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ΑΠΟΠΑΜΑ 

 

ΑΡΙΘΜO ΑΠΟΦΑΗ:   140/2017 

 

 Από ην Πξαθηηθό  13-2/6/2017 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ. 

 

 ηελ Κάιπκλν ζήκεξα 2/6/2017 εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 20:00 

ζπλήιζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό: 8379-

29/5/2017 πξόζθιεζε  ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Πνζεηνύ 

Μαγθνύιηα, πνπ δεκνζηεύζεθε ζηνλ εηδηθό ρώξν αλαθνηλώζεσλ θαη 

επηδόζεθε κε απνδεηθηηθό ζε όινπο ηνπο Γεκ. πκβνύινπο, άξζξν 67 ηνπ 

Ν. 3852/10, θαζώο θαη ζην Γήκαξρν θ. Γαινπδή Ησάλλε, ν νπνίνο πξνζήιζε 

θαη παξίζηαην ζ' απηή. 

 

 Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξηάζεσο ν Πξόεδξνο δηαπίζησζε όηη ζε 

ζύλνιν 27 Γεκνηηθώλ πκβνύισλ ήηαλ παξόληεο 17: 

 

Παρόντες 

Μαγθνύιηαο Πνζεηόο - ΠΡΟΔΓΡΟ 

Φξαηδήο Νέζησξ - ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ 

Μαξίλνο Ησάλλεο - ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

Ρήγαο Μηθέο - ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ 

Σειηαθόο αθειιάξηνο -ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ 

Φαξάο Γεώξγηνο - ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ 

Αιεμαλδξάθε Μαξία - ΜΔΛΟ 

Γαιηκηηάθεο Ησάλλεο - ΜΔΛΟ 

Γηακαληήο Ησάλλεο - ΜΔΛΟ 

Εαΐξεο Κσλζηαληίλνο - ΜΔΛΟ 

Εεξβόο αθειιάξηνο - ΜΔΛΟ 

Λειέθεο Μηραήι - ΜΔΛΟ 

Μειάο Γεώξγηνο - ΜΔΛΟ 

Μνπζειιήο Δκκαλνπήι - ΜΔΛΟ 

Πιάηζεο Υαξάιακπνο - ΜΔΛΟ 

Σξηθνίιεο Γεώξγηνο - ΜΔΛΟ 

Φαξνκπά εκίξακηο - ΜΔΛΟ 

 

Απόντες 

Βάιιαο Μηραήι - ΜΔΛΟ 

Γηαθνκηράιεο Γεκήηξηνο - ΜΔΛΟ 

Εστδεο Παληειήο - ΜΔΛΟ 

Μαγθάθεο Γηάλλεο - ΜΔΛΟ 

Μαγθάθεο Ησάλλεο - ΜΔΛΟ 

Μαξγαξίηεο Νηθόιανο - ΜΔΛΟ 

Μαζηξνθνύθνο Ησάλλεο - ΜΔΛΟ 

Μαύξνο Γεώξγηνο - ΜΔΛΟ 

Πέξνο Γεώξγηνο - ΜΔΛΟ 

Υνύιεο αθειιάξηνο - ΜΔΛΟ 

 

Οι οποίοι είταν προσκληθεί νόμιμα 

 

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ν εηδηθόο γξακκαηέαο Κνπλελάθεο 

Νηθόιανο γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ. 

ΑΔΑ: ΩΧ37ΩΕΞ-8ΚΑ



O Πξόεδξνο ύζηεξα από ηελ δηαπίζησζε απαξηίαο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξηάζεσο. 

ηε ζπλέρεηα ν θ. Σειηαθόο αθειιάξηνο (ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ)πξνρώξεζε ζηελ 

εηζήγεζε ηνπ παξαθάησ ζέκαηνο: 

 

ΘΕΜΑ: Οριοθέτηση τώροσ λοσόμενων στη Ν. Ψέριμο 

 

 

ΑΡΙΘΜO ΑΠΟΦΑΗ:   140/2017 

 Δηζεγνύκελνο ην ζέκα ν Αληηδήκαξρνο θ. Σειηαθόο αθειιάξηνο έζεζε 

ππόςε ηνπ ώκαηνο όηη θαηόπηλ θαηαγγειίαο ζην Ληκελαξρείν Καιύκλνπ γηα 

πξνζέγγηζε ζθαθώλ θαη κεραλώλ ζαιάζζεο( jet ski) πνιύ θνληά ζην ρώξν 

ινπόκελσλ ζηελ παξαιία ηεο Φεξίκνπ, δεηήζεθε από ηνλ Γήκν λα 

νξηνζεηεζεί ν ρώξνο ησλ ινπόκελσλ έηζη ώζηε λα απνθεπρζεί θάπνην 

αηύρεκα. Έηζη ινηπόλ ην ζέκα ήξζε ζην Γεκνηηθό πκβνύιην θαη κεηά από 

ηε δηθή καο απόθαζε ζα αθνινπζήζεη θαη ζρεηηθή απόθαζε Ληκελάξρε. 

Πξνηείλνπκε ινηπόλ γηα ηελ νξηνζέηεζε ηνπ ρώξνπ ινπόκελσλ ζηε Ν. 

Φέξηκν ηα εμήο: 

 

 

1. Σελ απαγόξεπζε θπθινθνξίαο- αγθπξνβνιίαο θάζε είδνπο ζθάθνπο, 

ζηελ ζαιάζζηα πεξηνρή ηνπ όξκνπ Ν. Φεξίκνπ θαη ζπγθεθξηκέλα , ζην 

ζαιάζζην ρώξν πνπ απνηειεί ρώξν ιήςεο ζαιάζζηνπ ινπηξνύ θαη 

πεξηθιείεηαη από ηελ παξαιηαθή Υεξζαία δώλε θαη ηελ λνεηή επζεία 

πνπ νξίδεηαη από ηα θάησζη ζεκεία, όπσο απνηππώλνληαη ζην 

επηζπλαπηόκελν απόζπαζκα δνξπθνξηθήο απεηθόληζεο:  

 

 θ: 36° 55΄, 918΄΄Β    ι:027°07΄992’’Α 

 

 θ: 36°55΄956΄΄ Β      ι:027°07΄883΄΄Α 

 

2. Ζ νξηνζέηεζεηνπ ζαιάζζηνπ ρώξνπ ζα γίλεη κε πισηνύο ζεκαληήξεο  
θαη ζε απόζηαζε δέθα (10) κέηξσλ ν έλαο από ηνλ άιινλ. 

 

3. Οη πισηνί ζεκαληήξεο ζα είλαη ρξώκαηνο θίηξηλνπ. 
 

4. Ζ ηνπνζέηεζε ηνπο ζα γίλεη κε κέξηκλα ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ 
 

5. Οη πισηνί ζεκαληήξεο δελ ζα ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο κε 

νπνηνλδήπνηε ηξόπν θαη ζα αγθηζηξσζνύλ ή ζα πξνζδεζνύλ ζην βπζό. 

 

6. Με κέξηκλα ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ λα ηνπνζεηεζνύλ πηλαθίδεο αλά 

ηαθηά δηαζηήκαηα ηεο αθηνγξακκήο ζε εκθαλέο ζεκείν , ζηελ 

Διιεληθή & Αγγιηθή γιώζζα νη νπνίεο ζα αλαγξάθνπλ : 

«ΟΡΗΟΘΔΣΖΜΔΝΟ ΘΑΛΑΗΟ ΥΧΡΟ ΛΟΤΟΜΔΝΧΝ ΔΝΣΟ ΣΧΝ ΠΛΧΣΧΝ 

ΖΜΑΝΣΖΡΧΝ. ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ ΓΗΑ ΛΟΓΟΤΑΦΑΛΔΗΑ Ζ ΛΖΦΖ ΘΑΛΑΗΟΤ 

ΛΟΤΣΡΟΤ ΔΚΣΟ ΣΧΝ ΖΜΑΝΣΖΡΧΝ» 

 

7. Ζ Απόθαζε ζα ηζρύεη από 26 Ματνπ 2017 θαη ιήγεη 15 Οθησβξίνπ 

2017. 

 

 ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο θάιεζε ηα κέιε λα απνθαζίζνπλ αθνύ 

ιεθζνύλ ππ' όςε  

ΑΔΑ: ΩΧ37ΩΕΞ-8ΚΑ



 νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 65, 67, 69, 225 Ν.3852/10 

 νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 141 ηνπ ΝΓ:187/73 πεξί Κ.Γ.Ν.Γ. (ΦΔΚ: 
261Α/1973) 

 νη δηαηάμεηο ηνπ ππ' αξηζκ: 20 Γ.Κ.Λ. (ΦΔΚ:444Β/1999) όπσο ηζρύεη 
ζήκεξα 

 ν εηδηθόο Καλνληζκόο Ληκέλα Καιύκλνπ((ΦΔΚ:35Β/1989) 

 ην άξζξν 12 παξ. 5 ηνπ Ν.4296/14 (ΦΔΚ:92Α /2014) 

 ε αλάγθε ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ινπνκέλσλ, από ηελ      
αλεμέιεγθηε αγθπξνβνιία θαη θπθινθνξία ηδηαίηεξα κεγάινπ αξηζκνύ 

ζθαθώλ (επαγγεικαηηθώλ Δ/Γ-Σ/Ρ θαη εξαζηηερληθώλ αλαςπρήο)θαη 

κεραλώλ ζαιάζζεο, θαηά ηελ ζεξηλή πεξίνδν, ζηελ παξαιία ηεο 

Φεξίκνπ 

 Σν Γεκνηηθό πκβνύιην,  κεηά από ζπδήηεζε θαη αθνύ άθνπζε ηελ 

ζεηηθή εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ 

 

Α π ο υ α σ ί ζ ε ι   ΟΜΟΦΧΝΑ 

 

 

1. Σελ απαγόξεπζε θπθινθνξίαο- αγθπξνβνιίαο θάζε είδνπο ζθάθνπο,  ζηελ 

ζαιάζζηα πεξηνρή ηνπ όξκνπ Ν. Φεξίκνπ θαη ζπγθεθξηκέλα , ζην ζαιάζζην 

ρώξν πνπ απνηειεί ρώξν ιήςεο ζαιάζζηνπ ινπηξνύ θαη πεξηθιείεηαη από 

ηελ παξαιηαθή Υεξζαία δώλε θαη ηελ λνεηή επζεία πνπ νξίδεηαη από ηα 

θάησζη ζεκεία, όπσο απνηππώλνληαη ζην επηζπλαπηόκελν απόζπαζκα 

δνξπθνξηθήο απεηθόληζεο:  

 

 θ: 36° 55΄, 918΄΄Β    ι:027°07΄992’’Α 

 

 θ: 36°55΄956΄΄ Β      ι:027°07΄883΄΄Α 

 

   2. Ζ νξηνζέηεζε ηνπ ζαιάζζηνπ ρώξνπ ζα γίλεη κε πισηνύο    

ζεκαληήξεο  θαη ζε απόζηαζε δέθα (10) κέηξσλ ν έλαο από ηνλ άιινλ. 

 

 3.Οη πισηνί ζεκαληήξεο ζα είλαη ρξώκαηνο θίηξηλνπ. 

 

 4.Ζ ηνπνζέηεζε ηνπο ζα γίλεη κε κέξηκλα ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ 

 

5.Οη πισηνί ζεκαληήξεο δελ ζα ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο κε  νπνηνλδήπνηε 

ηξόπν θαη ζα αγθηζηξσζνύλ ή ζα πξνζδεζνύλ ζην βπζό. 

 

 6.Με κέξηκλα ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ λα ηνπνζεηεζνύλ πηλαθίδεο αλά  ηαθηά 

δηαζηήκαηα ηεο αθηνγξακκήο ζε εκθαλέο ζεκείν , ζηελ Διιεληθή & Αγγιηθή 

γιώζζα νη νπνίεο ζα αλαγξάθνπλ : «ΟΡΗΟΘΔΣΖΜΔΝΟ ΘΑΛΑΗΟ ΥΧΡΟ 

ΛΟΤΟΜΔΝΧΝ ΔΝΣΟ ΣΧΝ ΠΛΧΣΧΝ ΖΜΑΝΣΖΡΧΝ. ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ ΓΗΑ ΛΟΓΟΤ 

ΑΦΑΛΔΗΑ Ζ ΛΖΦΖ ΘΑΛΑΗΟΤ ΛΟΤΣΡΟΤ ΔΚΣΟ ΣΧΝ ΖΜΑΝΣΖΡΧΝ» 

 

   7.Ζ Απόθαζε ζα ηζρύεη από 26 Ματνπ 2017 θαη ιήγεη 15 Οθησβξίνπ 

2017. 

 

 

 

Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Λειέθεο Μηραήι  είρε απνρσξήζεη πξηλ από ηε 

ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο. 

ΑΔΑ: ΩΧ37ΩΕΞ-8ΚΑ



Σν Πξαθηηθό απηό έγηλε θαη ππνγξάθεθε από ηνπο παξαθάησ : 

 

Ο Πξόεδξνο 

 

 

Μαγθνύιηαο Πνζεηόο 

Ο  Γξακκαηέαο 

 

 

Μαξίλνο Ησάλλεο 

 

ΣΑ ΜΕΛΗ 

Αιεμαλδξάθε Μαξία 

Γαιηκηηάθεο Ησάλλεο 

Γηακαληήο Ησάλλεο 

Εαΐξεο Κσλζηαληίλνο 

Εεξβόο αθειιάξηνο 

Μειάο Γεώξγηνο 

Μνπζειιήο Δκκαλνπήι 

Πιάηζεο Υαξάιακπνο 

Ρήγαο Μηθέο 

Σειηαθόο αθειιάξηνο 

Σξηθνίιεο Γεώξγηνο 

Φξαηδήο Νέζησξ 

Φαξάο Γεώξγηνο 

Φαξνκπά εκίξακηο 

 

ΑΔΑ: ΩΧ37ΩΕΞ-8ΚΑ
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