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ΘΕΜΑ: «Μζτρα τάξθσ κατά τθν κερινι περίοδο ςτο Κεντρικό Λιμζνα Χίου».
Η Κεντρικι Λιμενάρχθσ Χίου
Ζχοντασ υπόψθ:
α) Το άρκρο 295 του Γενικοφ Κανονιςμοφ Λιμζνα Χίου (ΦΕΚ 486 Βϋ/23-05-1986)
β) Τθν υπ’ αρικμ. 155/2020 απόφαςθ Δ.Λ.Τ. Χίου.
γ) Τθν αρικμ.πρωτ.:2132.25-15/48209/2016/06-06-2016 Δ/γι ΥΝΑΝΡ/ΔΛΑ.
ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΜΕ
1.

Ππωσ για το χρονικό διάςτθμα από τθν Παραςκευι 03/07/2020 ζωσ και τθν Κυριακι 05/07/2020, θ παραλιακι οδόσ
του Κεντρικοφ Λιμζνα Χίου και ςυγκεκριμζνα το ρεφμα κυκλοφορίασ από Τελωνείο Χίου προσ Αεροδρόμιο, από τθν
ςυμβολι των οδϊν Κανάρθ με Λ. Αιγαίου ζωσ και τθν αρχι τθσ Κόκκαλθ, κα παραμείνει κλειςτό, με ςκοπό τθν αςφάλεια του ιδιαίτερα αυξθμζνου αρικμοφ πολιτϊν και τουριςτϊν λόγω τθσ κερινισ περιόδου που κάνουν χριςθ τθσ παραλιακισ οδοφ. Οι ϊρεσ που κα παραμείνει κλειςτό το ανωτζρω ρεφμα κυκλοφορίασ κα είναι περί τθν 19:00 και μζχρι ώρα 02:00. Από τισ ανωτζρω κυκλοφοριακζσ ρυκμίςεισ εξαιροφνται τα Φ/Γ οχιματα τα οποία φορτοεκφορτώονται ςτα πλοία που καταπλζουν/αποπλζουν ςτο λιμζνα Χίου. Επιπλζον επιςθμαίνουμε ότι τα ανωτζρω οχιματα
κατά τθ διάρκεια τθσ διζλευςθσ τουσ να κινοφνται αυςτθρά με χαμθλι ταχφτθτα θ οποία ορίηεται ςτα είκοςι (20)τριάντα (30) χλμ/ώρα κάνοντασ παράλλθλα χριςθ των φώτων ζκτακτθσ ανάγκθσ (αλάρμ).

2.

Αναλυτικότερα κατά τισ ϊρεσ τθσ μονοδρόμθςθσ απαγορεφεται θ είςοδοσ από τθν οδό Κουντουριϊτθ ςτθ Λ. Αιγαίου
και θ είςοδοσ των οχθμάτων ςτθν παραλιακι ηϊνθ από όλεσ τισ κακζτουσ των οδϊν οδοκανάκθ και Λιβανοφ. Θα
υπάρχει ειδικι ςιμανςθ ρφκμιςθσ τθσ κυκλοφορίασ με πινακίδεσ -7 και υποχρεωτικισ πορείασ προσ μια κατεφκυνςθ, οι οποίεσ κα τοποκετοφνται ςε ευκρινι ςθμεία και ςφμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. Ιδιαίτερθ μνεία γίνεται ςτουσ οδθγοφσ
που ζχουν ιδθ ςτακμεφςει, πριν το κλείςιμο του ανωτζρω ρεφματοσ , εντόσ αυτοφ, ϊςτε να απομακρφνουν τα οχιματά τουσ εγκαίρωσ ζτςι ϊςτε να μθ χρειαςτεί να κινθκοφν ςτο κλειςτό από τθν κυκλοφορία ρεφμα, γεγονόσ που κα
επιφζρει διοικθτικζσ κυρϊςεισ εισ βάροσ τουσ. Σε περίπτωςθ δε, απομάκρυνςθσ του οχιματοσ κατά τθ διάρκεια που
το ρεφμα κυκλοφορίασ κα είναι κλειςτό, αυτό κα γίνεται αποκλειςτικά μόνο προσ τθν κατεφκυνςθ από Ξενοδοχείο
ΧΑΝΔΘΣ προσ Τελωνείο.

3.

Επιςθμαίνεται ότι ςε περιπτϊςεισ εκτάκτου ανάγκθσ κα επιτρζπεται θ διζλευςθ οχθμάτων Ρυροςβεςτικισ, Αςτυνομίασ, Λιμενικοφ κλπ κατά τισ ϊρεσ μονοδρόμθςθσ τθσ παραλίασ.

4.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ λιψθσ των απαραίτθτων μζτρων τάξθσ ςε περιοχι ευκφνθσ του για υλοποίθςθ των ανωτζρω, ενϊ ςε περιπτϊςεισ που κρικεί από τθν Υπθρεςία μασ για λόγουσ αςφάλειασ
τθσ κυκλοφορίασ πολιτϊν και οχθμάτων, τα ανωτζρω μζτρα τάξθσ κα τροποποιοφνται ι και κα ακυρϊνονται.

5.

Επίςθσ από τθν Παραςκευι 03/07/2020 ζωσ και τθν Παραςκευι 10/07/2020, απαγορεφεται θ ςτάςθ από οδό Νεωρείων ωσ το τζλοσ τθσ οδοφ Ελ. Μανίκα (Μποφρτηι) δφο (02) ώρεσ πριν τθν άφιξθ των πλοίων, όλων των οχθμάτων
που δεν ζχουν ςκοπό να επιβιβάςουν και αποβιβάςουν επιβάτεσ ι αποςκευζσ που ταξιδεφουν με Ε/Γ-Ο/Γ πλοία,
προκειμζνου ο ςυγκεκριμζνοσ χϊροσ χρθςιμοποιθκεί για τθν αποβίβαςθ επιβατϊν των πλοίων. Ραρακαλοφμε όπωσ
περιορίηεται ςτο ελάχιςτο θ παραμονι και θ ςτάςθ των οχθμάτων εκείνων που δεν ταξιδεφουν αλλά μεταφζρουν επιβάτεσ και αποςκευζσ .
6. Οι οδθγοί παρακαλοφνται όπωσ κατά τισ ϊρεσ Κ/Ρ-Α/Ρ πλοίων να αποφεφγουν τισ άςκοπεσ μετακινιςεισ από και
προσ το λιμζνα προκειμζνου υποβοθκθκεί θ αποςυμφόρθςθ του όγκου των κυκλοφοροφντων οχθμάτων επί τθσ χερςαίασ ηϊνθσ λιμζνα και θ γρθγορότερθ εξυπθρζτθςθ αυτϊν που ταξιδεφουν ι ζχουν ςκοπό να παραδϊςουν επιβάτεσ
και αποςκευζσ.
7. Οι ιδιοκτιτεσ Εταιρειϊν ενοικίαςθσ οχθμάτων, ΤΑΞΙ, τουριςτικϊν πρακτορείων, ΚΤΕΛ, παρακαλοφνται για τθ διάκεςθ
προςφοράσ προσ τθν εξυπθρζτθςθ του ςυμπολίτθ, ενϊ ςτα πλαίςια τθσ κοινωνικισ ευκφνθσ που τουσ αντιςτοιχεί , να
επιδεικνφουν εμπράκτωσ κετικι διάκεςθ ςτθ ςυνολικι προςπάκεια που πραγματοποιείται από πλευράσ Υπθρεςίασ
μασ, για τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ κυκλοφορίασ οχθμάτων.
8. Θ Αςτυνομία/Τμιμα Τροχαίασ παρακαλείται για τθν ενθμζρωςι τθσ και όπωσ ςυνδράμει με τθ μονοδρόμθςθ τθσ οδοφ
Λάδθσ τισ ϊρεσ κατάπλου και απόπλου των πλοίων και τθν αποςυμφόρθςθ ςτο κζντρο (Ρλατεία/Κιποσ) τθσ πόλθσ.
Ραρακαλοφνται οι επιβάτεσ, οδθγοί αυτοκινιτων, διερχόμενοι πολίτεσ ςτο χϊρο του λιμζνα, όπωσ εμπιςτευτοφν και
τθριςουν πιςτά τισ υποδείξεισ των Λιμενικϊν Οργάνων.
9. Για το ανωτζρω χρονικό διάςτθμα (03/07/2020 ωσ 10/07/2019) και από ώρα 17:30 ζκαςτθσ θμζρασ , απαγορεφεται
θ χριςθ για ςτάςθ - ςτάκμευςθ επί του χωμάτινου χώρου (παρκινγκ) πλθςίον του Κεντρικοφ Λιμεναρχείου και όπιςκεν γεφυροπλάςτιγγασ προκειμζνου αυτόσ χρθςιμοποιθκεί για τθν ομαλι φόρτωςθ των οχθμάτων που πρόκειται να
ταξιδζψουν με εξαίρεςθ τουσ κατοίκουσ που γειτνιάηουν άμεςα με το χϊρο αυτό.
10. Θεςπίηεται ωράριο για τισ φορτοεκφορτώςεισ των επιχειριςεων (μαγαηιϊν) λιμζνα Χίου που κα ιςχφει κακθμερινά,
όλεσ τισ θμζρεσ τθσ εβδομάδασ για τουσ κερινοφσ μινεσ. Αναλυτικότερα, ΕΠΙΣΡΕΠΕΣΑΙ θ φορτοεκφόρτωςθ ςτισ ειδικζσ
κζςεισ που ζχουν προβλεφκεί κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ θμζρασ. ΑΠΑΓΟΡΕΤΕΣΑΙ θ φορτοεκφόρτωςθ εμπορευμάτων
ςε οποιοδιποτε άλλο ςθμείο τθσ Χερςαίασ Ηϊνθσ Λιμζνα, κατά το χρονικό διάςτθμα από 10:30 ζωσ 14:00 κακώσ και
μετά τθν 19:00 ζκαςτθσ θμζρασ και μζχρι τθν 05:00 τθσ επομζνθσ.
11. Πςον αφορά τα ενοικιαηόμενα αυτοκίνθτα επιτρζπεται, κατόπιν φπαρξθσ διακζςιμου χϊρου, ςτθν πρόςοψθ του κάκε
καταςτιματοσ ενοικίαςθσ αυτοκινιτων που δραςτθριοποιείται επί τθσ οδοφ Νεωρείων, θ κάκετθ ςτάκμευςθ οποιοδιποτε ςφννομου οχιματοσ και όχι αποκλειςτικά μόνο ενοικιαηόμενου αυτοκινιτου. Θ Υπθρεςία μασ κα ελζγχει τθν
φπαρξθ ι όχι διαφθμιςτικϊν ταμπελϊν των εταιρειϊν που πικανόν εναποκζτονται και κα διαπράττει τα νόμιμα. Για
τουσ ςκοποφσ τθσ διαδικαςίασ ενοικίαςθσ των αυτοκινιτων και ωσ χϊροσ ςτάκμευςθσ των ςυγκεκριμζνων αυτοκινιτων , παραχωροφνται δεκαπζντε(15) κζςεισ, οι οποίεσ βρίςκονται πλθςίον και ζμπροςκεν ανοικτοφ χϊρου του καταςτιματοσ «ΜΡΟΥΤΗΙ», οι οποίεσ κα οριοκετθκοφν τισ.
12. προςεχείσ θμζρεσ από το Δθμόςιο Λιμενικό Ταμείο Χίου.
13. Τοπικά Μ.Μ.Ε. που κοινοποιείται θ παροφςα παρακαλοφνται όπωσ ςυνδράμουν ςτθν προβολι του κζματοσ και ενθμζρωςθ του κοινοφ με ζμφαςθ ςτο να υπάρχει υπομονι και κατανόθςθ από τθν πλευρά του ταξιδιϊτθ . Θ Υπθρεςία
μασ ςε κάκε περίπτωςθ εφαρμόηει τα νόμιμα και προβλεπόμενα, επιςθμαίνει δε τθν ανάγκθ πνεφματοσ ςυνεργαςίασ
και καλισ διάκεςθσ αποφυγισ προβλθμάτων με τελικό αποδζκτθ τθν εξυπθρζτθςθ του ταξιδιϊτθ, του Ζλλθνα Ρολίτθ,
του επιςκζπτθ , του τουρίςτα.
14. Επιςθμαίνουμε ότι τυχόν διοικθτικζσ κυρϊςεισ κατά των παραβατϊν, κα επιβλθκοφν με βάςθ το Άρκρο 296 του Γενικοφ Κανονιςμοφ Λιμζνα Χίου..-
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1.Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ Χίου
2. Διμοσ Χίου

