
 
 
           

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΝΟΤΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
85100 ΡΟΔΟΣ 

 
                 

                       

ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΠΕΝ ΠΕΡΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΣ ΛΙΜΕΝΩΝ 

ΔΙΚΑΙΩΔΟΣΙΑΣ Δ.Λ.Τ.Ν.Δ.» 

ΣΧΕΤ.: Το με αρ. πρωτ. 3122.5/58478/2021/12-08-2021 έγγραφός σας. 
                  

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό, σας γνωρίζουμε ότι: 
ΡΟΔΟΣ 

 Αιγαίο 
1. Έχει γίνει αποκατάσταση της επιφάνειας πέδησης του καταπέλτη σε όλο το μήκος της 

προβλήτας. 
2. Έχει γίνει ο απαιτούμενος έλεγχος και καθαρισμός του βυθού για την ασφαλή πρόσδεση 

των  πλοίων στη προβλήτα. 
 

 Δωριέας 
1. Συντάσσεται από την Τεχνική Υπηρεσία μας η μελέτη αποκατάστασης επιστρώσεων και 

ανωδομών σε όλο το μήκος της προβλήτας. 
2. Συντάσσεται μελέτη για την προμήθεια και αντικατάσταση των προσκρουστήρων σε όλο το 

μήκος της προβλήτας. 
3. Έχει γίνει ο απαιτούμενος έλεγχος και καθαρισμός του βυθού για την ασφαλή πρόσδεση 

των  πλοίων στη προβλήτα. 

 

 Κολοσσός 
1. Συντάσσεται μελέτη για την προμήθεια και αντικατάσταση των προσκρουστήρων σε όλο το 

μήκος της προβλήτας. 
2. Έχει γίνει ο απαιτούμενος έλεγχος και καθαρισμός του βυθού για την ασφαλή πρόσδεση 

των  πλοίων στη προβλήτα. 

 

Ρόδος, 03 Σεπτεμβρίου 2021 
Αριθμ. Πρωτ: ΔΤΥ/ΓΝ2-ΓΝ4-ΓΝ5-ΓΝ7/2094 

Τμήμα: Τεχνικό 

Ταχ. Δ/νση: Τουριστικό Λιμάνι Ρόδου 

Πληροφορίες: Γραφείο Προέδρου 

Τηλέφωνο: 22410-43501 

Fax: 22410-34949 

E-mail: limenik@yahoo.gr 

Προς: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ, 
ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & 
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Ακτή Βασιλειάδη,  Πύλη Ε1-Ε2 
185 10, Πειραιάς 
21313-74169 
dilikyp@yna.gov.gr 

  
Κοιν: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ 

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 
ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
Κολοκοτρώνη 102-104 
185 35 Πειραιάς 
21041-74722, 21047-28604 
21041-79251 
info@pepen.gr 

  



ΧΑΛΚΗ 
1. Συντάσσεται μελέτη για την κατασκευή και τοποθέτηση αγκυροβολίων εντός λιμένα Χάλκης 

με σκοπό την ορθή χωροθέτηση σκαφών και τουριστικών πλοίων που εμποδίζουν την 
προσέγγιση πλοίων, κυρίως κατά τη θερινή περίοδο. 

2. Η φωτοσήμανση με ερυθρό και πράσινο φάνο στις δύο εισόδους του όρμου είναι εκτός 
δικαιοδοσίας μας. 

 
 
ΤΗΛΟΣ 

 Λιμένα Λιβαδίων 
1. Έχουν τοποθετηθεί προσκρουστήρες στο λιμένα Λιβαδίων Τήλου. 
2. Συντάσσεται από την Τεχνική Υπηρεσία μας μελέτη για  την αντικατάσταση του δικτύου 

ηλεκτροφωτισμού στο λιμένα Λιβαδίων Τήλου. 
3. Δεν προβλέπεται διαπλάτυνση - επιμήκυνση της προβλήτα για την αύξηση του χερσαίου 

λιμενικού χώρου. 
 

ΜΕΓΙΣΤΗ/ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ 
1. Έχει εκπονηθεί η μελέτη του έργου "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑ 

ΜΕΓΙΣΤΗΣ" το οποίο είναι υπό εκτέλεση από το Υπουργείο Δημόσιων Έργων. 
2. Συντάσσεται από την Τεχνική Υπηρεσία μας μελέτη για την προμήθεια και αντικατάσταση 

των προσκρουστήρων και εξετάζεται η δυνατότητα εκπόνησης μελετών για την 
διαπλάτυνση της προβλήτας. 

 
ΣΥΜΗ 

 Λιμένας Σύμης 
1. Συντάσσεται  από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ. μελέτη για την 

προμήθεια & αντικατάσταση των προσκρουστήρων στο λιμένα Γιαλού Σύμης. Έχει 
τοποθετηθεί στέγαστρο για τις ανάγκες του επιβατικού κοινού στην νέα αποβάθρα στη θέση 
Πέταλο του λιμένα Σύμης. 

2. Με την κατασκευή της νέας αποβάθρας του λιμένα Σύμης στη θέση Πέταλο λύθηκε το θέμα 
της μικρής λιμενολεκάνης  ως προς τους χειρισμούς πρόσδεσης των μεγάλων πλοίων –
σκαφών, αφού πλέον εξυπηρετούνται επαρκώς από την νέα αποβάθρα που διαθέτει τους 
αναγκαίους  προς τούτο χώρους τόσο σε λιμενολεκάνη όσο και σε χερσαίες εγκαταστάσεις. 

3. Με δεδομένο ότι ο οικισμός Σύμης έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικός διατηρητέος οικισμός 
πάγια τακτική της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων είναι να μην συναινεί σε νέες λιμενικές 
εγκαταστάσεις  εντός του συνεκτικού οικισμού, συνεπώς στη θέση Ρολόι του λιμένα Γιαλού 
Σύμης δεν εξετάζεται προς ώρας η κατασκευή νέου προβλήτα.  

4. Έχει παραδοθεί στις 17-5-2018 προς χρήση η νέα αποβάθρα στη θέση Πέταλο του λιμένα 
Σύμης. 

 
ΚΑΡΠΑΘΟΣ 

 Λιμένες Πηγαδίων & Διαφανίου Καρπάθου 

1. Έχει συνταχθεί από τη Τεχνική Υπηρεσία μας μελέτη με θέμα "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ", η οποία έχει 
σταλεί για γνωμοδότηση στο Υ.Ε.Ν. & Γ.Ε.Ν.. 

2. Σχετικά με την φωτοσήμανση ανατολικής άκρης βραχονησίδων Δεσποτικού, δεν είναι 
αρμοδιότητά μας σύμφωνα με το ΦΕΚ 381Δ/05-07-2021. 

3. Εξετάζουμε την δυνατότητα διαπλάτυνσης της αποβάθρας του λιμένα Πηγαδιών Καρπάθου 
με σκοπό την ασφαλή εξυπηρέτηση επιβατών και οχημάτων, ιδιαίτερα του θερινούς μήνες. 

4. Έχει συνταχθεί από τη Τεχνική Υπηρεσία μας μελέτη με θέμα "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ-ΑΝΩΔΟΜΩΝ ΑΠΟΒΑΘΡΑΣ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΠΗΓΑΔΙΩΝ 
ΚΑΡΠΑΘΟΥ", η οποία έχει σταλεί και εγκριθεί από το Υ.Ε.Ν. & Γ.Ε.Ν. 

5. Συντάσσεται από την Τεχνική Υπηρεσία μας η μελέτη με θέμα "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ". 
6. Συντάσσεται από την Τεχνική Υπηρεσία μας η μελέτη με θέμα "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΒΑΘΡΑΣ 

ΛΙΜΕΝΑ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ" που αφορά την επισκευή του υπόλοιπου τμήματος 
του λιμένα Πηγαδιών Καρπάθου. 



7. Η Τεχνική Υπηρεσία μας προγραμματίζει την σύνταξη μελέτης αποκατάστασης ζημιών 
λιμένος Διαφανίου Καρπάθου.     

 
ΚΑΣΟΣ 

 Λιμένας Φρυ Κάσου 
1. Βρίσκεται υπό εκτέλεση το έργο "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΦΡΥ ΚΑΣΟΥ". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Ο-  
Πρόεδρος 

του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ. 
 
 
 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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