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Παξάξηεκα 1: Σνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα 

  



 

Άξζξν 1. Γεληθέο αξρέο 

 
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3463/06 (ΦΔΚ Α 114/2006) «Ο ΝΔΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ 

ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΗΚΟ ΚΩΓΗΚΑ», κπνξνχλ λα εθδίδνληαη ηνπηθέο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο 

θαη λα θαζνξίδνληαη νη φξνη γηα ηε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία ησλ νδψλ , ησλ πεδνδξνκίσλ , ησλ 

πιαηεηψλ θαη ησλ ινηπψλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ. 

 

ρεηηθή Ννκνζεζία 

 

i. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 21 θαη 22 ηνπ Β.Γ 24/9-20/10/58 πεξί πξνζφδσλ 

Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ φπσο απηνί ζπκπιεξψζεθαλ ή ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηνπο 

αληίζηνηρνπο λφκνπο πνπ ηζρχνπλ έσο ζήκεξα . 

ii. «χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1,2,3,9,13 θαη 17 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ 

Β.Γ. ηεο 24/9-20/10/1958, φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 

1080/80 θαη ηξνπνπνηήζεθε απφ ηα άξζξα 54 θαη 57 ηνπ Ν. 1416/84, 26 ηνπ Ν. 

1828/89 θαη 6 ηνπ Ν. 1900/90, ν Γήκνο θαη ηα ΝΠΓΓ ηνπ Γήκνπ δχλαληαη λα 

επηβάινπλ ηέιε ζε φζνπο ρξεζηκνπνηνχλ πεδνδξφκηα, νδνχο, πιαηείεο θαη γεληθά 

θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαη ην ππέδαθνο απηψλ, ησλ νπνίσλ ηε ρξήζε επηηξέπεη 

ην Γ ηνπ Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ. 

iii. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Β.Γ.14/19-01/1939(Α’24) «Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ πεξί 

Ληκεληθψλ Σακείσλ». 

iv. Σν Ν.743/77 «Πεξί πξνζηαζίαο ηνπ ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο θαη ξπζκίζεσο 

ζπλαθψλ ζεκάησλ» . 

v. Σν Π.Γ. 34/1995 «Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ λφκσλ πεξί εκπνξηθψλ κηζζψζεσλ» 

. 

vi. Σν άξζξν 2 παξ.4 ηνπ Ν.2575/98(ΦΔΚ 23 Α/4.2.98) «Ρχζκηζε ζεκάησλ 

αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο». 

vii. Σν Ν.2690/99 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο». 

viii. Σν Ν.2932/2001 (Α΄ - 145) «Διεχζεξε παξνρή ππεξεζηψλ ζηηο ζαιάζζηεο 

ελδνκεηαθνξέο - ζχζηαζε Γεληθήο Γξακκαηείαο Ληκέλσλ θαη Ληκεληθήο 

Πνιηηηθήο – Μεηαηξνπή Ληκεληθψλ Σακείσλ ζε Αλψλπκέο Δηαηξείεο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» . 

ix. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2946/2001 . 

x. Σν άξζξν 24 ηνπ Ν.2971/2001(ΦΔΚ 285Α/19.12.2001) «Αηγηαιφο , παξαιία θαη 

άιιεο δηαηάμεηο». 

xi. Σν άξζξν 34 ηνπ Ν.3153/2003(ΦΔΚ 153 Α/19.06.2003) «Ναπηηθή επαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε, θαηάξηηζε θαη επηκφξθσζε θαη ξχζκηζε άιισλ ζεκάησλ 

αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο». 

xii. Σν άξζξν 16 παξ. 4 ηνπ Ν. 3254/2004 «Ρχζκηζε ζεκάησλ ησλ Οιπκπηαθψλ 

Αγψλσλ ηνπ 2004 θαη άιιεο δηαηάμεηο» . 

xiii. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3463/06(ΦΔΚ Α! 114/2006) «Ο ΝΔΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΚΑΗ 

ΚΟΗΝΟΣΗΚΟ ΚΩΓΗΚΑ». 



xiv. Σν άξζξν 1 παξάγξαθν 29 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87 Α /07.06.2010) «Νέα 

Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-

Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο». 

xv. Σελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ Ν. 3937/2011 «Γηαηήξεζε ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

xvi. Σελ αξηζ.8321.6/01/12/12/03/2012 εγθχθιην ΤΠ.Α.Α.Ν./ Γ.Γ.Λ.Λ.Π./ ΓΟΛΔ β 

«Οδεγίεο γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο Εψλεο Ληκέλα ζηα πιαίζηα ηεο παξαρψξεζεο 

ηνπ ηδηαίηεξνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ησλ ρψξσλ απηήο». 

xvii. Σνλ Καλνληζκφ εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο Γηνίθεζεο θαη Γηαρείξηζεο ηνπ 

Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ Καιχκλνπ 

 

Έθηαζε εθαξκνγήο  

 

Ο παξψλ θαλνληζκφο αθνξά: 

i. Σελ ρξήζε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ζε φιε ηελ έθηαζε αξκνδηφηεηαο ηνπ Ληκεληθνχ 

Σακείνπ Καιχκλνπ. 

ii. Σελ πξνζσξηλή ή πιένλ καθξνρξφληα θαηάιεςε ηνπ Κνηλφρξεζηνπ ρψξνπ κε 

ηξαπεδνθαζίζκαηα θαη θάζε άιινπ ζρεηηθνχ ιεηηνπξγηθνχ ή δηαθνζκεηηθνχ 

ζηνηρείνπ, εκπνξεχκαηα, νηθνδνκηθά πιηθά, πεξίπηεξα πψιεζεο δηαθφξσλ εηδψλ, 

θνξηνεθθφξησζε βαξέσλ αληηθεηκέλσλ, δεκηνπξγία πξνζσξηλψλ εξγνηαμίσλ, 

πηλαθίδσλ δηαθήκηζεο , ρψξνπο πξνζσξηλήο ζηάζκεπζεο θαη άιιεο ρξήζεο πνπ ζα 

απαηηεζεί λα παξαρσξεζνχλ ζην κέιινλ. 

 

Οξηνζέηεζε  

 

Ζ νξηνζέηεζε ηνπ παξαρσξνπκέλνπ ρψξνπ δηελεξγείηαη απφ αξκφδηεο επηηξνπέο, ηηο νπνίεο 

νξίδεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ, ζπληαζζνκέλνπ 

αλαιφγνπ πξαθηηθνχ νξηνζέηεζεο. Δάλ νη αηηνχκελνη ρψξνη ηφζν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

θαηαζηήκαηνο φζν θαη ησλ παξαθείκελσλ παξακέλνπλ ίδηνη θαη δελ ππάξρεη αληίζεηε 

απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ , ε άδεηα ρνξεγείηαη απφ ην Ληκεληθφ Σακείν ρσξίο 

λεφηεξν πξαθηηθφ. 

 

θνπνί  

 

Με ηνλ παξφληα Καλνληζκφ επηδηψθεηαη : 

o Ζ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ αξκνδηφηεηαο Γ.Λ.Σ. Καιχκλνπ. 

o Ζ αξκνληθή θαη θαιαίζζεηε εκθάληζή ηνπο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ θνηλσληθή ρξήζε 

ηνπο. 

o Ζ δηαζθάιηζε ηεο απφιαπζεο ησλ παξαιηψλ απφ ηνπο ινπφκελνπο – ρξήζηεο. 

o Ο πεξηνξηζκφο ηεο ρσξίο φξηα εθκεηάιιεπζήο ηνπο. 

o Ζ απνθπγή απζαίξεησλ ελεξγεηψλ θαη επεκβάζεσλ ζηνπο παξαρσξεκέλνπο Υψξνπο.  



o Ζ δηαζθάιηζε ηεο απξφζθνπηεο – ειεχζεξεο θαη αζθαινχο δηαθίλεζεο ησλ πεδψλ 

θαη ησλ νρεκάησλ εθηάθηνπ αλάγθεο (αζζελνθφξσλ, ππξνζβεζηηθψλ θαη 

αζηπλνκηθψλ νρεκάησλ). 

o Ζ δηεπθφιπλζε ηεο θίλεζεο ησλ Αηφκσλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο. 

o Ζ εμαζθάιηζε ηεο ειεχζεξεο δηέιεπζεο ηνπ θνηλνχ θαηά κήθνο ηεο παξαιίαο θαζψο 

θαη ε αθψιπηή πξνζέγγηζε ηνπ ζηα θξεπηδψκαηα ή ζηε ζάιαζζα . 

o Ζ αθξηβήο νξηνζέηεζε ησλ παξαρσξεκέλσλ ρψξσλ κε ηελ ρξήζε θαη ηνπνζέηεζε 

επηηξεπφκελσλ κέζσλ θαη πιηθψλ πξνζσξηλνχ ραξαθηήξα. 

o Ζ νξζνινγηθή αλάπηπμε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ επαγγεικαηηψλ κε 

ηζφηηκή - δίθαηε αληηκεηψπηζε θαη ε βειηίσζε ησλ παξερνκέλσλ απφ απηψλ 

ππεξεζηψλ. 

o Ζ πξφιεςε θηλδχλσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη κε ηελ αλεμέιεγθηε ελαπφζεζε 

αληηθεηκέλσλ ζε νδνχο πεδνδξφκηα θ.ι.π. . 

 

Αξκνδηφηεηεο  

 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο αλαηίζεληαη νη παξαθάησ αξκνδηφηεηεο: 

i. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ρνξεγεί φιεο ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο. 

ii. Ζ Γεκνηηθή Αζηπλνκία θαη ην Ληκελαξρείν, ειέγρεη ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο 

θαλνληζκνχ θαη δεηεί ηελ ζπλδξνκή θάζε άιιεο Γεκφζηαο Αξρήο πνπ έρεη 

νπνηαδήπνηε ζπλαξκνδηφηεηα. 

iii. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ρνξεγεί θάζε είδνπο εγθξίζεηο, ή «ζχκθσλε γλψκε» γηα 

ηελ ρνξήγεζε ηεο Άδεηαο Καηάιεςεο Κνηλνρξήζηνπ Υψξνπ ή δηαθνπήο θαη 

παξεκπφδηζεο θπθινθνξίαο. 

iv. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην επηιχεη θάζε δηαθνξά πνπ αλαθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή 

απηνχ ηνπ θαλνληζκνχ θαη ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ αλαδηαηχπσζε θαη 

ζπκπιήξσζε ηνπ παξφληα θαλνληζκνχ. 

 

Άξζξν 2. Δηαδηθαζία παξαρώξεζεο – Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά 
 

a. Τθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο  

Τπνβνιή ζην Γεκνηηθφ Ληκεληθφ Σακείν Καιχκλνπ ζρεηηθήο αίηεζεο ηνπ 

ελδηαθεξφκελνπ έσο 30.12 έθαζηνπ έηνπο. 

i. Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ην νπνίν : 

o Φέξεη ππνγξαθή απφ Γηπισκαηνχρν Μεραληθφ αλάινγεο εηδηθφηεηαο 

θαη ζεψξεζε απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία. 

o Απεηθνλίδεη επθξηλψο ηνλ αηηνχκελν πξνο παξαρψξεζε ρψξν ζε 

ζρέζε κε ηηο  εγθεθξηκέλεο νξηνγξακκέο αηγηαινχ – παξαιίαο θαη 

Υεξζαίαο Εψλεο Ληκέλα  

o Αλαγξάθεη αθξηβψο ηελ έθηαζε ηνπ αηηνχκελνπ ρψξνπ ζε 

ηεηξαγσληθά κέηξα. 



o Αλαθέξεη ην ζθνπφ ρξήζεο ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ (π.ρ. 

ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ). 

o Αλαγξάθεη ηνλ αξηζκφ ηεο απφθαζεο θαζνξηζκνχ Υεξζαίαο Εψλεο 

ηνπ ιηκέλα θαζψο θαη ηελ εγθξηηηθή απηήο απφθαζε ηνπ Γ.Γ. ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ή ηνπ Ννκάξρε αλαιφγσο ηεο 

ρξνλνινγίαο έθδνζεο ηεο θαη ην ΦΔΚ δεκνζίεπζήο ηεο εθφζνλ έρεη 

δεκνζηεπζεί. 

o Αλαγξάθεη φηη ζπλνδεχεη ηε ζρεηηθή πξάμε – απφθαζε παξαρψξεζεο 

ηεο νπνίαο απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο . Όηαλ πξφθεηηαη λα 

αλαπηπρηνχλ ηξαπεδνθαζίζκαηα εληφο Υεξζαίαο Εψλεο Ληκέλα, ν 

ελδηαθεξφκελνο παξαρσξεζηνχρνο πξνζθνκίδεη άδεηα ιεηηνπξγίαο 

θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη 

ν επηηξεπφκελνο αξηζκφο ησλ ηξαπεδνθαζηζκάησλ πνπ δχλαηαη λα 

αλαπηχμεη ν ελδηαθεξφκελνο ζε δεκφζην θνηλφρξεζην ρψξν. 

ii. Βεβαίσζε έλαξμεο εξγαζηψλ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ απφ ηελ Γ.Ο.Τ. 

γηα ηααζθνχληα ακηγψο εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα θαηαζηήκαηα.  

iii. Φσηναληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή Γηαβαηεξίνπ 

ελδηαθεξφκελνπ – ηδηνθηήηε. 

iv. ε πεξίπησζε αιινδαπνχ κε ππεθνφηεηα ρψξαο πνπ δελ αλήθεη ζηελ 

Δπξσπατθή.Έλσζε απαηηνχληαη επηπιένλ άδεηα παξακνλήο ζε ηζρχ θαη 

άδεηα άζθεζεο αλεμάξηεηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Δθφζνλ ε 

παξαρψξεζε γίλεηαη ζε αιινδαπφ θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν εθαξκφδνληαη 

νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.2322/53 (ΤΔΚ 66 Α). 

v. Φσηναληίγξαθν απφδεημεο εμφθιεζεο κηζζψκαηνο απφ ηε ρξήζε 

θνηλφρξεζηνπ ηνπ πξνεγνπκέλνπ έηνπο. 

vi. Πέξαλ ηνπ αληαιιάγκαηνο ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή 3% ππέξ ΔΚΟΔΜΝ 

απεπζείαο ζην Ληκελαξρείν. Ζ απφδεημε πιεξσκήο ζα ππνβάιιεηαη ζηελ 

ππεξεζία ηνπ Γ.Λ.Σ. Καιχκλνπ θαη ζα απνηειεί δηθαηνινγεηηθφ γηα ηελ 

έθδνζε άδεηαο ρξήζεο ρψξνπ. Δπίζεο ην ελνίθην επηβαξχλεηαη κε 3% ηέινο 

ραξηνζήκνπ θαη 20% επί ηνπ ραξηνζήκνπ ππέξ ΟΓΑ. 

vii. ε 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 παξαρσξεζεί - θαιπθζεί 

πξνεγνπκέλσο απφ άιινλ παξαρσξεζηνχρν σο πέξαλ ηνπ νξηδφκελνπ κε 

ηελ πξφζνςε ηνπ θαηαζηήκαηφο ηνπ, ηφηε γίλεηαη εθ λένπ παξαρψξεζε κε 

αλαθαηαλνκή ηνπ ρψξνπ θαη ζηνπο δχν ελδηαθεξφκελνπο έηζη ψζηε, ν κελ 

πξνεγνχκελνο παξαρσξεζηνχρνο ζα πεξηνξίδεηαη ζηα κέηξα ηεο πξφζνςεο 

ηνπ θαη ν ππφινηπνο ρψξνο ζα παξαρσξείηαη ζηνλ λέν παξαρσξεζηνχρν ηνπ 

νπνίνπ ην θαηάζηεκα εθάπηεηαη ζηε ρεξζαία δψλε ιηκέλα θαη δηθαηνχηαη 

θαη απηφο ρψξν . 

viii. Γηα παξαρσξήζεηο ρψξσλ ηεο ρεξζαίαο δψλεο ιηκέλα πνπ ζπλνδεχνληαη 

απφ νπνηνδήπνηε έξγν κφληκεο ή πξνζσξηλήο θχζεο ν ελδηαθεξφκελνο 

επηπιένλ ησλ αλσηέξσ ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη: αληίγξαθν ηεο κειέηεο 

θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 

  



b. Νεντδξπζείζεο επηρεηξήζεηο  

i. Τπνβνιή ζρεηηθήο αίηεζεο ζην Γεκνηηθφ Ληκεληθφ Σακείν Καιχκλνπ, θαηά 

ηνλ ρξφλν έλαξμεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο 

ii. Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαξηζκνχληαη σο 1,2,3,4,5,8 ησλ ελ ελεξγεία 

επηρεηξήζεσλ ηζρχνπλ αληηζηνίρσο θαη γηα ηηο λεντδξπζείζεο επηρεηξήζεηο . 

iii. ε πεξίπησζε πνπ ν ηδηνθηήηεο λεντδξπφκελνπ θαηαζηήκαηνο ηνπ νπνίνπ ε 

πξφζνςε εθάπηεηαη κε ηελ ρεξζαία δψλε ιηκέλα , δεηήζεη παξαρψξεζε 

ρψξνπ πνπ ηνπ αλαινγεί θαη ν ρψξνο απηφο έρεη παξαρσξεζεί - θαιπθζεί 

πξνεγνπκέλσο απφ άιινλ παξαρσξεζηνχρν σο πέξαλ ηνπ νξηδφκελνπ κε ηελ 

πξφζνςε ηνπ θαηαζηήκαηφο ηνπ, ηφηε γίλεηαη εθ λένπ παξαρψξεζε κε 

αλαθαηαλνκή ηνπ ρψξνπ θαη ζηνπο δχν ελδηαθεξφκελνπο έηζη ψζηε, ν κελ 

πξνεγνχκελνο παξαρσξεζηνχρνο ζα πεξηνξίδεηαη ζηα κέηξα ηεο πξφζνςεο 

ηνπ θαη ν ππφινηπνο ρψξνο ζα παξαρσξείηαη ζηνλ λέν παξαρσξεζηνχρν ηνπ 

νπνίνπ ην θαηάζηεκα εθάπηεηαη ζηε ρεξζαία δψλε ιηκέλα θαη δηθαηνχηαη θαη 

απηφο ρψξν . 

 

Άξζξν 3. Δηθαηνύκελνη παξαρώξεζεο ρξήζεο Χώξνπ 
 

 Όια ηα επξηζθφκελα εληφο ηεο ρεξζαίαο δψλεο θαηαζηήκαηα ή ησλ επξηζθνκέλσλ 

εθηφο ηεο δψλεο ησλ νπνίσλ νη πξνζφςεηο εθάπηνληαη επί ηεο Υεξζαίαο Εψλεο ησλ 

ιηκεληθψλ δσλψλ, δηθαηνχληαη παξαρψξεζε ρξήζεο ρψξνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζε 

ηξαπεδνθαζηζκάησλ, εκπνξεπκάησλ θ.ι.π. . 

 Καη’ εμαίξεζε δχλαηαη λα παξαρσξείηαη ρψξνο ζε θαηαζηήκαηα πνπ έρνπλ πξφζνςε 

θαη δελ εθάπηνληαη κε ηελ ρεξζαία ιηκεληθή δψλε ή κεζνιαβεί δξφκνο, εθφζνλ 

πιεξνχλ ηηο πξνβιεπφκελεο σο αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο θαη ν αηηνχκελνο ρψξνο δελ 

έρεη δεηεζεί απφ πιεζίνλ θαηάζηεκα πνπ εθάπηεηαη ζηελ ρεξζαία δψλε ιηκέλα. 

 

Οη πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη είλαη : 

i. Δίλαη ηδηφθηεηα ή κηζζσκέλα θαηαζηήκαηα θχξηαο ή βνεζεηηθήο ρξήζεο εθφζνλ 

απηά απνηεινχλ ηκήκαηα ηεο θχξηαο επηρείξεζεο θαη γεηηληάδνπλ κε απηήλ . 

ii. Δίλαη εθνδηαζκέλα κε φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία άδεηεο 

θαη εγθξίζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπο. 

iii. Γελ έρνπλ νθεηιέο πξνεγνχκελσλ εηψλ πξνο ην Γεκνηηθφ Ληκεληθφ Σακείν 

Καιχκλνπ θαη δελ νθείινπλ ζπγρξφλσο ζην Γήκν πνπ αλήθνπλ . 

iv. Γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ, ζε ελδηαθεξφκελν ηδηνθηήηε ή 

εθκηζζσηή θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ ιεηηνπξγεί ζε ρψξν 

εθηφο ρεξζαίαο δψλεο, ζα πξέπεη ν Γήκνο πξηλ απφ ηε ιήςε ησλ ζρεηηθψλ 

απνθάζεψλ ηνπ γηα έθδνζε άδεηαο ίδξπζεο θαηαζηήκαηνο λα έρνπλ εμαζθαιίζεη 

ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ Καιχκλνπ . 

v. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζε 

θνηλφρξεζην ρψξν , ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο πνπ ζα 

εθδίδεη ν Γήκνο . 



Άξζξν 4. Υνξήγεζε άδεηαο ηνπνζέηεζεο ηξαπεδνθαζηζκάησλ 

 

Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο ρξήζεσο παξαρσξνπκέλσλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ. 

i. Σα ηκήκαηα ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, ησλ νπνίσλ επηηξέπεηαη ε 

παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο, θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ θαη νξίδεηαη ηέινο εηήζην αλά η.κ. αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν 

ρξήζεο θαη αλάινγα κε ηελ πεξηνρή ηεο δψλεο θαη ηνπ λεζηνχ . 

ii. Πξηλ απφ ηελ ηνπνζέηεζε ζηνλ θνηλφρξεζην ρψξν ησλ ηξαπεδνθαζηζκάησλ 

ή θαη ινηπψλ ιεηηνπξγηθψλ θαη δηαθνζκεηηθψλ ζηνηρείσλ εμνπιηζκνχ (εθ’ 

φζνλ ην επηηξέπνπλ νη ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ησλ ρψξσλ) , νη ελδηαθεξφκελνη 

ππνρξενχληαη λα δεηνχλ κε αίηεζε θαη λα ιακβάλνπλ ηηο απαηηνχκελεο 

άδεηεο απφ ην Γεκνηηθφ Ληκεληθφ Σακείν Καιχκλνπ.  

iii. ηελ άδεηα ηξαπεδνθαζηζκάησλ αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο ηξηπινηχπνπ 

είζπξαμεο . Οη ρνξεγνχκελεο άδεηεο, ηφζν φζν αθνξά ζηελ θαηάιεςε ηνπ 

ρψξνπ, φζν θαη ζηα ηνπνζεηεκέλα ζε απηφλ ιεηηνπξγηθά ή δηαθνζκεηηθά 

ζηνηρεία εμνπιηζκνχ, ηζρχνπλ κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο πνπ 

εθδφζεθαλ. Με ηε ιήμε ησλ αδεηψλ απνκαθξχλνληαη απφ ηνλ θνηλφρξεζην 

ρψξν ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα αληηθείκελα.  

iv. Ζ παξαρψξεζε ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ γηα ηελ ππαίζξηα ιεηηνπξγία 

ησλ θαηαζηεκάησλ αθνξά κφλν ζηελ ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαη 

ελφο θηλεηνχ πάγθνπ εξγαζίαο κεγίζησλ δηαζηάζεσλ 1.00 Υ 1.00 η.κ. θαη 

χςνπο κέρξη 80 εθ.   

v. Οη άδεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε θάζε άιινπ ιεηηνπξγηθνχ ή 

δηαθνζκεηηθνχ ζηνηρείνπ, ρνξεγνχληαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην 

άξζξν 2 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. Γελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε 

δηαθεκηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζε παξαρσξνχκελνπο γηα ηξαπεδνθαζίζκαηα 

θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. Γελ επηηξέπεηαη ε απνζήθεπζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ 

θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ εμνπιηζκνχ. Γελ επηηξέπεηαη ε ιεηηνπξγία 

ηειενξάζεσλ θαη ινηπψλ ζπζθεπψλ πξνβνιήο ζε ρψξνπο πνπ 

παξαρσξνχληαη ηξαπεδνθαζίζκαηα. 

ΔΠΗΖΜΑΝΖ: 

i. Οη δηάδξνκνη, πνπ επξίζθνληαη εληφο ηνπ ρψξνπ ησλ ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαη 

εμππεξεηνχλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θαηαζηήκαηνο, πξνζκεηξνχληαη θαλνληθά σο 

θαηάιεςε. 

ii. ε πεξίπησζε γσληαθνχ θαηαζηήκαηνο, ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ 

θαηάιεςε ζα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά γηα ηνλ θάζε δξφκν. 

iii. Ζ θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ πνπ παξαρσξνχληαη, βαξχλεη ηνπο επαγγεικαηίεο 

πνπ εθκηζζψλνπλ ηνλ ρψξν. Όπσο επίζεο θαη νη πέξημ ρψξνη απηψλ. 

  



Άξζξν 5. Χνξήγεζε άδεηαο ηνπνζέηεζεο ζθηαδίσλ θαη ινηπώλ 

ιεηηνπξγηθώλ ήκηδηαθνζκεηηθώλ ζηνηρείσλ ζε θνηλόρξεζηνπο 

ρώξνπο πνπ έρνπλ παξαρσξεζεί γηα ηελ ηνπνζέηεζε 

ηξαπεδνθαζηζκάησλ. 
i. Ζ άδεηα ηνπνζέηεζεο ζθηαδίσλ θαη ινηπψλ ιεηηνπξγηθψλ ή δηαθνζκεηηθψλ 

ζηνηρείσλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, πνπ έρνπλ παξαρσξεζεί γηα 

ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ, ρνξεγείηαη ζχκθσλα κε ην Ν. 1080/80, 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη θάζε θνξά , απφ ην Γνηηθφ Ληκεληθφ Σακείν 

Καιχκλνπ, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ληκεληθνχ 

Σακείνπ Καιχκλνπ.  

ii. Ζ άδεηα αθνξά ζε ζθηάδηα, θσηηζηηθά (ζε πεξίπησζε πνπ ν θσηηζκφο ηνπ 

θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ δελ επαξθεί γηα ηε βξαδηλή ιεηηνπξγία ηνπ 

θαηαζηήκαηνο), αλζνδφρεο, πηλαθίδεο ή θαη άιια ζηνηρεία πνπ εμππεξεηνχλ 

ηε ιεηηνπξγία ή ηνλ εμσξατζκφ ησλ ρψξσλ ησλ ηξαπεδνθαζηζκάησλ.  

iii. Όια ηα ζηνηρεία , ζηα νπνία αλαθέξεηαη ε άδεηα , ηνπνζεηνχληαη κέζα ζηα 

φξηα ηνπ παξαρσξεκέλνπ ρψξνπ θαη ζε θακηά πεξίπησζε δε δεκηνπξγνχλ 

πεξηραξαθσκέλεο πεξηνρέο ,κεηαηξέπνληαο ηνλ θνηλφρξεζην ρψξν ζε 

ηδησηηθφ. Δπίζεο δελ επηηξέπεηαη λα ηξνπνπνηνχλ ή λα πξνμελνχλ θζνξέο ζε 

νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν δηακφξθσζεο ή θχηεπζεο. 

Ζ κνξθή ησλ ζηνηρείσλ , θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ : 

i. Όζνλ αθνξά ζηα ζθηάδηα ,ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε κνξθή δελ νξίδεηαη κε 

άιιν ηξφπν, άδεηα ζα ρνξεγείηαη κφλνλ αλ απηή αλαθέξεηαη ζε νκπξέιεο. 

Απηέο πξέπεη λα έρνπλ απιφ ζρήκα, λα κελ είλαη ππεξκεγέζεηο, λα κελ έρνπλ 

δηαθεκίζεηο θαη ε ζηήξημή ηνπο λα είλαη ηέηνηα, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 

δπλαηφηεηα απνκάθξπλζήο ηνπο φηαλ απηφ απαηηείηαη. 

ii. Γηα ηα ιεηηνπξγηθά ή δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία, πέξαλ ησλ ζθηαδίσλ, νη 

ελδηαθεξφκελνη ζα ππνβάιινπλ πξφηαζε, πνπ ζα εγθξίλεηαη απφ ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ Καιχκλνπ. 

iii. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε άδεηα αθνξά ζε πιαηείεο ή ρψξνπο φπνπ ηα 

ηξαπεδνθαζίζκαηα θαηαιακβάλνπλ αμηφινγε έθηαζε , ή θαη ζε επαίζζεηα 

απφ άπνςε πεξηβάιινληνο ζεκεία ηεο πφιεο , ηφζν ε κνξθή ησλ ζθηαδίσλ 

φζν θαη ησλ ππφινηπσλ ιεηηνπξγηθψλ θαη  δηαθνζκεηηθψλ ζηνηρείσλ ζα 

πξνθχπηεη κεηά απφ ζπλνιηθή κειέηε πνπ εθπνλείηαη απφ ηελ αξκφδηα 

Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ. Μέρξη ηελ εθπφλεζε, ε άδεηα ζα 

ρνξεγείηαη θαηά πεξίπησζε απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία. 

iv. Αηηήζεηο γηα ρνξήγεζε άδεηαο ηνπνζέηεζεο ζθηαδίσλ ή άιισλ ιεηηνπξγηθψλ 

ή δηαθνζκεηηθψλ ζηνηρείσλ, ζε ρψξνπο πνπ έρνπλ παξαρσξεζεί γηα 

ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ, ππνβάιινληαη ζην Γεκνηηθφ Ληκεληθφ 

Σακείν Καιχκλνπ θαη λα ζπλνδεχνληαη απαξαίηεηα απφ ηα παξαθάησ 

δηθαηνινγεηηθά: 

a. Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηνπ θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ, φπνπ εληάζζεηαη 

ν παξαρσξεκέλνο ρψξνο ηξαπεδνθαζηζκάησλ ηνπ αηηνχληνο, ζε 

θιίκαθα 1:200, ζην νπνίν ζα ζεκεηψλνληαη ην πεξίγξακκα ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ ηξαπεδνθαζηζκάησλ, ην εκβαδφλ θαη νη 

δηαζηάζεηο ηνπ, νη πξνβνιέο ησλ ζθηαδίσλ, ησλ θσηηζηηθψλ, ησλ 



δαξληηληέξσλ ή άιισλ ιεηηνπξγηθψλ ή δηαθνζκεηηθψλ ζηνηρείσλ γηα 

ηα νπνία δεηείηαη άδεηα, ηα πεξηγξάκκαηα ηνπιάρηζηνλ ησλ φκνξσλ 

παξαρσξεκέλσλ ρψξσλ ησλ άιισλ θαηαζηεκάησλ, νη πξνβνιέο ησλ 

ζθηαδίσλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ ηνπο θαζψο θαη ηα ζεκεία ιήςεο 

θσηνγξαθηψλ. 

b. Φσηνγξαθίεο φισλ ησλ απφςεσλ ηνπ θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ. 

c. Φσηνγξαθίεο, ζρέδηα (θάηνςε, ηνκή, φςε, ζε θιίκαθα 1:50 ησλ 

ζθηαδίσλ)θαη ζρέδηα ησλ ινηπψλ ιεηηνπξγηθψλ ή δηαθνζκεηηθψλ 

ζηνηρείσλ, ζε θιίκαθα 1:10 έσο 1:20, ζηα νπνία ζα θαίλνληαη νη 

δηαζηάζεηο, ηα πιηθά , ε ρξσκαηηθή πξφηαζε θαη ν ηξφπνο ζηήξημεο. 

d. Γήισζε κεραληθνχ γηα ηε ζηαηηθή επάξθεηα ησλ ζθηαδίσλ ή άιισλ 

θαηαζθεπψλ γηα ηηο νπνίεο απηή απαηηείηαη. 

e. Ζιεθηξνινγηθή κειέηε γηα ηηο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο, ε νπνία ζα 

εθπνλείηαη απφ ειεθηξνιφγν, θάηνρν άδεηαο ειεθηξνιφγνπ 

εγθαηαζηάηε, ζηελ νπνία ζα απεηθνλίδνληαη θαη ζα πεξηγξάθνληαη 

φιεο νη εγθαηαζηάζεηο, θαζψο επίζεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

θσηηζηηθνχ, ην νπνίν πξέπεη λαείλαη ζηεγαλφ γηα ιφγνπο αζθαιείαο. 

Γηα πηζαλέο ηνκέο ζε δξφκν ή πεδνδξφκηα (πνπ ζα απαηηεζνχλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ) απαηηείηαη άδεηα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 

47 θαη 48 ηνπ Ν. 2696/99 «πεξί Κ.Ο.Κ.», ε νπνία ρνξεγείηαη απφ ηε 

Γ/λζε Σερ/θσλ Τπ/ζησλ. Ζ απνθαηάζηαζε ησλ αλσηέξσ επηβαξχλεη 

ηνλ ελδηαθεξφκελν. 

f. Ο έιεγρνο θαη ε έγθξηζε ηεο ειεθηξνινγηθήο κειέηεο ζα δηελεξγείηαη 

απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ 

Καιχκλνπ , ζην νπνίν απηή ζα απνζηέιιεηαη: 

a. Δηδηθφ έληππν αδείαο ην νπνίν ζα παξαιακβάλεηαη απφ ην 

Γεκνηηθφ Ληκεληθφ Σακείν Καιχκλνπ θαη ην νπνίν ζα 

ζπκπιεξψλεηαη απφ Μεραληθφ. 

g. Αληίγξαθν ηξηπινηχπνπ είζπξαμεο δπλεηηθνχ ηέινπο ρνξήγεζεο ή 

αλαλέσζεο αδείαο ζθηαδηνχ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ. 

 

Άξζξν 6. Χνξήγεζε άδεηαο ηνπνζέηεζεο εκπνξεπκάησλ ζε θνηλόρξεζηνπο 

ρώξνπο.  
 

Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο ρξήζεσο παξαρσξνπκέλσλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ γηα 

ηελ ηνπνζέηεζε εκπνξεπκάησλ. 

i. Σα ηκήκαηα ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, ησλ νπνίσλ επηηξέπεηαη ε 

παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο, θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ θαη νξίδεηαη ηέινο εηήζην αλά η.κ. αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν 

ρξήζεο θαη αλάινγα κε ηελ πεξηνρή ηεο πφιεο.  

ii. Πξηλ απφ ηελ ηνπνζέηεζε ζηνλ θνηλφρξεζην ρψξν ησλ εκπνξεπκάησλ, νη 

ελδηαθεξφκελνη ππνρξενχληαη λα δεηνχλ κε αίηεζε θαη λα ιακβάλνπλ ηελ 

απαηηνχκελε άδεηα απφ ην Γήκν.  

iii. ηελ άδεηα εκπνξεπκάησλ αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο ηξηπινηχπνπ είζπξαμεο. 

Οη ρνξεγνχκελεο άδεηεο, ηφζν φζν αθνξά ζηελ θαηάιεςε ηνπ ρψξνπ, φζν 



θαη ζηα ηνπνζεηεκέλα ζε απηφλ ιεηηνπξγηθά ή δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία 

εμνπιηζκνχ , ηζρχνπλ κέρξη ηελ 31
ε
 Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο πνπ εθδφζεθαλ.  

iv. Με ηε ιήμε ησλ αδεηψλ απνκαθξχλνληαη απφ ηνλ θνηλφρξεζην ρψξν ηα 

αλσηέξσ αλαθεξφκελα αληηθείκελα.  

v. Οη άδεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε θάζε άιινπ ιεηηνπξγηθνχ ή 

δηαθνζκεηηθνχ ζηνηρείνπ, ρνξεγνχληαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην 

άξζξν 2 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 

vi. Γελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε κεγαθσληθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαζψο θαη 

δηαθεκηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζε παξαρσξνχκελνπο γηα εκπνξεχκαηα 

θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο.  

vii. Γελ επηηξέπεηαη ε απνζήθεπζε εκπνξεπκάησλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ 

εμνπιηζκνχ ζηνλ παξαρσξνχκελν θνηλφρξεζην ρψξν.  

viii. Γελ επηηξέπεηαη ε ιεηηνπξγία ηειενξάζεσλ θαη ινηπψλ ζπζθεπψλ πξνβνιήο 

ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πνπ παξαρσξνχληαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε 

εκπνξεπκάησλ. 

 

ΔΠΗΖΜΑΝΖ: 

 Οη δηάδξνκνη, πνπ επξίζθνληαη εληφο ηνπ ρψξνπ ησλ εκπνξεπκάησλ θαη 

εμππεξεηνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαηαζηήκαηνο, πξνζκεηξνχληαη θαλνληθά σο 

θαηάιεςε. 

 ε πεξίπησζε γσληαθνχ θαηαζηήκαηνο, ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ 

θαηάιεςε ζα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά γηα ηνλ θάζε δξφκν. 

 

Άξζξν 7. Χνξήγεζε άδεηαο θαηάιεςεο Κνηλόρξεζηνπ Χώξνπ ζε 

πεξίπηεξα. 
Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο ρξήζεσο παξαρσξνπκέλσλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ζε πεξίπηεξα. 

i. Σα ηκήκαηα ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, γχξσ απφ ηα πεξίπηεξα ησλ νπνίσλ 

επηηξέπεηαη ε παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο, θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη νξίδεηαη ηέινο εηήζην αλά η.κ. αλεμάξηεηα απφ 

ην ρξφλν ρξήζεο θαη αλάινγα κε ηελ πεξηνρή ηεο πφιεο.  

ii. Πξηλ απφ ηελ ηνπνζέηεζε ζηνλ θνηλφρξεζην ρψξν ησλ δηαθφξσλ 

αληηθεηκέλσλ, νη ελδηαθεξφκελνη ππνρξενχληαη λα δεηνχλ κε αίηεζε θαη λα 

ιακβάλνπλ ηηο απαηηνχκελεο άδεηεο απφ ην Γεκνηηθφ Ληκεληθφ Σακείν 

Καιχκλνπ . ηελ άδεηα θαηάιεςεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ αλαγξάθεηαη ν 

αξηζκφο ηξηπινηχπνπ είζπξαμεο.  

iii. Οη ρνξεγνχκελεο άδεηεο, ηφζν φζν αθνξά ζηελ θαηάιεςε ηνπ ρψξνπ, φζν 

θαη ζηα ηνπνζεηεκέλα ζε απηφλ ιεηηνπξγηθά ζηνηρεία εμνπιηζκνχ, ηζρχνπλ 

κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο πνπ εθδφζεθαλ.  

iv. Με ηε ιήμε ησλ αδεηψλ απνκαθξχλνληαη απφ ηνλ θνηλφρξεζην ρψξν ηα 

αλσηέξσ αλαθεξφκελα αληηθείκελα . 



v. Οη άδεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε θάζε άιινπ ιεηηνπξγηθνχ 

ζηνηρείνπ, ρνξεγνχληαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 2 ηνπ 

παξφληνο θαλνληζκνχ.  

vi. Δπηπιένλ απαηηείηαη Άδεηα ιεηηνπξγίαο πεξηπηέξνπ κε ηελ ξεηή πξνυπφζεζε 

φηη απηή ηζρχεη & άδεηα πψιεζεο ηππνπνηεκέλσλ πξντφλησλ ζχκθσλα κε 

ηελ ΤΑ Αηβ /8577/1983 (ΦΔΚ 526/Β/1983) αξ.47.  

vii. Γελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε κεγαθσληθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαζψο θαη 

δηαθεκηζηηθψλ ζηνηρείσλ γχξσ απφ ηα πεξίπηεξα. Γελ επηηξέπεηαη ε 

απνζήθεπζε εκπνξεπκάησλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ εμνπιηζκνχ ζηνλ 

παξαρσξνχκελν θνηλφρξεζην ρψξν. 

viii. Γελ επηηξέπεηαη ε ιεηηνπξγία ηειενξάζεσλ θαη ινηπψλ ζπζθεπψλ πξνβνιήο 

ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πνπ παξαρσξνχληαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε 

εκπνξεπκάησλ θαη άιισλ ιεηηνπξγηθψλ ζηνηρείσλ γχξσ απφ ηα πεξίπηεξα. 

 

Άξζξν 8. Χνξήγεζε άδεηαο θαηάιεςεο Κνηλόρξεζηνπ Χώξνπ κε 

νηθνδνκηθά πιηθά. 
Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο ρξήζεσο παξαρσξνπκέλσλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε νηθνδνκηθψλ πιηθψλ. 

i. Σα ηκήκαηα ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ , ησλ νπνίσλ επηηξέπεηαη ε 

παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο , θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ θαη νξίδεηαη ηέινο κεληαίν αλά η.κ. αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν 

ρξήζεο.  

ii. Πξηλ απφ ηελ ηνπνζέηεζε ζηνλ θνηλφρξεζην ρψξν ησλ νηθνδνκηθψλ πιηθψλ 

(εθ’ φζνλ ην επηηξέπνπλ νη ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ησλ ρψξσλ), νη 

ελδηαθεξφκελνη ππνρξενχληαη λα δεηνχλ κε αίηεζε θαη λα ιακβάλνπλ ηηο 

απαηηνχκελεο άδεηεο απφ ην Γεκνηηθφ Ληκεληθφ Σακείν Καιχκλνπ. 

iii. ηελ άδεηα νηθνδνκηθψλ πιηθψλ αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο ηξηπινηχπνπ 

είζπξαμεο.  

iv. Οη ρνξεγνχκελεο άδεηεο, ηφζν φζν αθνξά ζηελ θαηάιεςε ηνπ ρψξνπ , φζν 

θαη ζηα ηνπνζεηεκέλα ζε απηφλ νηθνδνκηθά πιηθά, ηζρχνπλ κέρξη ηελ ξεηή 

εκεξνκελία γηα ηελ νπνία έρνπλ εθδνζεί . Με ηε ιήμε ησλ αδεηψλ 

απνκαθξχλνληαη απφ ηνλ θνηλφρξεζην ρψξν ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα 

νηθνδνκηθά πιηθά . Γελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε νηθνδνκηθψλ πιηθψλ ζε 

παξαρσξνχκελνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο εθφζνλ δελ εμαζθαιίδεηαη ε 

αζθαιήο δηέιεπζε πεδψλ θαη νρεκάησλ . Γελ επηηξέπεηαη ε απνζήθεπζε 

νηθνδνκηθψλ πιηθψλ ζηνλ παξαρσξνχκελν θνηλφρξεζην ρψξν εθ’ φζνλ 

ππάξρεη πηζαλφηεηα λα παξαζπξζνχλ απφ ηα φκβξηα λεξά . Οηθνδνκηθά 

πιηθά ηνπνζεηνχληαη ζε θνηλφρξεζην ρψξν κφλνλ ζε ζπζθεπαζίεο (παιέηεο, 

θάδνπο, ‘θνληαίηλεξ’ θ.ι.π.). 

v. Θα πξνζθνκίδεηαη Άδεηα Οηθνδνκήο ή Άδεηα κηθξνεπηζθεπψλ κε ηελ ξεηή 

πξνυπφζεζε φηη απηή ηζρχεη. 

vi. Ζ εμφθιεζε ηεο άδεηαο γίλεηαη ζην Σακείν ηνπ Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ 

Σακείνπ Καιχκλνπ , κε ηελ θαηαβνιή εθάπαμ φινπ ηνπ πνζνχ 

. 



Άξζξν 9. Χνξήγεζε άδεηαο θαηάιεςεο Κνηλόρξεζηνπ Χώξνπ γηα 

Εθδειώζεηο πξνζσξηλνύ ραξαθηήξα. 
Οη πξνζσξηλέο άδεηεο θαηάιεςεο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ γηα ηελ δηελέξγεηα 

κνπζηθνρνξεπηηθψλ εθδειψζεσλ , εγθαίληα θαηαζηεκάησλ θ.ι.π. ζα εθδίδνληαη απφ 

ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ Καιχκλνπ, θαηφπηλ 

αηηήζεσο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, πνπ ζα ππνβάιιεηαη ηνπιάρηζηνλ έλα κήλα 

λσξίηεξα.  

Απαξαίηεηε είλαη πξνζθφκηζε ηεο έγθξηζεο δηαθνπήο ή παξεκπφδηζεο θπθινθνξίαο. 

ηελ αίηεζε ζα αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ θνξέα πνπ ζα 

είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εθδήισζε, ν ρξφλνο, ν ρψξνο θαη ν ζθνπφο ηεο εθδήισζεο 

θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα απαξαίηεηε γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο αδείαο.  

Γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο άδεηαο απαηηείηαη έγθξηζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Ζ 

δηάξθεηα ηεο άδεηαο δελ ζα ππεξβαίλεη ην πελζήκεξν κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο γηα 

κηα θνξά αθφκα. ηνλ ίδην θνξέα δελ ζα ρνξεγνχληαη παξαπάλσ απφ ηέζζεξηο (4) 

άδεηεο ηνλ ρξφλν.  

Σα πεξίπηεξα θαη θάζε είδνπο θηλεηέο θαηαζθεπέο, πνπ ζα ηνπνζεηνχλ νη θνξείο 

πξέπεη λα είλαη θαιαίζζεηεο θαη νη δηαζηάζεηο ηνπο λα κελ είλαη κεγαιχηεξεο απφ 

1Υ1,5 κ.  

Οη παξαρσξνχκελνη θνηλφρξεζηνη ρψξνη δελ ζα ππεξβαίλνπλ ηνπο ηξεηο (3). Οη 

θνηλφρξεζηνη ρψξνη ζα παξαρσξνχληαη κε ηελ πξνυπφζεζε λα κε δεκηνπξγείηαη 

φριεζε ζηα θαηαζηήκαηα, λα δηαζθαιίδεηαη ε νκαιή θπθινθνξία πεδψλ θαη 

νρεκάησλ θαη λα ηεξνχληαη νη ψξεο θνηλήο εζπρίαο.  

Οη θνξείο είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ ηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο ηνπ παξαρσξνχκελνπ 

ρψξνπ. Οη αξκφδηεο ππεξεζίεο επηθνξηίδνληαη κε ηελ επηηήξεζε ησλ ρψξσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη νη εθδειψζεηο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πξφθιεζεο δεκηψλ ζα 

δεηείηαη απφ ηνπο νξγαλσηέο ην θφζηνο απνθαηάζηαζεο. 

Σν Ληκεληθφ Σακείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ θαηάζεζε εγγπεηηθήο 

επηζηνιήο απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο, ην χςνο ηεο νπνίαο ζα θαζνξίδεηαη απφ ην 

ηζρχνλ θάζε έηνπο 

Άξζξν 10. Τέινο Καηάιεςεο Κνηλνρξήζηνπ Χώξνπ από Δηαθήκηζε 

 

Γελ ρνξεγνχληαη άδεηεο δηαλνκήο δηαθεκηζηηθψλ εληχπσλ θαη απαγνξεχεηαη ε 

δηαλνκή απηψλ απφ ηνπο ρψξνπο πνπ παξαρσξνχληαη γηα εθδειψζεηο πξνο απνθπγή 

ξχπαλζεο .  

ηηο άδεηεο πνπ ζα ρνξεγνχληαη αηειψο, γηα θνηλσληθνχο ή πνιηηηζηηθνχο ζθνπνχο, 

δελ ζα επηηξέπεηαη ε δηελέξγεηα εκπνξηθήο δηαθήκηζεο. ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα 

γίλεηαη άκεζε βεβαίσζε ηεο παξάβαζεο ζηηο δηαθεκηδφκελεο επηρεηξήζεηο.  

ηηο εθδειψζεηο κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε πξντφλησλ θαη ηελ πξνβνιή εκπνξηθψλ 

κελπκάησλ, ην ηέινο θαζνξίδεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα θάζε ρξφλν ΠΓ γηα ηα ηέιε 

δηαθήκηζεο. 



Οη άδεηεο ρνξεγνχληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηελ πξνβνιή κελπκάησλ θαη 

απαγνξεχεηαη ξεηά ε πψιεζε πξντφλησλ θαη εκπνξεπκάησλ. ηνπο ρψξνπο πνπ 

ππάξρεη ζπλππεπζπλφηεηα κε άιινπο θνξείο, είλαη απαξαίηεην λα πξνζθνκίδεηαη ή 

ζχκθσλε γλψκε ηνπ άιινπ θνξέα . 

Οη πξνζσξηλέο άδεηεο γηα ηελ θαηάιεςε θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ ρνξεγνχληαη κε ηελ 

πξνυπφζεζε ηεο ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΚΟΚ θαη ησλ θαλνληζκψλ πνπ δηέπνπλ 

ηελ ρξήζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ.  

Σν Γεκνηηθφ Ληκεληθφ Σακείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα αλάθιεζεο ηεο ρνξεγεζείζαο 

άδεηαο ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο ησλ παξαπάλσ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ.  

Γηα ηηο εθδειψζεηο πνπ γίλνληαη απφ Γεκφζηνπο θνξείο ή Πνιηηηθά θφκκαηα κε 

εθπαηδεπηηθφ Πνιηηηζηηθφ ή ελεκεξσηηθφ ραξαθηήξα ζα εμεηάδνληαη θαηά 

πεξίπησζε. 

 

Άξζξν 11. Χνξήγεζε άδεηαο ηνπνζέηεζεο Δηαθεκηζηηθώλ Πηλαθίδσλ. 
 

Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο ρξήζεσο παξαρσξνπκέλσλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε Γηαθεκηζηηθψλ Πηλαθίδσλ. 

Σα ηκήκαηα ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, ησλ νπνίσλ επηηξέπεηαη ε παξαρψξεζε ηεο 

ρξήζεο, θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη νξίδεηαη ηέινο 

εηήζην αλά η.κ. αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν ρξήζεο θαη αλάινγα κε ηελ πεξηνρή ηεο 

δψλεο θαη ηνπ λεζηνχ.  

Πξηλ απφ ηελ ηνπνζέηεζε ζηνλ θνηλφρξεζην ρψξν ησλ Γηαθεκηζηηθψλ Πηλαθίδσλ ή 

θαη ινηπψλ ιεηηνπξγηθψλ θαη δηαθνζκεηηθψλ ζηνηρείσλ εμνπιηζκνχ (εθ’ φζνλ ην 

επηηξέπνπλ νη ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ησλ ρψξσλ), νη ελδηαθεξφκελνη ππνρξενχληαη λα 

δεηνχλ κε αίηεζε θαη λα ιακβάλνπλ ηηο απαηηνχκελεο άδεηεο απφ ην Γεκνηηθφ 

Ληκεληθφ Σακείν Καιχκλνπ. ηελ άδεηα παξαρψξεζεο ηνπ ρψξνπ αλαγξάθεηαη ν 

αξηζκφο ηξηπινηχπνπ είζπξαμεο. 

Οη ρνξεγνχκελεο άδεηεο, ηφζν φζν αθνξά ζηελ θαηάιεςε ηνπ ρψξνπ , φζν θαη ζηα 

ηνπνζεηεκέλα ζε απηφλ ιεηηνπξγηθά ή δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία εμνπιηζκνχ , ηζρχνπλ 

κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο πνπ εθδφζεθαλ.  

Με ηε ιήμε ησλ αδεηψλ απνκαθξχλνληαη απφ ηνλ θνηλφρξεζην ρψξν ηα αλσηέξσ 

αλαθεξφκελα αληηθείκελα.  

Ζ παξαρψξεζε ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ γηα ηελ ππαίζξηα ιεηηνπξγία ησλ 

θαηαζηεκάησλ αθνξά κφλν ζηελ ηνπνζέηεζε Πηλαθίδσλ Γηαθήκηζεο. Οη άδεηεο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε θάζε άιινπ ιεηηνπξγηθνχ ή δηαθνζκεηηθνχ 

ζηνηρείνπ, ρνξεγνχληαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 2 ηνπ παξφληνο 

θαλνληζκνχ. 

Οη Γηαθεκηζηηθέο Πηλαθίδεο ζα πξέπεη λα είλαη θαιαίζζεηεο. 

Γελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε κεγαθσληθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 



Γελ επηηξέπεηαη ε απνζήθεπζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ 

εμνπιηζκνχ. 

Γελ επηηξέπεηαη ε ιεηηνπξγία ηειενξάζεσλ θαη ινηπψλ ζπζθεπψλ πξνβνιήο ζηνπο 

ρψξνπο πνπ παξαρσξνχληαη. 

 

ΔΠΗΖΜΑΝΖ 

 Οη δηάδξνκνη, πνπ επξίζθνληαη εληφο ηνπ ρψξνπ ησλ δηαθεκηζηηθψλ 

πηλαθίδσλ θαη εμππεξεηνχλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θαηαζηήκαηνο, 

πξνζκεηξνχληαη θαλνληθά σο θαηάιεςε. 

 ε πεξίπησζε γσληαθνχ θαηαζηήκαηνο, ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ 

θαηάιεςε ζα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά γηα ηνλ θάζε δξφκν. 

 

Άξζξν 12. Χνξήγεζε άδεηαο Πξνζσξηλήο Σηάζκεπζεο Ορεκάησλ. 
 

Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο ρξήζεσο παξαρσξνπκέλσλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ γηα ηελ 

Πξνζσξηλήο ηάζκεπζεο Ορεκάησλ . 

Σα ηκήκαηα ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ , ησλ νπνίσλ επηηξέπεηαη ε παξαρψξεζε ηεο 

ρξήζεο γηα ηελ Πξνζσξηλή ηάζκεπζε ησλ Ορεκάησλ , θαζνξίδνληαη κε απφθαζε 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη νξίδεηαη ηέινο εηήζην αλά η.κ. αλεμάξηεηα απφ ην 

ρξφλν ρξήζεο θαη αλάινγα κε ηελ πεξηνρή ηεο δψλεο θαη ηνπ λεζηνχ. 

Πξηλ απφ ηελ ηνπνζέηεζε ζηνλ θνηλφρξεζην ρψξν ιεηηνπξγηθψλ θαη δηαθνζκεηηθψλ 

ζηνηρείσλ εμνπιηζκνχ (εθ’ φζνλ ην επηηξέπνπλ νη ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ησλ ρψξσλ) , 

νη ελδηαθεξφκελνη ππνρξενχληαη λα δεηνχλ κε αίηεζε θαη λα ιακβάλνπλ ηηο 

απαηηνχκελεο άδεηεο απφ ην Γεκνηηθφ Ληκεληθφ Σακείν Καιχκλνπ. 

ηελ άδεηα παξαρψξεζεο ηνπ ρψξνπ αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο ηξηπινηχπνπ 

είζπξαμεο. 

Οη ρνξεγνχκελεο άδεηεο , ηφζν φζν αθνξά ζηελ θαηάιεςε ηνπ ρψξνπ , φζν θαη ζηα 

ηνπνζεηεκέλα ζε απηφλ ιεηηνπξγηθά ή δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία εμνπιηζκνχ, ηζρχνπλ 

κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο πνπ εθδφζεθαλ.  

Με ηε ιήμε ησλ αδεηψλ απνκαθξχλνληαη απφ ηνλ θνηλφρξεζην ρψξν ηα αλσηέξσ 

αλαθεξφκελα αληηθείκελα. Ζ παξαρψξεζε ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ γηα ηελ 

ππαίζξηα ιεηηνπξγία ησλ θαηαζηεκάησλ αθνξά κφλν ζηελ Πξνζσξηλή ηάζκεπζε 

ησλ Ορεκάησλ.  

Οη άδεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε θάζε άιινπ ιεηηνπξγηθνχ ή 

δηαθνζκεηηθνχ ζηνηρείνπ , ρνξεγνχληαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 2 

ηνπ παξφληνοκθαλνληζκνχ. 

Γελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε κεγαθσληθψλ εγθαηαζηάζεσλ . 



Γελ επηηξέπεηαη ε απνζήθεπζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ 

εμνπιηζκνχ. 

Γελ επηηξέπεηαη ε ιεηηνπξγία ηειενξάζεσλ θαη ινηπψλ ζπζθεπψλ πξνβνιήο ζηνπο 

ρψξνπο πνπ παξαρσξνχληαη . 

 

ΔΠΗΖΜΑΝΖ: 

 Οη δηάδξνκνη, πνπ επξίζθνληαη εληφο ηνπ ρψξνπ θαη εμππεξεηνχλ ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ θαηαζηήκαηνο, πξνζκεηξνχληαη θαλνληθά σο θαηάιεςε. 

 ε πεξίπησζε γσληαθνχ θαηαζηήκαηνο, ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ 

θαηάιεςε ζα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά γηα ηνλ θάζε δξφκν. 

 

Άξζξν 13. Εθκίζζσζε θαζηζκάησλ – νκπξειώλ. 
 

Σν Γ.Λ.Σ. Ίνπ κπνξεί λα παξαρσξήζεη ρψξν γηα ηελ άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

εμππεξεηνχλ ηνπο ινπφκελνπο ή ηελ αλαςπρή ηνπ θνηλνχ. 

Ζ παξαρψξεζε ζα γίλεηαη κε θαλεξή πιεηνδνηηθή θαη πξνθνξηθή δεκνπξαζία κεηά 

απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γ.Λ.Σ. Καιχκλνπ, ην νπνίν ζα 

θαζνξίδεη θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

Σα αλσηέξσ δελ εθαξκφδνληαη εάλ πξφθεηηαη λα παξαρσξεζεί αηγηαιφο γηα λα 

εθκηζζσζνχλ θαζίζκαηα θαη νκπξέιεο απφ εθείλνπο πνπ έρνπλ γεηηνληθά 

θαηαζηήκαηα θαη κφλν γηα ην ρψξν εκπξφο απφ ηα θαηαζηήκαηά ηνπο. 

 

Άξζξν 14. Καληίλεο 
 

Γηα ηηο παξαρσξήζεηο ρψξσλ πξνο εγθαηάζηαζε θαληηλψλ εθαξκφδεηαη ε εθάζηνηε 

ηζρχνπζα λνκνζεζία πεξί θαληηλψλ θαη ε ηζρχνπζα απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γ.Λ.Σ. 

Καιχκλνπ πεξί ηειψλ ρξήζεο θαη θαζνξηζκνχ ησλ παξαρσξνχκελσλ θνηλνρξήζησλ 

ρψξσλ εληφο ηεο ρεξζαίαο ιηκεληθήο δψλεο .Γελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε 

κεγαθσληθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαζψο θαη δηαθεκηζηηθψλ ζηνηρείσλ γχξσ απφ ηηο 

θαληίλεο . 

Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά 

i. Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ . 

ii. Πξφζθαην πηζηνπνηεηηθφ πνηληθνχ κεηξψνπ απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα θαθνχξγεκα ή γηα ηα 

αλαθεξφκελα ζην εδάθην α' ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ θεθαιαίνπ Α' ηεο 

παξνχζαο, πιεκκειήκαηα. 



iii. Βεβαίσζε ηεο νηθείαο Γ.Ο.Τ. πεξί ππνβνιήο ζ' απηή δήισζεο 

έλαξμεο - άζθεζεο επηηεδεχκαηνο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 ηνπ Ν. 

4045/1960 (άξζξν 29 Ν. 1642/86). 

iv. Βεβαίσζε θαηαβνιήο ηνπ πξνβιεπνκέλνπ απφ ην Ν.2214/1994 

θφξνπ. 

v. Γχν (2) θσηνγξαθίεο πξνζθάηνπ εθδφζεσο. 

vi. Φσηναληίγξαθν ηεο αδείαο θπθινθνξίαο ηνπ ηπρφλ 

ρξεζηκνπνηνχκελνπ γηα ηελ άζθεζε ηεο αηηνπκέλεο πιαλνδίνπ 

δξαζηεξηφηεηνο, νρήκαηνο σο θαη νκνίνπ ηεο άδεηαο ηθαλφηεηαο ηνπ 

νδεγνχ. 

vii. Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα δηάζεζε ηξνθίκσλ πνηψλ, θσηναληίγξαθν 

βηβιηαξίνπ πγείαο θαη βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο πγεηνλνκηθήο 

ππεξεζίαο ζηελ νπνία ζα θαίλεηαη φηη ν ελδηαθεξφκελνο δηαζέηεη ηα 

απαξαίηεηα γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο, κέζα, ζχκθσλα 

κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα πγεηνλνκηθή λνκνζεζία. 

viii. ε πεξίπησζε πξνζσξηλήο αλαπιήξσζεο ηνπ δηθαηνχρνπ, 

πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο πγεηνλνκηθήο ππεξεζίαο πεξί ηεο 

αλαπεξίαο απηνχ. 

ix. Πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηνπ αξκφδηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα. 

x. Έθζεζε ηεο δεκνηηθήο αζηπλνκίαο φηη ην ακάμσκα ηνπ απηνθηλήηνπ 

πιεξνί ηνπο φξνπο ηεο ηνπξηζηηθήο εκθάληζεο (άξζξν 3 πεξ.12 ηνπ 

Ν.2647/98). 

xi. Γελ επηηξέπεηαη ε απνζήθεπζε εκπνξεπκάησλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ 

εμνπιηζκνχ ζηνλ παξαρσξνχκελν θνηλφρξεζην ρψξν.  

 

Άξζξν 15. Σηάζηκν – Πιαλόδην ππαίζξην εκπόξην ζε ρώξνπο Ζώλεο 

Ληκέλα  
 

Γηα ηελ άζθεζε ππαίζξηνπ (ζηάζηκνπ ή πιαλφδηνπ )εκπνξίνπ ζηνπο ρεξζαίνπο 

ρψξνπο αξκνδηφηεηαο ηνπ Γ.Λ.Σ. Καιχκλνπ απαηηείηαη άδεηα απφ ην Γ.Λ.Σ. 

Καιχκλνπ . Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ νξίδνληαη νη ζέζεηο. 

Ζ ρνξήγεζε άδεηαο πξνυπνζέηεη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ηελ ππνβνιή ησλ 

πξνβιεπφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηελ Κ.Σ.Α. Τ.3131/17/96/28-02-1997. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο είλαη ε εθ ησλ πξνηέξσλ ιήςε 

γλψκεο ηεο επηηξνπήο πνπ νξίδεηαη ζην Ν. 2323/1995 ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα 

ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.3190/2003. 

Ζ ρνξήγεζε άδεηαο αζθήζεσο ππαίζξηνπ (ζηάζηκνπ ή πιαλφδηνπ) εκπνξίνπ ζηηο 

ιηκεληθέο δψλεο αξκνδηφηεηαο ηνπ Γ.Λ.. Καιχκλνπ είλαη αλαπφζπαζηα 

ζπλδεδεκέλε κε ηε ρξήζε ρψξνπ , παξεπνκέλσο δε θαη κε ηελ παξαρψξεζε ρψξνπ 

απφ ην Γ.Λ.. Καιχκλνπ.  πλεπψο νη αηηήζεηο γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο 

απαηηείηαη λα πεξηέρνπλ πξσηίζησο θαη αίηεκα γηα παξαρψξεζε ρψξνπ , ε εμέηαζε 

ηνπ νπνίνπ πξνεγείηαη ρξνληθψο , θαζψο δελ είλαη δπλαηή ε ρνξήγεζε άδεηαο αλ δελ 

εγθξηζεί ε παξαρψξεζε ρψξνπ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Γ.Λ.. Καιχκλνπ.  



Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο άδεηαο ζα είλαη εηήζηα . 

  



 

Άξζξν 16. Θαιάζζηα Παηδηθή Χαξά 
 

Ζ ρξεζηκνπνίεζε ησλ κέζσλ ηεο ζαιάζζηαο παηδηθήο ραξάο ή θαη ηκεκάησλ απηήο 

δελ είλαη επηηξεπηή γηα ηδησηηθή ρξήζε αιιά κφλν θαηά ηξφπν νξγαλσκέλν απφ 

εθκηζζσηέο ζαιάζζησλ κέζσλ αλαςπρήο. Ζ θαηαιιειφηεηα ησλ κέζσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη πηζηνπνηείηαη απφ πηζηνπνηεηηθά πηζηφηεηαο CE , ε ζήκαλζε 

απηή εκθαίλεηαη ζε θάζε κέζν ,επαλάγλσζηα θαη αλεμίηεια. Αλ γηα ζπγθεθξηκέλα 

κέζα δελ πξνβιέπεηαη ν εθνδηαζκφο κε πηζηνπνηεηηθά πηζηφηεηαο ε θαηαιιειφηεηα 

απνδεηθλχεηαη απφ ηεθκεξησκέλε γλσκάηεπζε δηπισκαηνχρνπ ή πηπρηνχρνπ 

λαππεγνχ. Ζ άδεηα εθκίζζσζεο εθδίδεηαη θαη κε ηε ζπλδξνκή ησλ αθφινπζσλ 

πξφζζεησλ πξνυπνζέζεσλ: 

i. Καηά κήθνο ηεο αθηνγξακκήο ε αλάπηπμε ησλ κέζσλ δελ πξέπεη λα 

ππεξβαίλεη ην αληίζηνηρφ κήθνο παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ απφ ην Γ.Λ.. 

Καιχκλνπ . 

ii. Απφ ηελ αθηνγξακκή ε αλάπηπμε ηεο παηδηθήο ραξάο δελ πξέπεη λα 

ππεξβαίλεηηα είθνζη κέηξα. 

iii. Ο ρψξνο ζα νξηνζεηεζεί κε ηελ ηνπνζέηεζε θαηάιιεισλ επδηάθξηησλ 

πισηψλ εκαληήξσλ , θίηξηλνπ ρξψκαηνο, ζθαηξηθνχ ζρήκαηνο πνπ ζα 

ηνπνζεηνχληαη ζε απφζηαζε κεηαμχ ηνπο ηεζζάξσλ κέηξσλ.  

iv. Δληφο ηνπ παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ απαγνξεχεηαη ε ηαπηφρξνλε άζθεζε 

νπνηαζδήπνηε άιιεο δξαζηεξηφηεηαο (πιεχζε κέζσλ, θνιχκπη θ.ι.π ). 

v. Απαγνξεχεηαη ε επηβίβαζε/ρξήζε ζε άηνκα ειηθίαο κηθξφηεξεο ησλ 

δψδεθα(12) εηψλ , θαζψο θαη απφ άηνκα πνπ δε γλσξίδνπλ θνιχκβεζε. Γηα 

κηθξφηεξεο ειηθίαο άηνκα , επηηξέπεηαη ε επηβίβαζε κεηά απφ ζπγθαηάζεζε 

ηνπ αζθνχληνο ηε γνληθή κέξηκλα κε ηελ νπνία βεβαηψλεηαη παξάιιεια φηη ν 

αλήιηθφο γλσξίδεη θνιχκπη. 

vi. Ο κέγηζηνο αξηζκφο κηζζσηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηαπηφρξνλα ηα κέζα απηά, 

δελ ζα ππεξβαίλεη ηνπο δχν ζε θάζε κέξνο (ηκήκα) θαη ηνπο δέθα ζπλνιηθά 

γηα φια ηα κέζα. 

vii. Ζ αλάπηπμε ησλ κέζσλ ηεο ζαιάζζηαο παηδηθήο ραξάο απαγνξεχεηαη ζε 

βξαρψδεηο ζαιάζζηεο πεξηνρέο ή ζε πεξηνρέο κε πεηξψδε βπζφ ή εθηφο 

πξνθπιαγκέλσλ θφιπσλ ή φξκσλ θαη ζε βάζνο ζάιαζζαο κηθξφηεξν ησλ 

πελήληα εθαηνζηφκεηξσλ θαη κεγαιχηεξν ησλ δχν κέηξσλ. Με κέξηκλα ηνπ 

εθκηζζσηή ηα κέζα απηά παξακέλνπλ , θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθκίζζσζεο, 

ζηαζεξά ζηελ ίδηα ζέζε κε ηελ ηνπνζέηεζε ζθαηξηθψλ βαξηδίσλ, 

ηνπνζεηεκέλσλ θάησ απφ ηνλ ππζκέλα ηεο ζάιαζζαο ζε βάζνο ηνπιάρηζηνλ 

δεθαπέληε εθαηνζηφκεηξσλ. 

viii. Ο εθκηζζσηήο δελ επηηξέπεη ηελ είζνδν ρξεζηψλ ζην ζαιάζζην ρψξν φηαλ ε 

έληαζε αλέκσλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή είλαη ίζε ή κεγαιχηεξε ησλ 

ηεζζάξσλ(4) κπνθφξ. 

ix. Πξηλ ηελ αλαηνιή θαη κεηά ηε δχζε ηνπ ειίνπ απαγνξεχεηαη ε εθκίζζσζε 

ησλ ελ ιφγσ κέζσλ. Μηα ψξα ην αξγφηεξν ηα κέζα απηά απνκαθξχλνληαη 

απφ ην ζαιάζζην ρψξν, μεθνπζθψλνπλ, δηπιψλνπλ θαη θπιάζζνληαη ζηελ 



αθηή κε επζχλε ηνπ εθκηζζσηή , ηνπνζεηνχληαη εθ λένπ φρη λσξίηεξα απφ 

κία ψξα πξηλ ηελ αλαηνιή ηνπ ήιηνπ. 

x. Καζ’ φιν ην ρξφλν εθκίζζσζεο ησλ κέζσλ, ν εθκηζζσηήο εμαζθαιίδεη ηελ 

πξφζιεςε θαη παξακνλή λαπαγνζψζηε. 

xi. Απαηηείηαη ε ρξήζε θαιαίζζεηεο πηλαθίδαο δηπιήο φςεο ζηελ ειιεληθή θαη 

αγγιηθή γιψζζα πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ζηνλ παξαρσξνχκελν ρψξν θαη ζα 

αλαθέξεη ηηο δηεπθξηλήζεηο γηα άηνκα άλσ ή θάησ ησλ δψδεθα εηψλ. 

 

Άξζξν 17 Χξνληθή Δηάξθεηα παξαρσξήζεσλ – Χξεκαηηθά αληαιιάγκαηα 
 

Ζ δηάξθεηα παξαρψξεζεο ρξήζεο ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ είλαη εηήζηα αξρνκέλε 

ηελ 01/01 θαη ιήγνπζα ηελ 31/12 εθάζηνπ έηνπο θαη ρνξεγείηαη ζηνπο 

δηθαηνχκελνπο ηεο παξαρψξεζεο ρξήζεο ρψξνπ απφ ηελ ππεξεζία ηνπ Γεκνηηθνχ 

Ληκεληθνχ Σακείνπ Καιχκλνπ. 

Σν ρξεκαηηθφ αληάιιαγκα αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν ρψξνπ, θαζνξίδεηαη κε απφθαζε 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ Καιχκλνπ. 

 

Σν ρξεκαηηθφ αληάιιαγκα θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν σο εμήο : 

 

 Γηα ηηο πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο ε εμφθιεζε ηεο άδεηαο γίλεηαη εληφο ηνπ 

Γεθεκβξίνπ ηνπ πξνεγνπκέλνπ έηνπο , ζην νπνίν αθνξά ε θαηάιεςε , κε ηελ 

θαηαβνιή εθάπαμ φινπ ηνπ πνζνχ ζην Σακείν ηνπ Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ 

Σακείνπ Καιχκλνπ. 

 Γηα ηηο λεντδξπζείζεο επηρεηξήζεηο εμ’ νινθιήξνπ κε ηελ έθδνζε άδεηαο 

παξαρψξεζεο ηνπ ρψξνπ . 

 

Σα σο άλσ πνζά, ππφθεηληαη ζηηο πξνζαπμήζεηο ζηελ πεξίπησζε εθπξφζεζκεο 

θαηαβνιήο ηνπο ζχκθσλα κε ην λφκν. 

Οη δηαηάμεηο πεξί εκπνξηθψλ κηζζψζεσλ δελ εθαξκφδνληαη γηα ηνπο ρψξνπο 

ρεξζαίαο θαη ζαιάζζηαο δψλε ιηκέλα ζχκθσλα κε ηνλ λ. 2971/2001 αξζξ. 22 παξ. 2. 

ηνπο παξαιηαθνχο ρψξνπο, φπνπ δηεμάγνληαη επεηεηαθέο ή δεκνηηθέο εθδειψζεηο 

θιπ.  

Οη ρψξνη πνπ έρνπλ παξαρσξεζεί γηα ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ ή 

εκπνξεπκάησλ ζα εθθελψλνληαη θαζ` φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο, φπνπ απηφ 

θξίλεηαη ζθφπηκν θαη αλαγθαίν κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

ηνπ Γ.Λ.Σ. Καιχκλνπ. 

Γηα παξαρσξήζεηο ρξήζεο παξαιηαθψλ ρψξσλ κηθξήο δηάξθεηαο γηα 

πξαγκαηνπνίεζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ, εθζέζεσλ θ.ά., ε ηηκή αληαιιάγκαηνο 

θαζνξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Γ.Λ.Σ. Καιχκλνπ θαη είλαη 

ζπλδπαζκφο ηεο έθηαζεο η.κ. ηνπ αηηνχκελνπ ρψξνπ, ηεο επνρήο δηελέξγεηαο ηεο 

εθδήισζεο (ρεηκψλαο, θαινθαίξη) θαη ηεο  εκπνξεπκαηηθήο αμίαο θαη εθδήισζεο. 

 

 

Άξζξν 18 Χξήζε κνπζηθήο.  
  

 ε πεξίπησζε πνπ γίλεηαη ρξήζε κνπζηθήο ζηελ ρεξζαία δψλε ηνπ ιηκέλα Καιχκλνπ 

νθείιεη λα:  



i. Καηαζέζεη αίηεκα ην Γ.Λ.Σ. Καιχκλνπ ηνπιάρηζηνλ έλα κήλα πξηλ ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο εθδήισζεο.  

ii. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Γ.Λ.Σ. Καιχκλνπ απνθαίλεηαη επί ηνπ αλσηέξσ 

αηηήκαηνο. 

iii. Σν σξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο κνπζηθήο είλαη: 

a. Γηα ηελ ζεξηλή πεξίνδν (απφ 1
ε
 Απξηιίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ) έσο ηηο 

24:00 

b. Γηα ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν (απφ 1 Οθησβξίνπ έσο 31 Μαξηίνπ) έσο ηηο 

23:00 

iv. ε πεξίπησζε ηνπηθψλ, ζξεζθεπηηθψλ θαη εζληθψλ ενξηψλ ην σξάξην 

παξαηείλεηαη έσο ηηο 03:00. Ζ ερνζηάζκε δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 

100db. 

v. ε πεξίπησζε γάκνπ, βάπηηζεο, γελεζιίσλ ή άιισλ θνηλσληθψλ εθδειψζεσλ ην 

σξάξην παξαηείλεηαη θαηά κία (1) ψξα. 

 

Άξζξν 19 Ωξάξην ηξνθνδνζίαο θαηαζηεκάησλ 
 

Καηά ηελ ζεξηλή πεξίνδν (απφ 1
ε
 Απξηιίνπ έσο θαη 30 επηεκβξίνπ) ε ηξνθνδνζία 

ησλ θαηαζηεκάησλ ζα δηελεξγείηαη απφ ηηο 06:00 έσο ηηο 10:00 θαη απφ ηηο 17:00 έσο 

ηηο 19:00. Σν σξάξην απηφ ηζρχεη θαη ζε πεξηφδνπο ενξηαζηηθψλ εθδειψζεσλ θαζ’ φιε 

ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Καηά ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν δελ ππάξρεη σξάξην ηξνθνδνζίαο, 

εθηφο απφ ηηο εκέξεο ησλ ενξηαζηηθψλ εθδειψζεσλ.  

   

Άξζξν 20 Παξειάζεηο – εθδειώζεηο  
 

 ηηο ενξηαζηηθέο εθδειψζεηο φπνπ απαηηείηαη ε δηαθνπή ηεο θπθινθνξίαο, ηκήκαηνο 

ή φιεο ηεο παξαιηαθήο νδνχ (παξειάζεηο, θαηάζεζε ζηεθάλσλ θ.α.), απηή ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη κία ψξα πξηλ ηελ έλαξμε ηεο εθδήισζε θαη ζα ιήγεη κε ην πέξαο ηεο. 

 

Άξζξν 21 Σηάζκεπζε νρεκάησλ 
 

Δπηηξέπεηαη ε ζηάζκεπζε φισλ ησλ νρεκάησλ ζε φιν ην αλάπηπγκα ηεο 

παξαιηαθήο δψλεο θαηά ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν (01 Οθησβξίνπ έσο 30 Απξηιίνπ). Καηά 

ηελ ζεξηλή πεξίνδν (01 Μαΐνπ έσο 30 επηεκβξίνπ) επηηξέπεηαη ε ζηάζκεπζε ζηελ 

πεξηνρή απφ ηνλ Γήκν Καιπκλίσλ έσο ηελ Ηρζπφζθαια ζηηο εηδηθά δηακνξθσκέλεο 

ζέζεηο ζηάζκεπζεο.  Απφ ην θαηάζηεκα «Ciao» έσο θαη ην  ρψξν ζηάζκεπζε ζηνλ 

Ναπηηθφ Όκηιν ζηνπο εηδηθά δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο. Απαγνξεχεηαη ε ζηάζε θαη ε 

ζηάζκεπζε φισλ ησλ νρεκάησλ απφ ηνλ Γήκν Καιχκλνπ κέρξη θαη ην θαηάζηεκα 

«Ciao» 

 

  



Άξζξν 22 Παξαβάζεηο - Πξόζηηκα 
 

a. ε πεξίπησζε απζαίξεηεο ρξήζεο – ππεξβάζεσλ αδεηψλ θαηάιεςεο ,θνηλνρξήζησλ 

ρψξσλ , ησλ νπνίσλ έρεη επηηξαπεί ε παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο, θαηαινγίδεηαη ζε 

βάξνο ηνπ ππφρξενπ κε απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ , εθηφο απφ ην αλαινγνχλ ηέινο θαη 

ρξεκαηηθφ πξφζηηκν δηπιάζην πξνο ην αλαινγνχλ ηέινο αλεμάξηεηα απφ ην 

δηάζηεκα ηεο απζαίξεηεο ρξήζεο . Με φκνηα απφθαζε επηβάιιεηαη πξφζηηκν , ζε 

βάξνο εθείλνπ πνπ θάλεη απζαίξεηε ρξήζε ηνπ ρψξνπ , ηνπ νπνίνπ ε παξαρψξεζε 

ηεο ρξήζεο δελ έρεη επηηξαπεί , ίζν κε ην ηξηπιάζην ηνπ κεγαιχηεξνπ θαηά 

ηεηξαγσληθφ κέηξν πνζνχ πνπ θαζνξίζηεθε κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ ζπκβνπιίνπ , 

γηα ηνπο ρψξνπο γηα ηνπο νπνίνπο έρεη επηηξαπεί ε παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο , 

ζχκθσλα θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.1828/89. 

 

b. ε πεξίπησζε: 

 

i. Τπέξβαζεο ηνπ σξαξίνπ ρξήζεο κνπζηθήο, επηβάιιεηαη απηνηειέο πξφζηηκν 

σο εμήο:  

a) 1
ε
 παξάβαζε 200€. 

b) 2
ε
 παξάβαζε 500€ 

c) 3
ε
 παξάβαζε 1500€ θαη εηζήγεζε ζην Γήκν γηα πξνζσξηλή 

αθαίξεζε αδείαο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο  30 εκεξψλ. 

d) 4
ε
 παξάβαζε 3000€ θαη εηζήγεζε ζην Γήκν γηα νξηζηηθή αθαίξεζε 

αδείαο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο . 

ii. Απζαίξεησλ θαηαζθεπψλ θαη απνζήθεπζεο ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαη ινηπψλ 

ζηνηρείσλ εμνπιηζκνχ, επηβάιιεηαη ε πνηλή ηεο αλάθιεζεο αδείαο θαη νη 

πξνβιεπφκελεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1900/90 θπξψζεηο. 

 

c. Όηαλ δηαπηζηψλεηαη απζαίξεηε θαηάιεςε θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ θαζ’ ππνηξνπή θαη 

κεηά ηελ επηβνιή ησλ λνκίκσλ θπξψζεσλ, δελ λνκηκνπνηείηαη ν απζαίξεηνο ρξήζηεο 

ζηελ ρνξήγεζε αδείαο θαηάιεςεο ηνπ ηδίνπ ρψξνπ . Γειαδή δελ είλαη δπλαηφλ πνηέ 

λα λνκηκνπνηεζεί εθ ησλ πζηέξσλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο απζαηξέηνπ ρξήζεο. 

 

d. ηνηρεία ιεηηνπξγηθά ή δηαθνζκεηηθά θαη ζθηάδηα πνπ ηνπνζεηνχληαη ρσξίο άδεηα ζε 

ρψξνπο παξαρσξεκέλνπο γηα ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζεσξνχληαη 

απζαίξεηε θαηάιεςε θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ. Μεηά ηε δηαπίζησζε ηεο παξάβαζεο, ζα 

εθαξκφδνληαη ηα φζα πξνβιέπνληαη απφ ην Ν.1337/83 ‘πεξί απζαηξέησλ 

θαηαζθεπψλ θαη ζα επηβάιινληαη πξφζηηκα ζηνπο παξαβάηεο , ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 17, παξάγξαθνο 4 ζε ζπλδπαζκφ κε φζα πξνβιέπνληαη ζην Π.Γ. 6/21.8.1998 

–Φ.Δ.Κ. 195Α, ηα νπνία ζα ζπλερίδνπλ λα επηβάιινληαη θάζε ρξφλν, εθ’ φζνλ 

δηαξθεί ε παξακνλή ηνπ απζαηξέηνπ – άξζξν 2 θαη 3 ηνπ παξαπάλσ λφκνπ, ελψ νη 

θαηαζθεπέο θξίλνληαη θαηεδαθηζηέεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ ίδηνπ 

Ν.1337/1983.  

 

e. χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ λνκνζεζία , αζθείηαη πνηληθή δίσμε ελαληίνλ ησλ 

παξαβαηψλ.  

 



f. ε πεξηπηψζεηο δηαθσλίαο πξνβιέπεηαη ε θαηάζεζε έλζηαζεο ζε πξνζεζκία 30 

εκεξψλ , ή αληί απηήο, ζε πεξηπηψζεηο απνδνρήο ηεο έθζεζεο απηνςίαο , αίηεζε , 

ζχκθσλα κε ην Ν. 2300/95 θαη κείσζε ησλ πξνζηίκσλ θαηά 30% κέρξη ην ειάρηζην 

πνζφ ησλ 300,00 €. 

 

Άξζξν 23 Απαγνξεύζεηο 
 

Απαγνξεχεηαη απζηεξά , ε ηνπνζέηεζε ζηνλ παξαρσξνχκελν ρψξν , θάζε ζηνηρείνπ πνπ 

δελ είλαη ζχκθσλν κε ηηο εθάζηνηε εγθεθξηκέλεο κειέηεο δηαξξχζκηζεο ηεο ρεξζαίαο 

ιηκεληθήο δψλεο. 

 

Δλδεηθηηθά : 

 Απαγνξεχεηαη ε παξαθψιπζε ηεο άλεηεο νκαιήο θαη αζθαινχο θπθινθνξίαο πεδψλ 

θαη νρεκάησλ . Δπηβάιιεηαη ε δηαζθάιηζε ηεο ειεχζεξεο δηέιεπζεο ηνπ θνηλνχ θαηά 

κήθνο ηνπ πεδνδξνκίνπ θαη ηεο πξνζέγγηζήο ηνπ πξνο ηε ζάιαζζα . 

 Δπηβάιιεηαη ε δηαηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο ηνπ παξαρσξεκέλνπ θνηλνρξήζηνπ 

ρψξνπ κε ίδηα κέζα θαη έμνδα θαη ε ζπκκφξθσζε ησλ παξαρσξεζηνχρσλ πξνο ηηο 

ππνδείμεηο ηεο Ληκεληθήο Αξρήο . 

 Οη ελδηαθεξφκελνη λα θαηέρνπλ ηηο πξνβιεπφκελεο άδεηεο θαη εγθξίζεηο θαη λα ηηο 

επηδεηθλχνπλ ζηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα φηαλ ηνπο δεηείηαη. 

 ε πεξίπησζε πνπ απνθαζηζζεί απφ ην Γεκνηηθφ Ληκεληθφ Σακείν Καιχκλνπ ε 

θαηαζθεπή ιηκεληθψλ ή άιισλ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ή εμππεξεηνχλησλ ηελ θνηλή 

ρξήζε έξγσλ ζηνλ παξαρσξνχκελν ρψξν ή αιιαγή ρξήζεο απηνχ, ζα πξέπεη ν 

ελδηαθεξφκελνο λα εγθαηαιείςεη ηελ ρξήζε ηνπ κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία ρσξίο 

θακία αμίσζε γηα απνδεκίσζε. 

 Ο παξαρσξνχκελνο ρψξνο ζα παξαδνζεί ζηελ πξνηέξα ηνπ θαηάζηαζε κεηά ηε ιήμε 

ηεο παξαρψξεζεο. 

 ε θακία πεξίπησζε , ν θαηά ρξήζε παξαρσξνχκελνο ρψξνο δελ επηηξέπεηαη λα 

επεθηείλεηαη έκπξνζζελ παξαθεηκέλνπ θαηαζηήκαηνο ή θαηνηθίαο παξά κφλν κεηά 

απφ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε – ππεχζπλε δήισζε ηνπ ρξεζηκνπνηνχληνο ή θαηέρνληνο 

ηα αθίλεηα απηά. 

 Ο παξαρσξεζηνχρνο δελ επηηξέπεηαη λα κεηαβηβάζεη νιηθά ή κεξηθά ην δηθαίσκα 

ηνπ ζε άιινλ ή λα ζπλάςεη νπνηαδήπνηε ζρέζε γη’ απηφ, κε ή ρσξίο αληάιιαγκα 

(π.ρ. ππεθκίζζσζε) πνπ λα αθνξά ηελ έθηαζε πνπ παξαρσξήζεθε ή ηηο 

εγθαηαζηάζεηο θαη γεληθά ηα έξγα πάλσ ζε απηή, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγθξηζή 

ηνπ Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ Καιχκλνπ. 

 Σν παξαρσξνχκελν δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ ρψξνπ κπνξεί λα αλαθιεζεί εθ κέξνπο ηνπ 

δεκνζίνπ γηα ιφγνπο εζληθήο αλάγθεο , άκπλαο θαη αζθάιεηαο ηεο ρψξαο. ηελ 

πεξίπησζε απηή, ππνρξενχηαη ν ελδηαθεξφκελνο λα εγθαηαιείςεη ηελ ρξήζε ηνπ 

ρψξνπ κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία ρσξίο θακία αμίσζε απφ ην Γεκνηηθφ Ληκεληθφ 

Σακείν Καιχκλνπ γηα απνδεκίσζε. 

 Με κέξηκλα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ , λα ιακβάλνληαη φια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ 

απνθπγή ξχπαλζεο ηεο ζάιαζζαο θαη ηεο παξαιίαο . 

 Τπνρξενχηαη λα ιακβάλεη θάζε θνξά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία 

θαη απφ ηηο πεξηζηάζεηο επηβαιιφκελα κέηξα, γηα ηελ απνθπγή νπνηαδήπνηε δεκηάο 

ή αηπρήκαηνο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ή ζε ηξίηνπο ζηνλ παξαρσξνχκελν ρψξν , γηα ηα 



νπνία είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο. Ο ρξήζηεο έρεη ηελ πιήξε πνηληθή θαη αζηηθή 

επζχλε γηα νηηδήπνηε ζπκβεί ζε πξφζσπα θαη πξάγκαηα ζηνλ παξαρσξνχκελν ρψξν. 

 Απαγνξεχεηαη ε εθηέιεζε έξγσλ δηακφξθσζεο ηνπ παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ θαη 

θάζε κεηαβνιή απηνχ απφ επηρσκαηψζεηο , πξνζρψζεηο ζαιαζζίσλ εθηάζεσλ θ.ιπ.  

 Απαγνξεχεηαη ζηνλ παξαρσξεζηνχρν λα πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε θαηαζθεπή κφληκνπ 

ή πξνζσξηλνχ ραξαθηήξα έξγνπ ρσξίο λα έρνπλ πξνεγνπκέλσο εθδνζεί νη 

απαηηνχκελεο άδεηεο θαη εγθξίζεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 

 ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί ε ρξεζηκνπνίεζε ρψξνπ κεγαιχηεξήο έθηαζεο απφ 

ηνλ παξαρσξεζέληα, ζα εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2971/2001, ε νπνία 

παξαπέκπεη ζηηο δηαηάμεηο πεξί πξνζηαζίαο δεκνζίσλ θηεκάησλ. 

 Απαγνξεχεηαη ε αιινίσζε ή νη πάζεο θχζεσο βιάβεο ζην δάπεδν ησλ παξαιηαθψλ 

ρψξσλ απφ ηνπνζεηήζεηο πξνζσξηλψλ ζηνηρείσλ (δαπέδσλ, ηεληψλ, θιπ.). 

 Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε δηαρσξηζηηθψλ απφ δηάθνξα πιηθά. 

 Απαγνξεχεηαη ε ζπζζψξεπζε απνξξηκκάησλ (πνπ παξάγνληαη απφ θαηαζηήκαηα 

πνπ βξίζθνληαη εθηφο ιηκεληθψλ δσλψλ) ζηνπο θνηλφρξεζηνπο παξαιηαθνχο ρψξνπο 

(παξάδξνκνπο θιπ.) . 

 Σπρφλ νκπξέιεο λα βξίζθνληαη απζηεξά κφλν ζηνλ παξαρσξνχκελν ρψξν ησλ 

ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαη λα κελ εμέρνπλ απφ απηφλ . 

 Απαγνξεχεηαη ε αλάπηπμε καδί κε ηα ηξαπεδνθαζίζκαηα δαξληηληέξσλ – γιαζηξψλ , 

θαζψο θαη ε νξηνζέηεζε ησλ παξαρσξνχκελσλ ρψξσλ κε απηέο, αλ δελ έρνπλ 

ζπκπεξηιεθζεί ζην ππνβαιιφκελν ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα. 

 ε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα παξαβηάδνληαη νη απφιπηα ειεχζεξεο δψλεο 

δηέιεπζεο πεδψλ . Σν πιάηνο ησλ δσλψλ απηψλ δε κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν απφ 

3,50 κέηξα. 

 Απαγνξεχεηαη ηα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα λα εθζέηνπλ ζηηο πξνζφςεηο ηνπο ζε ζηάλη 

– παλέξηα ηα εκπνξεχκαηα ηνπο . Δμαηξνχληαη ηα ηνπξηζηηθά θαηαζηήκαηα ζηα 

νπνία επηηξέπεηαη ε θαηάιεςε ρψξνπ κέρξη θαη 60 εθαηνζηά ηνπ κέηξνπ θαη εθφζνλ 

αζθαιψο παξακέλεη ειεχζεξν ην ειάρηζην πιάηνο φδεπζεο ησλ πεδψλ. 

 Οη αιηείο ππνρξενχληαη λα απνκαθξχλνπλ νηηδήπνηε θαηάινηπα πξνθχπηνπλ κεηά 

απφ θάζε εξγαζία ηνπο θαη λα κελ ηα αθήλνπλ πάλσ ζηηο πξνβιήηεο , αιιά ζηνπο 

θάδνπο απνξξηκκάησλ πνπ ππάξρνπλ γηα ην ζθνπφ απηφ ζηα αιηεπηηθά θαηαθχγηα. 

 Ζ παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ θαη ε παξάβαζε ησλ φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ 

πνπ έρνπλ ηεζεί ζηελ πξάμε παξαρψξεζεο θαζψο θαη ε κεηαβνιή ηνπ ζθνπνχ ή ηεο 

ρξήζεο ηεο παξαρψξεζεο ή ηεο έθηαζεο πνπ έρεη παξαρσξεζεί γηα ρξήζε , 

ζπλεπάγεηαη απηνδίθαηε έθπησζε ηνπ παξαρσξεζηνχρνπ αδεκίσο γηα ην Γεκνηηθφ 

Ληκεληθφ Σακείν Καιχκλνπ , γηα ηελ νπνία εθδίδεηαη ζρεηηθή δηαπηζησηηθή πξάμε ε 

νπνία θνηλνπνηείηαη ζηνλ παξαρσξεζηνχρν, ζηελ νηθεία Ληκεληθή Αξρή θαη ζηελ 

Κηεκαηηθή Τπεξεζία. 

 

Άξζξν 24 Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο 
 

Όζνλ αθνξά ζηελ παξαρψξεζε ηνπ θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζε 

ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαη εκπνξεπκάησλ, θαηά ηνλ πξψην ρξφλν ηεο εθαξκνγήο ηνπ 

θαλνληζκνχ ε πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζα ηζρχεη απφ ηελ έθδνζε ηνπ θαλνληζκνχ 

έσο ………. 

Όζνλ αθνξά ζηηο άδεηεο ηνπνζέηεζεο ιεηηνπξγηθψλ θαη δηαθνζκεηηθψλ ζηνηρείσλ 

εμνπιηζκνχ ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, πνπ έρνπλ παξαρσξεζεί γηα ηελ ηνπνζέηεζε 



ηξαπεδνθαζηζκάησλ, ζε πεξηπηψζεηο φπνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί νκπξέιεο ρσξίο άδεηα, ηα 

πξφζηηκα ζα επηβάιινληαη φηαλ δελ έρεη θαηαηεζεί ε αίηεζε ρνξήγεζεο σο ηηο ………... 

 

  



Άξζξν 25 
 

Ζ παξνχζα απφθαζε ζα αλαπξνζαξκφδεηαη ζχκθσλα κε ηα εθάζηνηε εθδηδφκελα 

δηαηάγκαηα ρξήζεσλ γεο . Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ 

Καιχκλνπ δηαηεξεί ην δηθαίσκα αθφκα κε ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ , λα ηξνπνπνηεί ή λα 

ζπκπιεξψζεη άξζξα ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ , κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ θαη 

ησλ φξσλ. Ζ έγθξηζε ηεο παξαρψξεζεο, κε ρξεκαηηθφ αληάιιαγκα θαη γηα νξηζκέλν 

ρξνληθφ δηάζηεκα έσο ην ηέινο έθαζηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο, ηεο ρξήζεο ρψξσλ πνπ 

βξίζθνληαη εληφο ηεο Εψλεο Ληκέλα , γίλεηαη ______απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο άξζξν 280 εδάθην 12 ηνπ Ν.3852/2010 . 

 

Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο αξρίδεη απφ ηελ ηειεπηαία δεκνζίεπζή ηνπ . 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΛΗΜΔΝΗΚΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ ΗΟΤ 


