελ πξφζβαζε ησλ πεδψλ.  
 
ΆΟΘΟΝ 10: ΘΟΥΠΔΗΠ 
- Απαγνξεχεηαη απζηεξά ε νπνηαδήπνηε παξέκβαζε απφ ηδηψηε (θπζηθφ πξφζσπν ή εηαηξία) πνπ λα 
αιινηψλεη ηελ θπζηθή θαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ ρσξίο ηελ έγθξηζε ηεο πεξεζίαο καο, ησλ ζπλαξκνδίσλ 
πεξεζηψλ θαη ηελ εηδηθή άδεηα ηεο Ιηκεληθήο Αξρήο. 
- Ξεξαηηέξσ θαη κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο παξάβαζεο πξνο ην Ιηκελαξρείν Κήινπ αθνινπζνχληαη νη 
πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο δηνηθεηηθήο επηβνιήο πξνζηίκνπ θαη πνηληθή δίσμε ηνπ παξαβάηε. 
- Πε πεξίπησζε εθπξφζεζκνπ θαηαβνιήο ρξεκαηηθψλ αληαιιαγκάησλ ππέξ ηνπ Γ.Ι.Ρ Κήινπ, ηα 
νθεηιφκελα πνζά πξνζαπμάλνληαη ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 
- Πε πεξίπησζε κε θαηαβνιήο ησλ νξηζζέλησλ ρξεκαηηθψλ αληαιιαγκάησλ ππέξ ηνπ Γ.Ι.Ρ. Κήινπ 
θαη εθφζνλ ηεξεζεί ε δηαδηθαζία ελεκέξσζεο ηνπ νθεηιέηε θαη δελ θαηαζηεί δπλαηή ε είζπξαμή ηνπο, 
δηαβηβάδνληαη ζηελ αξκφδηα Γ.Ν.. 
- Ζ επηβνιή ή θαη ε θαηαβνιή ηέινπο απζαίξεηεο ρξήζεο, δελ λνκηκνπνηεί νπδφισο ηελ απζαίξεηε 
θαηάιεςε ηνπ ρψξνπ, νχηε απνηειεί ζπλαίλεζε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ. 
- Γηα ηηο παξαρσξήζεηο ρξήζεο παξαιηαθψλ ρψξσλ ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο ελδηαθεξνκέλσλ 
(παξαιηαθά θαηαζηήκαηα) δελ έρνπλ εθαξκνγή νη πξνζηαηεπηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ 34/95 
«Θσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ πεξί εκπνξηθψλ κηζζψζεσλ». 
- Νη παξαρσξήζεηο ρψξσλ ρεξζαίαο δψλεο ιηκέλνο, γηα ηηο ηνπνζεηήζεηο ηξαπεδνθαζηζκάησλ θηι δελ 
δεκηνπξγνχλ εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα ηνπ ηδηνθηήηε-ππεχζπλνπ θαηαζηήκαηνο σο πξνο ηνλ 
παξαιηαθφ ρψξν. 
- Πε πεξίπησζε κε ηήξεζεο νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο ηηζέκελνπο φξνπο ζα αίξεηαη ε παξαρψξεζε κε 
απφθαζε ηνπ Γ.Π. , ζα αλαθαινχληαη νη ζρεηηθέο άδεηεο θαη ν ππεχζπλνο ζα εγθαηαιείπεη ακέζσο ηε 
ρξήζε ηνπ ρψξνπ, ρσξίο θακία αμίσζε γηα απνδεκίσζε. 
 
ΆΟΘΟΝ 11: ΑΠΡΛΝΚΔΠΖ 
Ζ αζηπλφκεπζε ησλ παξαιηαθψλ ρψξσλ αξκνδηφηεηαο Γ.Ι.Ρ. Κήινπ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 
λνκνζεζία, αζθείηαη απφ ηα φξγαλα ηνπ Ιηκελαξρείνπ Κήινπ. 
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ΆΟΘΟΝ 12: ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΠΘΗΑΓΥΛ 
Δπηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε νκπξειψλ κε παλί εμσηεξηθά ή ε ιπφκελε θαηαζθεπή ζθηάδαο-πέξγθνιαο. 
Δηδηθφηεξα ε θαηαζθεπή ζθηάδαο –πέξγθνιαο πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο 8210/01/12-
24.02.2012 θαη 8321.6/01/12-12.03.2012 Δγθπθιίνπο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ιηκέλσλ θαη Ιηκεληθήο 
Ξνιηηηθήο ηνπ Ξ.Α.ΑΛ ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο παξέρνληαη νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ πεξηνρή 
δηθαηνδνζίαο θαη ηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηαο ησλ Γεκνηηθψλ Ιηκεληθψλ Ρακείσλ, σο θνξέσλ δηνίθεζεο 
θαη εθκεηάιιεπζεο ιηκέλσλ, αλαθνξηθά κε ηελ ρξήζε θαη εθκεηάιιεπζε ηεο δψλεο ιηκέλα κέζσ ηεο 
παξαρψξεζεο ηνπ ηδηαίηεξνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ησλ ρψξσλ απηήο θαη ηελ θείκελε λνκνζεζία πνπ 
δηέπεη ηελ δψλε ιηκέλα. 
Δπηπξνζζέησο, ε θαηαζθεπή ζθηάδαο-πέξγθνιαο δελ ζα μεπεξλά ην 70% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνο 
παξαρψξεζε ρψξνπ. 
Ζ θαηαζθεπή ζθηάδαο –πέξγθνιαο ζα ζπκθσλεί κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο ηχπνπο απφ ην Ππκβνχιην 
Αξρηηεθηνληθήο ηεο Ξνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ Κήινπ θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο φπσο απηέο 
νξίζηεθαλ απφ ηελ Ρερληθή πεξεζία ηνπ Γήκνπ Κήινπ θαη πεξηγξάθνληαη φπσο παξαθάησ: 
 ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ 
Ζ παξνχζα ηερληθή πεξηγξαθή αθνξά ηε κνξθνινγία ησλ πεξγθφισλ πνπ δεηνχληαη λα 
θαηαζθεπαζηνχλ ζηε ρεξζαία δψλε ιηκέλνο Αδάκαληα θαη εμνκνηνχκελε κε ρεξζαία δψλε ιηκέλα 
Ξνιισλίσλ . Νη ηχπνη ησλ πεξγθφισλ ζα αθνινπζνχλ ηα παξαδνζηαθά πξφηππα πεξγθφισλ ηεο Λ. 
Κήινπ. Νη πέξγθνιεο ζε έλα γεληθφηεξν πιαίζην ρσξίδνληαη ζε δπν ηχπνπο κε δπν ππνθαηεγνξίεο 
αληηζηνίρσο. 
Ν Ρχπνο Α & Β πέξγθνιαο ζα απνηειείηαη απφ μχιηλα δνθάξηα ηεηξαγσληθήο δηαηνκήο ελδεηθηηθψλ 
δηαζηάζεσλ 0,15Σ0,15κ. ηα νπνία ζα δηαηάζζνληαη ζε απφζηαζε 0,40 έσο 0,65 κ ζηελ νξνθή, ηα 
νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο ζα ζηεξίδνληαη ζε θαηαθφξπθα ππνζηπιψκαηα ίδησλ πεξίπνπ δηαζηάζεσλ ή 
ειαθξψο κεγαιχηεξσλ. Ρα ππνζηπιψκαηα κε ηε ζεηξά ηνπο ζα απνηεινχληαη απφ θαηαθφξπθα 
ζηνηρεία ελδεηθηηθψλ δηαζηάζεσλ 0,15κ.Σ0,15κ. Όια ηα δνθάξηα θαη ηα ππνζηπιψκαηα ζα ζπλδένληαη 
κεηαμχ ηνπο ή ζα εδξάδνληαη ζην έδαθνο κε κεηαιιηθνχο ζπλδέζκνπο ή ζηεξίμεηο. Ρέινο ζηελ νξνθή 
ζα ηνπνζεηείηαη θαξαβφπαλν ή παξαδνζηαθή θαιακσηή. Ρν κέγηζην επηηξεπφκελν χςνο ηεο 
πέξγθνιαο απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο ζα είλαη 3,00 έσο 4,00κ. Ν ρξσκαηηζκφο ζα είλαη 
απνρξψζεηο ηνπ ιεπθνχ, ηνπ γθξη θαη ηνπ κπιε ρξψκαηνο.  
Ν Ρχπνο Γ & Γ πέξγθνιαο ζα απνηειείηαη απφ μχιηλα δνθάξηα ηεηξαγσληθήο δηαηνκήο ελδεηθηηθψλ 
δηαζηάζεσλ 0,15Σ0,15κ. ηα νπνία ζα δηαηάζζνληαη ζε απφζηαζε 0,40 έσο 0,65 κ ζηελ νξνθή, ηα 
νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο ζα ζηεξίδνληαη ζε θαηαθφξπθα ππνζηπιψκαηα ίδησλ πεξίπνπ δηαζηάζεσλ ή 
ειαθξψο κεγαιχηεξσλ. Ρα ππνζηπιψκαηα κε ηε ζεηξά ηνπο ζα απνηεινχληαη απφ δχν θαηαθφξπθα 
ζηνηρεία ελδεηθηηθψλ δηαζηάζεσλ 0,15κ.Σ0,06 ηα νπνία ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπ κε μχιηλα κηθξφηεξα 
ζηνηρεία δεκηνπξγψληαο έλα θελφ κεηαμχ ηνπο. Όια ηα δνθάξηα θαη ηα ππνζηπιψκαηα ζα ζπλδένληαη 
κεηαμχ ηνπο ή ζα εδξάδνληαη ζην έδαθνο κε κεηαιιηθνχο ζπλδέζκνπο ή ζηεξίμεηο. Ρέινο ζηελ νξνθή 
ζα ηνπνζεηείηαη θαξαβφπαλν ή παξαδνζηαθή θαιακσηή. Ρν κέγηζην επηηξεπφκελν χςνο ηεο 
πέξγθνιαο απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο ζα είλαη 3,00 έσο 4,00κ. Ν ρξσκαηηζκφο ζα είλαη 
απνρξψζεηο ηνπ ιεπθνχ, ηνπ γθξη θαη ηνπ κπιε ρξψκαηνο. 
Πηηο ππνθαηεγνξίεο ησλ πεξγθφισλ αλαθέξεηαη φηη ε ζηήξημε ησλ πεξγθφισλ κπνξεί λα γίλεη είηε 
ειεχζεξα κε ηε ρξήζε ηεζζάξσλ ή πεξηζζνηέξσλ θαηαθφξπθσλ ππνζηπισκάησλ, είηε απ’ επζείαο 
ζηελ ηνηρνπνηία ηνπ θηηξίνπ, αλάινγα κε ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ νξίδνληαη απφ ην ζρήκα ηνπ 
γεπέδνπ. Ζ κέγηζηε δηαηνκή ησλ ππνζηπισκάησλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ δηάζηαζε 
0,20κ.Σ0,20κ. 
Ζ πέξγθνια ζα έρεη δπλαηφηεηα απνζπλαξκνιφγεζεο  νπνηαδήπνηε ζηηγκή απαηηεζεί απφ ηελ 
αξκφδηα ππεξεζία. 
 
ΠΛΡΝΚΖ ΞΔΟΗΓΑΦΖ ΙΗΘΩΛ: 

ΓΝΘΝΗ : ΚΑΠΗΦ ΜΙΝ 

ΞΝΠΡΙΩΚΑΡΑ : ΚΑΠΗΦ ΜΙΝ 

ΠΡΖΟΗΜΔΗΠ : ΚΔΡΑΙΙΗΘΝΗ 
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ΣΟΩΚΑΡΗΠΚΝΠ : ΙΔΘΝ,ΓΘΟΗ, ΚΞΙΔ 

 
 
 
ΆΟΘΟΝ 13: ΘΑΘΝΟΗΠΚΝΠ ΘΔΠΔΥΛ ΞΑΟΑΣΥΟΖΠΖΠ ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΝ ΞΑΟΑΙΗΑΘΝ ΣΥΟΝ 
ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΠΘΖΠΖ ΞΑΗΘΟΗΝ ΠΡΑΠΗΚΝ ΔΚΞΝΟΗΝ  
Ζ παξαρψξεζε ρψξνπ ζηε ρεξζαία δψλε ιηκέλα κε ζθνπφ ηελ άζθεζε ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ, 
κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν ελδηαθεξφκελνο ζα είλαη εθνδηαζκέλνο κε φιεο ηηο απαηηνχκελεο άδεηεο / 
γλσκνδνηήζεηο, επηηξέπεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηελ πψιεζε ςεκέλνπ θαιακπνθηνχ, «πνπ – 
θνξλ» θαη «καιιηνχ ηεο γξηάο». Νη ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηεο ζα αζθνχληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηηο 
θαζνξηδφκελεο θαη ππνδεηθλπφκελεο απφ ην Γ.Ι.Ρ. Κήινπ ζέζεηο. 
 
ΆΟΘΟΝ 14: ΔΙΙΗΚΔΛΗΠΚΝΠ ΠΘΑΦΥΛ ΠΡΝΠ ΙΗΚΔΛΔΠ ΑΓΑΚΑΛΡΑ - ΞΝΙΙΥΛΗΥΛ 
Ζ  δηάζεζε ησλ ζέζεσλ ειιηκεληζκνχ  γίλεηαη απφ  ην  Γ.Ι.Ρ. Κήινπ. Θέζεηο ειιηκεληζκνχ δελ 
δηαηίζεληαη ζε απηνχο πνπ νθείινπλ ιεμηπξφζεζκα  ηέιε ειιηκεληζκνχ πξνεγνχκελνπ έηνπο.  
Δηδηθφηεξα, ην Γ.Π. ηνπ Γ.Ι.Ρ. Κήινπ χζηεξα θαη απφ ηελ απιή γλψκε ηνπ Ιηκελαξρείνπ Κήινπ  θαη 
κε γλψκνλα ηελ εχξπζκε θαη  κε αζθάιεηα ιεηηνπξγία ηνπ ιηκέλα, πξνβαίλεη κε απφθαζή ηνπ ζηνλ 
θαζνξηζκφ ησλ ζέζεσλ ειιηκεληζκνχ  ησλ παληφο είδνπο ζθαθψλ (αιηεπηηθψλ, ηνπ λ. 4256/14 θιπ.) . 
Ρα θξηηήξηα   πνπ ιακβάλεη  ππφςε ηνπ ην Γ.Ι.Ρ. Κήινπ γηα θαζνξηζκφ ησλ ζέζεσλ ειιηκεληζκνχ 
ησλ παληφο είδνπο ζθαθψλ είλαη κεηαμχ άιισλ : i) To κέγεζνο θαη ην βχζηζκα ηνπ ζθάθνπο , ii) Ρν 
ρξνληθφ δηάζηεκα ειιηκεληζκνχ θαη θαηαβνιήο ησλ αλαινγνχλησλ ηειψλ, ην ακέζσο πξνεγνχκελν 
ηεο ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο  δσδεθάκελν. Ρα ζθάθε κε κεγαιχηεξν ρξφλν ειιηκεληζκνχ 
πξνηηκψληαη, iii) Ζ θαιχηεξε δπλαηή αμηνπνίεζε  ησλ πξνο ειιηκεληζκφ ζθαθψλ  δηαζέζηκσλ ρψξσλ, 
iv) Ρν ρξνληθφ δηάζηεκα άζθεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ πξνηίζεηαη λα  αζθήζεη ην ζθάθνο ζηελ 
αηηνχκελε ζέζε ειιηκεληζκνχ κέρξη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζηηο πεξηνρέο ρσξηθήο 
αξκνδηφηεηαο ηνπ Ιηκελαξρείνπ Κήινπ. Νη εθκεηαιιεπηέο ζθαθψλ κε κεγαιχηεξν ρξφλν  άζθεζεο 
ηεο  ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο  πξνηηκψληαη. v) Ζ εκπξφζεζκε θαηαβνιή ησλ ηειψλ θαη ησλ ελ 
γέλεη νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ πξνο ην ΓΙΡ Κήινπ απφ ηνλ ηδηνθηήηε/εθκεηαιιεπηή ηνπ ζθάθνπο, 
vi) Ζ ρσξίο θαζπζηέξεζε νινζρεξήο απνδεκίσζε ηνπ ΓΙΡ Κήινπ γηα ηηο δεκίεο πνπ έρνπλ πξνθιεζεί 
ζηε ρεξζαία δψλε ιηκέλα απφ ηνλ ηδηνθηήηε/εθκεηαιιεπηή ηνπ ζθάθνπο  ή ηνπο 
πξνζηηζέληεο/ππαιιήινπο  ηνπ  ή απφ  ην ζθάθνο ηνπ. 
 
Oη ζέζεηο ειιηκεληζκνύ ζηνλ ιηκέλα Αδάκαληα πεξηγξάθνληαη σο θάησζη: 

ΚΝΛΗΚΝΠ ΔΙΙΗΚΔΛΗΠΚΝΠ     (6 ηνπιάρηζηνλ ζπλερείο κήλεο εηεζίσο) 
Θέζεηο 1-4: Κηθξά εληφπηα αιηεπηηθά ζθάθε επαγγεικαηηθήο ρξήζεο 
Θέζεηο 5-26: Δληφπηα ηνπξηζηηθά πινία αλαςπρήο επαγγεικαηηθήο ρξήζεο 
Θέζεηο 27-39: Δληφπηα αιηεπηηθά ζθάθε επαγγεικαηηθήο ρξήζεο 
Θέζε 40: Ιάληδα ή Οπκνπιθφ  
Θέζε 41: Ξ.Ι.Π 122 Ιηκελαξρείνπ Κήινπ 
Θέζεηο 42-52: Δληφπηα ηνπξηζηηθά πινία αλαςπρήο ηδησηηθήο ρξήζεο (απφ 6 κέηξα θαη άλσ) 
 
ΔΙΙΗΚΔΛΗΠΚΝΠ ΘΑΡΑ ΡΝΠ ΘΔΟΗΛΝΠ ΚΖΛΔΠ    (ιηγόηεξν από 6 κήλεο εηεζίσο) 
Θέζεηο 53-67: Δηζεξρφκελα ζθάθε αλαςπρήο  
Θέζεηο 68-95: Δηζεξρφκελα ζθάθε αλαςπρήο (εμσηεξηθή πιεπξά πισηνχ θπκαηνζξαχζηε) 
Θέζεηο Α1-Α4:  Ιάληδα-Οπκνπιθφ (ελαιιαθηηθέο ζέζεηο γηα ζεξηλνχο κήλεο κε ζθνπφ ηελ 
εμππεξέηεζε ηεο θξνπαδηέξαο) 
Θέζεηο Α5-Α18:  Δηζεξρφκελα ζθάθε αλαςπρήο 
Θέζεηο Α19-Α24:  Δληφπηα ηνπξηζηηθά πινία αλαςπρήο επαγγεικαηηθήο ρξήζεο 
Θέζεηο Α25-Α53: Δηζεξρφκελα ζθάθε αλαςπρήο ηζηηνπιντθά 
Θέζεηο Β1-Β13 (πεξηνρή Ιαγθάδαο): Δηζεξρφκελα ζθάθε αλαςπρήο 
Θέζεηο Β14-Β24 (πεξηνρή Ιαγθάδαο): Ρνπξηζηηθά πινία αλαςπρήο επαγγεικαηηθήο ρξήζεο  
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Γηα ηνλ ειιηκεληζκφ ζθάθνπο ζηηο ζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη απφ  ην ΓΙΡ Κήινπ  γηα ηα εληφπηα ζθάθε 

παληφο είδνπο   (αιηεπηηθά, ηνπ λ. 4256/2014 θ.ι.π) απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε εληνπηφηεηα ηνπ 

ηδηνθηήηε/εθκεηαιιεπηή ηνπ ζθάθνπο. Ρα θξηηήξηα πνπ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ απφδεημε ηεο 

εληνπηφηεηα είλαη: i) Ζ κφληκε θαηνηθία ηνπ ηδηνθηήηε/εθκεηαιιεπηή ηνπ ζθάθνπο ζηε Κήιν. Απηφ 

απνδεηθλχεηαη είηε απφ έγγξαθε ζχκβαζε κίζζσζεο ε νπνία αθνξά ρξήζε ηνπ κηζζίνπ σο θαηνηθία 

είηε απφ ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν θπξηφηεηαο ή επηθαξπίαο  θηηξίνπ  πνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο 

γηα ηε ρξήζε ηνπ  σο  κφληκεο θαηνηθίαο. Ρφζν  ζηε ζρεηηθή ζχκβαζε κίζζσζεο φζν θαη ζην  ζρεηηθφ 

ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν ζπκβαιιφκελνο αξθεί  λα είλαη είηε ν ίδηνο ν ηδηφθηεηεο/εθκεηαιιεπηήο 

ηνπ ζθάθνπο ή ε ζχδπγφο ηνπ, ii) Ζ  εγγξαθή ηνπ ηδηνθηήηε/εθκεηαιιεπηή ηνπ ζθάθνπο ζηνπο 

εθινγηθνχο θαηαιφγνπο ηνπ δήκνπ Κήινπ (λα είλαη δειαδή δεκφηεο Κήινπ), iii) Ζ εθ κέξνπο ηνπ 

ηδηνθηήηε/εθκεηαιιεπηή ηνπ ζθάθνπο άζθεζε  ζηηο πεξηνρέο ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο ηνπ /Σ Κήινπ 

ηεο απηήο  επηρεηξεκαηηθήο  δξαζηεξηφηεηα  κε εθείλε γηα ηελ νπνία δεηά λα ηνπ παξαρσξεζεί ζέζε 

ειιηκεληζκνχ ηα πξνεγνχκελα πέληε έηε απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. Γηα λα πιεξνί ν 

ηδηνθηήηεο/εθκεηαιιεπηήο ελφο ζθάθνπο ηελ πξνυπφζεζε ηεο εληνπηφηεηαο ζα πξέπεη  λα 

ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ αζξνηζηηθά  (φρη δηαδεπθηηθά) θαη ηα ηξία αλσηέξσ θξηηήξηα (ππφ «i», 

«ii» θαη «iii»).  Πε πεξίπησζε πνπ ζπληξέρνπλ θαη ηα ηξία παξαπάλσ θξηηήξηα εληνπηφηεηαο 

πξνεγείηαη εθείλνο ν ηδηνθηήηεο / εθκεηαιιεπηήο ζθάθνπο πνπ έρεη ζηηο πεξηνρέο ρσξηθήο 

αξκνδηφηεηαο ηνπ /Σ Κήινπ ην κεγαιχηεξν ρξνληθφ  δηάζηεκα άζθεζεο  ηεο επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα πνπ πξνηίζεηαη λα αζθήζεη ην ζθάθνο ζηελ αηηνπκέλε  ζέζε ειιηκεληζκνχ. Οεηά 

δηεπθξηλίδεηαη φηη ηα ζθάθε κε ρξνλνλαχισζε ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξνχλ λα ειιηκελίδνληαη 

ζηηο ζέζεηο ησλ εληφπησλ ζθαθψλ.  

Πε πεξίπησζε πνπ ηδηνθηήηεο ή εθκεηαιιεπηήο ηνπ ζθάθνπο είλαη εηαηξία παληφο είδνπο θαη κνξθήο,  

ε εληνπηφηεηα εμεηάδεηαη κε βάζε ηα αλσηέξσ ηξία θξηηήξηα θαη  ζα πξέπεη  απηά λα ζπληξέρνπλ  είηε 

ζην πξφζσπν ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο εηαηξίαο ν νπνίνο ζα πξέπεη ηαπηφρξνλα λα κεηέρεη ζηελ εηαηξία 

(σο κέηνρνο/θάηνρνο ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ/εηαίξνο θ.η.ι.) θαηά πνζνζηφ 40% ηνπιάρηζηνλ  είηε 

ζην πξφζσπν κεηφρνπ/εηαίξνπ  ν νπνίνο ζα πξέπεη κεηέρεη ζηελ εηαηξία θαηά πνζνζηφ 40% 

ηνπιάρηζηνλ. Πηελ πεξίπησζε πνπ ν δηαρεηξηζηήο ηεο εηαηξίαο δελ ζπκκεηέρεη ζε απηήλ θαηά πνζνζηφ 

40% ηνπιάρηζηνλ , αθφκα θαη αλ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ  ηνπ νη πξνυπνζέζεηο ηεο εληνπηφηεηαο 

θαηά ηα αλσηέξσ, γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε εηαηξία ηεο νπνίαο είλαη δηαρεηξηζηήο ζεσξείηαη φηη  δελ 

ζπληξέρεη ην ζηνηρείν ηεο  εληνπηφηεηαο. Νκνίσο, ζεσξείηαη φηη  δελ ζπληξέρεη ην ζηνηρείν ηεο  

εληνπηφηεηαο γηα κηα εηαηξία εθφζνλ απηφ ζπληξέρεη ζην πξφζσπν εηαίξνπ/κέηνρνπ πνπ κεηέρεη ζηελ 

εηαηξία κε  πνζνζηφ  έσο θαη 39,9%.   

Πε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο ηεο θπξηφηεηαο ζθάθνπο ην νπνίν ειιηκελίδεηαη ζηηο ζέζεηο πνπ αθνξνχλ 

ηα εληφπηα ζθάθε,  ν λένο θχξηνο ηνπ πσιεζέληνο ζθάθνπο δελ απνθηά θαλέλα δηθαίσκα ή 

πξνηεξαηφηεηα ειιηκεληζκνχ ζηηο ζέζεηο πνπ αθνξνχλ ηα εληνπία ζθάθε   θαη δε ζηε ζέζε πνπ 

ειιηκεληδφηαλ ην πσιεζέλ. Ν πξψελ ηδηφθηεηεο ηνπ πσιεζέληνο ζθάθνπο ζηελ πεξίπησζε πνπ  

απνθηήζεη  λέν ζθάθνο θαη ζπλερίδεη ηελ  απηή επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, δηαηεξεί, θαηά 

ΑΔΑ: 6ΝΥΨΟΕΒΓ-ΒΤΨ



 

12 
 

πξνηεξαηφηεηά  έλαληη ηπρφλ άιισλ πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο εληνπηφηεηαο,  ην δηθαίσκα 

λα ην ειιηκελίδεη  ζηηο ζέζεηο πνπ αθνξνχλ ηα εληνπία ζθάθε  εθφζνλ ζπλερίδνπλ λα ζπληξέρνπλ ζην 

πξφζσπν ηνπ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ παξφληνο θαη ην λέν ζθάθνο είλαη ηνπ ηδίνπ  κεγέζνπο  θαη  

βπζίζκαηνο  κε ην πσιεζέλ.  

 Ξξνθεηκέλνπ λα έρεη δηθαίσκα   ν ηδηφθηεηεο/εθκεηαιιεπηήο ζθάθνπο λα δεηήζεη ηνλ ειιηκεληζκφ ηνπ 

ζηηο ζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη απφ  ην ΓΙΡ Κήινπ  γηα ηα εληφπηα ζθάθε παληφο είδνπο   ζα πξέπεη ζε 

θάζε έλα απφ ηνπο κήλεο  Κάην, Ηνχλην, Ηνχιην, Αχγνπζην, Πεπηέκβξην ηνπ πξνεγνχκελνπ 

εκεξνινγίνπ έηνπο εθείλνπ πνπ γίλεηαη ε ζρεηηθή αίηεζε ειιηκεληζκνχ,  λα έρεη πξαγκαηνπνηήζεη δέθα 

(10) ηνπιάρηζηνλ ηαμίδηα θαη απηφ λα απνδεηθλχεηαη απφ  ηα  επίζεκα βηβιία ηνπ ζθάθνπο.  

Θάζε θπζηθφ πξφζσπν  θαη θάζε εηαηξία παληφο είδνπο θαη κνξθήο γηα ηα νπνία ζπληξέρνπλ νη 

ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο ζπκθσλά κε ηελ παξνχζα,  έρνπλ ην δηθαίσκα λα ειιηκελίδνπλ ζηηο ζέζεηο 

πνπ θαζνξίδνληαη απφ  ην ΓΙΡ Κήινπ  γηα ηα εληφπηα ζθάθε, έλα κνλφ ζθάθνο θαη φρη πεξηζζφηεξα. 

Ξξνθεηκέλνπ εηδηθφηεξα γηα  δχν δηαθνξεηηθέο εηαηξίεο παληφο είδνπο θαη  κνξθήο πνπ ζπληζηνχλ δχν 

δηαθνξεηηθά λνκηθά πξφζσπά, ε αλσηέξσ απαγφξεπζε ειιηκεληζκνχ ζηηο ζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη 

απφ  ην ΓΙΡ Κήινπ  γηα ηα εληφπηα ζθάθε πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο ζθάθνπο, ηζρχεη θαη ζηελ 

πεξίπησζε φπνπ θαη ζηηο δχν εηαηξίεο έλαο ή πεξηζζφηεξνη  εθ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ  κηα εηαηξία 

σο κέηνρνη/θάηνρνη ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ/εηαίξνη θ.η.ι.  ζε πνζνζηφ πνπ ππεξβαίλεη ην 70% είλαη 

ηαπηφρξνλα κέηνρνη/θάηνρνη εηαηξηθψλ κεξηδίσλ/εηαίξνη θαη  ζηελ άιιε εηαηξία  ζε πνζνζηφ πνπ 

νκνίσο ππεξβαίλεη ην 70% ησλ κεηνρψλ/εηαηξηθψλ κεξηδίσλ/εηαηξηθψλ ζπκκεηνρψλ. Πηελ ηειεπηαία 

πεξίπησζε δηθαίσκα ειιηκεληζκνχ ζηηο ζέζεηο ησλ εληφπησλ ζθαθψλ έρεη κνλφ ε κηα απφ  ηηο δχν 

εηαηξίεο.  

Νη ζέζεηο ειιηκεληζκνύ ζηελ εμνκνηνύκελε δώλε, όξκν ηνπ ιηκέλα Ξνιισλίσλ 
πεξηγξάθνληαη σο θάησζη: 
 
Ξξνβιήηα 
 
Θέζεηο 1-4: Δπαγγεικαηηθά αιηεπηηθά ζθάθε (πιαγηνδέηεζε) 
 
Θέζεηο 1-18: Πθάθε εληφπηα αιηεπηηθά εξαζηηερληθήο ρξήζεο 
 
Ξισηή πξνβιήηα 
 
Θέζεηο 1-29: Δηζεξρφκελα ζθάθε (Απφ Απξίιην κέρξη Νθηψβξην) 
 
 

Ρν Γ.Ι.Ρ. Κήινπ σο θνξέαο δηνίθεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ηεο ρεξζαίαο δψλεο ιηκέλα Αδάκαληα - 
Ξνιισλίσλ θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ θείκελε λνκνζεζία, νθείιεη λα θξνληίδεη γηα ηελ είζπξαμε 
ησλ ιηκεληθψλ ηειψλ απφ ηνπο ππφρξενπο. Νη ρξήζηεο ιηκέλνο είλαη ππνρξεσκέλνη λα δειψλνπλ 
εγγξάθσο, ην αξγφηεξν έσο ηέινο Νθησβξίνπ εθάζηνπ έηνπο, ηελ πξφζεζή ηνπο γηα ην ρξνληθφ 
δηάζηεκα πνπ επηζπκνχλ ηνλ ειιηκεληζκφ ησλ ζθαθψλ ηνπο γηα ην επφκελν έηνο. 
Γεληθέο πνρξεώζεηο 
- Νη θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ζπλαιιαζζφκελνη ή θπθινθνξνχληεο ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηαο Γ.Ι.Ρ. 
Κήινπ νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη απξνθαζίζησο, πξνο ηηο νδεγίεο ή εληνιέο ησλ αξκνδίσλ 
νξγάλσλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γ.Ι.Ρ. Κήινπ. 
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- Απαγνξεχεηαη ε θαηά βνχιεζε αγθπξνβνιία, πξπκλνδέηεζε ή πιαγηνδέηεζε παληφο ζθάθνπο, σο 
θαη ε θαηάιεςε νπνηαζδήπνηε ζέζεσο εθηφο απφ εθείλε πνπ ππνδεηθλχνπλ ηα αξκφδηα φξγαλα. 
- Όια ηα ειιηκεληζκέλα ζθάθε πξέπεη λα βξίζθνληαη πάληνηε ζε θαηάζηαζε πιντκφηεηαο θαη θαιήο 
εμσηεξηθήο εκθάληζεο. 
- Πε πεξίπησζε αιιαγήο πινηνθηεζίαο-ηδηνθηεζίαο παληφο ειιηκεληζκέλνπ ζθάθνπο ν ηδηνθηήηεο 
νθείιεη λα ελεκεξψζεη ην Γ.Ι.Ρ. Κήινπ. 
- Ρν Γ.Ι.Ρ. Κήινπ νπδεκία επζχλε θέξεη γηα νπνηαδήπνηε απψιεηα, βιάβε , κεξηθή ή νιηθή 
θαηαζηξνθή νπνηνπδήπνηε πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ηνπ ηδηνθηήηε φπσο θαη γηα ηπρφλ ηξαπκαηηζκφ 
πιεξψκαηνο ή επηβαηλφλησλ παληφο ειιηκεληζκέλνπ ζθάθνπο. 
- Ρν πξνζσπηθφ ηνπ Γ.Ι.Ρ. Κήινπ έρεη ην δηθαίσκα λα επηζεσξεί ηνλ ηξφπν πξφζδεζεο ηνπ ζθάθνπο 
ή άιισλ ελεξγεηψλ θαη κπνξεί λα πξνβαίλεη ζε ππνδείμεηο ζρεηηθά κε ηελ δηαδηθαζία πξφζδεζεο απηνχ 
κε θχξην γλψκνλα ηελ αζθάιεηα θαζψο θαη λα θαηαινγίδεη ζηνλ ηδηνθηήηε ηπρφλ δεκηνπξγνχκελα 
έμνδα.  
- Ρα παξνπιηζκέλα ζε αθηλεζία ζθάθε δελ κπνξνχλ λα παξακέλνπλ ζηνλ ιηκέλα πάλσ απφ 1 ρξφλν. 
- Πε πεξίπησζε πνπ ην Γ.Ι.Ρ. Κήινπ θξίλεη αλαγθαία ηελ κεζφξκηζε νπνηνπδήπνηε ζθάθνπο κπνξεί 
λα δηαηάμεη ηελ κεηαθνξά ηνπ ζε άιιν ζεκείν ή θαη εθηφο ιηκέλα. Πε πεξίπησζε άξλεζεο απφ ηνλ 
ηδηνθηήηε, ην Γ.Ι.Ρ. Κήινπ πξνρσξά ζηελ κεζφξκηζή ηνπ θαη επηβαξχλεη ηνλ ηδηνθηήηε κε ηα 
δεκηνπξγεζέληα έμνδα κεζφξκηζεο. Ρν Γ.Ι.Ρ. Κήινπ δελ θέξεη νπδεκία επζχλε γηα δεκίεο πνπ 
πξνθιεζνχλ θαηά ή κεηά ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο απηήο. 
- Ν ηδηνθηήηεο ζθάθνπο δελ απνθηά θαλέλα δηθαίσκα θπξηφηεηαο, λνκήο ή θαηνρήο ζηε ζπγθεθξηκέλε 
ζέζε ειιηκεληζκνχ ηνπ ζθάθνπο, νχηε δηθαηνχηαη λα παξαρσξεί ηελ ρξήζε ηεο ή λα ηελ 
εθκεηαιιεχεηαη έλαληη ηξίησλ κε ή ρσξίο αληάιιαγκα. Ρν δηθαίσκα ειιηκεληζκνχ αθνξά απνθιεηζηηθά 
θαη κφλν ην ζπγθεθξηκέλν ζθάθνο γηα ην νπνίν δεηείηαη ε ζέζε. Ν ηδηνθηήηεο δελ έρεη δηθαίσκα λα 
ειιηκελίδεη ζηελ ζέζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ζθάθε ησλ νπνίσλ έρεη ηελ θπξηφηεηα, λνκή , θαηνρή ή 
ρξήζε ρσξίο ηελ ζχκθσλε γλψκε ηνπ Γ.Ι.Ρ. Κήινπ.  
- Απαγνξεχεηαη ν ειιηκεληζκφο ζθαθψλ ζηνλ πισηφ θπκαηνζξαχζηε ζην ιηκέλα Αδάκαληα θαηά ηνπο 
ρεηκεξηλνχο κήλεο ( Γεθέκβξην-Κάξηην) θαζψο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ρξεζηκνπνηείηαη σο 
«θπκαηνζξαχζηεο». 
-Πε πεξίπησζε πνπ ν ηδηνθηήηεο ή ν εθκεηαιιεπηήο ή ην πιήξσκα παληφο είδνπο ζθάθνπο κφληκα 
ειιηκεληζκέλνπ ζην ιηκέλα Αδάκαληα πξνθαιεί ξχπαλζε ή αθαηαζηαζία ζηε ρεξζαία δψλε ιηκέλα, 
ελδεηθηηθά  κέζσ ηεο απφξξηςεο θάζε είδνπο ζηεξεψλ ή πγξψλ απνβιήησλ ή εγθαηάιεηςεο 
αληηθεηκέλσλ, επηβάιιεηαη ζηνλ ηδηνθηήηε ή ζηνλ εθκεηαιιεπηή ηνπ ζθάθνπο πξφζηηκν πνζνχ εθαηφ 
(100) επξψ. Ρε δεχηεξε θνξά ηέιεζεο ηεο αλσηέξσ παξάβαζεο, ν ηδηνθηήηεο ή ν εθκεηαιιεπηήο ηνπ 
ζθάθνπο ράλεη ηε ζέζε ειιηκεληζκνχ πνπ ηνπ έρεη παξαρσξεζεί γηα ην ηξέρνλ έηνο.  
 
 
ΆΟΘΟΝ 15:  ΞΟΝΒΝΙΖ ΞΑΗΘΟΗΑΠ ΓΗΑΦΖΚΗΠΖΠ (ΞΗΛΑΘΗΓΔΠ ΠΘΑΦΖ) 
Δπηηξέπεηαη ε παξαρψξεζε ζε θάζε εθκεηαιιεπηή  επαγγεικαηηθνχ πινίνπ αλαςπρήο  (λ.4256/2014) 
ρψξνπ ζηε ρεξζαία δψλε ιηκέλα εκβαδνχ 0,5 κ2 (δηαζηάζεηο 0,50κ Σ 1κ)  γηα ηελ ηνπνζέηεζε 
έκπξνζζελ ηνπ ζθάθνπο ηνπ ππαίζξηαο δηαθεκηζηηθήο πηλαθίδαο απνθιεηζηηθά  γηα ηελ πξνβνιή ηεο  
επηρεηξεκαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο. Ρα εκεξφπινηα πνπ ε εθθίλεζε ηνπο δελ είλαη ν Ιηκέλαο 
Αδάκαληαο ε Ξνιιψληα Κήινπ δηθαηνχληαη πιαίζην πηλαθίδαο κεηά απφ απφθαζε  ΓΠ ηνπ ΓΙΡ Κήινπ. 
Ζ  ελ ιφγσ πηλαθίδα: i) Θα   είλαη  πξνζσξηλή, θηλεηή θαη κε ζηαζεξά ζπλδεδεκέλε κε ην έδαθνο,   ii) 
O ηχπνο ηεο ζα είλαη  θνηλφο γηα φινπο ηνπο  επαγγεικαηίεο  ηνπξηζηηθψλ ζθαθψλ, iii)Ρν πιαίζην Θα 
θαηαζθεπάδεηαη/ ηνπνζεηείηαη  απφ ην Γ.Ι.Ρ Κήινπ  βάζεη έγθξηζεο αξρηηεθηνληθήο επηηξνπήο  ηεο 
Ξνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ Κήινπ. Ζ  αλσηέξσ παξαρψξεζε ρψξνπ ζα ηζρχεη γηα έλα έηνο κφλν.   
Όξνη θαη πξνϋπνζέζεηο 
1. Ν ελδηαθεξφκελνο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεη ηα απαξαίηεηα έγγξαθα ηα νπνία απνδεηθλχνπλ ηελ 
επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ νπνία αηηείηαη ηελ πξνβνιή ηεο. 
2. Λα κελ παξαθσιχεηαη ε άλεηε, νκαιή θαη αζθαιήο θπθινθνξία ησλ πεδψλ θαη λα εμαζθαιίδεηαη ε 
ειεχζεξε δηέιεπζε ηνπ θνηλνχ θαηά κήθνο ηνπ πεδνδξνκίνπ. 
3. Γελ επηηξέπεηαη ε αλάξηεζε ησλ πηλαθίδσλ ζε παξαιηαθνχο ζηχινπο, θαλνζηάηεο, θηγθιηδψκαηα ή 
άιια ζηαζεξά ζεκεία επί ηεο ρεξζαίαο δψλεο Αδάκαληα. 
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4. Ν ρξήζηεο ζα δηαηεξεί ηνλ ρψξν πνπ ηνπ παξαρσξείηαη θαζαξφ κε δηθά ηνπ έμνδα, ζα 
ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο ππνδείμεηο ηνπ Ιηκελαξρείνπ Κήινπ- Δπηηξνπήο Διέγρνπ Γ.Ι.Ρ. Κήινπ  θαη 
ζα ηνλ παξαδψζεη ζηελ πξνεγνχκελε θαηάζηαζε κεηά ηελ ιήμε ηεο παξαρψξεζεο. Κε κέξηκλά ηνπ 
ζα ιακβάλνληαη φια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ απνθπγή ξχπαλζεο ηεο ζάιαζζαο θαη ηεο παξαιίαο 
ζχκθσλα κε ηνλ λφκν 743/1977 (ΦΔΘ 319 Α) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. πνρξενχηαη λα  
ιακβάλεη θάζε θνξά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη απφ ηηο πεξηζηάζεηο 
επηβαιιφκελα κέηξα, γηα ηελ απνθπγή νπνηαζδήπνηε δεκηάο ή αηπρήκαηνο ζε ηξίηνπο ζηνλ 
παξαρσξνχκελν ρψξν, γηα ηα νπνία είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο. Ν ρξήζηεο έρεη ηελ πιήξε πνηληθή 
θαη αζηηθή επζχλε γηα νηηδήπνηε ζπκβεί ζε πξφζσπα θαη πξάγκαηα απφ θαθή ηνπνζέηεζε- ζηήξημε 
ηεο πηλαθίδαο. 
5. Πε πεξίπησζε πνπ απνθαζηζζεί απφ ηνλ θνξέα δηνίθεζεο ε θαηαζθεπή ιηκεληθψλ ή άιισλ 
δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ή εμ ππεξεηνχλησλ ηελ θνηλή ρξήζε έξγσλ ζηνλ παξαρσξνχκελν ρψξν ή 
αιιαγή ρξήζεο απηνχ, ζα πξέπεη ν ελδηαθεξφκελνο λα εγθαηαιείςεη ηε ρξήζε ηνπ άκεζα ρσξίο θακία  
αμίσζε γηα απνδεκίσζε. 
6. Ν παξαρσξεζηνχρνο δελ επηηξέπεηαη λα κεηαβηβάζεη νιηθά ή κεξηθά ην δηθαίσκα ηνπ ζε άιινλ ή λα 
ζπλάςεη νπνηαδήπνηε ζρέζε γη’ απηφ κε ή ρσξίο αληάιιαγκα. Πε θάζε πεξίπησζε επηβάιιεηαη ε 
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πεξί παξαρσξήζεσλ ηδηαίηεξνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ρψξσλ. 
7. Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε νπνηνπδήπνηε άιινπ αληηθεηκέλνπ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο 
επαγγεικαηίεο. Πε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί ε ρξεζηκνπνίεζε ρψξνπ κεγαιχηεξεο έθηαζεο απφ ηνλ 
παξαρσξεκέλν, ζα εθαξκφδεηαη ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λφκνπ 2971/2001 (ΦΔΘ 285 Α) ε 
νπνία παξαπέκπεη ζηηο δηαηάμεηο πεξί πξνζηαζίαο δεκνζίσλ θηεκάησλ. 
8. Ξιαίζηα θαη δηαθεκίζεηο, πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε ζεκεία ηεο ρεξζαίαο δψλεο ιηκέλα Αδάκαληα, ηα 
νπνία δελ θαζνξίζζεθαλ γηα ηελ πξνβνιή ππαίζξηαο δηαθήκηζεο ζχκθσλα κε απφθαζε ηνπ Γ.Π. 
Γ.Ι.Ρ. Κήινπ ζεσξνχληαη ξχπνη θαη απνκαθξχλνληαη άκεζα κε επζχλε ηνπ Γ.Ι.Ρ Κήινπ ρσξίο λα 
απαηηείηαη πξνεγνπκέλσο έθδνζε απφθαζεο (Ξξνέδξνπ ή Γ.Π.) 
 
ΆΟΘΟΝ 16: ΙΝΗΞΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ 
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηνπ Γεκνηηθνχ Ιηκεληθνχ Ρακείνπ Κήινπ δηαηεξεί ην δηθαίσκα , θαηφπηλ 
ζρεηηθψλ απνθάζεψλ ηνπ, λα ηξνπνπνηεί ή λα ζπκπιεξψλεη ηνλ παξφληα θαλνληζκφ κε ζθνπφ ηε 
βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ θαη ησλ φξσλ ή φηαλ ε ηξνπνπνίεζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ην επηβάιεη. 
Γηα φπνην ζέκα δελ ππάξρεη πξφβιεςε ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ απνθαζίδεη ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην 
ηνπ Γ.Ι.Ρ. Κήινπ αθνχ ιάβεη ππφςε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Λφκνπ. 
 
ΆΟΘΟΝ 17: ΗΠΣΠ 
Ν παξψλ θαλνληζκφο ηζρχεη απφ ηελ ςήθηζή ηνπ θαη δεκνζίεπζή ηνπ. 
 
 
Ξαξψλ ςήθηζε ν Ιηκελάξρεο Κήινπ θ. Βαξδαμήο Βαζίιεηνο. 
 
 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αχμνληα αξηζκφ 82/2016 θαη αθνχ αλαγλψζηεθε θαη βεβαηψζεθε 
ππνγξάθεηαη φπσο πην θάησ. 

 
 
   Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ Γ.Π.                                                                                   ΡΑ ΚΔΙΖ 
 
                   Ρ..         Ρ.. 

Αθξηβέο Απόζπαζκα 

Ν Ξξόεδξνο ηνπ Γ.Π. Γ.Ι.Ρ. Κήινπ 
 

ΜΔΛΑΘΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ 
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