
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Της από  26/01/2021  Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

Αριθ. Πρακτικού: 2/26-01-2021    Αριθ. Απόφασης: 016/2021

Στη Ρόδο σήμερα την 26η Ιανουαρίου  του  2021  ημέρα  Τρίτη  και ώρα
16.00  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  συνήλθε  με  τηλεδιάσκεψη σε  Τακτική
Συνεδρίαση   στην  Αίθουσα  Συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  του
Δημαρχείου  Ρόδου,  σύμφωνα  με  τα  διαλαμβανόμενα  στην  Εγκύκλιο
163/33282/29.05.2020  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  και  τις  εκδοθείσες
υγειονομικές  διατάξεις  και  ειδικότερα  του  άρθρου 12  της  Κοινής  Υπουργικής
Απόφασης  αρ.Δ1α/ΓΠ  οικ.30612/16.05.2020  (Β΄1869)  και  την  παρ.3  του
άρθρου  14  της  Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης  οικ.Δ1α/Γ.Π.
οικ.32009/23.05.2020 (Β 1988),καθώς και την ΚΥΑ 429/12.3.2020 (ΦΕΚ 850 Β)
και το άρθρο 1 αυτής που ορίζει ότι «Με την τηλεδιάσκεψη δίνεται η δυνατότητα
σε ένα ή περισσότερα ή σε όλα τα μέλη ενός συλλογικού οργάνου, αλλά και σε
πρόσωπα που συμμετέχουν ή καλούνται από συλλογικά όργανα, να λαμβάνουν
μέρος σε μία διάσκεψη χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική τους παρουσία στο
χώρο συνεδρίασης  των υπόλοιπων μελών του συλλογικού  οργάνου» και  την
εγκύκλιο 426/2020 με αρ. πρωτ. 77233/13-11-2020 του ΥΠΕΣ, παρουσία του
Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη.

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  συνεκλήθη  με  την  αρ.πρωτ.  2/2982/20.01.2021
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ Σοκορέλου, η οποία δημοσιεύθηκε
και κοινοποιήθηκε νομότυπα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα
με τις  διατάξεις   του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’  87/2010),  όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018)
και 95 του Ν.3463/2006.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 
-Αντιδήμαρχος

29.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- 
Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»

2.ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ- 
Αντιδήμαρχος  

30.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

3. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - 
Αντιδήμαρχος
4. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 31.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 
5. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - 
Αντιδήμαρχος

32.ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

6. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ - 
Αντιδήμαρχος

33.ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

7.ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - 
Αντιδήμαρχος

34.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

8. ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 35.ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

9. ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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10.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ 
ΤΣΑΜΠΙΚΑ -Αντιδήμαρχος

36.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

11.ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - 
Αντιδήμαρχος

12.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ-

Αντιδήμαρχος   

37.ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ

13.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 38.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

14.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 39.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
15.ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - 
Αντιδήμαρχος
16.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 40.ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΑΞΙΩΝ»

17.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 41. ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Γραμματέας 
Δ.Σ

18.ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 42.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ-
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

19.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-
Πρόεδρος Δ.Σ.

43. ΜΠΙΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

20.ΣΠΑΝΟΣ– ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Αντιδήμαρχος 

21.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  

22.ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - 
Αντιδήμαρχος

 23.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ -   
Αντιδήμαρχος   
24.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -
Αντιδήμαρχος
25.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ
26.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
27.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - 
Αντιδήμαρχος
28.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 4.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
2. ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5. ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ-

Επικεφαλής παράταξης 

«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ
3. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 6.ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Παρούσα στη Συνεδρίαση είναι η Γενική Γραμματέας Δήμου Ρόδου κα Κυριακή
Νικολαϊδου.  
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Αφού διαπιστώθηκε ότι  υπάρχει  νόμιμη απαρτία,  καθόσον επί  σαράντα εννέα
(49) Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται  οι σαράντα τρεις (43), ο Πρόεδρος του
Δ.Σ. κ. Μιχαήλ Β. Σοκορέλος, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτρης  Καραντζιάς προσήλθε  και  αποχώρησε
αμέσως.

Θ Ε Μ Α 12ο: Έκφραση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου  για τον
Ειδικό  Κανονισμό  Λειτουργίας  Τουριστικού  Λιμένα  (Μαρίνα
Ρόδου), προς το Υπουργείο Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Ο  Πρόεδρος  του  Δημοτικού  Λιμενικού  Ταμείου  Νότιας   Δωδεκανήσου
κ. Βασίλης Παπαοικονόμου εισηγούμενος το θέμα  θέτει υπόψη του Σώμα-
τος  το τελικό σχέδιο του Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας Τουριστικού Λι-
μένα  όπως  αυτό  διαβιβάστηκε  στο  Δήμο  Ρόδου,  με  το  αρ.πρωτ.
2/1926/14-01-2021 διαβιβαστικό της αναδόχου εταιρείας με την επωνυ-
μία « Μαρίνες Ρόδου». 
Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  με  την  αρ.  156/16-06-2020  Απόφαση  του
εξέφρασε τη σύμφωνη γνώμη του για το ίδιο θέμα, η οποία αφού διαβι-
βάστηκε  στο  Υπουργείο  έγιναν  τροποποιήσεις  σύμφωνα  με  το
2/60405/27-11-2020  διαβιβαστικό  του  Υπουργείου,  όπου ενσωματώνο-
νται  παρατηρήσεις, σχόλια και τροποποιήσεις.
Το τελικό Σχέδιο του Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας Τουριστικού Λιμένα
(Μαρίνα Ρόδου έχει ως εξής:
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ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΡΟΔΟΥ

Πίνακας περιεχομένων
ΑΡΘΡΟ 1 : Ορισμοί - Πεδίο εφαρμογής Κανονισμού Λειτουργίας Λιμένα Ρόδου          3
ΑΡΘΡΟ 2 : Φορέας Εκμετάλλευσης και Οργάνωση Τουριστικού Λιμένα Ρόδου  5
ΑΡΘΡΟ 3 : Όροι διάθεσης θέσεων ελλιμενισμού  15
ΑΡΘΡΟ 4 : Διαδικασία προσέγγισης σκαφών (κατάπλους - απόπλους)  18
ΑΡΘΡΟ 5 :Παραμονή των σκαφών στις εγκαταστάσεις του Τουριστικού Λιμένα Ρόδου  20
ΑΡΘΡΟ 6 : Παρεχόμενες Υπηρεσίες - Εξυπηρετήσεις του Τουριστικού Λιμένα Ρόδου  23
ΑΡΘΡΟ 7 : Μέτρα ασφαλείας - Προστασία περιβάλλοντος - Διαχείριση Αποβλήτων – 
                  Καθαριότητα - Ευταξία  28
ΑΡΘΡΟ 8 : Υποχρεώσεις των χρηστών των εγκαταστάσεων του Λιμένα - Ευθύνες χρηστών 30
ΑΡΘΡΟ 9 : Δικαιώματα, πληρωμές 35
ΑΡΘΡΟ 10 : Αρχές καθορισμού τελών ελλιμενισμού και τελών χρήσης παροχών 38
ΑΡΘΡΟ 11 : Κυρώσεις 39
ΑΡΘΡΟ 12: Κίνηση οχημάτων και τροχοφόρων εντός του Τουριστικού Λιμένα Ρόδου 39
ΑΡΘΡΟ 13 : Διάφορα ζητήματα - Θαλάσσια λουτρά 40
ΑΡΘΡΟ 14 : Ραδιοτηλεφωνικές εκπομπές 41
ΑΡΘΡΟ 15 : Γνωστοποίηση κανονισμών λειτουργίας 41
ΑΡΘΡΟ 16 : Συμπληρωματικές διατάξεις 41

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ
(ΜΑΡΙΝΑ) ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ 
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ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΖΩΝΗΣ 
βάσει της υπ’ αριθ. 13046/07.07.2016 Υπουργικής Απόφασης

«Τμηματική Άδεια Λειτουργίας Μαρίνας Ρόδου (ΑΔΑ: 6ΦΜΠ465307-ΑΓΦ)

ΑΡΘΡΟ 1
Ορισμοί και Πεδίο εφαρμογής

1.1.  Ο παρών Ειδικός Κανονισμός συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
2160/1993  (Α΄  118),  όπως  ισχύει,  ως  και  τις  προβλέψεις  του  Γενικού
Κανονισμού  Λειτουργίας  Τουριστικών  Λιμένων,  όπως  ισχύει,  που
θεσπίσθηκε  με  την  ΚΥΑ  Υπουργών  Ανάπτυξης  και  Εμπορικής  Ναυτιλίας
Τ/9803/05.09.2003 (Β' 1323). 

1.2  Οι όροι που χρησιμοποιούνται στον παρόντα Ειδικό Κανονισμό έχουν την
ακόλουθη έννοια:

 «Τουριστικός Λιμένας (Μαρίνα) Ρόδου»: Ο χωροθετημένος, χερσαίος
και θαλάσσιος, χώρος στην περιοχή «Ζέφυρος», στη θέση Σφαγεία Ρόδου,
της πόλης Ρόδου, ο οποίος προορίζεται, κατά κύριο λόγο, για την εξυπη-
ρέτηση σκαφών αναψυχής, είτε για αγκυροβόλημα είτε για μακροχρόνια ή
παροδική χερσαία εναπόθεση, είτε για εξυπηρέτηση των διερχόμενων σκα-
φών. Ο τουριστικός λιμένας Ρόδου έχει χωροθετηθεί με το άρθρο 30 πα-
ράγραφος  5  του  ν.  2160/1993  και  απεικονίζεται  στο  τοπογραφικό
διάγραμμα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας με τίτλο «Τουριστικός Λι-
μένας Σφαγείων Ρόδου», αριθμό σχεδίου 14, Αθήνα, Μάιος 1993, το οποίο
έχει συμπεριληφθεί στο παράρτημα ΙΙ του άρθρου 41 του ν. 2160/1993. Η
παρούσα κατάσταση κατασκευής, λειτουργίας και εκμετάλλευσης του του-
ριστικού  λιμένα  έχει  χαρακτηρισθεί  ως  Α΄  φάση  ανάπτυξης  αυτού  και
απεικονίζεται στη με αριθμό 14151/2010 απόφαση του Υφυπουργού Πολι-
τισμού και Τουρισμού (Α.Α.Π. 514), με την οποία καθορίσθηκαν η κατα-
σκευή των πρόσθετων λιμενικών έργων και οι όροι δόμησης που αφορούν
την Α΄ φάση αυτού. 

 «Χερσαία ζώνη Τουριστικού Λιμένα Ρόδου»: Ορίζεται στο άρθρο 29
παρ. 4 του ν. 2160/1993 και εξειδικεύεται στο άρθρο 30 παρ. 5 και στο
Παράρτημα II του άρθρου 41 του ίδιου ν. 2160/1993 ως και στην από
13.06.2003 Σύμβαση Παραχώρησης χρήσης και εκμετάλλευσης του Τουρι-
στικού Λιμένα Ρόδου που συνάφθηκε μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και
του Δήμου Ροδίων (νυν Δήμου Ρόδου). Το εμβαδόν της χερσαίας ζώνης
που αφορά στα έργα της Α΄ φάσης είναι 89.640,00 τ.μ. Η ακριβής θέση
και τα όρια της χερσαίας ζώνης αναφέρονται στο ΦΕΚ 514/Α.Α.Π./2010
«Κατασκευή πρόσθετων λιμενικών έργων και εφαρμογή των όρων δόμη-
σης που αφορούν στην Α΄ φάση του Τουριστικού Λιμένα (Μαρίνας) Πόλε-
ως Ρόδου» και περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες κτιριακές εγκαταστάσεις
για την πλήρη εξυπηρέτηση των επιβαινόντων στα σκάφη και των επισκε-
πτών. Στη χερσαία ζώνη, έχει προβλεφθεί χώρος απόθεσης για 60 σκάφη
και 300 θέσεις στάθμευσης οχημάτων. Επιπλέον, έχει γίνει πρόβλεψη για
την εξυπηρέτηση και εξασφάλιση της πρόσβασης και προσπελασιμότητας
δημοσίων χώρων από άτομα με μειωμένη κινητικότητα. 

 «Θαλάσσια ζώνη Τουριστικού Λιμένα Ρόδου»: Ορίζεται στο άρθρο 29
παρ.  5 του ν. 2160/1993 και εξειδικεύεται στο άρθρο 30 παρ. 5 και στο
Παράρτημα II του άρθρου 41 του ίδιου ν. 2160/1993 ως και στην από
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13.06.2003 Σύμβαση Παραχώρησης χρήσης και εκμετάλλευσης του Τουρι-
στικού Λιμένα Ρόδου που συνάφθηκε μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και
του Δήμου Ροδίων (νυν Δήμου Ρόδου). Το εμβαδόν της θαλάσσιας ζώνης
που αφορά στην Α΄ φάση των λιμενικών έργων είναι 88.550,00 τ.μ.

 «Κύριος του Τουριστικού Λιμένα Ρόδου»: Το Ελληνικό Δημόσιο.
 «Φορέας Διαχείρισης του Τουριστικού Λιμένα Ρόδου»: Ο Δήμος Ρο-

δίων μετά από παραχώρηση της χρήσης και διαχείρισης αυτού από το Ελ-
ληνικό Δημόσιο δυνάμει της από 13.06.2003 σύμβασης παραχώρησης της
χρήσης και εκμετάλλευσης της ζώνης (χερσαίας και θαλάσσιας) του τουρι-
στικού λιμένα Ρόδου και μεταβίβαση της κυριότητας γηπέδου με αντάλ-
λαγμα από τον Δήμο Ρόδου προς το Ελληνικό Δημόσιο, η οποία καταρτί-
στηκε με την υπ’ αριθ. 23079/13-6-2003 συμβολαιογραφική πράξη της
συμβολαιογράφου Ρόδου Αριστέας Ηρακλείδου-Περίδου. 

 «Μισθώτρια εταιρεία ή επιχείρηση»: Η ανώνυμη εταιρεία με την επω-
νυμία  «ΜΑΡΙΝΕΣ  ΡΟΔΟΥ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΚΑΙ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ  ΜΑΡΙΝΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΑΡΙΝΕΣ ΡΟ-
ΔΟΥ Α.Ε.»

 Δυναμικότητα του Τουριστικού Λιμένα (Μαρίνα) Ρόδου: Η δυναμι-
κότητα του Τουριστικού Λιμένα για την Α΄ φάση κατασκευής των λιμενι-
κών έργων είναι 381 θέσεις ελλιμενισμού.   

 «Πλοίο ή σκάφος αναψυχής»: Κάθε σκάφος ολικού μήκους άνω των
επτά (7) μέτρων, ιστιοφόρο ή μηχανοκίνητο, το οποίο έχει τη δυνατότητα
από τη γενική κατασκευή του να χρησιμοποιείται για την εκτέλεση ταξι-
διών αναψυχής (όπως ορίζεται από τον ν. 4256/2014, όπως ισχύει).     

 «Πλοίαρχος»: Είναι το πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί, με σύμβαση
ναυτολόγησης, η διακυβέρνηση του πλοίου αναψυχής.

 «Κυβερνήτης»: 
αα. Για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής τα οποία επιτρέπεται να
εκναυλώνονται χωρίς πλοίαρχο και πλήρωμα: Είναι το πρόσωπο που
προσλαμβάνεται από τον εκναυλωτή ή ο επιβάτης που διαθέτει τα κατά
νόμο απαιτούμενα προσόντα για τη διακυβέρνηση επαγγελματικού πλοίου
αναψυχής,  όπως  αυτά  καθορίσθηκαν  με  την  3342/02/2004/21.1.2004
απόφαση  του  Υπουργού  Εμπορικής  Ναυτιλίας  (Β΄  478),  όπως
τροποποιήθηκε με την 3342/13/2004/20.8.2004 (Β΄ 1330),

 ββ. Για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής: Είναι το πρόσωπο το οποίο ασκεί
τη διακυβέρνηση του πλοίου και διαθέτει τα κατά νόμο απαιτούμενα προ-
σόντα για τη διακυβέρνηση επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, όπως αυτά
καθορίσθηκαν  με  την  3342/02/2004/21.1.2004  απόφαση  Υπουργού
Εμπορικής  Ναυτιλίας,  όπως  τροποποιήθηκε  με  την
3342/13/2004/20.8.2004.
Ο κυβερνήτης έχει όλες τις αρμοδιότητες και ευθύνες που προβλέπονται
για τον πλοίαρχο. 

 «Επιβάτης»: Κάθε  πρόσωπο,  το  οποίο  επιβαίνει  σε  πλοίο  αναψυχής
επαγγελματικό ή ιδιωτικό ή επαγγελματικό τουριστικό ημερόπλοιο, εκτός
του πλοιάρχου, του κυβερνήτη, του πληρώματος και των παιδιών ηλικίας
κάτω του ενός έτους. 

 «Επιβαίνοντες»: Ο πλοίαρχος, ο κυβερνήτης, το πλήρωμα, οι επιβάτες
και τα παιδιά ηλικίας κάτω του ενός έτους, καθώς και τυχόν βοηθητικό
προσωπικό, που επιβαίνουν σε ιδιωτικό ή επαγγελματικό πλοίο αναψυχής
ή σε επαγγελματικό τουριστικό ημερόπλοιο. 

6

ΑΔΑ: Ψ6Μ1Ω1Ρ-ΦΕΡ



 «Δικαιώματα ελλιμενισμού»:  Το μίσθωμα που συμφωνείται να κατα-
βάλει ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής κάθε σκάφους ως αντάλλαγμα για
την παροχή του δικαιώματος χρήσης και ελλιμενισμού στον Τουριστικό Λι-
μένα Ρόδου.  

 «Δικαιώματα παρεχόμενων υπηρεσιών»:  Το οικονομικό αντάλλαγμα
για προσφερόμενες υπηρεσίες, εκτός του ελλιμενισμού, το οποίο συμφω-
νείται να καταβάλει είτε ο πλοιοκτήτης ή εφοπλιστής σκάφους αναψυχής
που χρησιμοποιεί τις θαλάσσιες εγκαταστάσεις, είτε ο χρήστης των χερσαί-
ων εγκαταστάσεων του Τουριστικού Λιμένα Ρόδου.  

 1.3. Ο  παρών  Ειδικός  Κανονισμός  ισχύει  και  εφαρμόζεται  στον  χώρο
δικαιοδοσίας  του  Τουριστικού  Λιμένα  Ρόδου,  ο  οποίος  περιλαμβάνει  τα
πάσης  φύσεως  έργα  και  εγκαταστάσεις  που  βρίσκονται  μέσα  στη
χωροθετημένη, χερσαία και θαλάσσια, ζώνη του και στα ευρισκόμενα εντός
αυτού πάσης φύσεως πλοία αναψυχής.

1.4   Στις διατάξεις του παρόντος υπόκειται το σύνολο των ατόμων τα οποία
κάνουν, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, χρήση του χώρου, των εγκαταστάσεων και
γενικά  των  εξυπηρετήσεων  του  εν  λόγω  Τουριστικού  Λιμένα.  Οι  καθ’
οιονδήποτε τρόπο συναλλασσόμενοι ή κυκλοφορούντες στις περιοχές του
Τουριστικού Λιμένα Ρόδου οφείλουν να συμμορφώνονται απροφάσιστα προς
τον παρόντα Κανονισμό και  τις  οδηγίες  των αρμοδίων οργάνων και  του
προσωπικού του Τουριστικού Λιμένα.

1.5 Οι  διατάξεις  των νόμων,  ο  Γενικός  Κανονισμός  Λειτουργίας  Τουριστικών
Λιμένων, όπως κάθε φορά ισχύει, ως και οι Κανονισμοί και Αποφάσεις των
Λιμενικών και των Τελωνειακών Αρχών περί ελέγχου της ζώνης λιμένων και
των ελλιμενισμένων ή διακινουμένων σ’ αυτούς σκαφών, ισχύουν και στον
Τουριστικό Λιμένα Ρόδου.

1.6    ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΡΟΔΟΥ:
ΠΛΑΤΟΣ Ν 36 26΄ 16΄΄
ΜΗΚΟΣ Ε 28 14΄ 26΄΄
Πλάτος  στομίου  μέτρα  με  κατεύθυνση
μοιρών

82,00 μ.

Βύθισμα εισόδου 5,00 μ.

ΑΡΘΡΟ 2
Δομή και Οργάνωση του Τουριστικού Λιμένα

2.1   ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΙΜΕΝΑ
Διεύθυνση Λειτουργίας του Τουριστικού Λιμένα. 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
-   Εσωτερικός Έλεγχος  
-   Γραμματεία 
Επίπεδο Γ 
Διαχείριση και διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων του Τουριστικού Λιμένα.
Απαρτίζεται  από  τις  ακόλουθες  Οργανωτικές  Μονάδες  για  κάθε  μία  των
οποίων  υπεύθυνος  για  την  αποτελεσματική  της  λειτουργία  είναι  ο
επικεφαλής αυτής.    
α. Πύργος Λειτουργιών Λιμένα 
β. Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών
γ. Μονάδα Διοικητικής Υποστήριξης
δ. Μονάδα Τεχνικής Υποστήριξης     
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2.3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΎ ΛΙΜΕΝΑ 
2.3.1 Αποστολή του Διευθυντή του Τουριστικού Λιμένα είναι να διευθύνει και

συντονίζει όλες τις υπηρεσίες του Τουριστικού Λιμένα, να εποπτεύει την
ομαλή λειτουργία αυτού, να προΐσταται του προσωπικού και να παίρνει
όλες τις αναγκαίες αποφάσεις για τη τρέχουσα διαχείριση των υποθέσεων
του Τουριστικού Λιμένα. 

2.3.2   Στα πλαίσια της αποστολής του ο Διευθυντής του Τουριστικού Λιμένα
επιτελεί τα ακόλουθα καθήκοντα:

- Μεριμνά για την τήρηση του προγραμματισμού καθώς και την υλοποίηση
των στόχων και των κατευθύνσεων του λιμένα.

- Παρακολουθεί, συντονίζει και ελέγχει τις εργασίες όλων των Οργανωτικών
Μονάδων του λιμένα και κατανέμει μεταξύ αυτών τις επιχειρούμενες δρα-
στηριότητες. 

2.3.3   Ο  Διευθυντής  του  Τουριστικού  Λιμένα,  απών  ή  κωλυόμενος,
αναπληρώνεται  από  έναν  από  τους  επικεφαλής  των  Οργανωτικών
Μονάδων.

2.4   ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
2.4.1  Αποστολή  του  Εσωτερικού  Ελεγκτή  (Audit Executive)  είναι  η

παρακολούθηση  των  λειτουργιών  και  των  διαδικασιών  του  λιμένα,  η
αντιμετώπιση  των  ανωμαλιών  που  εντοπίζονται  και  η  διασφάλιση  της
ποιότητάς του. 

2.4.2 Στα πλαίσια της αποστολής του ο Εσωτερικός Ελεγκτής επιτελεί  και  τα
ακόλουθα καθήκοντα: 

- Παρακολουθεί τη συμμόρφωση προς τους νόμους και τους κανονισμούς
των αρμοδίων Κρατικών Αρχών από τις υπηρεσίες του λιμένα. 

- Εξασφαλίζει την αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων και βιβλίων του
λιμένα ως και τη πληρότητα των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών
πληροφοριών που παρέχουν οι υπηρεσίες αυτού. 

- Παρακολουθεί την αλυσίδα των δραστηριοτήτων του Τουριστικού Λιμένα,
αξιολογεί τις τηρούμενες διαδικασίες και τα επιτυγχανόμενα αποτελέσμα-
τα,   προτείνει δε διορθώσεις των εντοπιζομένων αδυναμιών.

- Ελέγχει  τη τήρηση των προδιαγραφών ποιότητας, πιστοποιεί  τον τρόπο
λειτουργίας του Τουριστικού Λιμένα και την επαλήθευση των στόχων που
τίθενται, προτείνει δε μέτρα διασφάλισης της ποιότητας αυτού. 

- Παρακολουθεί συστηματικά τον επιχειρηματικό κίνδυνο του λιμένα και κα-
ταμετρά το λειτουργικό κόστος των Οργανωτικών του Μονάδων.

- Διασφαλίζει την καλή εξωτερική εικόνα του Τουριστικού Λιμένα.

2.5     ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
2.5.1  Αποστολή  της  Γραμματείας  είναι  η  γραμματειακή  υποστήριξη  του

Τουριστικού Λιμένα.
2.5.2  Στα  πλαίσια  της  αποστολής  της  η  Γραμματεία  επιτελεί  τα  ακόλουθα

καθήκοντα:  
 Καθαρογράφει  και  εκτυπώνει  τις  αποφάσεις,  εντολές  και  οδηγίες   του

Διευθυντή του Τουριστικού Λιμένα και τις προωθεί στις υπηρεσίες του λι-
μένα. 

 Επιμελείται την τήρηση των προβλεπόμενων βιβλίων και πρωτοκόλλων,
ως και τη διακίνηση της αλληλογραφίας και των εγγράφων που αφορούν
τον Διευθυντή του Τουριστικού Λιμένα. 
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 Μεριμνά για την οργάνωση, ταξινόμηση και τήρηση των εγγράφων που
αφορούν τον Διευθυντή του Τουριστικού Λιμένα, ως και του γενικού αρ-
χείου του λιμένα.  

 Διεκπεραιώνει τις εργασίες που της αναθέτει ο Διευθυντής του Τουριστι-
κού Λιμένα.

2.6   ΠΥΡΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΛΙΜΕΝΑ 
2.6.1 Αποστολή του Πύργου Λειτουργιών Λιμένα είναι: α) η εξυπηρέτηση των

σκαφών  αναψυχής  και  η  ομαλή  λειτουργία  της  θαλάσσιας  ζώνης  του
Τουριστικού Λιμένα, β) η ασφάλεια σκαφών αναψυχής και εγκαταστάσεων,
γ)  η  αντιμετώπιση  έκτακτων  καταστάσεων  και  η  προστασία  του
περιβάλλοντος,  ιδιαίτερα  της  θάλασσας  και  των  ακτών  από  ενδεχόμενη
ρύπανση και δ) η ευταξία, καθαριότητα και η φροντίδα του πρασίνου και
γενικότερα του περιβάλλοντος. 

2.6.2 Επικεφαλής του Πύργου Λειτουργιών  Λιμένα είναι  ο  κυβερνήτης αυτού
(Port Captain),  ο  οποίος  αναφέρεται  στον  Διευθυντή  του  Τουριστικού
Λιμένα  και είναι υπεύθυνος για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία του
Πύργου Λειτουργιών Λιμένα.     

2.6.3 Στο πλαίσιο της αποστολής της εξυπηρέτησης των σκαφών αναψυχής και
της  ομαλής  λειτουργίας  της  θαλάσσιας  ζώνης  του  Τουριστικού Λιμένα  ο
Πύργος Λειτουργιών αυτού επιτελεί, ιδίως, τα ακόλουθα καθήκοντα.
 Καθορίζει τις θέσεις ελλιμενισμού των σκαφών, ελέγχει και ρυθμίζει την

θαλάσσια κυκλοφορία αυτών εντός της Μαρίνας, υποδέχεται, προσδένει
και φροντίζει τον ελλιμενισμό των σκαφών αναψυχής, συμπεριλαμβανο-
μένων και των διερχομένων σκαφών αναψυχής κατά τον κατάπλου αυ-
τών, ως και τη μετακίνηση, μεθόρμιση και ρυμούλκηση αυτών είτε κατά
τη παραμονή τους είτε κατά τον απόπλου αυτών από το Τουριστικό Λι-
μένα. 

 Λειτουργεί  το σταθμό ασύρματων ραδιοεπικοινωνιών (VHF) μέσω του
καναλιού 71.

 Διεκπεραιώνει όλες τις εργασίες για παροχή των υπηρεσιών που θέλουν
τα ελλιμενιζόμενα ή διερχόμενα σκάφη αναψυχής, όπως ρευματοδότη-
ση, υδροδότηση, άντληση λυμάτων, παραλαβή και αποθήκευση αποβλή-
των  (σεντινόνερα,  χρησιμοποιημένα  έλαια,  αστικά  μη  επικίνδυνα
απόβλητα, επικίνδυνα στερεά απόβλητα κ.α.), επιτηρεί τον ανεφοδιασμό
των σκαφών με καύσιμα, ως και κάθε άλλη υπηρεσία που παρέχει ο Του-
ριστικός Λιμένας. 

 Επιτηρεί και ελέγχει με τα παρεχόμενα μέσα και ανθρώπινο δυναμικό την
υποθαλάσσια και  επιφανειακή καθαριότητα των υδάτων, με σκοπό να
λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και να το προφυλάσσει από τυχόν
επιβλαβείς ενέργειες, εσκεμμένες ή μη.

 Υποδέχεται  και  εξυπηρετεί  τους  επιβαίνοντες  των σκαφών αναψυχής,
τους  ενημερώνει για τις προσφερόμενες υπηρεσίες, τους επιδίδει τον
παρόντα κανονισμό του Τουριστικού Λιμένα και τους ενημερώνει για τις
άμεσες  υποχρεώσεις  αυτών ως και για  τις  προβλέψεις  των καιρικών
συνθηκών του επόμενου 24ώρου, ιδιαίτερα των επικίνδυνων καιρικών
φαινομένων, επισημαίνοντάς τους ότι είναι δική τους υποχρέωση η ενη-
μέρωση για τις καιρικές συνθήκες, αλλά και η μέριμνα για την ασφαλή
πρόσδεση του σκάφους τους.   
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 Διεκπεραιώνει  τα αιτήματα πλοιοκτητών, εφοπλιστών,  πλοιάρχων, κυ-
βερνητών ή των  εκπροσώπων αυτών για  καθαρισμό,  συντήρηση και
επισκευή των σκαφών αναψυχής ως και για ανέλκυση και καθέλκυση
αυτών, αν απαιτείται, στη χερσαία επισκευαστική βάση του Τουριστικού
Λιμένα.  

 Οργανώνει  και  συντονίζει  τα συνεργεία,  είτε του Τουριστικού Λιμένα,
είτε εξωτερικά συνεργαζόμενα με αυτόν, για την παροχή τεχνικών υπη-
ρεσιών και την επισκευή και συντήρηση των σκαφών αναψυχής.

 Φροντίζει για τον χειρισμό, συντήρηση και καθαριότητα των λέμβων συ-
νοδείας, ως και για την αρμόζουσα χρήση, συντήρηση και καθαριότητα
των λιμενικών εγκαταστάσεων και της επισκευαστικής βάσης του Τουρι-
στικού Λιμένα. 

2.6.4  Στο πλαίσιο της αποστολής της ασφάλειας των σκαφών αναψυχής και των
εγκαταστάσεων  του  Τουριστικού  Λιμένα,  ο  Πύργος  Λειτουργιών  αυτού
επιτελεί και τα ακόλουθα καθήκοντα:

 Ελέγχει την ασφάλεια των σκαφών αναψυχής τόσο στη ζώνη ελλιμενισμού
όσο και στην επισκευαστική βάση του Τουριστικού Λιμένα και παρεμβαίνει
όπου χρειάζεται  ιδιαίτερα όταν ο  τρόπος  πρόσδεσης  ή  στήριξης  αυτών
εγκυμονεί κινδύνους.

 Επιτηρεί τόσο τη θαλάσσια όσο και τη χερσαία ζώνη του Τουριστικού Λι-
μένα μέσω των εγκατεστημένων ηλεκτρονικών συστημάτων ασφάλειας ως
και με το ειδικό προσωπικό-φύλακες του Τουριστικού Λιμένα. 

 Εφόσον η φύλαξη του Τουριστικού Λιμένα ανατίθεται σε εξωτερικό φορέα
φύλαξης και ασφάλειας, συντονίζει,  κατευθύνει  και  εποπτεύει  τις παρε-
χόμενες από τον φορέα αυτό υπηρεσίες. 

 Φροντίζει  για την ομαλή λειτουργία των εγκατεστημένων ηλεκτρονικών
συστημάτων  ασφάλειας,  την  ορθή  χρήση  των  λοιπών  υποδομών
ασφάλειας ως και για τη συντήρηση αυτών. 

 Ενημερώνει τους επιβαίνοντες των σκαφών αναψυχής, τους χρήστες των
χερσαίων εγκαταστάσεων και τους επισκέπτες του Τουριστικού Λιμένα για
θέματα ασφαλείας του Τουριστικού Λιμένα και των σκαφών αναψυχής.

 Ελέγχει την εφαρμογή των κανονισμών του Τουριστικού Λιμένα και των
ειδικών οδηγιών του Διευθυντή αυτού από το προσωπικό του Τουριστικού
Λιμένα, τους χρήστες των χερσαίων εγκαταστάσεων, τους επισκέπτες, τα
εισερχόμενα και κινούμενα εντός του Λιμένα οχήματα ως και από τους επι-
βαίνοντες των σκαφών αναψυχής.

 Τηρεί τα προβλεπόμενα από τον νόμο βιβλία και αρχεία, διενεργεί ελέγ-
χους, καταγράφει τα αποτελέσματα τους και προτείνει στον Διευθυντή του
Τουριστικού Λιμένα μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας.    

2.6.5  Στα  πλαίσια  της  αποστολής  αντιμετώπισης  εκτάκτων  καταστάσεων  και
προστασίας του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα της θάλασσας και των ακτών από
ρύπανση,  ο Πύργος Λειτουργιών  του Τουριστικού Λιμένα επιτελεί  και  τα
ακόλουθα καθήκοντα:

 Ελέγχει αν έχουν ληφθεί όλα τα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα που
προβλέπει το Σχέδιο Ασφάλειας και Πυροπροστασίας του Τουριστικού Λι-
μένα ως και οι Διατάξεις της Πυροσβεστικής Αρχής για τη προστασία προ-
σώπων, σκαφών και εγκαταστάσεων του Τουριστικού Λιμένα από έκτακτα
περιστατικά, όπως έκρηξη, πυρκαγιά, ακραία καιρικά φαινόμενα κλπ.  
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 Φροντίζει για τη καλή λειτουργία, ορθή χρήση και συντήρηση των συστη-
μάτων και εξοπλισμών που έχουν τοποθετηθεί στον Τουριστικό Λιμένα για
τη πρόληψη και καταστολή καταστάσεων από τα άνω έκτακτα περιστατι-
κά.    

 Αναρτά και συντηρεί πινακίδες σε εμφανή σημεία του Τουριστικού Λιμένα
και διανέμει κατάλληλο ενημερωτικό υλικό για το τι πρέπει να πράξουν οι
χρήστες των χερσαίων εγκαταστάσεων, οι επιβαίνοντες των σκαφών ανα-
ψυχής, οι επισκέπτες και το προσωπικό του Τουριστικού Λιμένα σε περί-
πτωση πυρκαγιάς, θαλάσσιας ρύπανσης ή άλλου έκτακτου περιστατικού.

 Σε περίπτωση επέλευσης έκτακτου περιστατικού οργανώνει, συντονίζει και
διεκπεραιώνει τις αναγκαίες ενέργειες για αποτροπή πυρκαγιών, επέκταση
θαλασσίων ρυπάνσεων, ατυχημάτων και καταστροφών ως και για διάσωση
προσώπων, υλικών αγαθών και σκαφών που βρίσκονται στη χερσαία και
θαλάσσια ζώνη του Τουριστικού Λιμένα.  

 Ελέγχει αν έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα που προβλέπουν το Σχέδιο Έκτα-
κτης Ανάγκης του Τουριστικού Λιμένα και ειδικότερα το Σχέδιο Έκτακτης
ανάγκης Αντιμετώπισης Θαλάσσιας ρύπανσης από πετρέλαιο, πετρελαιοει-
δή μείγματα, επιβλαβείς ουσίες ως και από πάσης φύσεως απόβλητα, λύ-
ματα και απορρίμματα.  

 Φροντίζει για τη καλή λειτουργία, ορθή χρήση και συντήρηση των υποδο-
μών, συστημάτων και εξοπλισμών του Τουριστικού Λιμένα που προορίζο-
νται για τη πρόληψη και καταπολέμηση της ρύπανσης της θάλασσας και
των ακτών από τις άνω αιτίες. 

 Παραλαμβάνει τα απορρίμματα και απόβλητα των σκαφών αναψυχής ως
και τα πετρελαιοειδή κατάλοιπα, σεντινόνερα και χρησιμοποιημένα λιπα-
ντέλαια τα οποία και παραδίδει στην ειδική μονάδα διαχείρισης αυτών, με
την οποία συνεργάζεται ο Τουριστικός Λιμένας, εκεί  όπου προβλέπει  το
εγκεκριμένο Σχέδιο Αποβλήτων της Μαρίνας.

 Σε περίπτωση πραγματικού συμβάντος θαλάσσιας  ρύπανσης, συγκροτεί
άμεσα την Ομάδα Αντιρρύπανσης της Μαρίνας και ειδοποιεί παράλληλα τη
Τοπική Λιμενική Αρχή, τους πλοιοκτήτες ή τους αντιπροσώπους των ελλι-
μενισμένων σκαφών, τα οποία ενδέχεται να προσβληθούν. Εν συνεχεία ει-
δοποιεί την συνεργαζόμενη εξειδικευμένη Επιχείρηση του Τουριστικού Λι-
μένα, να αποστείλει  άμεσα έμπειρο τεχνικό της στη Ρόδο με σκοπό να
συνδράμει στον συντονισμό, την οργάνωση και την αποτελεσματικότητα
της  Ομάδας  της  Μαρίνας,  με  στόχο  την  αξιοποίηση  του  διατιθέμενου
αντιρρυπαντικού εξοπλισμού στην καταπολέμηση της ρύπανσης.  

 Εκπαιδεύει θεωρητικά και πρακτικά όλο το προσωπικό του Τουριστικού Λι-
μένα και οργανώνει συχνές ασκήσεις για την εφαρμογή μέτρων και διαδι-
κασιών αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών και καταπολέμησης της ρύ-
πανσης της θάλασσας και των ακτών, με τη συμμετοχή, ανά περίπτωση,
του προσωπικού του Τουριστικού Λιμένα των χρηστών όλων των χερσαί-
ων εγκαταστάσεων, ακόμη και των επιβαινόντων στα σκάφη αναψυχής. 

 Συντάσσει εκθέσεις και παρατηρήσεις επί των θεμάτων πρόληψης και κα-
ταστολής  έκτακτων περιστατικών ως και  καταπολέμησης της  ρύπανσης
της θάλασσας και των ακτών και προτείνει στον Διευθυντή του Τουριστι-
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κού Λιμένα μέτρα βελτίωσης του τρόπου διαχείρισης και αντιμετώπισης
αυτών.

 Τέλος, υποβάλλει στην Ασφαλιστική Εταιρεία του σκάφους το οποίο προ-
κάλεσε τη ρύπανση, μέσω του Πλοιοκτήτη ή του Διαχειριστή του, αναλυτι-
κή αναφορά των ενεργειών του προσωπικού της Μαρίνας ανά ημέρα, κα-
θώς και του χρησιμοποιηθέντος εξοπλισμού, προκειμένου να αποζημιωθεί
ο Τουριστικός Λιμένας.

2.6.6 Στα πλαίσια της αποστολής της ευταξίας, καθαριότητας και φροντίδας για
το πράσινο και γενικότερα του περιβάλλοντος του Τουριστικού Λιμένα, ο
Πύργος Λειτουργιών Λιμένα επιτελεί και τα ακόλουθα καθήκοντα. 

 Επιβλέπει και λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα από τις περιστάσεις μέτρα για
τη τήρηση της ευταξίας στους χώρους της θαλάσσιας και χερσαίας ζώνης
του Τουριστικού Λιμένα.  

 Εκτελεί  τακτικά και ανελλιπώς τις εργασίες καθαριότητας των χερσαίων
και λιμενικών εγκαταστάσεων του Τουριστικού Λιμένα, συλλέγει τα απορ-
ρίμματα σε ειδικούς κάδους, τα οποία αποκομίζονται από τις αρμόδιες υπη-
ρεσίες της Δημοτικής Αρχής ή, εφόσον απαιτείται, με ίδια μέσα του Τουρι-
στικού Λιμένα.

 Φροντίζει  για τον καλλωπισμό και συντήρηση των χώρων πρασίνου και
των συστημάτων άρδευσης,  φυτεύει  και  περιποιείται  τα  δένδρα  και  τα
φυτά που προσιδιάζουν στο περιβάλλον.

2.7    ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ  
2.7.1 Η αποστολή του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών είναι: α) να υποδέχεται

και  να  εξυπηρετεί  με  τη  καλύτερη  δυνατή  ποιότητα  τους  πελάτες  του
Τουριστικού  Λιμένα,  είτε  είναι  επισκέπτες  αυτού  είτε  πλοιοκτήτες,
εφοπλιστές  και  επιβαίνοντες  σκαφών  αναψυχής  που  ελλιμενίζονται  ή
διέρχονται  από  τον  Τουριστικό  Λιμένα,  β)  να  προωθεί  με  τον  πλέον
αποτελεσματικό  τρόπο  τις  προσφερόμενες  υπηρεσίες  του  Τουριστικού
λιμένα και να προβάλει δημόσια και διεθνώς την εικόνα αυτού και γ) να
σχεδιάζει,  προγραμματίζει  και  αναπτύσσει  τις  δραστηριότητες  του
Τουριστικού Λιμένα. 

2.7.2Επικεφαλής του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών είναι ο Συντονιστής του
Κέντρου (Clients Center Coordinator), ο οποίος αναφέρεται στον Διευθυντή
του Τουριστικού Λιμένα και είναι υπεύθυνος για την ομαλή και αποδοτική
λειτουργία της Μονάδας.    

2.7.3 Στα πλαίσια της αποστολής της υποδοχής και εξυπηρέτησης των πελατών
του Τουριστικού Λιμένα, το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών επιτελεί και τα
ακόλουθα καθήκοντα.
 Υποδέχεται και εξυπηρετεί τους επιβαίνοντες των σκαφών αναψυχής, τους

χρήστες των χερσαίων εγκαταστάσεων και τους επισκέπτες του Τουριστι-
κού Λιμένα, τους οποίους ενημερώνει για τις υπηρεσίες και διευκολύνσεις
που τίθενται στη διάθεση τους και τους παρέχει αυτές που επιθυμούν να
χρησιμοποιήσουν. 

 Επικοινωνεί με τους πελάτες ως και με όσους επιθυμούν να χρησιμοποιή-
σουν τις θαλάσσιες  και  χερσαίες εγκαταστάσεις του Τουριστικού Λιμένα
στους οποίους παρέχει τις πληροφορίες που θέλουν και τους κατευθύνει
στις αρμόδιες υπηρεσίες, λειτουργεί το τηλεφωνικό κέντρο του Τουριστι-
κού Λιμένα. 
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 Καταρτίζει τις συμβάσεις μεταξύ του Τουριστικού Λιμένα και των πελατών
και χρηστών αυτού, παρακολουθεί και ελέγχει τη σωστή εφαρμογή αυτών
ως και τις ανανεώσεις, το προγραμματισμό των παρεχομένων υπηρεσιών
και τις εισπράξεις.

 Συλλέγει και φυλάσσει όλα τα απαραίτητα αντίγραφα από χρήσιμα στοι-
χεία  και  παραστατικά,  όπως  ασφαλιστήρια,  συμβόλαια  για  το  ίδιο  το
σκάφος (hull & machinery) αλλά και για την αστική ευθύνη έναντι τρίτων,
έγγραφα εθνικότητας, πιστοποιητικά αξιοπλοΐας, άδειες λειτουργίας κλπ.,
που αφορούν τους πελάτες του Τουριστικού Λιμένα και φροντίζει για την
έκδοση και φύλαξη των αναγκαίων αδειών και πιστοποιητικών που αφο-
ρούν τον Τουριστικό Λιμένα.

 Ενημερώνει  τους πελάτες για τις  υποδομές και  τη διαδικασία συλλογής
όλων των  παραγόμενων  από  τα  σκάφη αποβλήτων,  καθώς  και  για  το
κόστος  αυτών,  επιδίδοντάς  τους  το  σχετικό  διάγραμμα  κάτοψης με τις
υποδομές και ένα χρήσιμο συνοπτικό οδηγό για τους χρήστες του Λιμένα.

 Δέχεται τα παράπονα και τις υποδείξεις των πελατών του Τουριστικού Λι-
μένα, για τα οποία συντάσσει ειδική έκθεση προς τον Διευθυντή του Του-
ριστικού Λιμένα  με  προτάσεις  μέτρων διόρθωσης  λαθών και  βελτίωσης
υπηρεσιών.  

2.7.4 Στα πλαίσια της αποστολής προώθησης των προσφερομένων υπηρεσιών
και  της  προβολής  του  Τουριστικού  Λιμένα,  το  Κέντρο  Εξυπηρέτησης
Πελατών επιτελεί και τα ακόλουθα καθήκοντα:
 Προωθεί δράσεις για τη διεύρυνση των πελατών του Τουριστικού Λιμένα

και  τη προσέλκυση σκαφών αναψυχής,  χρηστών των εγκαταστάσεων
αυτού και επισκεπτών, φροντίζει επίσης για την αποδοτική συνεργασία
του λιμένα με εξωτερικούς φορείς παροχής υπηρεσιών χρήσιμων για τις
λειτουργίες του. 

 Διενεργεί έρευνες αγοράς στο τομέα του θαλάσσιου τουρισμού, παρακο-
λουθεί τις βέλτιστες πρακτικές άλλων τουριστικών λιμένων και εισηγείται
στον Διευθυντή του Τουριστικού Λιμένα μέτρα για τη βελτίωση των υπη-
ρεσιών, τη μεγέθυνση των πωλήσεων και την αύξηση των εσόδων αυ-
τού, τα οποία υλοποιεί εφόσον εγκριθούν. 

 Προωθεί τις δημόσιες σχέσεις του Τουριστικού Λιμένα, προβάλλει την ει-
κόνα  αυτού  διεθνώς,  φροντίζει  για  τη  διαφήμισή  του  και  εισηγείται
ανάλογα σχέδια και  προγράμματα διεθνών δράσεων και επαφών στον
Διευθυντή του Τουριστικού Λιμένα και τα οποία υλοποιεί εφόσον εγκρι-
θούν. 

 Σχεδιάζει, οργανώνει, συντονίζει και υλοποιεί πολιτιστικές, αθλητικές και
κοινωνικές εκδηλώσεις και δρώμενα, ως και εκπαιδευτικά σεμινάρια και
συνέδρια, στον χώρο του Τουριστικού Λιμένα, είτε μόνο του είτε σε συ-
νεργασία με αντίστοιχους εξωτερικούς φορείς. 

2.7.5   Στο πλαίσιο της αποστολής σχεδιασμού, προγραμματισμού και ανάπτυξης
του Τουριστικού Λιμένα, το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών επιτελεί και τα
ακόλουθα καθήκοντα:

 Εκπονεί  και  διαχειρίζεται  το  ηλεκτρονικό  πρόγραμμα  εφαρμογών  των
λειτουργιών του Τουριστικού Λιμένα, με το οποίο συντονίζεται, διευκο-
λύνεται η συνεργασία και αριστοποιείται η επικοινωνία μεταξύ των υπη-
ρεσιών του λιμένα.
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 Συλλέγει, επεξεργάζεται και αποτιμά στοιχεία και αποτελέσματα των λει-
τουργιών του Τουριστικού Λιμένα για την επίτευξη των στόχων του και
εισηγείται στο Διευθυντή του Τουριστικού Λιμένα μέτρα και διαδικασίες
για την αποδοτικότερη λειτουργία αυτού 

 Εκπονεί  σχέδια  και  προγράμματα  ανάπτυξης  του  Τουριστικού  Λιμένα,
διερευνά και υλοποιεί τη συμμετοχή του σε προγράμματα εθνικών, ευ-
ρωπαϊκών και άλλων διεθνών οργανισμών, τα οποία εισηγείται στο Διευ-
θυντή του Τουριστικού Λιμένα και εφόσον εγκριθούν εφαρμόζει αυτά. 

 Εκπονεί και εφαρμόζει σχέδια διασφάλισης της ποιότητας και μεριμνά για
την εξασφάλιση σχετικών πιστοποιητικών ποιότητας μέσω των εφαρμο-
ζομένων διαδικασιών αναγνωρισμένων φορέων πιστοποίησης.

 Μεριμνά, από κοινού με τον συνεργαζόμενο Νομικό Σύμβουλο του λι-
μένα, για την έγκαιρη ενημέρωση του Διευθυντή του Τουριστικού Λιμένα
σε θέματα που αφορούν το νομικό και θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας αυ-
τού και τις τυχόν μεταβολές του.

2.8    ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
2.8.1 Η αποστολή της Οργανωτικής Μονάδας Διοικητικής Υποστήριξης είναι η

διεκπεραίωση και ο συντονισμός των εργασιών οικονομικής και διοικητικής
φύσης  του  Τουριστικού  Λιμένα,  όπως:  α)  Οι  εργασίες  Λογιστηρίου  και
Ταμείου, β) η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και γ) η προμήθεια και
διαχείριση των αναγκαίων υλικών και εξωτερικών υπηρεσιών για την ομαλή
λειτουργία του Τουριστικού Λιμένα. 

2.8.2  Επικεφαλής  της  Μονάδας  Διοικητικής  Υποστήριξης  είναι  ο  Οικονομικός
υπεύθυνος του Τουριστικού Λιμένα (Port Treasurer), ο οποίος αναφέρεται
στον Διευθυντή του Τουριστικού Λιμένα και είναι υπεύθυνος για την ομαλή
και αποδοτική λειτουργία της Μονάδας.    

2.8.3 Στο πλαίσιο της αποστολής διεκπεραίωσης των εργασιών του λογιστηρίου
και του ταμείου του Τουριστικού Λιμένα, η Μονάδα Διοικητικής Υποστήριξης
επιτελεί, ιδίως, τα ακόλουθα καθήκοντα:

 Διαμορφώνει και παρακολουθεί την υλοποίηση του ταμειακού προγράμμα-
τος, πραγματοποιεί όλες τις εισπράξεις, πληρώνει όλες τις οφειλές αυτού
και φροντίζει για την τακτοποίηση όλων των οικονομικών υποχρεώσεων και
την ικανοποίηση όλων των οικονομικών δικαιωμάτων του λιμένα.

 Εισηγείται τους ετήσιους και λοιπούς περιοδικούς προϋπολογισμούς του λι-
μένα, τηρεί τα μηνιαία οικονομικά ισοζύγια, συλλέγει, αποτιμά και παρέχει
στον Διευθυντή του Τουριστικού Λιμένα τα στοιχεία για τη κοστολόγηση
των έργων και των υπηρεσιών του. 

 Τηρεί τα προβλεπόμενα από τον νόμο βιβλία, εκδίδει και τηρεί τα στοιχεία
απεικόνισης των οικονομικών πράξεων αυτού, συλλέγει  και  φυλάσσει  τα
στοιχεία απεικόνισης των συναλλασσομένων με τον λιμένα. 

2.8.4 Στο πλαίσιο της αποστολής διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού του
Τουριστικού  Λιμένα,  η  Μονάδα  Διοικητικής  Υποστήριξης  επιτελεί  και  τα
ακόλουθα καθήκοντα:

 Καταρτίζει  τις  ατομικές  συμβάσεις  εργασίας του προσωπικού του λιμένα,
παρακολουθεί  την εφαρμογή τους ως και  τη τήρηση των ατομικών φα-
κέλων και λοιπών στοιχείων του προσωπικού.

 Παρακολουθεί και εφαρμόζει τη νομοθεσία σχετικά με το προσωπικό και τις
εργασιακές σχέσεις.

14

ΑΔΑ: Ψ6Μ1Ω1Ρ-ΦΕΡ



 Διεκπεραιώνει τις υποθέσεις που αφορούν στις σχέσεις εργαζομένων και λι-
μένα.

2.8.5  Στο  πλαίσιο  της  αποστολής  προμήθειας  και  διαχείρισης  των αναγκαίων
υλικών  και  εξωτερικών  υπηρεσιών  για  την  ομαλή  λειτουργία  του
Τουριστικού  Λιμένα,  η  Μονάδα  Διοικητικής  Υποστήριξης  επιτελεί  και  τα
ακόλουθα καθήκοντα:

 Συγκεντρώνει τις παραγγελίες των οργανωτικών μονάδων για εξοπλισμούς,
εξαρτήματα,  υλικά,  λογισμικά και υπηρεσίες  που χρειάζονται  για τις  λει-
τουργίες του Τουριστικού Λιμένα, διαμορφώνει και εισηγείται στον Διευθυ-
ντή αυτού το πρόγραμμα προμηθειών, το οποίο υλοποιεί εφόσον εγκριθεί.

 Διεκπεραιώνει  τις  διαδικασίες  προμήθειας,  σύμφωνα  με  τους  ισχύοντες
νόμους και κανονισμούς, προβαίνει σε έρευνες, διενέργεια διαγωνισμών με
αναλυτικές  τεχνικές  προδιαγραφές,  όπου  αυτό  είναι  εφικτό,  αξιολόγηση
των προσφορών με τεκμηριωμένα οικονομοτεχνικά κριτήρια και όχι μόνον
με οικονομικά, αλλά και προετοιμασία των σχετικών συμβάσεων.

 Ελέγχει  την τήρηση των συμβάσεων προμήθειας που έχει  συνάψει  ο λι-
μένας, την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των προμηθευομένων ειδών
και παραδίδει στη Μονάδα Διοικητικής Υποστήριξης τα στοιχεία για εξόφλη-
ση των αντίστοιχων τιμολογίων.

 Διαχειρίζεται  τους  εξοπλισμούς,  εξαρτήματα,  υλικά  και  λογισμικά  κατά
τρόπο αποτελεσματικό, φυλάσσει αυτά, τηρεί τα βιβλία αποθήκης ως και τα
αρχεία προμηθειών και προμηθευτών και γενικά έχει την ευθύνη της διοικη-
τικής μέριμνας του Τουριστικού Λιμένα.

2.9    ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
2.9.1  Αποστολή  της  Οργανωτικής  Μονάδας  Τεχνικής  Υποστήριξης  είναι  α)  ο

σχεδιασμός, οργάνωση και εκτέλεση έργων υποδομής περαιτέρω ανάπτυξης
του Τουριστικού Λιμένα και β) η τακτική συντήρηση και έγκαιρη επισκευή
των εγκαταστάσεων και υποδομών του Τουριστικού Λιμένα, 

2.9.2  Επικεφαλής  της  Μονάδας  Τεχνικής  Υποστήριξης  είναι  ο  Μηχανικός  του
Τουριστικού Λιμένα (Port Engineer), ο οποίος αναφέρεται στον Διευθυντή
του Τουριστικού Λιμένα και είναι υπεύθυνος για την ομαλή και αποδοτική
λειτουργία της Μονάδας.    

2.9.3  Στο  πλαίσιο  της  αποστολής  σχεδιασμού,  οργάνωσης  και  εκτέλεσης
περαιτέρω έργων υποδομής για την ανάπτυξη του Τουριστικού Λιμένα, η
Μονάδα Τεχνικής Υποστήριξης μεριμνά για την έκδοση των προβλεπόμενων
από τον νόμο πολεοδομικών αδειών και  αδειών εγκατάστασης επιμέρους
υποδομών  δραστηριοτήτων  και  παρακολουθεί  την  πιστή  τήρηση  και
εφαρμογή τους. 

2.9.4 Στο πλαίσιο της αποστολής τακτικής συντήρησης και έγκαιρης επισκευής
των  εγκαταστάσεων  και  υποδομών  του  Τουριστικού  Λιμένα,  η  Μονάδα
Τεχνικής Υποστήριξης επιτελεί, ιδίως, τα ακόλουθα καθήκοντα. 

 Επιβλέπει, συντηρεί και αποκαθιστά τυχόν βλάβες των ηλεκτρολογικών και
μηχανολογικών εγκαταστάσεων και υποδομών της χερσαίας και θαλάσσιας
ζώνης του Τουριστικού Λιμένα.

 Επιβλέπει, συντηρεί και επισκευάζει τις υδραυλικές εγκαταστάσεις και υπο-
δομές της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης του Τουριστικού Λιμένα.

  Επιβλέπει, συντηρεί και αποκαθιστά τυχόν βλάβες των ηλεκτρονικών συ-
στημάτων και εφαρμογών λογισμικού του Τουριστικού Λιμένα.
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 Επιβλέπει, συντηρεί και επισκευάζει τις δομικές εγκαταστάσεις και υποδο-
μές της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης του Τουριστικού Λιμένα, φροντίζει
για την έκδοση των προβλεπόμενων από τον νόμο αδειών και παρακολου-
θεί τη πιστή τήρηση και εφαρμογή τους.

 Οργανώνει και συντονίζει τις εργασίες επισκευής χερσαίων και λιμενικών
εγκαταστάσεων και υποδομών, επιβλέπει  τα τεχνικά συνεργεία που εκτε-
λούν το έργο επισκευής, επιμετρά, παραλαμβάνει και πιστοποιεί αυτό προ-
κειμένου η Μονάδα Διοικητικής Υποστήριξης να προβεί στις προβλεπόμενες
πληρωμές.

2.10  ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ 
         ΛΙΜΕΝΑ

2.10.1   Ο  Διευθυντής  του  Τουριστικού  Λιμένα  οργανώνει  και  κατανέμει  το
κατάλληλο  προσωπικό  αυτού  προκειμένου  να  εξασφαλίζεται  η  ομαλή
λειτουργία  του  λιμένα  καθ'  όλο  το  24ωρο  με  τη  διάθεση  ικανού,
εξειδικευμένου και επαρκούς προσωπικού.

2.10.2 Οι ώρες λειτουργίας των επιμέρους υπηρεσιών του Τουριστικού Λιμένα θα
καθοριστούν ανάλογα με το είδος και την περίοδο με σχετικές αποφάσεις
της Διεύθυνσης του Τουριστικού Λιμένα.  

  Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ως ακολούθως:
 Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη: 07:00 – 17:00
 Ανεφοδιασμός σκαφών με καύσιμα: 

07:00 – 17:00 (Χειμερινή περίοδος), 
07:00 – 22:00 (Θερινή Περίοδος)

 Εμπορική Ζώνη 
o Καταστήματα: 

 08:00 – 19:00 (Χειμερινή περίοδος), 
 08:00 – 22:00 (Θερινή Περίοδος)

o Χώροι Μαζικής εστίασης 
 08:00 – 23:00 (Χειμερινή περίοδος), 
 08:00 – 01:00 π.μ. (Θερινή Περίοδος)

ΑΡΘΡΟ 3
Όροι διάθεσης θέσεων ελλιμενισμού

3.1. Βασική προϋπόθεση για τον ελλιμενισμό σκάφους αναψυχής στο Τουριστικό
Λιμένα  αποτελεί  η  χωρίς  όρους και  επιφυλάξεις  αποδοχή από τον
πλοιοκτήτη  ή  εφοπλιστή  ή  πλοίαρχο  ή  κυβερνήτη  του  παρόντος
Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας του Τουριστικού Λιμένα Ρόδου, των
γενικών και ειδικών αποφάσεων των οργάνων διοίκησης του Τουριστικού
Λιμένα ως και η υπογραφή σύμβασης ελλιμενισμού ή άλλης χρήσης των
λιμενικών εγκαταστάσεων του Τουριστικού Λιμένα. 

3.2  Δυνατότητα  προσόρμισης,  ελλιμενισμού  και  χρήσης  των  λιμενικών
εγκαταστάσεων  του  Τουριστικού  Λιμένα  έχουν  σκάφη  αναψυχής,
ανεξαρτήτως  εγγραφής  τους  σε  ελληνικό  ή  αλλοδαπό  νηολόγιο,  το
συνολικό μήκος των οποίων δεν υπερβαίνει τα εκατόν είκοσι (120) μέτρα
και  το  βύθισμα  τους  τα  πέντε  (5)  μέτρα,  υπό  τον  όρο  ότι  υπάρχουν
διαθέσιμες θέσεις κατάλληλες για σκάφη του συγκεκριμένου ανά περίπτωση
μήκους και βυθίσματος. 

3.3  Δικαίωμα  ελλιμενισμού  και  χρήσης  των  λιμενικών  εγκαταστάσεων  του
Τουριστικού Λιμένα αποκτά κάθε σκάφος αναψυχής εφόσον πληροί τις άνω
προδιαγραφές  μήκους  και  βυθίσματος,  μετά  τη  λήψη σχετικής  άδειας  η
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οποία  περιλαμβάνεται  στη  σύμβαση  ελλιμενισμού,  την  οποία  συνάπτει  ο
πλοιοκτήτης  ή  εφοπλιστής  ή  πλοίαρχος  ή  κυβερνήτης  ή  νόμιμος
εκπρόσωπος αυτών με τον Τουριστικό Λιμένα. 

3.4  Η υποχρέωση παροχής θέσης ελλιμενισμού ή προσόρμισης ή πρόσδεσης στις
λιμενικές εγκαταστάσεις του Τουριστικού Λιμένα εξαντλείται με την παροχή
οποιασδήποτε θέσης κατάλληλης εντός του Τουριστικού Λιμένα. Ο Πύργος
Λειτουργιών  Λιμένα  διατηρεί  το  δικαίωμα  εφόσον  υπάρχει  ανάγκη  ή
απαιτείται  για  την  αποδοτικότερη  διάθεση  των  θέσεων  ελλιμενισμού  να
αλλάζει την αρχικώς ορισθείσα θέση με άλλη. 

3.5  Το δικαίωμα ελλιμενισμού αφορά αποκλειστικά και μόνο το συγκεκριμένο
σκάφος  αναψυχής,  για  το  οποίο  ζητείται  και  έχει  υπογραφεί  σύμβαση
ελλιμενισμού ή χρήσης των λιμενικών εγκαταστάσεων. Ο πελάτης δεν έχει
δικαίωμα να ελλιμενίζει ή να χρησιμοποιεί στην ίδια θέση περισσότερα του
ενός  σκάφη,  των οποίων  έχει  τη  πλοιοκτησία  ή  εφοπλισμό.  Επίσης  δεν
επιτρέπεται στους πελάτες του Τουριστικού Λιμένα να διαθέτουν τις θέσεις
ελλιμενισμού ή πρόσδεσης ή χρήσης λιμενικών εγκαταστάσεων σε τρίτους,
έστω  και  για  προσωρινή  χρήση,  όπως  και  η  μεταξύ  των  πελατών
αντικατάσταση  των  θέσεων  ελλιμενισμού  των  σκαφών  τους  μέσα  στον
Τουριστικό Λιμένα. 

3.7 Τα ελλιμενιζόμενα σκάφη πρέπει  να είναι  εφοδιασμένα με τα απαραίτητα
διαπιστωτικά έγγραφα που προβλέπονται από την νομοθεσία του κράτους,
του οποίου τη σημαία φέρουν. Δεν επιτρέπεται η είσοδος στον Τουριστικό
Λιμένα σκαφών αναψυχής, τα οποία δεν είναι εφοδιασμένα με πιστοποιητικά
αξιοπλοΐας,  είναι  μερικώς  ή  ολικώς  ανασφάλιστα  και  δεν  πληρούν  την
οργανική σύνθεση πληρώματος που προβλέπουν τα έγγραφα αυτά. Επίσης
δεν επιτρέπεται η είσοδος στον Τουριστικό Λιμένα σκαφών, τα οποία δεν
είναι  αξιόπλοα  ή  παρουσιάζουν  πρόβλημα,  το  οποίο  μπορεί  να  θέσει  σε
κίνδυνο ανθρώπους, άλλα σκάφη και τις εγκαταστάσεις του Λιμένα.

 3.8 Τα ελλιμενιζόμενα σκάφη πρέπει να είναι ασφαλισμένα, ο δε πλοιοκτήτης ή
εφοπλιστής  ή  πλοίαρχος  ή  κυβερνήτης  οφείλει  να  επιδείξει  ισχύον
ασφαλιστήριο  συμβόλαιο  από  νόμιμη  και  αναγνωρισμένη  ασφαλιστική
εταιρία, το οποίο να καλύπτει τους ασφαλιστικούς κινδύνους: α) αστικής
ευθύνης  για  θάνατο  ή  σωματική  βλάβη  επιβαινόντων  και  τρίτων  από
πρόσκρουση,  σύγκρουση,  ναυάγιο ή άλλη αιτία,  β)  αστικής ευθύνης  για
υλικές  ζημίες  επιβαινόντων  και  τρίτων  από  πρόσκρουση,  σύγκρουση,
ναυάγιο ή άλλη αιτία και γ) πρόκλησης θαλάσσιας ρύπανσης, τουλάχιστον
μέχρι του ύψους που προβλέπει ο ν. 2743/1999, όπως ισχύει. 

3.9.  Τα  χαρακτηριστικά  και  η  σημαία  νηολόγησης  των  σκαφών,  τα  στοιχεία
πλοιοκτησίας ή εφοπλισμού ή ναυλώσεως, η ναυτασφάλιση και το αξιόπλοο
αυτών,  οι  άδειες  παραμονής  και  κυκλοφορίας  των  ιδιωτικών  σκαφών
αναψυχής, ως και οι καταστάσεις των επιβαινόντων, αποδεικνύονται από τα
ισχύοντα πρωτότυπα ναυτιλιακά έγγραφα του σκάφους, τα οποία ο πελάτης
υποχρεούται να επιδεικνύει κατά την άφιξη του σκάφους στον Τουριστικό
Λιμένα  ή  σε  κάθε  ζήτηση  ως  και  να  τα  καταθέτει,  αποδεχόμενος  να
εκδοθούν αντίγραφα αυτών στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών Λιμένα.

3.10. Το  Κέντρο  Εξυπηρέτησης  Πελατών  Λιμένα  διατηρεί  το  δικαίωμα  να
αρνηθεί τον ελλιμενισμό καθώς και να διακόψει τον ελλιμενισμό σκάφους,
ιδίως  εφόσον  το  συγκεκριμένο  σκάφος  δεν  είναι  αξιόπλοο,  δεν  είναι
μηχανοκίνητο ή,  εφόσον πρόκειται  για  ιστιοφόρο,  δε  διαθέτει  βοηθητικό
κινητήρα  πρόωσης,  είναι  ανασφάλιστο,  δεν  διαθέτει  πλήρη  και  σε  ισχύ
πιστοποιητικά  της  σημαίας  νηολόγησης  αυτού,  καθώς  και  σε  κάθε  άλλη
περίπτωση, που προβλέπεται στον Γενικό και Ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας
του Λιμένα, στη σύμβαση ελλιμενισμού και σε κάθε άλλη γενική ή ειδική
διάταξη νόμου.
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3.11. Ο Τουριστικός Λιμένας Ρόδου διαθέτει χώρο για ελλιμενισμό και πρόσδεση
σκαφών αναψυχής στους προβλήτες και τα κρηπιδώματα αυτού σε θέσεις
που  προβλέπονται  κατά  κατηγορία  σκάφους  και  μήκους  αυτών  στον
παρακάτω πίνακα:

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΣΚΑΦΩΝ Α’ ΦΑΣΗΣ

ΜΗΚΟΣ
ΣΚΑ-
ΦΟΥΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ
ΠΛΕΥΡΙΣΗ ΑΡΙΘ-

ΜΟΣ
ΣΚΑΦΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΚΑΦΩΝ %Πλάτος

Β1 (m)
Μήκος
L1 (m)

10−12 4.30 12.00 168 44%

12−15 4.70−4.9
0

15.00 63 17%

15−20 5.45 17.50−20.0
0

50 13%

20−25 6.00 25.00 54 14%
25−30 7.00 27.50 46 12%

ΣΥΝΟΛΟ 381 100%

Ο Πύργος Λειτουργιών  Λιμένα δύναται  να αυξομειώνει,  κατά περίπτωση,
των αριθμό ελλιμενιζομένων σκαφών αναψυχής με ανάλογη ανακατανομή
των θέσεων ανά κατηγορία και μήκους σκάφους, προκειμένου να καλύψει
τις  εκάστοτε  ανάγκες  ελλιμενισμού  σκαφών  ενδεικτικά  ώς  οι  κάτωθι
πίνακες.

Τύπος
σκαφών

Μήκος
(m)

Διαστάσεις
χώρου

πρυμνοδετήσεω
ς

Αριθμός σκαφών

Ι 4 - 6 6 x 3 139
ΙΙ 6 - 8 9 x 4 206
ΙΙ 9 - 11 12 x 5 134
ΙV 12 - 15 18 x 6 71
V 18 - 25 24 x 8 17

567

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΣΚΑΦΩΝ

ΜΗΚΟΣ
ΣΚΑΦΟΥΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ
ΠΛΕΥΡΙΣΗ ΑΡΙΘΜΟ

Σ
ΣΚΑΦΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ   
ΣΚΑΦΩΝΠΛΑΤΟΣ  

Β1(Μ)
ΜΗΚΟΣ          L1(Μ)

10-12 4.30 12.00 168 39%
12-15 4.70-4.90 15.00 63 15%
13-17 3.80 13.00-17.00 104 23%
15-20 5.45 17.50 - 20.00 50 11%
20-30 6.00 27.50 56 12%

ΣΥΝΟΛΟ 441 100%

ΑΡΘΡΟ 4
Διαδικασία κατάπλου και απόπλου σκαφών
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4.1. Οι πλοιοκτήτες ή εφοπλιστές ή πλοίαρχοι ή κυβερνήτες σκαφών αναψυχής
που  καταπλέουν  στη  θαλάσσια  ζώνη  του  Τουριστικού  Λιμένα  Ρόδου,
οφείλουν, πριν τον κατάπλου, να ενημερώνουν, με κάθε πρόσφορο μέσο,
το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών Λιμένα για τον ακριβή χρόνο κατάπλου
και παραμονής στο Λιμένα καθώς και να γνωστοποιούν τα χαρακτηριστικά
στοιχεία του σκάφους για την αναγνώριση αυτού από το προσωπικό του
Λιμένα.  Επίσης  να  ενημερώνουν  για  την  παράδοση  αποβλήτων  και
σεντινόνερων και ανεφοδιασμού του σκάφους με καύσιμα.

4.2. Πριν την προσέγγιση στη θαλάσσια ζώνη του Τουριστικού Λιμένα Ρόδου τα
σκάφη  αναψυχής  πρέπει  να  επικοινωνούν  με  το  Κέντρο  Εξυπηρέτησης
Πελατών  Λιμένα  στο  VHF  και  στνο  προκαθορισμένο  δίαυλο  και  να
αναμένουν οδηγίες για την άδεια εισόδου στα αγκυροβόλια - θέσεις  του
Τουριστικού Λιμένα.

4.3   Με την άδεια εισόδου, τα σκάφη αναψυχής εισέρχονται στη θαλάσσια ζώνη
του Τουριστικού Λιμένα υπό την επίβλεψη του Πύργου Λειτουργιών Λιμένα,
ο  οποίος  κατευθύνει  αυτά,  στη  θέση  παραλαβής  αποβλήτων  ή  /  και
σεντινόνερων, ανεφοδιασμού καυσίμων και στη συνέχεια στη προβλεφθείσα
θέση ελλιμενισμού ή πρόσδεσης, είτε με τη βοήθεια της λέμβου υπηρεσίας,
είτε  δίδοντας  οδηγίες  στον  πλοίαρχο  ή  κυβερνήτη  του  εισερχόμενου
σκάφους. Η παρουσία της λέμβου υπηρεσίας και οι υποδείξεις του Πύργου
Λειτουργιών Λιμένα δεν απαλλάσσουν τους πλοιάρχους ή κυβερνήτες των
σκαφών από την ευθύνη τους, τόσο για τους χειρισμούς του σκάφους τους
εντός του Λιμένα, όσο και για την πρόσδεσή τους στο μόνιμο αγκυροβόλιο ή
τον χειρισμό των πρυμνήσιων.

4.4   Οι πλοίαρχοι ή κυβερνήτες των σκαφών αναψυχής κατά την είσοδο και
έξοδό τους από την θαλάσσια ζώνη του Τουριστικού Λιμένα ως και κατά τον
διάπλου ή τη μετακίνηση τους εντός του Λιμένα οφείλουν:
 Να πλέουν ήρεμα και κατά το μέτρο που οι καιρικές συνθήκες και οι

δυνατότητες χειρισμού του σκάφους επιτρέπουν.
 Να μην υπερβαίνουν την ταχύτητα των πέντε (5) κόμβων την ώρα.
 Να πλέουν  χωρίς  να  δημιουργούν  απόνερα  που  ενοχλούν  τα  άλλα

σκάφη του Τουριστικού Λιμένα.
 Να τηρούν πιστά τις διατάξεις του Διεθνούς Κανονισμού αποφυγής συ-

γκρούσεων στη θάλασσα και τους ισχύοντες κανόνες για ασφαλή ναυ-
σιπλοΐα.

 Να μην επιδίδονται σε αγώνες με άλλα σκάφη.
 Να μην παρεμποδίζουν τους δίαυλους πλεύσης και κυκλοφορίας των

σκαφών προς ή από τα αγκυροβολιά τους και να μην προσπερνούν
άλλα σκάφη μέσα στο δίαυλο εισόδου του Τουριστικού Λιμένα.

 Να μην πλέουν κάθετα προς τον νοητό άξονα της εισόδου του Τουρι-
στικού Λιμένα ή και τους διαύλους προσέγγισης προς τον Λιμένα κα-
θώς επίσης να μην αγκυροβολούν ή παραμένουν στην είσοδο του Λι-
μένα.

 Να ακολουθούν τις οδηγίες του Πύργου Λειτουργιών Λιμένα για την
ασφαλή αγκυροβόληση.

4.5  Οι χώροι ελλιμενισμού διατίθενται κατά τη διακριτική ευχέρεια του Πύργου
Λειτουργιών Λιμένα, ο οποίος υποδεικνύει τη θέση ελλιμενισμού για κάθε
σκάφος που εισέρχεται στον Λιμένα, ανάλογα με τις διαστάσεις και τον τύπο
του,  την  οποία  μπορεί  να  αλλάξει  αν  απαιτείται  από  τις  ανάγκες  του
Τουριστικού  Λιμένα.  Δεν  επιτρέπεται  η  κατάληψη  οποιασδήποτε  θέσεως
εκτός εκείνης που ορίζει ο Πύργος Λειτουργιών Λιμένα, στις υποδείξεις του
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οποίου  οφείλει  να  συμμορφώνεται  ο  πλοίαρχος  ή  ο  κυβερνήτης  του
σκάφους.  

4.6  Απαγορεύεται η πόντιση αγκυρών, εκτός μόνο από εξαιρετικές περιπτώσεις
και  μόνον  κατόπιν  υποδείξεως  του  Πύργου  Λειτουργιών  Λιμένα.
Απαγορεύεται  επίσης  η  κατά  βούληση  αγκυροβολία,  πρυμνοδέτηση,
πλαγιοδέτηση  παντός  σκάφους,  η  οποία  πρέπει  πάντοτε  να  ενεργείται
σύμφωνα με τις οδηγίες του Πύργου Λειτουργιών Λιμένα και με ευθύνη του
πλοιάρχου ή κυβερνήτη του σκάφους αναψυχής.

4.7   Αμέσως  μετά  τον  κατάπλου,  οι  πλοίαρχοι  ή  κυβερνήτες  των  σκαφών
αναψυχής συνεργάζονται με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών Λιμένα και
οφείλουν:
 Να συμπληρώνουν απαραιτήτως τα έντυπα που τους παραδίδονται. 
 Να ενημερώνουν για το πρόγραμμα του σκάφους τους.
 Να επιδεικνύουν τα πρωτότυπα ναυτιλιακά έγγραφα του σκάφους και

να  καταθέτουν αντίγραφα αυτών, όπως των εγγράφων εθνικότητας,
πιστοποιητικών αξιοπλοΐας, ασφαλιστηρίων συμβολαίων, αδειών, κατα-
στάσεων  επιβαινόντων,  πιστοποιητικών  καταμέτρησης,   καθώς  και
κάθε άλλο έγγραφο για τη νομιμοποίηση της πλοιοκτησίας ή του εφο-
πλισμού  ή  του  νομίμου  εκπροσώπου  αυτών.  Σε  περίπτωση  λήξεως
κάποιου  πιστοποιητικού,  θα  πρέπει  να  ενημερώνεται  για  τούτο  το
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών του Τουριστικού Λιμένα. 

 Να ενημερώνουν για τυχόν βλάβες, προβλήματα και ζημιές που έχει το
σκάφος αναψυχής, ως και για τυχόν ανάγκες παράδοσης αποβλήτων.

4.8    Οι διατυπώσεις που ισχύουν για την κίνηση των σκαφών αναψυχής σε
όλους τους λιμένες και  σταθμούς εξυπηρέτησης αυτών ανά την Ελλάδα,
ισχύουν και για τον Τουριστικό Λιμένα Ρόδου, όπως οι άδειες απόπλου, οι
καταστάσεις πληρώματος και η θεώρηση των ναυτιλιακών εγγράφων. 

ΑΡΘΡΟ 5
Παραμονή των σκαφών στις εγκαταστάσεις του Τουριστικού Λιμένα

5.1   Για  την  παραμονή  σκάφους  αναψυχής  στο  Τουριστικό  Λιμένα  Ρόδου
απαιτείται  η  έγκριση  του  Κέντρου  Εξυπηρέτησης  Πελατών  Λιμένα,  η
υπογραφή σύμβασης ελλιμενισμού ή χρήσης των λιμενικών εγκαταστάσεων
αυτού ως και η καταβολή του ανάλογου δικαιώματος. 

5.2    Ο πελάτης  μακράς  διαρκείας  (όπως  καθορίζεται  στο  ισχύον  τιμολόγιο)
οφείλει  να ειδοποιεί εγγράφως το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών Λιμένα
για  την  πρόθεση  του  να  παραμείνει  ή  όχι  το  σκάφος  αυτού  στις
εγκαταστάσεις του Λιμένα, τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη
λήξη  του  συμβατικού  χρόνου  ελλιμενισμού  του.  Σε  περίπτωση  που  ο
πελάτης  δεν  προβεί  στην  ειδοποίηση  αυτή  το  Κέντρο  Εξυπηρέτησης
Πελατών  Λιμένα  δικαιούται  μονομερώς  να  ανανεώσει  τη  σύμβαση
ελλιμενισμού  για διάστημα μέχρι ίσης διάρκειας αυτού που έληξε  με
βάση το εκάστοτε ισχύον τιμολόγιο ελλιμενισμού εφόσον υπάρχει διαθέσιμη
θέση  ελλιμενισμού,  σε  διαφορετική  περίπτωση  θα  δικαιούται  να  τον
απομακρύνει από τις εγκαταστάσεις της Μαρίνας.
Ο  πελάτης  μικρής  διαρκείας  (όπως  καθορίζεται  στο  ισχύον  τιμολόγιο)
οφείλει  να ειδοποιεί εγγράφως το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών Λιμένα
για  την  πρόθεση  του  να  παραμείνει  ή  όχι  το  σκάφος  αυτού  στις
εγκαταστάσεις του Λιμένα, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη λήξη
του συμβατικού χρόνου ελλιμενισμού του. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν
προβεί  στην  ειδοποίηση  αυτή  το  Κέντρο  Εξυπηρέτησης  Πελατών  Λιμένα
δικαιούται  μονομερώς  να  ανανεώσει  τη  σύμβαση  ελλιμενισμού  για
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διάστημα μέχρι ίσης διάρκειας αυτού που έληξε  με βάση το εκάστοτε
ισχύον  τιμολόγιο  ελλιμενισμού  εφόσον  υπάρχει  διαθέσιμη  θέση
ελλιμενισμού, σε διαφορετική περίπτωση θα δικαιούται να τον απομακρύνει
από τις εγκαταστάσεις της Μαρίνας.

5.3  Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών Λιμένα διατηρεί το δικαίωμα να θεωρήσει
ως λήξασα τη σύμβαση ελλιμενισμού με τη πάροδο του χρόνου διάρκειας
αυτής ως και να απορρίψει σχετικό αίτημα του πελάτη για παράταση του
χρόνου ελλιμενισμού και παραμονής του σκάφους στον Τουριστικό Λιμένα
αν τούτο επιβάλλουν ιδιαίτερες περιστάσεις ή οι ανειλημμένες υποχρεώσεις
του  Τουριστικού  Λιμένα.  Στη  περίπτωση  αυτή  τυχόν  παραμονή  του
σκάφους,  μετά  τη  λήξη  της  σύμβασης  ελλιμενισμού  κατ’  ουδένα  τρόπο
δύναται να θεμελιώσει παράταση του δικαιώματος ελλιμενισμού. 

 5.4  Πριν την πάροδο του χρόνου διάρκειας της σύμβασης ελλιμενισμού αυτή
μπορεί  να  λυθεί  με  έγγραφη  καταγγελία  από  μέρους  του  Κέντρου
Εξυπηρέτησης Πελατών Λιμένα σε περίπτωση παράβασης από τον πελάτη
οποιουδήποτε  όρου  αυτής  ως  και  των  διατάξεων  του  παρόντος  Ειδικού
Κανονισμού ή του Γενικού Κανονισμού Λειτουργίας Τουριστικών Λιμένων. Η
καταγγελία κοινοποιείται, εφόσον απαιτείται, και προς την οικεία Λιμενική
Αρχή για να λάβει γνώση και να επιβάλει τυχόν προβλεπόμενες από τον
νόμο κυρώσεις.

5.5 Σε περίπτωση προσωρινής απουσίας, προ του οριστικού απόπλου, σκάφους
που ελλιμενίζεται στον Τουριστικό Λιμένα Ρόδου, πρέπει να ενημερώνεται
το  Κέντρο  Εξυπηρέτησης  Πελατών  Λιμένα  επτά  (7)  ημέρες  προ  του
απόπλου,  για  τη  διάρκεια  απουσίας  του  σκάφους  και  για  την
προγραμματισθείσα  ημερομηνία  κατάπλου  του,  άλλως  θεωρείται  ότι  το
σκάφος αναχωρεί οριστικά. Σε κάθε περίπτωση απουσίας σκάφους από τη
θέση  ελλιμενισμού  του,  ο  Πύργος  Λειτουργιών  Λιμένα  δικαιούται  να
ελλιμενίσει  στη  θέση  αυτή  άλλο  διερχόμενο  σκάφος,  κατά  βούληση,  το
οποίο  όμως  υποχρεούται  να  αποχωρήσει  από  τη  θέση  αυτή  μέχρι  την
επιστροφή του σκάφους που είναι σε ισχύ η σύμβαση ελλιμενισμού του. 

5.6 Σε περίπτωση οριστικής αναχώρησης σκάφους από τον Τουριστικό Λιμένα
Ρόδου,  πρέπει  να  ενημερώνεται  εγκαίρως  το  Κέντρο  Εξυπηρέτησης
Πελατών Λιμένα με δήλωση του πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή ή πλοιάρχου ή
κυβερνήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτών για την ημερομηνία απόπλου,
να  αποσυνδέονται  οι  ηλεκτρικές,  υδραυλικές  και  ηλεκτρονικές  παροχές
αποκλειστικώς από το κατάλληλο προσωπικό του λιμένα και να εξοφλούνται
όλες  οι  οικονομικές  υποχρεώσεις  του  σκάφους  έναντι  του  Τουριστικού
Λιμένα. 

5.7 Το πλήρωμα των σκαφών και οι επιβάτες αυτού, ως και οι επισκεπτόμενοι
αυτό πρέπει να δηλώνονται από τον πλοίαρχο ή κυβερνήτη του σκάφους
στο  Κέντρο  Εξυπηρέτησης  Πελατών  Λιμένα,  οφείλουν  δε  να
συμμορφώνονται  προς  τους  κανονισμούς  του  Τουριστικού  Λιμένα,  τις
γενικές  και  ειδικές  οδηγίες  ως  και  τις  υποδείξεις  των  οργάνων  και  του
προσωπικού του Τουριστικού Λιμένα. 

5.8 Σε περίπτωση που ο πλοίαρχος ή κυβερνήτης του σκάφους, απουσιάσει για
χρονικό  διάστημα  πέραν  των  είκοσι  τεσσάρων  (24)  ωρών,  οφείλει  να
δηλώσει  τούτο στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών Λιμένα καθώς και να
ορίσει πρόσωπο που κατοικεί μόνιμα στη Ρόδο ως υπεύθυνο αντιπρόσωπο
και αντίκλητο αυτού. 

5.9 Όλα τα σκάφη κατά τη διάρκεια παραμονής τους στον Τουριστικό Λιμένα
Ρόδου, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με όλα τα απαραίτητα εφόλκια και τα
μέσα πυρόσβεσης, τους απαραίτητους φανούς ασφαλείας που απαιτούνται
από  τους  διεθνείς  κανονισμούς  για  τα  αγκυροβόλια  και  κάθε  άλλο
προβλεπόμενο  από  τους  οικείους  κανονισμούς  και  διατάξεις  όργανο  και
μέσον.
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5.10 Δεν επιτρέπεται η πρόκληση θορύβων που μπορούν να διαταράξουν την
ησυχία των χρησιμοποιούντων τον Τουριστικό Λιμένα Ρόδου. Οι εργασίες
καθημερινής  καθαριότητος  και  συντηρήσεως  σκαφών  καθώς  και
μικροεπισκευών εντός των σκαφών, επιτρέπονται μόνον μεταξύ των ωρών
08.00-13.00 και 18.00-20.00 καθημερινά.

5.11 Απαγορεύεται η άσκοπη χρήση των κινητήρων και ηλεκτρομηχανών κατά
τη διάρκεια παραμονής των σκαφών στον Τουριστικό Λιμένα. Η φόρτιση
των συσσωρευτών των σκαφών με τη θέση σε λειτουργία των μηχανών
τους  επιτρέπεται  μεταξύ  των  ωρών  09.00-11.00  και  18.00-20.00
καθημερινά.

5.12 Απαγορεύεται  η  εκπομπή  και  μετάδοση  ραδιοτηλεφωνικών  και
ραδιοτηλεγραφικών σημάτων και η χρήση του ραντάρ από τα ελλιμενισμένα
σκάφη.

5.13 Απαγορεύεται από τους πελάτες, επισκέπτες και το προσωπικό των σκαφών
η χρήση, αποθήκευση και η έκθεση εντός των χώρων του λιμένα ειδών,
περιεχομένων,  ουσιών  και  υλικών  επικίνδυνων  και  εύφλεκτων  ή
οποιωνδήποτε άλλων απαιτείται ειδική μεταχείριση.

5.14 Απαγορεύεται  η  χρήση  ακατάλληλων  ή  αυτοσχέδιων  βυσμάτων,
συνδέσμων,  ρευματοληπτών,  ρευματοδοτών,  μετατροπέων,  καλυμμάτων,
ταπών για τη σύνδεση του σκάφους με την Μονάδα Παροχών (Bollards)
(ρεύμα,  νερό,  τηλεπικοινωνίες,  CATV,  οπτικές  ίνες  κλπ).  Επίσης
απαγορεύεται η εναπόθεση ή η στήριξη αντικειμένων πάνω στις Μονάδες
Παροχών (Bollards). 
Η  σύνδεση  του  σκάφους  και  η  αντιμετώπιση  οποιουδήποτε  ζητήματος
γίνεται αποκλειστικά  από το αρμόδιο προσωπικό του Τουριστικού Λιμένα. 

5.15  Απαγορεύεται  η  παρασκευή  τροφής  με  οποιοδήποτε  μέσο  (υγραέριο,
κάρβουνα,  ηλεκτρική  ψηστιέρα κλπ.)  σε  οποιοδήποτε  ανοικτό  χώρο του
Τουριστικού  Λιμένα.  Επίσης  απαγορεύεται  η  λειτουργία  ψησταριάς  στα
σκάφη.

ΑΡΘΡΟ 6
Παρεχόμενες Υπηρεσίες και Εξυπηρετήσεις

6.1.1   Ο  Τουριστικός  Λιμένας  Ρόδου  διαθέτει  όλες  τις  υπηρεσίες  τεχνικής
υποστήριξης, εφοδιασμού, ανέλκυσης-καθέλκυσης, επισκευής σκαφών, ως
και  υπηρεσίες  εξυπηρέτησης,  ψυχαγωγίας,  ενημέρωσης  των  επισκεπτών
του Λιμένα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες:

 Ελλιμενισμός σκαφών.
 Μόνιμα αγκυροβόλια (ρεμέτζα).
 Παροχή νερού σε κάθε θέση ελλιμενισμού.
 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (230VAC και 380VAC) σε κάθε θέση

ελλιμενισμού.
 Υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου.
 Δυνατότητα επικοινωνίας VHF.
 Σύνδεση στο διαδίκτυο.
 Δυνατότητα παράδοσης και παραλαβής ταχυδρομείου.
 Υπηρεσία φύλαξης αποσκευών.
 Πλυντήρια.
 Χώροι αποθήκευσης.
 Χώροι στάθμευσης οχημάτων.
 Φόρτιση συσσωρευτών 12 VDC και 24 VDC.
 Εφοδιασμός  με  καύσιμα  σε  προκαθορισμένη  θέση  όπου  τα  μέτρα

ασφαλείας είναι αυξημένα.
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 Συγκέντρωση και αποκομιδή απορριμμάτων.
 Δυνατότητα παραλαβής από τα σκάφη ελαιωδών και βιολογικών κα-

ταλοίπων σε προκαθορισμένη θέση.
 Ιατρείο και δυνατότητα παροχής πρώτων βοηθειών.
 Κοινόχρηστοι  χώροι  υγιεινής  (WC  και  ντους)  σε  εικοσιτετράωρη

βάση.
 Ανελκύσεις - καθελκύσεις σκαφών.
 Επισκευές - συντηρήσεις σκαφών.
 Αντιρρυπαντικός εξοπλισμός.
 Δίκτυο πυρόσβεσης.
 Παροχή σωστικών μέσων.

6.1.2  Το  Κέντρο  Εξυπηρέτησης  Πελατών  Λιμένα  ενημερώνει  με  οποιοδήποτε
πρόσφορο τρόπο τους πελάτες αυτού αναλυτικά για όλες τις παρεχόμενες
υπηρεσίες παραθέτοντας με σαφήνεια τις τιμές παροχής αυτών. Στα σχετικά
ενημερωτικά  φυλλάδια  παρατίθεται  πίνακας  που  αναφέρει  ποιες  από  τις
υπηρεσίες  παρέχονται  με  ευθύνη  του  Τουριστικού  Λιμένα  και  ποιες  με
ευθύνη  τρίτων  φορέων.  Οι  συνεργαζόμενοι  τρίτοι  φορείς  παροχής
υπηρεσιών,  είτε  η  έδρα  βρίσκεται  εντός  είτε  εκτός  των  ορίων  του
Τουριστικού Λιμένα Ρόδου,  πρέπει  να  έχουν ειδικό  σήμα από το Κέντρο
Εξυπηρέτησης  Πελατών  Λιμένα.  Χωρίς  αυτό  καμία  επιχείρηση  ή
επαγγελματίας δεν έχει  το δικαίωμα εισόδου και δραστηριοποίησης εντός
των ορίων του Τουριστικού Λιμένα Ρόδου.  Ομοίως απαγορεύεται  ρητά η
διανομή  διαφημιστικών  φυλλαδίων  καθώς  και  η  με  οποιονδήποτε  άλλο
τρόπο όχληση των συνεργαζόμενων επαγγελματιών, των πελατών ή των
επισκεπτών  του  λιμένα  με  σκοπό  την  προσφορά  σ’  αυτούς  ειδών  ή
υπηρεσιών.

6.1.3 Ο ελλιμενισμός, η μίσθωση χώρου, εγκαταστάσεων, υποδομών και κτιρίων
ξηράς,  του  άμεσου  εναερίου  χώρου  και  η  χρήση  υπηρεσιών  του
Τουριστικού Λιμένα Ρόδου, προϋποθέτει την πλήρη γνώση όλων των όρων
του παρόντος Κανονισμού και των άλλων κανονισμών της επιχείρησης και
των γενικών και ειδικών οδηγιών της Διεύθυνσης. Ομοίως προϋποθέτει την
ανεπιφύλακτη  αποδοχή  των  προαναφερόμενων  κανονισμών  από  τους
πλοιοκτήτες, εφοπλιστές και επιβαίνοντες των σκαφών που ελλιμενίζονται
στον Λιμένα, ως και από τους επισκεπτόμενους τα σκάφη αυτά, οι οποίοι
υποχρεούνται στην τήρηση αυτών, ευθυνόμενοι πλήρως και αλληλεγγύως
έναντι του Τουριστικού Λιμένα Ρόδου και κάθε τρίτου για την περίπτωση
παράβασης οποιουδήποτε σχετικού όρου ή κείμενης διάταξης νόμου.

6.1.4   Οι  χρησιμοποιούντες  τους  χώρους  του  Τουριστικού  Λιμένα  Ρόδου,
θαλάσσιους  και  χερσαίους,  υπόκεινται  στους  ελέγχους  που  προβλέπει  η
εκάστοτε  ισχύουσα  ελληνική  νομοθεσία,  όπως  επίσης  και  στους
κανονισμούς  που  εκδίδει  η  Διεύθυνση  του  Τουριστικού  Λιμένα  και
υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται.

6.1.5 Οι χρήστες των εγκαταστάσεων του Τουριστικού Λιμένα Ρόδου οφείλουν
να κάνουν καλή χρήση αυτών, σύμφωνα πάντοτε με τις  οδηγίες και  τις
υποδείξεις των οργάνων και του προσωπικού του Τουριστικού Λιμένα, προς
τις οποίες οφείλουν να συμμορφώνονται και να μη προξενούν φθορές ή
ζημίες.  Σε  κάθε  περίπτωση  χειροτέρευσης  ή  καταστροφής  των
εγκαταστάσεων του Τουριστικού Λιμένα από οποιονδήποτε, συνεργαζόμενο
επαγγελματία,  πελάτη  ή  επισκέπτη,  ο  Τουριστικός  Λιμένας  δύναται  να
αξιώσει την ανόρθωση κάθε ζημίας και κάθε ηθικής βλάβης που υπέστη από
τον ζημιώσαντα.  

6.2  Ο Τουριστικός Λιμένας Ρόδου διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους, οι οποίοι
διατίθενται προς εκμίσθωση έναντι  μισθώματος και των οποίων η χρήση
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γίνεται μετά από συνεννόηση με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών Λιμένα.
Γίνονται δεκτά προς αποθήκευση μόνο αντικείμενα που δεν αλλοιώνονται,
συσκευασμένα κατάλληλα, μη εύφλεκτα και γενικότερα υλικά που δεν είναι
επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια.

6.3 Ο  Τουριστικός  Λιμένας  διαθέτει  χώρους  εναπόθεσης  σκαφών  στη  ξηρά
(επισκευαστική βάση) για διαχείμαση, όπου παρέχονται υπηρεσίες τεχνικής
υποστήριξης, επισκευές και συντηρήσεις των σκαφών και του εξοπλισμού
τους (συνήθως μικρής κλίμακας) καθώς επίσης και τα απαραίτητα μέσα για
ανέλκυση και καθέλκυση των σκαφών. Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών
Λιμένα  ενημερώνει  του  πελάτες  του  Τουριστικού  Λιμένα  για  τα  τεχνικά
χαρακτηριστικά  των  μηχανημάτων,  εγκαταστάσεων  και  εξοπλισμών  της
επισκευαστικής βάσης. 

6.3.1 Η εναπόθεση των σκαφών στη ξηρά  ως και η ανέλκυση - καθέλκυση
σκαφών, ο καθαρισμός των υφάλων τους με υδροβολή ή άλλους τρόπους,
στη  θαλάσσια  ή  χερσαία  ζώνη  του  λιμένα,  καθώς  και  η  χρήση  των
κεκλιμένων  επιπέδων  ή  υποδοχών  (ράμπας),  επιτρέπεται  μόνο  στους
καθορισμένους για τις εργασίες αυτές χώρους μετά από έγγραφη άδεια του
Κέντρου  Εξυπηρέτησης  Πελατών  λιμένα,  το  οποίο  υποδεικνύει  τη
συγκεκριμένη  θέση.  Η  εκτέλεση  των  εργασιών  ανέλκυσης,  εναπόθεσης,
στήριξης και καθέλκυσης του σκάφους γίνεται με την επίβλεψη του Πύργου
Λειτουργιών Λιμένα και με εξουσιοδοτημένο από αυτόν προσωπικό.  

6.3.2  Για να πραγματοποιηθεί ανέλκυση ή καθέλκυση σκάφους απαιτείται:
α.   Κατάθεση στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών Λιμένα αίτησης από τον

πελάτη,  στην  οποία  να  αναφέρεται  κάθε  τεχνική  ή  κατασκευαστική
ιδιαιτερότητα  του  σκάφους  αναγκαία  για  την  ανέλκυση-καθέλκυση
αυτού  και  να  δηλώνεται  ότι  έλαβε  γνώση  των  τεχνικών
χαρακτηριστικών των μηχανημάτων,  εγκαταστάσεων και  εξοπλισμών
της επισκευαστικής βάσης, τα οποία θεωρεί κατάλληλα για την ασφαλή
προσέγγιση,  ανέλκυση,  μεταφορά,  στήριξη  και  καθέλκυση  του
σκάφους του.

β.    Έγκριση  της  ανέλκυσης  και  παραμονής  του  σκάφους  στην
επισκευαστική βάση από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών Λιμένα, το
οποίο  λαμβάνει  υπόψη  του  τις  υπάρχουσες  προτεραιότητες,  τις
λειτουργικές ανάγκες και το προγραμματισμό του Τουριστικού Λιμένα. 

γ.     Εξόφληση των τελών ανέλκυσης και παραμονής του σκάφους στη
ξηρά.
δ.     Ύπαρξη ασφαλιστηρίου συμβολαίου σε ισχύ. 
ε.     Έκδοση άδειας ανέλκυσης από τη Λιμενική Αρχή.
στ.    Ανεπιφύλακτη  και  χωρίς  όρους  αποδοχή  από  τον  πελάτη  των

διατάξεων του Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας του Τουριστικού Λιμένα
Ρόδου και του Γενικού Κανονισμού Λειτουργίας Τουριστικών Λιμένων,
καθώς και των γενικών και ειδικών οδηγιών που εκδίδονται από τη
Διεύθυνση του Τουριστικού Λιμένα.

6.3.3   Για την ανέλκυση του σκάφους του ο πελάτης υποχρεούται:
α.   Να μετακινήσει το σκάφος στη νηοδόχο για την ανέλκυση και να το

απομακρύνει μετά την καθέλκυση.
β.    Να διασφαλίσει μέχρι τη στιγμή της ανέλκυσης την ασφαλή παραμονή

του  σκάφους  στη  νηοδόχο,  την  πλήρη  ακινησία  αυτού  και  τη
διατήρηση μηδενικής γωνίας του διαμήκη και του εγκάρσιου άξονα του
σκάφους.

γ.   Να φροντίσει για την αποσύνδεση ή απομάκρυνση του εξοπλισμού του
σκάφους, όπως του πρότονου, επίτονου, καπονιών, εξαρτίων κλπ., ο
οποίος μπορεί να δυσχεράνει την ανέλκυση ή να εγκυμονεί κινδύνους
για την ασφαλή ανέλκυση - μετακίνηση - στήριξη - καθέλκυση του
σκάφους.
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δ.     Πριν την ανέλκυση να φροντίσει  να προστατευθούν προεξέχοντα
σημεία του σκάφους στα ύφαλα και στα έξαλα αυτού, όπως καρένες,
εξαγωγές,  φλαπς,  όργανα,  εξατμίσεις  κλπ.,  με  δικά  του  μέσα  και
ευθύνη, για την ασφαλή ανέλκυση - μετακίνηση - στήριξη - καθέλκυση
του σκάφους.

ε.      Να  υποδείξει  επακριβώς  τα  σημεία  ανάρτησης  και  στήριξης  του
σκάφους  για  την  ασφαλή  ανέλκυση,  μετακίνηση,  στήριξη  και
καθέλκυση του σκάφους.

στ.   Σε περίπτωση που απαιτείται, να προσλάβει, με δικά του έξοδα και
ευθύνη, δύτη, ο οποίος θα τοποθετήσει τους ιμάντες ανάρτησης στα
ύφαλα του σκάφους για ασφαλή στήριξη.

ζ.     Να επιθεωρήσει  τη  στήριξη  του σκάφους και  να  επιβεβαιώσει  την
ασφαλή στήριξη αυτού.

6.3.4 Κατά  την  ανέλκυση  -  καθέλκυση  σκάφους,  ο  πελάτης  ή  ο  νόμιμος
εκπρόσωπος  του,  ο  οποίος  ειδικά  εξουσιοδοτείται  και  αναλαμβάνει  τις
σχετικές  ευθύνες,  υποχρεούται  να  παρίσταται  αυτοπροσώπως  στη
διαδικασία  και  να  προβαίνει  στις  απαιτούμενες  ενέργειες,  όπως  αυτές
αναφέρονται  στον  παρόντα  Κανονισμό,  για  την  ασφαλή  ανέλκυση,
καθέλκυση ή μετακίνηση του σκάφους. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή
η παρουσία του πελάτη ή εκπροσώπου του, η ανέλκυση, καθέλκυση ή η
μετακίνηση του σκάφους, εφόσον απαιτείται, πραγματοποιείται χωρίς την
παρουσία του με αποκλειστική όμως ευθύνη του πελάτη.

6.3.5 Μετά την εναπόθεση του σκάφους στη ξηρά και τη στερέωση αυτού στις
σχάρες στερέωσης, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε επέμβαση του πελάτη στον
τρόπο στήριξης του σκάφους,  χωρίς την άδεια του Πύργου Λειτουργιών
Λιμένα.  Κατά  τη  διάρκεια  παραμονής  των  σκαφών  στους  χώρους
εναπόθεσης δεν επιτρέπεται η λειτουργία κινητήρων καθώς και η χρήση
ιστίων. Ειδικά στα ιστιοφόρα σκάφη ο πελάτης υποχρεούται να αφαιρεί τα
ιστία πριν την ανέλκυση του σκάφους.

6.4   Η εκτέλεση όλων των εργασιών συντήρησης ή επισκευής σε σκάφη θα
γίνεται από κατάλληλο προσωπικό του Τουριστικού Λιμένα. Σε περίπτωση
που κάποιος πλοιοκτήτης επιθυμεί την εκτέλεση εξειδικευμένων εργασιών
συντήρησης  ή  επισκευής  των  μηχανικών  μερών  του  σκάφους  από
ανθρώπους  που  δεν  ανήκουν  στο  προσωπικό  ή  σε  εξουσιοδοτημένο
συνεργείο  του  Τουριστικού  Λιμένα,  θα  πρέπει  να  γνωστοποιείται  και  να
εγκρίνεται από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών Λιμένα, το οποίο μπορεί
να  αρνηθεί  την  εκτέλεση  των  εργασιών  αυτών  στο  μέτρο  που
χρησιμοποιούνται  χερσαίοι  χώροι  ή  λιμενικές  εγκαταστάσεις  του
Τουριστικού Λιμένα. Στην περίπτωση αυτή οι εργασίες θα εκτελούνται κάτω
από  την  εποπτεία  και  τον  έλεγχο  του  τουριστικού  λιμένα,  ο  οποίος  θα
συμβάλλεται  σχετικά  με  τον  ενδιαφερόμενο  πλοιοκτήτη  ή  νόμιμο
εκπρόσωπό του και το αντίστοιχο τεχνικό προσωπικό ή νομικό πρόσωπο, το
οποίο θα εκτελέσει τις εργασίες αυτές. Οι άνθρωποι που θα εργαστούν στο
εν λόγω σκάφος θα είναι ασφαλισμένοι σε φορέα κοινωνικής ασφάλισης και
ο  πλοιοκτήτης  θα  αναλάβει  να  αποκαταστήσει  κάθε  ζημιά  που  τυχόν
προκληθεί σε πρόσωπα ή πράγματα συνεπεία των εργασιών τους.

6.5    Εργασίες μικρής έκτασης μπορεί να γίνονται είτε από τον πλοιοκτήτη είτε
από  το  πλήρωμα  του  σκάφους  με  έγγραφη  άδεια  του  Κέντρου
Εξυπηρέτησης  Πελατών  Λιμένα  και  εφόσον  έχουν  λάβει  όλα  τα  μέτρα
προστασίας περιβάλλοντος, υγιεινής και ασφάλειας. 

6.6.1 Ο εφοδιασμός των σκαφών με καύσιμα γίνεται μόνο στις εγκαταστάσεις
του Σταθμού Εφοδιασμού Καυσίμων που ευρίσκονται στον προσήνεμο μόλο
του Τουριστικού Λιμένα Ρόδου και μόνο από το προσωπικό του Σταθμού
Εφοδιασμού.  Κατά  τη  διάρκεια  του  εφοδιασμού  ο  πλοιοκτήτης  ή  ο
πλοίαρχος  ή ο κυβερνήτης και  το πλήρωμα του σκάφους καθώς και  το
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προσωπικό του Σταθμού Εφοδιασμού επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και
λαμβάνουν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφάλειας προς αποφυγή περιστατικών
εκρήξεων ή πυρκαγιάς καθώς και ρύπανσης της θάλασσας. 

6.6.2  Ο  Σταθμός  Εφοδιασμού  Καυσίμων  έχει  σε  εμφανή  σημεία  αυτού
αναρτημένη πινακίδα με τις ημέρες και τις ώρες κατά τις οποίες γίνεται ο
εφοδιασμός των σκαφών με καύσιμα. Για το ωράριο αυτό λειτουργίας ο
Σταθμός Εφοδιασμού ενημερώνει τους πελάτες του Τουριστικού Λιμένα και
το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών Λιμένα. Ο εφοδιασμός πραγματοποιείται
από τις αντλίες καυσίμων του Σταθμού ή κατ’  επιλογή του Σταθμού, με
βυτιοφόρα οχήματα αφού προηγηθεί σχετική ενημέρωση και έγκριση του
Πύργου Λειτουργιών Λιμένα. Η μετακίνηση και πρόσδεση του σκάφους στο
σημείο ανεφοδιασμού (προκαθορισμένο τμήμα του προσήνεμου μόλου), η
διαδικασία  του  εφοδιασμού  με  καύσιμα  και  η  τήρηση  των  μέτρων
προστασίας από έκτακτα περιστατικά ή από ρύπανση της θάλασσας είναι
ευθύνη του Σταθμού Εφοδιασμού και τελεί υπό την επίβλεψη του Πύργου
Λειτουργιών Λιμένα. 

6.6.3  Απαγορεύεται  ο  εφοδιασμός  σκάφους  με  καύσιμα  κατά  τη  διάρκεια
εφοδιασμού  του  ίδιου  του  Σταθμού  με  καύσιμα.  Οποιαδήποτε  στιγμή
διαπιστωθεί  διαρροή  καυσίμων  από  τις  εγκαταστάσεις  του  Σταθμού
διακόπτεται  κάθε  διαδικασία  εφοδιασμού  σκάφους  με  καύσιμα  και  δεν
επιτρέπεται η επανάληψη της πριν τον εντοπισμό του σημείου διαρροής και
την αποκατάσταση τυχόν βλάβης. 

6.7 Απαγορεύεται  η  τοποθέτηση  από  τους  επιβαίνοντες  των  ελλιμενισμένων
σκαφών,  ή  από  οποιονδήποτε  τρίτο,  πάσης  φύσεως  ιδιοκατασκευών,
σταθερών ή μη, στα κρηπιδώματα, τους προβλήτες ή άλλους χώρους για
την  αποθήκευση  μικροαντικειμένων,  ναυτικών  εργαλείων,  σχοινιών  ή
αλυσίδων, χωρίς την έγκριση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών Λιμένα. 

6.8.1 Στις  χερσαίες  εγκαταστάσεις  του  Τουριστικού  Λιμένα  αναπτύσσονται
διάφορες  δραστηριότητες,  όπως  εμπορικές,  τουριστικές,  αθλητικές,
πολιτιστικές  κλπ.,  είτε  από  τον  Τουριστικό  Λιμένα  είτε  από  τρίτους  -
υπομισθωτές, στους οποίους ο Τουριστικός Λιμένας μπορεί να υπεκμισθώνει
τη  χρήση  των  χερσαίων  αυτών  εγκαταστάσεων  για  την  άσκηση  των
επαγγελματικών δραστηριοτήτων τους. 

6.8.2 Οι χρήστες των χερσαίων εγκαταστάσεων, καταστημάτων και υπηρεσιών
εντός  της  ζώνης  του  Τουριστικού  Λιμένα  Ρόδου  μπορούν  να
δραστηριοποιούνται μόνο μετά τη σύναψη ειδικής σύμβασης αυτών με τον
Τουριστικό  Λιμένα.  Υποχρεούνται  δε  να  τηρούν  τον  Ειδικό  Κανονισμό
Λειτουργίας του Τουριστικού Λιμένα και να διαθέτουν όλες τις απαιτούμενες
από τον νόμο άδειες για την κατάλληλη λειτουργία και εκμετάλλευση του
χώρου τους, να συμμορφώνονται απόλυτα με την κείμενη νομοθεσία, τις
αγορανομικές,  αστυνομικές,  υγειονομικές,  περιβαλλοντικές  και  λοιπές
διατάξεις των αρμόδιων Αρχών. 

6.8.3 Οι χρήστες και οι επισκέπτες των χερσαίων εγκαταστάσεων υποχρεούνται
επίσης να μην επιφέρουν καμία μεταβολή της εξωτερικής εμφάνισης του
χώρου  τους,  όπως  αλλαγή  χρωμάτων,  τοποθέτηση  πινακίδων,
διαφημιστικών σημάτων, σημαιών, τεντών κλπ., να προστατεύουν και να
δείχνουν τη δέουσα προσοχή στα κτίρια που  μισθώνουν.

6.8.4 Οι επιχειρήσεις και το προσωπικό αυτών, οι οποίες βάσει ειδικής σύμβασης
δραστηριοποιούνται  εντός  της  ζώνης  Τουριστικού  Λιμένα,  οφείλουν  να
εφαρμόζουν  τον  παρόντα  Κανονισμό,  την  ισχύουσα  νομοθεσία  καθώς
επίσης  και  τις  γενικές  και  ειδικές  οδηγίες  που  εκδίδει  η  Διεύθυνση  του
Τουριστικού  Λιμένα  και  οι  οποίες  ρυθμίζουν  θέματα  που  αφορούν  τη
λειτουργία  τους,  την  εμφάνιση,  το  ωράριο  λειτουργίας,  το  ωράριο
εκτέλεσης προμηθειών, τα θέματα υγιεινής, ασφαλείας, ποιότητας, τεχνικών
χαρακτηριστικών εξοπλισμού,  πυρασφαλείας,  καθαριότητας,  ηχορύπανσης
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και  γενικότερα  θέματα  που  αφορούν  την  εύρυθμη  λειτουργία  του
Τουριστικού Λιμένα Ρόδου

6.9 Οι  επιχειρήσεις  Μαζικής  Εστίασης  υποχρεούνται  να  τοποθετήσουν  ειδικό
σύστημα  απομόνωσης  της  μουσικής  για  την  αναγγελία  μηνυμάτων
ασφαλείας του Τουριστικού Λιμένα.

6.10 Όλες  οι  επιχειρήσεις  προ της  έναρξης  των εργασιών διαμόρφωσης  των
εσωτερικών χώρων τους υποχρεούνται να υποβάλλουν στη Διεύθυνση του
Τουριστικού Λιμένα πλήρη φάκελο Τεχνικών Μελετών (Η/Μ, Ηλεκτρονικών,
Υδραυλικών,  Κτιριακών,  Υγιεινής  και  Ασφάλειας,  Πυρασφαλείας  κλπ.)  ο
οποίος θα πρέπει να εγκριθεί καταλλήλως.

6.11 Όλες οι επιχειρήσεις θα συμβάλλονται με τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο του
Τουριστικού Λιμένα για τις λειτουργικές τους ανάγκες. Σε καμία περίπτωση
δεν θα παρέχουν/διανέμουν στους πελάτες τους καλωδιακές ή ασύρματες
τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες (wifi, data, internet, voip κλπ.) το οποίο είναι
αποκλειστικό δικαίωμα του Τουριστικού Λιμένα.

6.12 Απαγορεύεται  η  είσοδος  και  παραμονή  μικροπωλητών  και  λοιπών
ασκούντων πάσης φύσεως εμπορική δραστηριότητα εντός του Τουριστικού
Λιμένα Ρόδου, χωρίς την έγγραφη έγκριση της Διεύθυνσης του Τουριστικού
Λιμένα.

ΑΡΘΡΟ 7
Μέτρα Φύλαξης και Ασφάλειας, Πρόληψης και Αντιμετώπισης Έκτακτων
Περιστατικών, Καταπολέμησης της Ρύπανσης, Καθαριότητα και Ευταξίας,

Προστασία Περιβάλλοντος – Καθαριότητα – Ρύπανση – Ευταξία

7.1.  Ο Τουριστικός Λιμένας Ρόδου διαθέτει τα μέσα, εξοπλισμούς, συστήματα
και διαδικασίες που προβλέπονται από τις διατάξεις των αρμόδιων Κρατικών
Αρχών για τη φύλαξη και προστασία των σκαφών και των εγκαταστάσεων
του Λιμένα, την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών, εκρήξεων, ακραίων
καιρικών φαινομένων, την αποτροπή και καταπολέμηση της ρύπανσης της
θάλασσας  και  των  ακτών  ως  και  τη  διασφάλιση  της  καθαριότητας  και
ευταξίας του Τουριστικού Λιμένα. Ο Πύργος Λειτουργιών Λιμένα έχει την
ευθύνη  για  την  καλή  λειτουργία  και  συντήρηση  των  άνω  μέσων,
εξοπλισμών και συστημάτων,  για την πιστή εφαρμογή των προβλεπόμενων
μέτρων και  διαδικασιών  και  για  την αποτελεσματική  διεκπεραίωση  όλων
των δραστηριοτήτων που ανάγονται στις άνω καταστάσεις. 

7.2.1 Ο χώρος του Τουριστικού Λιμένα Ρόδου φυλάσσεται καθ’ όλη τη διάρκεια
της λειτουργίας αυτού, εφαρμόζεται δε εντός αυτού, από τους πεζούς και
τους οδηγούς τροχοφόρων οχημάτων, ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας.

7.2.2 Για λόγους αποτελεσματικότερης επιτήρησης, τις βραδινές ώρες ή κατά τη
διάρκεια περιόδων μειωμένης κίνησης, η Διεύθυνση του Τουριστικού Λιμένα
μπορεί να περιορίζει τον αριθμό των εισόδων σε λειτουργία. Το σύστημα και
οι  διαδικασίες  ασφάλειας βελτιώνονται  και  εξελίσσονται  στα πλαίσια  των
γενικότερων απαιτήσεων ασφάλειας των Τουριστικών Λιμένων.

7.3.1 Ο  Τουριστικός  Λιμένας  Ρόδου  διαθέτει  Ειδικό  Σχέδιο  πρόληψης  και
αντιμετώπισης  έκτακτων περιστατικών,  θαλάσσιας  ρύπανσης,   πυρκαγιάς
και διαχείρισης αποβλήτων και σιντενόνερων.

7.3.2 Σε εμφανή και κατάλληλα σημεία του Τουριστικού Λιμένα αναρτώνται κα-
τανοητές πινακίδες στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, στις οποίες δίδο-
νται άμεσες οδηγίες πως πρέπει να κινηθούν και τι πρέπει να πράξουν οι
χρήστες  των  εγκαταστάσεων,  οι  επιβαίνοντες  των  σκαφών  και  οι  επι-
σκέπτες του Τουριστικού Λιμένα σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού.   

7.4.1 Τα ελλιμενιζόμενα σκάφη και όποιος χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις της
θαλάσσιας και χερσαίας ζώνης του Τουριστικού Λιμένα Ρόδου οφείλουν να
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τηρούν τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μέτρα προστασίας του
περιβάλλοντος και ιδιαίτερα να μεριμνούν για την αποφυγή ρύπανσης της
θάλασσας  και  των  ακτών  από  πετρέλαιο,  πετρελαιοειδή  μείγματα,
επιβλαβείς ουσίες ή μείγματα αυτών και πάσης φύσεως απόβλητα, λύματα
και απορρίμματα.

7.4.2 Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών Λιμένα προμηθεύει τους χρήστες των
χερσαίων  εγκαταστάσεων  και  τους  επιβαίνοντες  των  σκαφών  με
ενημερωτικό υλικό στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα για τους τρόπους
που  πρέπει  να  ενεργούν  για  την  αποτροπή  και  καταπολέμησης  της
ρύπανσης  της  θάλασσας  και  των  ακτών  από  πετρέλαιο,  πετρελαιοειδή
μείγματα,  επιβλαβείς  ουσίες  ή  μείγματα  αυτών  και  πάσης  φύσεως
απόβλητα, λύματα και απορρίμματα. 

7.4.3 Σκάφη,  τα  οποία  δεν  διαθέτουν  δεξαμενές  συγκράτησης  λυμάτων  ή
συστήματα βιολογικού καθαρισμού, είτε θα αποδέχονται να σφραγιστούν οι
τουαλέτες και η κουζίνα τους, είτε  δεν θα γίνονται δεκτά στον Τουριστικό
Λιμένα Ρόδου.

7.4.4 Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται  η ρίψη στον θαλάσσιο και  χερσαίο
χώρο του Τουριστικού Λιμένα  αντικειμένων και  υγρών που μπορούν  να
προκαλέσουν  πάσης  φύσεως  ρύπανση.  Επίσης  δεν  επιτρέπεται  η  χρήση
χημικών  και  καθαριστικών  υλικών  πέρα  από  τα  εγκεκριμένα  από  τη
Διεύθυνση  του  Τουριστικού  Λιμένα  Ρόδου,  τα  οποία  καλύπτουν  τα
απαιτούμενα περιβαλλοντικά πρότυπα.

7.4.5 Απαγορεύεται η εκκένωση των κοιτών και των δεξαμενών λυμάτων των
σκαφών εντός της θαλάσσιας ζώνης του Τουριστικού Λιμένα Ρόδου και σε
περίμετρο δώδεκα  (12) ναυτικών μιλίων από αυτόν.

7.5.1 Ο Τουριστικός Λιμένας διαθέτει ειδικό χώρο συγκέντρωσης σεντινόνερων
και χρησιμοποιημένων λιπαντικών, στον οποίο οι πλοιοκτήτες, εφοπλιστές,
πλοίαρχοι,  κυβερνήτες  και  πληρώματα  των  σκαφών  υποχρεούνται  να
διοχετεύουν  τα  πετρελαιοειδή  κατάλοιπα  και  λιπαντέλαια  τους  με  την
επίβλεψη του Πύργου Λειτουργιών Λιμένα. 

7.5.2  Ο Τουριστικός  Λιμένας  συνεργάζεται  με  την  εταιρεία  «ΕΚΟ -  Ελληνικά
Καύσιμα Ορυκτέλαια Α.Ε.», η οποία έχει  δεσμευτεί  να παραλαμβάνει,  να
μεταφέρει  και  εν  γένει  διαχειρίζεται  τα  συλλεγόμενα  πετρελαιοειδή
κατάλοιπα  και  λιπαντέλαια.  Το  Κέντρο  Εξυπηρέτησης  Πελατών  Λιμένα
πληροφορεί τους πελάτες του Τουριστικού Λιμένα με ανακοινώσεις ή/και με
ενημερωτικό υλικό για τα στοιχεία επικοινωνίας με την άνω επιχείρηση, το
ωράριο λειτουργίας και τα τιμολόγια αυτής της υπηρεσίας για τη παραλαβή
και  αποκομιδή  των  άνω  αποβλήτων,  πλέον  των  εξόδων  εκτελωνισμού
αυτών.        

7.6 Κατά τη διάρκεια  ελλιμενισμού τους  τα σκάφη,  πρέπει  να  διατηρούν τα
απορρίμματα τους σε ερμητικά κλειστά δοχεία ή σάκους από συνθετική ύλη,
καλά ασφαλισμένους. Απόθεση των απορριμμάτων γίνεται μόνον κατά τις
ώρες και ημέρες που ορίζει η Διεύθυνση του Τουριστικού Λιμένα και μόνο
στους ειδικά προς τούτο τοποθετημένους κλειστούς κάδους. Σε περίπτωση
μεγάλου όγκου απορριμμάτων θα πρέπει να προηγείται συνεννόηση με το
Κέντρο  Εξυπηρέτησης  Πελατών Λιμένα.  Επίσης  σε  καμία  περίπτωση  δεν
επιτρέπεται η άφεση των απορριμμάτων πάσης φύσεως εκτός των κάδων ή
και  εντός  των  μικρών  κάδων  εξυπηρέτησης  επισκεπτών,  ενώ  ειδικά
απόβλητα  θα  πρέπει  να  μεταφέρονται  στους  ειδικούς  χώρους  οι  οποίοι
έχουν προκαθοριστεί από τη Διοίκηση του Τουριστικού λιμένα Ρόδου.

7.7 Η με οποιονδήποτε τρόπο πρόκληση ρύπανσης συνεπάγεται την άνευ ορίων
κάλυψη (αποζημίωση)  των εξόδων απορρύπανσης ακολουθώντας τον εν
ισχύ  τιμοκατάλογο  του  πρώην  ΥΕΝ,  αλλά  και  την  επιβολή  αυστηρών
προστίμων  από  πλευράς  και  του  Τουριστικού  Λιμένα  και  του  Τοπικού
Λιμεναρχείου, σύμφωνα με τις ισχύουσες ειδικές διατάξεις και τις χρεώσεις
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και  τα  πρόστιμα  που  καθορίζονται  από  τη  Διεύθυνση  του  Τουριστικού
Λιμένα.

ΑΡΘΡΟ 8
Υποχρεώσεις των χρηστών των εγκαταστάσεων του Λιμένα - Ευθύνες

χρηστών

8.1. Όποιος χρησιμοποιεί  τμήμα του χώρου του Τουριστικού Λιμένα Ρόδου ή
οποιωνδήποτε  παρεχομένων  από  αυτόν  ευκολιών,  ήτοι  λιμενικών  ή
χερσαίων  εγκαταστάσεων,  συμπεριλαμβανομένων  και  του  νομίμου
αγκυροβολίου, των κεκλιμένων επιπέδων, των προβλητών ή εξεδρών και
σημείων ανεφοδιασμού, για οποιαδήποτε αιτία, με τη θέλησή του ή κατόπιν
υποδείξεως των υπηρεσιών του Τουριστικού Λιμένα Ρόδου, ενεργεί με δική
του ευθύνη.

8.2. Ο πλοιοκτήτης, εφοπλιστής, πλοίαρχος και κυβερνήτης σκάφους αναψυχής
αποδέχεται  ότι  με  την  προσόρμιση  του  σκάφους  του  στον  Τουριστικό
Λιμένα,  επιτρέπεται  η  είσοδος  σ’  αυτό  των  διωκτικών  αρχών,  των
Τελωνειακών, Λιμενικών και Αστυνομικών Αρχών ως και του προσωπικού
του  Πύργου  Λειτουργιών  και  του  Κέντρου  Εξυπηρέτησης  Πελατών  του
Τουριστικού Λιμένα. 

8.3. Όλα τα ελλιμενισμένα σκάφη πρέπει να είναι αξιόπλοα και ετοιμόπλοα, καθ’
όλη την διάρκεια της παραμονής τους στον Τουριστικό Λιμένα Ρόδου, με
ευθύνη  του  πλοιοκτήτη,  εφοπλιστή,  πλοιάρχου,  κυβερνήτη  ή  του
εκπροσώπου  αυτών,  οι  οποίοι  είναι  υπεύθυνοι  για  οποιαδήποτε  υλική  ή
σωματική βλάβη προκληθεί από το σκάφος τους στις εγκαταστάσεις, τον
εξοπλισμό και το προσωπικό του λιμένα, καθώς επίσης και σε πρόσωπα ή
πράγματα τρίτων.

8.4.1 Σε περίπτωση που ο Πύργος Λειτουργιών Λιμένα κρίνει αναγκαίο μπορεί
να διατάξει τη μεθόρμιση οποιουδήποτε σκάφους σε άλλο σημείο εντός ή
εκτός των ορίων του λιμένα, με ή χωρίς τη σύμπραξη του πλοιοκτήτη, του
εφοπλιστή, του πλοιάρχου ή του κυβερνήτη αυτού. Ενδεικτικά η μεθόρμιση
κρίνεται αναγκαία στις ακόλουθες περιπτώσεις:
•Όταν το σκάφος βρίσκεται σε ακινησία για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο
του έτους.
•Όταν  παρακωλύεται  εκ  της  παραμονής  του  σκάφους  στον  Λιμένα,  η
λειτουργία και η εκμετάλλευσή του Τουριστικού Λιμένα Ρόδου.
•Όταν  πιθανολογείται  κίνδυνος  ναυαγίου  ή  πρόκληση  ζημίας  σε  άλλο
σκάφος ή κίνδυνος ρύπανσης της θάλασσας και των ακτών.
•Όταν υπάρχει αυθαίρετη κατάληψη θέσεως ελλιμενισμού. 
•Όταν ο Πύργος Λειτουργιών Λιμένα κρίνει απαραίτητη τη μεθόρμιση για
την εύρυθμη λειτουργία του Τουριστικού Λιμένα Ρόδου..

8.4.2   Για  τη  συνδρομή  μίας  ή  περισσοτέρων  από  τις  προαναφερόμενες
προϋποθέσεις,  συντάσσεται  πρακτικό  από  τη  Διεύθυνση  του Τουριστικού
Λιμένα με σύμπραξη του Προϊστάμενου της Λιμενικής Αρχής Ρόδου, με το
οποίο ορίζεται πενθήμερη προθεσμία από της κοινοποιήσεώς του πρακτικού
για τη μεθόρμιση του σκάφους. Στις περιπτώσεις πιθανολόγησης κινδύνου
και  αυθαίρετης  κατάληψης  θέσης  ελλιμενισμού,  ορίζεται  τριήμερη
προθεσμία μεθόρμισης.

8.4.3  Με  μέριμνα  της  Διεύθυνσης  του  Τουριστικού  Λιμένα,  το  πρακτικό
κοινοποιείται  με  απόδειξη  στον  πλοιοκτήτη  ή  εφοπλιστή  ή  πλοίαρχο  ή
κυβερνήτη  ή  τον  νόμιμο  εκπρόσωπο  ή  αντίκλητο  αυτών.  Σε  περίπτωση
αδυναμίας ανεύρεσης κάποιου από τα προαναφερόμενα πρόσωπα ή εάν δεν
υπάρχουν στοιχεία επικοινωνίας τους, το πρακτικό επικολλάται στο σκάφος.
Το πρακτικό αποστέλλεται πάντοτε και στη Λιμενική Αρχή Ρόδου.
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8.4.4 Αν η ταχθείσα προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η Διεύθυνση του Τουριστικού
Λιμένα  Ρόδου  δύναται  -  αλλά  δεν  υποχρεούται  -  να  προχωρήσει  στη
μεθόρμιση του σκάφους ή και  ανέλκυση χωρίς  να φέρει  την παραμικρή
ευθύνη για τυχόν ζημιές οι οποίες θα προκληθούν. Εν συνεχεία τιμολογεί τα
έξοδα μεθόρμισης ή ανέλκυσης, η ακόμη και καταστροφής του σκάφους, αν
αυτό  έχει  καταστραφεί  για  τον  οποιονδήποτε  λόγο  ή  αιτία,  από  τον
πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή ή διαχειριστή του σκάφους, οι οποίοι ευθύνονται
σε ολόκληρο. Η πλοιοκτησία ή ο εφοπλισμός του σκάφους αποδέχεται ότι η
τιμολόγηση αυτή είναι ικανή για έκδοση διαταγής πληρωμής.

8.4.5  Ο  Τουριστικός  Λιμένας  Ρόδου  δεν  φέρει  καμία  ευθύνη  για  ζημίες  που
ενδεχομένως προκληθούν κατά ή μετά τη μεθόρμιση του σκάφους.

8.6.1 Οι πελάτες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ασφαλή πρόσδεση
των σκαφών τους και πρέπει να φροντίζουν ώστε τα σκάφη τους να είναι
πάντοτε σωστά δεμένα στη θέση τους, λαμβάνοντας κάθε πρόσφορο μέτρο
που  υπαγορεύει  η  ναυτική  τέχνη  και  η  εμπειρία  μέσα  στο  πλαίσιο  του
παρόντος Κανονισμού, του σεβασμού στην ασφάλεια και την περιουσία των
άλλων  και  οι  υποδείξεις  και  οδηγίες  του  προσωπικού  του  Τουριστικού
Λιμένα.

8.6.2 Τα ελλιμενιζόμενα σκάφη οφείλουν να διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό
για την ασφαλή αγκυροβολία και πρόσδεση, όπως σχοινιά, αλυσίδες, κλειδιά
και  παραβλήματα,  ο  οποίος  πρέπει  να  είναι  σε  καλή  κατάσταση  και  να
προβαίνουν, σε περίπτωση φθοράς, σε αντικατάσταση αυτού, έχοντας την
ευθύνη για κάθε ζημία, βλάβη ή απώλεια λόγω της μη τήρηση της άνω
υποχρέωσης.

8.6.3 Ο Πύργος Λειτουργιών Λιμένα καθορίζει και επιβλέπει τον κατάπλου, την
κίνηση και τον απόπλου των σκαφών. Δύναται να προβαίνει σε υποδείξεις
λήψης καλύτερων μέτρων ασφαλείας, αλλά και σε σχετικές ενέργειες σε
περιπτώσεις  έκτακτης ανάγκης και να καταλογίζει  στον πελάτη τα τυχόν
δημιουργηθέντα έξοδα. Ο κυβερνήτης του σκάφους είναι υποχρεωμένος να
ακολουθήσει  και  να  εφαρμόσει  τις  οδηγίες  και  υποδείξεις  του  Πύργου
Λειτουργιών Λιμένα και σε κάθε περίπτωση έχει την αποκλειστική και πλήρη
ευθύνη των ενεργειών του.

8.7.1 Οποιοσδήποτε  αντιληφθεί  συμβάν,  ενέργεια  ή  κατάσταση  που  είναι  ή
μπορεί  να  εξελιχθεί  σε  κίνδυνο  για  έκρηξη  πυρκαγιάς,  απειλή  για  την
ασφάλεια  ανθρώπων,  ή  αιτία  καταστροφής  σκάφους  ή  εξοπλισμού  ή
πρόκλησης  ρύπανσης  είναι  υποχρεωμένος  να  ειδοποιήσει  αμέσως  τον
Πύργο Λειτουργιών ή το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών του Τουριστικού
Λιμένα Ρόδου.

8.7.2  Ειδικότερα  όποιος  αντιλαμβάνεται  διαρροή  αποβλήτων  ή  καυσίμων  ή
έκρηξη ή πυρκαγιά σε σκάφος, το οποίο ευρίσκεται εντός του χώρου του
Τουριστικού Λιμένα οφείλει:
•Να ειδοποιήσει αμέσως και με οποιονδήποτε τρόπο τον Πύργο Λειτουργιών
ή το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών ή οποιονδήποτε από το προσωπικό του
Τουριστικού Λιμένα.
•Να  ειδοποιήσει  αμέσως  και  με  οποιονδήποτε  τρόπο  την  Πυροσβεστική
Υπηρεσία.
•Να κάνει χρήση των συστημάτων συναγερμού που ο ίδιος ή ο Λιμένας
διαθέτει,  καθώς  και  των  συστημάτων  ασφαλείας  που  προβλέπουν  οι
διεθνείς κανονισμοί και δη ο διεθνής κανονισμός σημάτων κινδύνου από
πυρκαγιά.
•Να  πάρει  κάθε  δυνατό  μέτρο  και  να  κάνει  χρήση  των  πυροσβεστικών
μέσων  του  Λιμένα  ή  οποιουδήποτε  σκάφους  ώστε  να  περισταλεί  ή  να
κατασβεστεί η πυρκαγιά.
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8.7.3 Το προσωπικό του Τουριστικού Λιμένα καλεί την Πυροσβεστική Υπηρεσία,
θέτει σε λειτουργία τους μηχανισμούς πυρόσβεσης και συνδράμει στο έργο
της πυρόσβεσης.8.8    Η Διεύθυνση του Τουριστικού Λιμένα Ρόδου είναι αρ-
μόδια  για  την  καταμήνυση  στις  Λιμενικές  Αρχές  όσων,  ενώ  βρίσκονται
στους χώρους του Λιμένα, παραβαίνουν τους όρους του παρόντος Κανονι-
σμού και του νόμου.

8.9    Ο Τουριστικός Λιμένας Ρόδου δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
απώλεια, βλάβη, μερική ή ολική καταστροφή, οποιουδήποτε περιουσιακού
στοιχείου ή για σωματική βλάβη των επιβαινόντων σε ελλιμενισμένο στον
Τουριστικό Λιμένα Ρόδου σκάφος. Υπεύθυνος για τα ανωτέρω είναι ο πλοιο-
κτήτης  ή  εφοπλιστής  ή κατά  περίπτωση  ο πλοίαρχος  ή κυβερνήτης  του
σκάφους, οι παρεχόμενες δε ευκολίες  και  υπηρεσίες στο σκάφος από το
προσωπικό του Τουριστικού Λιμένα δεν απαλλάσσουν αυτούς από την ευ-
θύνη τους.

8.10 Ο Τουριστικός Λιμένας Ρόδου δεν φέρει καμία ευθύνη για αποζημίωση από
οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προξενηθεί στα ελλιμενισμένα ή ευρισκόμενα
στη  ξηρά  σκάφη  εξ  αιτίας  απρόβλεπτων  και  τυχηρών  γεγονότων,
περιλαμβανομένων απρόβλεπτων φυσικών και καιρικών φαινομένων.

8.11 Το πλήρωμα των πλοίων καθώς και κάθε πρόσωπο που θα προστηθεί από
τους  πλοιοκτήτες,  εφοπλιστές,  πλοίαρχους  και  κυβερνήτες  των  σκαφών
αναψυχής,  είναι υποχρεωμένο να είναι κόσμιο, ευπρεπές και ήσυχο στη
διάρκεια της εργασίας του. Οποιοδήποτε μέλος του πληρώματος ή τρίτος
που προστήθηκε από τους ανωτέρω αρνείται να συμμορφωθεί στις εντολές
ή οδηγίες που αφορούν τη λειτουργία του Τουριστικού Λιμένα Ρόδου και
τον  παρόντα  Κανονισμό,  θα  απομακρύνεται  αμέσως  με  ευθύνη  των
πλοιοκτητών ή εφοπλιστών ή πλοιάρχων ή κυβερνητών των σκαφών από
τον χώρο του Τουριστικού Λιμένα.

8.12. Ο τοποθετούμενος ειδικός φύλακας σε μη επανδρωμένο σκάφος πρέπει να
τυγχάνει της εγκρίσεως της Διεύθυνσης του Τουριστικού Λιμένα Ρόδου και
της Λιμενικής Αρχής και να είναι εφοδιασμένος από αυτήν με ειδική άδεια.

8.13. Σε κάθε περίπτωση αλλαγής πλοιοκτησίας η εφοπλισμού ελλιμενισμένου
στον  Τουριστικό  Λιμένα  σκάφους  αναψυχής,  ο  πωλητής  οφείλει  να
ενημερώνει  αμελλητί  και  εγγράφως  το  Κέντρο  Εξυπηρέτησης  Πελατών
Λιμένα για τη γενόμενη αλλαγή, αναφέροντας υπευθύνως το όνομα και τη
διεύθυνση μονίμου κατοικίας του αγοραστού, καθώς και την ημερομηνία
μεταβίβασης. Την ίδια υποχρέωση έχει και ο αγοραστής, ο οποίος σε κάθε
περίπτωση καθίσταται αλληλέγγυος και σε ολόκληρον υπεύθυνος με τον
πωλητή  για  την  εξόφληση  προς  τον  Τουριστικό  Λιμένα  Ρόδου  κάθε
υποχρέωσης,  ακόμη  και  προγενέστερης  της  μεταβιβάσεως,  του
περιελθόντος σε αυτόν σκάφους. Ο νέος ιδιοκτήτης εφόσον επιθυμεί την
παραμονή  του  σκάφους  του  στον  Τουριστικό  Λιμένα  Ρόδου  πρέπει  να
ζητήσει την προς τούτο έγκριση από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών του
Τουριστικού Λιμένα.

8.13 Δεν επιτρέπεται στους επιβαίνοντες των σκαφών αναψυχής η εγκατάλειψη
ή  αποθήκευση  οποιουδήποτε  υλικού  ή  εξοπλισμού  (σχοινιών,  αλυσίδων,
καλωδίων κλπ.) στους χώρους του Τουριστικού Λιμένα καθώς και η χρήση
συσκευών ή άλλων εξαρτημάτων ή εξοπλισμού του Τουριστικού Λιμένα,
κατά  τη  διάρκεια  ελλιμενισμού  ή  κατά  τον  απόπλου  των  σκαφών  τους
καθώς  και  η  πρόκληση  φθορών  στον  ως  άνω  εξοπλισμό.  Τα  ως  άνω
πρόσωπα  επιβαρύνονται  με  όλες  τις  δημιουργούμενες  για  την
αντικατάσταση ή επισκευή του εξοπλισμού δαπάνες, που προήλθαν λόγω
φθοράς ή απώλειας, που οφείλονται σε υπαιτιότητα τους.
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8.13.1 Σε περίπτωση κατά την οποία σκάφος προξενήσει ζημιές στα αγκυροβόλια
της  θέσης  πρόσδεσης,  στην  οποία  ελλιμενίζεται,  στις  εγκαταστάσεις  του
Τουριστικού  Λιμένα  ή  στα  παρακείμενα  σκάφη,  είναι  υποχρεωμένο  να
αποκαταστήσει τις προκληθείσες ζημιές ή φθορές.

8.15.2Ο Τουριστικός Λιμένας δεν φέρει καμία ευθύνη για φθορά ή απώλεια ή
ζημιά αντικειμένων που ανήκουν σε σκάφη και έχουν εγκαταλειφθεί στους
χώρους του Λιμένα. Οι ιδιοκτήτες των σκαφών, στα οποία ανήκουν τα ως
άνω αντικείμενα ή εξοπλισμός, επιβαρύνονται με τα τυχόν δημιουργούμενα
έξοδα μεταφοράς και φύλαξης.

ΑΡΘΡΟ 9
Δικαιώματα, πληρωμές

9.1. Κάθε  σκάφος,  το  οποίο  κάνει  χρήση  των  λιμενικών  και  χερσαίων
εγκαταστάσεων και υπηρεσιών του Τουριστικού Λιμένα Ρόδου, χρεώνεται τα
δικαιώματα ελλιμενισμού και τις άλλες υπηρεσίες (π.χ. τιμολόγιο παραλαβής
αποβλήτων), σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον τιμολόγιο. Η πλοιοκτησία του
σκάφους δέχεται  ανεπιφύλακτα και  χωρίς  όρους  τις  ισχύουσες  τιμές  και
τους  όρους  πληρωμής,  όπως  αυτές  θα  αναφέρονται  στη  σύμβαση
ελλιμενισμού που θα υπογράφεται κάθε φορά. Υπόχρεος προς καταβολή
των  παραπάνω  δικαιωμάτων  είναι  ο  πλοιοκτήτης  ή  ο  εφοπλιστής  ή  ο
χρήστης του σκάφους, οι οποίοι ευθύνονται αλληλεγγύως και σε  ολόκληρο
με τον πλοιοκτήτη ως πρωτοφειλέτες.

9.2. Τα  μισθώματα  των  καταπλεόντων  σκαφών  και  η  αξία  των  υπολοίπων
παροχών προκαταβάλλονται με τον κατάπλου του σκάφους και πρέπει να
καλύπτουν  τη  συμφωνηθείσα  με  τη  σύμβαση  ελλιμενισμού  χρονική
περίοδο.  Ως  πρώτη  ημέρα  για  τον  υπολογισμό  των  δικαιωμάτων
ελλιμενισμού  ή  εναπόθεσης  στη  ξηρά,  λαμβάνεται  υπόψη  το
εικοσιτετράωρο  που  άρχεται  από  το  μεσονύκτιο,  εντός  του  οποίου
κατέπλευσε το σκάφος στον Τουριστικό Λιμένα Ρόδου, εκτός αν άλλως έχει
συμφωνηθεί πριν τον κατάπλου του σκάφους. 

9.3   Σε περίπτωση απόπλου ή εγκατάλειψης για οποιονδήποτε λόγο της θέσης
πριν  από  τον  συμφωνηθέντα  χρόνο,  ο  Τουριστικός  Λιμένας  Ρόδου  δεν
υποχρεούται στην επιστροφή των προκαταβληθέντων μισθωμάτων. Ημέρες
απουσίας των σκαφών από τον Τουριστικό Λιμένα Ρόδου συνυπολογίζονται
στη μηνιαία ή ετήσια χρέωση αυτών, προκειμένου τα σκάφη να διατηρούν
το δικαίωμα ελλιμενισμού στον λιμένα

9.4 Σκάφη που παραμένουν ελλιμενισμένα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο
του μηνός  υποχρεούνται  να  προκαταβάλουν τουλάχιστον κάθε μήνα και
εντός του πρώτου πενθημέρου αυτού τα δικαιώματα ελλιμενισμού και την
αξία των υπολοίπων παροχών. 

9.5 Διερχόμενα  σκάφη,  τα  οποία  ελλιμενίζονται  για  διάστημα  μικρότερο του
μηνός, υποχρεούνται προκαταβάλουν τα δικαιώματα ελλιμενισμού και την
αξία των υπολοίπων παροχών κατά τον κατάπλου αυτών για το διάστημα
που πρόκειται να παραμείνουν στον Τουριστικό Λιμένα.

9.6 Σκάφη που καταπλέουν στον Τουριστικό Λιμένα για ολιγόωρη παραμονή
προκειμένου  να  αποβιβάσουν  ή  να  επιβιβάσουν  επιβάτες  ή  να
διεκπεραιώσουν  είσοδο-έξοδο  από  τη  χώρα  ή  κάνουν  χρήση  των
εγκαταστάσεων  του  λιμένα,  υποχρεούνται  στην  καταβολή  ημερήσιου
δικαιώματος  ελλιμενισμού.  Για  χρονικό  διάστημα  μέχρι  δύο  ώρες  η
καταβολή  δικαιώματος  ελλιμενισμού  εναπόκειται  στη  διακριτική  ευχέρεια
της Διεύθυνσης του Τουριστικού Λιμένα. Αν το σκάφος κατά το διάστημα
αυτό κάνει χρήση των παροχών του λιμένα, όπως κατανάλωση ηλεκτρικού
ρεύματος, ύδατος, απόθεση απορριμμάτων κλπ., οφείλει να καταβάλει τα
προβλεπόμενα δικαιώματα για τις υπηρεσίες, των οποίων έκανε χρήση.
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9.7.1 Απαλλάσσονται της καταβολής δικαιωμάτων ελλιμενισμού:
α.  Τα  περιπολικά  σκάφη  του  Λιμενικού  Σώματος  και  της  Διώξεως
Λαθρεμπορίου του Υπουργείου Οικονομικών, για τα οποία προβλέπεται ένα
αγκυροβόλιο για κάθε Υπηρεσία.
β. Τα καταφεύγοντα στον Τουριστικό Λιμένα Ρόδου σκάφη αναψυχής λόγω
ανωτέρας  βίας,  που  καθιστά  επικίνδυνο  τον  πλου  του  σκάφους  λόγω
κακοκαιρίας ή μηχανικής βλάβης.

9.7.2 Για τις περιπτώσεις κακοκαιρίας λαμβάνονται υπόψη οι ανακοινώσεις της
Λιμενικής  Αρχής  Ρόδου.  Εάν  σκάφος  κατέφυγε  στον  Τουριστικό  Λιμένα
Ρόδου  λόγω  κακοκαιρίας  και  μετά  την  άρση  της  απαγορεύσεως  του
απόπλου  μικρών  σκαφών  παραμείνει  στον  λιμένα,  υποχρεούται  στην
καταβολή  δικαιωμάτων  ελλιμενισμού,  υπολογιζόμενων  από  της
ημερομηνίας άρσεως της απαγορεύσεως απόπλου. Εάν το σκάφος κατέφυγε
στον  Τουριστικό  Λιμένα  Ρόδου λόγω μηχανικής  βλάβης και  εξακολουθεί
ελλιμενιζόμενο  πέραν  των  σαράντα  οκτώ (48)  ωρών,  τότε  υποχρεούται
στην καταβολή δικαιωμάτων ελλιμενισμού, υπολογιζόμενων μετά τη λήξη
του 48ώρου από του κατάπλου του.

9.8 Για  την ασφαλή τήρηση των όρων του Γενικού και  Ειδικού Κανονισμού
Λειτουργίας  του  Τουριστικού  Λιμένα  Ρόδου  παρέχεται  η  δυνατότητα
καταβολής εγγύησης, η οποία παραμένει  στη Διεύθυνση του Τουριστικού
Λιμένα  και  επιστρέφεται  άτοκα  με  τη  λήξη  της  σύμβασης  ελλιμενισμού,
εφόσον έχουν τηρηθεί όλοι οι όροι αυτής. Η εγγύηση σε καμία περίπτωση
δεν συμψηφίζεται με οφειλόμενα δικαιώματα.

9.9.1 Η πέραν των δύο (2) μηνών καθυστέρηση καταβολής ή η μη καταβολή
από τους υπόχρεους δικαιωμάτων ελλιμενισμού ή άλλων υποχρεώσεων από
παρασχεθείσες  υπηρεσίες,  όπως  επίσης  και  κάθε  σοβαρή  παράβαση  ή
παραβάσεις,  κατ’  εξακολούθηση,  του  Γενικού  Κανονισμού  Λειτουργίας
Τουριστικών  Λιμένων  ή  του  παρόντος  Κανονισμού  Λειτουργίας,
θεμελιώνουν λόγο καταγγελίας της σύμβασης ελλιμενισμού σε βάρος του
πελάτη,  ο  οποίος  υποχρεούται  να  απομακρύνει  το  σκάφος  από  τον
Τουριστικό  Λιμένα  και  να  υποστεί  την  επιβολή  των  κυρώσεων,  που
προβλέπονται από το νόμο σε συνδυασμό με το άρθρο 157 του Κώδικα
Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου.

9.9.2 Σε περίπτωση που δυστροπούν,  αρνούνται,  αμελούν ή καθυστερούν οι
υπόχρεοι  να  απομακρύνουν  το  σκάφος,  η  Διεύθυνση  του  Τουριστικού
Λιμένα δικαιούται να το απομακρύνει από τις εγκαταστάσεις του λιμένα. Τα
σχετικά  έξοδα  βαρύνουν  αποκλειστικά  και  μόνον  τους  οφειλέτες,  μη
αποκλειόμενης και κάθε περαιτέρω αξίωσης για αποκατάσταση κάθε ζημίας
που θα υποστεί ο Τουριστικός Λιμένας Ρόδου.

ΑΡΘΡΟ 10
Αρχές καθορισμού δικαιωμάτων ελλιμενισμού και δικαιωμάτων χρήσης

παροχών

10.1. Τα  πάσης  φύσεως  χρηματικά  ανταλλάγματα  που  αφορούν  μισθώματα,
δικαιώματα ελλιμενισμού, υδροδότησης, τηλεφώνου, ηλεκτρικού ρεύματος,
wifi,  internet,  laundry, τηλεοπτικά, στάθμευσης οχημάτων, κοινοχρήστων,
καθαριότητας,  φύλαξης,  παραλαβής  κάθε  είδους  αποβλήτων,
εξυπηρετήσεις,  επισκευές,  συντηρήσεις,  διευκολύνσεις  και  πάσης φύσεως
υπηρεσίες, καθορίζονται ελεύθερα από τη Διοίκηση του Τουριστικού Λιμένα
ή  από  τους  αναδόχους  εκμεταλλευτές,  προς  τους  οποίους  αυτός  έχει
παραχωρήσει με σύμβαση ενοχικά του δικαιώματα. 

10.2. Τα δικαιώματα ελλιμενισμού υπολογίζονται με βάση, κατά κύριο λόγο, το
ολικό μήκος, το μέγιστο πλάτος και το εμβαδόν ελλιμενισμού του σκάφους,
την κατηγορία του σκάφους, τη χρονική διάρκεια ελλιμενισμού και χρήσης
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καθώς και  την εποχή του έτους.  Το μέγεθος των σκαφών, ο τύπος της
γάστρας,  ο  χαρακτηρισμός  τους  από  άποψη κατηγορίας,  αποδεικνύονται
από τα ισχύοντα ναυτιλιακά έγγραφα του σκάφους, τα οποία επιδεικνύει και
καταθέτει  ο  πελάτης  κατά  τον  κατάπλου  του  σκάφους  του  στο  Κέντρο
Εξυπηρέτησης Πελατών Λιμένα, το οποίο έχει κάθε δικαίωμα εξακρίβωσης
αυτών.

10.3. Τα ελάχιστα όρια αντιπαροχής για τη χρήση υπηρεσιών και διευκολύνσεων
του Τουριστικού Λιμένα ορίζονται κατά κατηγορία, αφενός μεν με βάση τα
εκάστοτε  ισχύοντα  τιμολόγια  /  κοστολόγια  και  λοιπές  επιβαρύνσεις  των
αντίστοιχων  φορέων  παροχής  υπηρεσιών  κοινής  ωφέλειας,  όπως
ηλεκτρισμού, ύδρευσης, τηλεφωνίας κλπ., προσαυξημένα κατά το ποσοστό
ή  τις  πάγιες  χρεώσεις  που  ορίζει  η  Διοίκηση  του  Τουριστικού  Λιμένα,
αφετέρου δε με βάση τις ενδείξεις κατανάλωσης των ενδιάμεσων μετρητών
ανά είδος παροχής. 

10.4 Λοιπά θέματα, σχετιζόμενα με την τιμολογιακή πολιτική του λιμένα και τις
χρεώσεις  υπηρεσιών,  παροχών  και  εξυπηρετήσεων,  όπως  προκαταβολή
εγγυήσεων για κάθε μία από τις παρεχόμενες υπηρεσίες και εξυπηρετήσεις,
καθορίζονται με απόφαση της Διοίκησης του Τουριστικού Λιμένα.

ΑΡΘΡΟ 11 
Κυρώσεις

11.1. Τα  ελλιμενιζόμενα  σκάφη  οφείλουν  να  εξοφλούν  εμπρόθεσμα  τα
δικαιώματα  του  Τουριστικού  Λιμένα  για  τις  παρεχόμενες  υπηρεσίες  και
εξυπηρετήσεις,  άλλως  επιβαρύνονται  με  τους  νόμιμους  τόκους
υπερημερίας, ανεξάρτητα από άλλες κυρώσεις που μπορεί να προβλέπονται
από τον Κώδικα Δημόσιου Ναυτικού Δικαίου.

11.2 Η καθυστέρηση ή η μη καταβολή από τους πελάτες του Τουριστικού Λιμένα
των δικαιωμάτων από τη χρήση των εγκαταστάσεων και  υπηρεσιών  του
Τουριστικού Λιμένα, όπως επίσης και κάθε σοβαρή παράβαση ή παραβάσεις
κατ’  εξακολούθηση  του  παρόντος  Ειδικού  Κανονισμού,  συνεπάγονται  τη
λύση  της  σύμβασης  ελλιμενισμού  σε  βάρος  του  πελάτη,  ο  οποίος,
υποχρεούται σε απομάκρυνση του σκάφους του από τον Τουριστικό Λιμένα
και την επιβολή των προβλεπομένων από τον νόμο κυρώσεων. 

ΑΡΘΡΟ 12
Κίνηση οχημάτων και τροχοφόρων εντός του Τουριστικού Λιμένα Ρόδου

12.1. Οι  πεζοί  και  οι  οδηγοί  οχημάτων  που  κινούνται  εντός  των  ορίων  του
Τουριστικού  Λιμένα  Ρόδου  οφείλουν  να  συμμορφώνονται  προς  τους
κανονισμούς  του  Τουριστικού  Λιμένα  και  της  Λιμενικής  Αρχής  για  την
κυκλοφορία και την κίνηση στους δρόμους, πεζοδρόμους, προβλήτες κλπ.

12.2. Απαγορεύεται η στάθμευση κάθε είδους οχημάτων και τροχοφόρων εκτός
των  ειδικά  προς  τούτο  καθορισμένων  χώρων  στάθμευσης,  οι  οποίοι
επισημαίνονται με ενδεικτικές πινακίδες, που τοποθετούνται με μέριμνα της
Διεύθυνσης του Τουριστικού Λιμένα Ρόδου.  Η Διεύθυνση  μπορεί  να μην
επιτρέπει  την  είσοδο  ή  στάθμευση  στον  Τουριστικό  Λιμένα  τροχοφόρου
οχήματος, αν κρίνει ότι διαταράσσεται η τάξη και η ομαλή λειτουργία του.

12.3  Απαγορεύεται  η  είσοδος  φορτηγών,  επιβατηγών  αυτοκίνητων,
επαγγελματικών αυτοκινήτων τροφοδοσίας, μεταφορικών μέσων,  λοιπών
τροχοφόρων, ποδηλάτων και μοτοσυκλετών στα παραλιακά κρηπιδώματα
και  τους  παραλιακούς  χώρους  του  λιμένα  χωρίς  τη  σχετική  άδεια  της
Διεύθυνσης του Τουριστικού Λιμένα. Στην περίπτωση αυτή θα επιτρέπεται η
ολιγόλεπτη στάση που απαιτείται για την επιβίβαση – αποβίβαση επιβατών
και φορτοεκφόρτωση αντικειμένων και αποσκευών.
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         Απαγορεύεται η κίνηση πεζών, μη μελών πληρώματος σκάφους, στα
παραλιακά κρηπιδώματα και τους παραλιακούς χώρους του λιμένα χωρίς τη
σχετική άδεια της Διεύθυνσης του Τουριστικού Λιμένα.

12.4  Απαγορεύεται  η  διέλευση  από  τους  προβλήτες  και  τα  παραλιακά
κρηπιδώματα  του  λιμένα  παντός  είδους  τροχοφόρων  οχημάτων,
συμπεριλαμβανομένου και των δικύκλων, εκτός από περιπτώσεις έκτακτης
ανάγκης και των οχημάτων του Τουριστικού Λιμένα.

12.5   Οι  κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις  και  οι  χώροι  στάθμευσης  και  στάσης  στη
χερσαία ζώνη του Λιμένα καθορίζονται από τη Διεύθυνση του Τουριστικού
Λιμένα με ειδικές αποφάσεις, οι δε χρησιμοποιούντες τον λιμένα οφείλουν
να ενημερώνονται σχετικά και να τις εφαρμόζουν.

12.6  Στους  οδηγούς  των  αυτοκινήτων,  τα  οποία  σταθμεύουν  εκτός  του
προκαθορισμένου  χώρου  σταθμεύσεως  αυτοκινήτων  ή  δεν
συμμορφώνονται προς τα σήματα κινήσεως και τις εντολές των Λιμενικών
Οργάνων, επιβάλλονται κυρώσεις από τη Λιμενική Αρχή Ρόδου.

ΑΡΘΡΟ 13 
Διάφορα ζητήματα - Θαλάσσια λουτρά

13.1. Απαγορεύεται η τοιχοκόλληση, η επικόλληση διαφημιστικών, η ανάρτηση
πινακίδων,  σημειωμάτων  ή  άλλων  ειδοποιητηρίων  στις  πάσης  φύσεως
εγκαταστάσεις του Τουριστικού Λιμένα ή σε χώρους διάφορους αυτών που
καθορίζονται από τη Διεύθυνση αυτού.

13.2. Απαγορεύεται η λήψη θαλασσίου λουτρού εντός του Τουριστικού Λιμένα
Ρόδου και γενικά σε χώρους αγκυροβόλησης σκαφών. Εφόσον διατίθενται
άλλοι  θαλάσσιοι  χώροι  κατάλληλοι  για  τον  σκοπό  αυτό,  οι  όροι  και
προϋποθέσεις λήψης θαλάσσιου λουτρού στους χώρους αυτούς από τους
επιβαίνοντες  των  ελλιμενισμένων  στον  λιμένα  σκαφών  και  το  κοινό,
καθορίζονται από τη Διεύθυνση του Τουριστικού Λιμένα σε συνεργασία με
τη Λιμενική Αρχή Ρόδου.

13.3 Απαγορεύεται η αλιεία στη θαλάσσια ζώνη του Τουριστικού Λιμένα Ρόδου.
Επίσης απαγορεύονται οι πάσης φύσεως υποβρύχιες δραστηριότητες, χωρίς
την έγκριση της Διεύθυνσης του Τουριστικού Λιμένα.   

13.4 Απαγορεύεται η εγκατάλειψη επί των σκαφών ζώων χωρίς την παρουσία
των κατόχων  τους  ή  μελών  του  πληρώματος.  Η  ύπαρξη  ζώων  επί  των
σκαφών επιτρέπεται μόνο εφόσον βρίσκονται υπό τον έλεγχο των κατόχων
τους  ή  του  πληρώματος  και  εφόσον  δεν  προκαλούν  θορύβους  και  δεν
ρυπαίνουν τους χώρους του Τουριστικού Λιμένα. Το Κέντρο Εξυπηρέτησης
Πελατών Λιμένα  μπορεί,  εφόσον το  κρίνει  αναγκαίο,  να  ζητεί  από  τους
κατόχους των ζώων την απομάκρυνση τους, ιδίως μάλιστα όταν αυτή η
ανάγκη υπαγορεύεται από λόγους υγιεινής ή ρύπανσης των χερσαίων και
των θαλάσσιων χώρων του λιμένα και ενόχλησης των χρηστών του λιμένα. 

ΑΡΘΡΟ 14
Ραδιοτηλεφωνικές εκπομπές

14.1  Απαγορεύεται  η  εκπομπή  ραδιοτηλεφωνικών  και  ραδιοτηλεγραφικών
σημάτων καθώς και η χρήση ραντάρ στα ελλιμενιζόμενα στον Τουριστικό
Λιμένα Ρόδου σκάφη.

14.2 Η παροχή υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών στον Τουριστικό Λιμένα καθορίζεται
από σχετική απόφαση της Διεύθυνσης του Τουριστικού Λιμένα.

14.3 Η παροχή κάλυψης με WiFi, WiLAN του Τουριστικού Λιμένα (λιμενολεκάνης
και χερσαίου τμήματος) είναι αποκλειστικό δικαίωμα του λιμένα.
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ΑΡΘΡΟ 15
Γνωστοποίηση κανονισμών λειτουργίας

15.1  Το  Κέντρο  Εξυπηρέτησης  Πελατών  υποδεικνύει  στους  πελάτες  του
Τουριστικού Λιμένα Ρόδου τις ιστοσελίδες, στις οποίες είναι διαθέσιμα, τόσο
στην Ελληνική όσο και στην Αγγλική γλώσσα: 

 Ο Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας Τουριστικών Λιμένων.
 Ο παρών  Ειδικός  Κανονισμός  Λειτουργίας  του  Τουριστικού Λιμένα

Ρόδου. 
 Οι ειδικές γενικές οδηγίες που εκδίδει εκάστοτε η Διεύθυνση του Λι-

μένα στο πλαίσιο των νόμων.
15.2  Επίσης  οι  χρήστες  ενημερώνονται  από  τον  Πίνακα  ανακοινώσεων  του

Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών Λιμένα, ως και με ανακοινώσεις και δελτία
τύπου που εκδίδει η Διεύθυνση του Τουριστικού Λιμένα.

ΑΡΘΡΟ 16
Συμπληρωματικές διατάξεις

16.1  Συμπληρωματικά  για  τα  θέματα  που  δεν  ρυθμίζονται  στον  παρόντα
Κανονισμό ισχύει και εφαρμόζεται ο εκάστοτε ισχύων Γενικός Κανονισμός
Λειτουργίας Τουριστικών Λιμένων καθώς και οι γενικές και ειδικές οδηγίες
που εκδίδει η Διεύθυνση του Τουριστικού Λιμένα Ρόδου και ρυθμίζουν επί
μέρους θέματα, όπως επίσης και οι εν γένει κείμενες αστυνομικές διατάξεις
και  κανονισμοί των Λιμενικών και  Τελωνειακών Αρχών περί ελέγχου της
ζώνης λιμένων και των ελλιμενισμένων ή διακινουμένων σ’ αυτούς σκαφών.

16.2  Επίσης  αναπόσπαστο  μέρος  του  εκάστοτε  ισχύοντος  Κανονισμού
Λειτουργίας  του  Τουριστικού  Λιμένα  Ρόδου,  θα  είναι  το  εκάστοτε
εγκεκριμένο Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης Αντιμετώπισης Θαλάσσιας ρύπανσης,
αλλά  και το Σχέδιο Αποβλήτων.

16.3  Με την ολοκλήρωση των πάσης φύσεως έργων και εγκαταστάσεων της
Β΄Φάσης από την μισθώτρια εταιρεία  <ΜΑΡΙΝΕΣ ΡΟΔΟΥ ΑΕ>, ο φορέας
διαχείρισης του Τουριστικού Λιμένα (Μαρίνα) Ρόδου, ήτοι ο Δήμος Ρόδου,
οφείλει να μεριμνήσει για την έκδοση της άδειας λειτουργίας για το σύνολο
των νομίμως αδειοδοτημένων και ασφαλιστικά καλυπτόμενων χώρων και
εγκαταστάσεων  χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης διαχείρισης του Τουριστικού
Λιμένα  (Μαρίνα)  Ρόδου  (Α΄και  Β΄Φάσης)  και  στη  συνέχεια  για  την
τροποποίηση  του  παρόντος  Ειδικού  Κανονισμού  Λειτουργίας  του
Τουριστικού Λιμένα (Μαρίνα) Ρόδου.

Ρόδος, 14/01/2021
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΜΑΡΙΝΕΣ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.»

  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μιχαήλ Σοκορέλος, κάλεσε το Σώμα
να αποφασίσει σχετικά.
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

 Την υπ’αριθ.2/1926/14.01.2021 Διαβίβαση του τελικού σχεδίου από την
RHODES MARINAS S.A

 Το υπ’ αριθ. πρωτ. 2/60405/27-11-2020 έγγραφο του Υπουργείου Τουρι-
σμού

 Την υπ’ αριθ. 156/16-06-2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
 Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από

το άρθρο 74 του Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) και του άρθρου
93 του Ν.3463/2006, 

 Τις τοποθετήσεις και ερωτήματα των μελών του Σώματος τα οποία περι-
γράφονται αναλυτικά στο απομαγνητοφωνημένο πρακτικό της Συνεδρία-
σης

 Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί σα-
ράντα δύο(42) παρόντων μελών και  ενός (1) απόντος ,  του Δημοτικού
Συμβούλου   κ. Δ. Καραντζιά  στο συγκεκριμένο θέμα, ψήφισαν 
«ΥΠΕΡ» και οι σαράντα δύο (42)

          

    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του  για  τον Ειδικό  Κανονισμό  Λειτουργίας
Τουριστικού Λιμένα (Μαρίνα Ρόδου) , όπως αυτός περιγράφεται αναλυτικά
ανωτέρω.

   ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

   
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΙΩΣΗΦ                                ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ
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