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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  Πόρτο Ράφτη  20-05-2019 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ &  
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ  ΣΩΜΑΤΟΣ                                                                    Αρ.πρωτ. 2131.2/593/19    
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ             
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ 
Α΄ Λ/Τ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 
Τομέας            :Λιμ. Αστυνομίας 
Ταχ. Δ/νση      :Λιμάνι Π. Ράφτη 
Τηλέφωνο       : 22990-71205 
FAX                :      --//--      
Email               : markopoulo@hcg.gr                                                       

             ΠΡΟΣ :    Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο   
                           Μαρκοπούλου Μεσογαίας                      
                            (μέσω e-mail) 
 

              ΚΟΙΝ: 1.  ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ-        
                              ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
                              ΤΜΗΜΑ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΠΑΡΑΛΙΑΣ 
                              Φερών 24 & Αριστοτέλους 

                              ΤΚ:10434 (μέσω e-mail) 
                        2.  ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 

                             (μέσω fax) 
                        3.  ΚΛΡΑΦΗΝΑΣ  

                              (μέσω e-mail) 
                 
ΘΕΜΑ:«Έλεγχος παραχωρήσεων εντός ΧΖΛ Π.Ράφτη». 
ΣΧΕΤ   : Ν.4607/2019 (65 Α΄/24-4-2019) όπως ισχύει. 
 
1. Σε συνέχεια ανωτέρω σχετικού και εν όψει έναρξης θερινής περιόδου σας υπενθυμίζουμε τις 

υποχρεώσεις σας για την τήρηση των διατάξεων που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία.  

2. Συναφώς αναφέρουμε ότι σε περίπτωση που παραχωρήσετε-εκμισθώσετε χώρο του αιγιαλού ή της 

παραλίας ή της ζώνης λιμένα σε επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα για χρήση τοποθέτησης καθισμάτων 

ή ανακλίντρων ή μέσων προφύλαξης από τον ήλιο των λουομένων, παρακαλείστε όπως μεριμνήσετε  

για τις απορρέουσες από το άρθρο 31,  του ανωτέρω σχετικού, υποχρεώσεις σας, και συγκεκριμένα 

να ενημερώσετε τους παραχωρησιούχους όπως οφείλουν να προβούν σε επισήμανση επί του 

εδάφους των ορίων του παραχωρούμενου χώρου με τρόπο, αναγνωρίσιμο και εύκολα αντιληπτό από 

τους χρήστες του αιγιαλού, της παραλίας, της όχθης ή παράχθιας ζώνης. Επίσης, είναι υποχρεωμένοι 

να αναρτούν σε εμφανές σημείο πινακίδα συγκεκριμένων διαστάσεων με το σχέδιο και τη 

φωτογραφία του παραχωρούμενου χώρου, ώστε να γίνεται εύκολα αντιληπτή η ενδεχόμενη 

παραβίαση των ορίων της παραχώρησης και οι αρμόδιες υπηρεσίες στις οποίες ο χρήστης του 

αιγιαλού μπορεί να καταγγείλει τις παραβάσεις. 

3. ο Δήμος Μαρκοπούλου που κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως μεριμνήσει για την 

ανάρτηση των ως άνω αναφερόμενων στοιχείων στην ιστοσελίδα του Δήμου. Επιπρόσθετα, σε 

συνεργασία με την Κτηματική Υπηρεσία Ανατολικής Αττικής, παρακαλείται όπως μεριμνήσει για την  
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ανάρτηση σε εμφανές σημείο του αιγιαλού πινακίδα με το σχέδιο του αιγιαλού επί του οποίου θα 

επισημαίνονται όλες οι παραχωρήσεις στον συγκεκριμένο αιγιαλό.  

3. Σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας, στα πλαίσια άσκησης των αστυνομικών της καθηκόντων, 

πρόκειται να διενεργήσει τακτικούς και έκτακτους ελέγχους και σε περίπτωση διαπίστωσης μη 

τήρησης των σχετικών διατάξεων θα προβεί στις νόμιμες κυρώσεις. 

4. Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και τις δικές σας ενέργειες.-         

               Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

                                                                              
                           
                            Σημαιοφόρος Λ.Σ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Παναγιώτα 
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