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ΘΕΜΑ: Τοπογραφικά σχέδια για την παραχώρηση χώρου.  

Σχετ:  Την με αρ. πρ. 8321.6/01/12/12-03-2012 Εγκύκλιο ΥΠΑΝ/ΓΓΛΛΠ (ΑΔΑ: Β443Φ-

Ω4Β). 
 

 

 Σας ενημερώνουμε ότι, τα τοπογραφικά σχέδια που υποβάλλονται στην υπηρεσία 

μας, για την έγκριση παραχώρησης απλής χρήσης χώρου, εντός τις χερσαίας ζώνης του 

λιμένα Καλύμνου, θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο, αλλά 

και του κανόνες σύνταξης τοπογραφικών σχεδίων.  

 Σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική, στο Μέρος Β, Περίπτωση Ι, Παράγραφος (α) 

ορίζεται: «α) Απαιτείται κατ’ αρχήν υποβολή στον οικείο φορέα διοίκησης και 

εκμετάλλευσης λιμένα σχετικής αίτησης του ενδιαφερόμενου μαζί με τοπογραφικό 

διάγραμμα, το οποίο θα είναι υπογεγραμμένο από Διπλωματούχο Μηχανικό ανάλογης 

ειδικότητας και θεωρημένο από αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία, στο οποίο θα απεικονίζεται 

ευκρινώς ο αιτούμενος για παραχώρηση χώρος σε σχέση με τις εγκεκριμένες οριογραμμές 

αιγιαλού - παραλίας και Χερσαίας Ζώνης Λιμένα και η ακριβής έκτασή του σε τετραγωνικά 

μέτρα. Επίσης θα αναφέρεται ο σκοπός (π.χ. τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων). Επί του 

τοπογραφικού διαγράμματος θα πρέπει να αναγράφεται η απόφαση καθορισμού Χερσαίας 

Ζώνης του οικείου Λιμένα, η εγκριτική αυτής απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης ή του Νομάρχη αναλόγως της χρονολογίας έκδοσής της και το ΦΕΚ δημοσίευσής 

της, εφόσον έχει δημοσιευθεί. Από ισχύος του ν. 2971/2001 όλες οι αποφάσεις καθορισμού – 

εξομοίωσης χώρων σε Ζώνη Λιμένα δημοσιεύονται υποχρεωτικά. Στο τοπογραφικό 



διάγραμμα θα πρέπει επίσης να αναγράφεται ότι συνοδεύει τη σχετική πράξη-απόφαση 

παραχώρησης της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος».  

 Πολλά από τα σχέδια που έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία μας δεν πληρούν τα 

ανωτέρω, με αποτέλεσμα να αναγκαζόμαστε να τα επιστρέψουμε για να διορθωθούν. 

Προκειμένου να αποφευχθεί η ταλαιπωρία των συμπολιτών μας, θα σας παρακαλούσα να 

ενημερώσετε τα μέλη σας για την τήρηση των προβλεπόμενων.  

 

            Με εκτίμηση,  

  

 

                                                                                    Ο Πρόεδρος 

 

 

Σακελλάριος Ηλ. Τηλιακός  

 


