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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΑΠΟΥΑΗ 
 

ΘΔΜΑ: ΈΓΚΡΗΖ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ ( 

ΠΠΠΑ) ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: « ΣΔΥΝΗΚΔ ΜΔΛΔΣΔ ΛΗΜΔΝΟ ΠΖΓΑΓΗΧΝ ΚΑΡΠΑΘΟΤ 

 

                                                                        Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

του Δημοτικού Λιμενικού Σαμείου Νότιας Δωδ/σου 
   

Έχοντας υπόψη: 
1. Σις διατάξεις του Ν.3463/8-6-06 του Δ.Κ.Κ όπως μέχρι σήμερα με νέες διατάξεις έχει 

τροποποιηθεί . 
2. Σην με αρ. πρωτ.: 7666/11/7-2-07 εγκύκλιο του  ΤΠ.Ε. σχετική με τον έλεγχο της νομιμότητας  

των αποφάσεων των συλλογικών και μονομελών οργάνων από το Γενικό Γραμματέα της 
Περιφέρειας. 

3. Σην με αρ. πρωτ.: 16973/22-12-2009 έγγραφο της Π.Ν.Α , Γενικής Δ/νσης Περιφέρειας , Δ/νση 
Σοπ. Αυτ/σης & Διοίκησης Νομού Δωδ/σου με θέμα τον εκσυγχρονισμό και βελτίωση 
παρεχόμενων υπηρεσιών – Έλεγχος νομιμότητας των πράξεων των συλλογικών οργάνων των 
πρωτοβάθμιων ΟΣΑ . 

4. Σην με αριθ.    120/09/26-06-2017 απόφαση Δ.. του Δ.Λ.Σ.Ν.Δ .  
5.    Σις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με υποχρεωτική ανάρτηση νόμων    

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΥΕΚ Α’ 112).  

 
ΑΠΟΥΑΙΖΕΙ 

 

Δγθξίλεη ηελ κειέηε  Πξνθαηαξηηθνχ Πξνζδηνξηζκνχ Πεξηβαιινληηθψλ Απαηηήζεσλ  (Π.Π.Π.Α) 

ηνπ έξγνπ: «Σερληθέο κειέηεο επέθηαζεο ιηκέλνο Πεγαδίσλ Καξπάζνπ» εθφζνλ  θαζηζηά  ην λέν 

ιηκάλη ιεηηνπξγηθφ θαη αζθαιέο γηα ηελ λαπζηπινΐα  ζχκθσλα κε ηηο επηζεκάλζεηο ηεο 

πξντζηακέλεο ηεο Γ.Σ.Τ. ηνπ Γ.Λ.Σ.Ν.Γ.  
                                                                                                             
                                                                                                             Ρόδος  03 -07-2017 
                                                                                                     Ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Σ.Ν.Δ 
                                                                                                                                     
 
                                                                                                  ΦΡΙΣΟΔΟΤΛΟΤ ΜΙΦΑΗΛ 
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ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 

                                                                                  AΠΟΠΑΜΑ 

Απφ ην Πξαθηηθφ ηεο κε αξηζ. 09/2017 

πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ Νφηηαο Γσδ/ζνπ 

 

Αξηζκόο Απόθαζεο:           120/2017 

 
ΘΔΜΑ: ΈΓΚΡΗΖ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ ( 

ΠΠΠΑ) ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: « ΣΔΥΝΗΚΔ ΜΔΛΔΣΔ ΛΗΜΔΝΟ ΠΖΓΑΓΗΧΝ ΚΑΡΠΑΘΟΤ 

 

ηε Ρφδν ζήκεξα   ηελ  26 ε  ηνπ κελφο Ηνπλίνπ  ηνπ έηνπο 2017 εκέξα ηεο εβδνκάδνο Γεπηέξα  θαη ψξα 

12.00 κ.κ. ζην Γεκνηηθφ Ληκεληθφ Σακείν Νφηηαο Γσδ/ζνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ Νφηηαο Γσδ/ζνπ  θαηφπηλ  ηεο κε αξηζ. πξση.    

1846/21-06-2017   έγγξαθεο πξφζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ 

 
                             Π Α Ρ Ο Ν Σ Δ                                                                                    Α Π Ο Ν Σ Δ  

1. ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ  ΜΗΥΑΖΛ                ΠΡΟΔΓΡΟ                                        1.    ΠΑΠΑΚΑΛΟΓΟΤΚΑ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ  

2. ΦΤΛΛΑΚΖ ΒΑΗΛΔΗΟ               ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ                                    2.    ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ   

3.  ΗΧΑΝΝΗΓΖ ΗΧΑΝΝΖ                            ΜΔΛΟ                                           3.    ΟΡΧΣΟΤ ΜΑΗΡΖ-ΣΑΝΑΚΖ   
4. ΛΑΜΠΡΟ ΖΛΗΑ                                     ΜΔΛΟ                                           4     ΠΑΣΡΟ ΜΗΥΑΖΛ                                            

5. ΝΗΤΡΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ                                ΜΔΛΟ                                           5.    ΥΟΤΛΖ ΒΑΗΛΔΗΟ 

6. ΣΑΣΖ ΠΤΡΗΓΧΝ                                    ΜΔΛΟ                                           6.    ΚΑΜΜΑ-ΑΛΔΗΦΔΡΖ ΜΑΡΗΑ.                                
7. ΥΑΜΟΤΕΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ                    ΜΔΛΟ                                              

8. ΓΡΑΚΟ  ΣΔΦΑΝΟ                               ΜΔΛΟ 

9. ΓΗΑΛΛΟΤΡΑΚΖ ΚΧΝ/ΝΟ              ΑΝΑΠΛ. ΜΔΛΟ 
                                 

 

1. Δ. ΑΞΗΧΣΖ , Πξντζηακέλνπ Γλζεο  σο εηζεγεηνχ  επί Γηνηθεηηθψλ       Οηθνλνκηθψλ θαη 

ζεκάησλ Δθκεηάιιεπζεο . 

2. ΓΔΛΖΓΗΑΝΝΖ ΜΑΡΗΚΑ   σο εηζεγήηξηα  επί  Σερληθψλ ζεκάησλ. 

3. ΗΧΑΝΝΗΓΖ   ΗΧΑΝΝΖ   σο Γξακκαηέα  Γ. 
 

 
Ζ Δηζεγήηξηα, αλαπιεξσηήο Πξντζηακέλε ηεο Γ/λνπζαο ηα έξγα Τπεξεζίαο ηνπ Γεκνηηθνχ 

Ληκεληθνχ Σακείνπ Ννηηάο Γσδ/ζνπ, Μαξίθα Γειεγηάλλε  ζέηεη  ππφςε  ηνπ ζπκβνπιίνπ  ζρεηηθά 

κε ην ηίηιν ηνπ ζέκαηνο φηη ζπκθσλεί αξρηθά κε ηνλ Πξνθαηαξθηηθφ Πξνζδηνξηζκφ 

Πεξηβαιινληηθψλ Απαηηήζεσλ  ηνπ έξγνπ : «ΣΔΥΝΗΚΔ ΜΔΛΔΣΔ ΔΠΔΚΣΑΖ ΛΗΜΔΝΟ 

ΠΖΓΑΓΗΧΝ ΚΑΡΠΑΘΟΤ»  σζηφζν έρεη λα παξαηεξήζεη ηα εμήο:   

 

1. Με ηε πξνηεηλφκελε ιχζε, επηηπγράλεηαη κελ ε πξπκλνδέηεζε Ο/Γ –Δ/Γ πινίσλ ζην 

θξεπίδσκα Τ4-Τ5-Ν8 θαη ε πιαγηνδέηεζε ελφο Κ/Ε, είλαη φκσο αδχλαηε ε ηαπηόρξνλε 

πξόζδεζε ηνπο ζην θξεπίδσκα, ζηελ πεξίπησζε πνπ απηφ απαηηεζεί. 

2. Ζ πξνηεηλφκελε ελαιιαθηηθή ζέζε πξπκλνδέηεζεο Ο/Γ-Δ/Γ πινίνπ (ΒΓ) ζην θξεπίδσκα 

Ν8-Ν9 είλαη αδχλαηε δηφηη, ε χπαξμε ηεο μέξαο Γεζπνηηθνχ ζε απφζηαζε 180,00κ. απφ 

ην ζεκείν Ν8 θαη Γπηηθά ε χπαξμε ηεο μέξαο Άθσηε, θαζηζηνχλ απαγνξεπηηθή ηε ζέζε 

απηή. εκεηψλεηαη φηη παιαηφηεξεο ιχζεο εγθαηαιείθηεθαλ.                           

Άξα ην θξεπίδσκα πνπ ζα εμππεξεηεί Ο/Γ –Δ/Γ πινία θαη Κ/Ε ζα είλαη κόλν ην Ν8-Ν9.  

3. Γεκηνπξγείηαη κηθξή κπνχθα εηζφδνπ 70,00κ. ζηε ιηκελνιεθάλε, πνπ κπνξεί λα κεησζεί 

αθφκε πεξηζζφηεξν (50,00 κ. πεξίπνπ) ζε πεξίπησζε πιεχξηζεο εκπνξηθνχ πινίνπ (βιέπε 

ζρέδηα, θξεπίδσκα Τ4-Ν6).  

4. Δπίζεο έρνπκε ηελ άπνςε φηη, κε ηελ πξνηεηλφκελε θαζαίξεζε ηνπ ιηκελνβξαρίνλα ν 

νπνίνο ηψξα πξνζηαηεχεηαη απφ θπζηθνχο νγθνιίζνπο, ελδερνκέλσο κε Βφξεηνπο 

αλέκνπο, λα ππάξμεη έληνλνο θπκαηηζκφο ζηελ είζνδν κε δεκηνπξγία εζσηεξηθνχ 

θπκαηηζκνχ απφ αλάθιαζε, ν νπνίνο ελδερνκέλσο λα εληζρπζεί κε ηελ δεκηνπξγία ηνπ 

θαηαθφξπθνπ κεηψπνπ Ν8-Τ4. γη απηφ ζα πξέπεη λα εθπνλεζεί κειέηε θπκαηηθήο 

δηαηαξαρήο θαζώο θαη κειέηε πινήγεζεο. 

5. Αρξεζηεχεηαη  κέξνο απφ ηα  πθηζηάκελα θξεπίδσκα (Ν12-Τ12 ηνπ ζρεδίνπ)  κε 

σθέιηκν βάζνο -7,00κ. δηφηη ζα παξεκπνδίδνπλ ηνλ είζπινπ θαη απφπινπ ησλ ζθαθψλ 

ζην εζσηεξηθφ. 
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6. Δάλ ν λένο ιηκέλαο εμππεξεηεί θξνπαδηεξφπινηα ζαο επηζεκαίλνπκε φηη είλαη 

απαγνξεπηηθφ λα ζπλππάξρεη (Κ/Ε) θξνπαδηεξφπινην καδί κε εκπνξηθά (πνπ ζα 

μεθνξηψλνπλ θάζε ινγήο εκπνξεχκαηα  πρ. Καιακπφθη, θηάιεο πγξαεξίνπ, αδξαλή πιηθά, 

θιπ.) θαζψο θαη Ο/Γ- Δ/Γ πινία, αθνύ ν ρώξνο ζα πξέπεη λα είλαη πεξηθξαγκέλνο θαη 

ειεγρόκελνο ιόγσ SCHENGEN . 

ηελ ζπλέρεηα παίξλεη ην ιφγν ν Γήκαξρνο Καξπάζνπ Λάκπξνο Ζιίαο ν νπνίνο αλαθέξεη έλα 

ζχληνκν ηζηνξηθφ γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν αλαθέξνληαο ηα εμήο: 

                 Πξηλ απφ δέθα ρξφληα είρε βγεη κηα πξνθήξπμε γηα ηελ θαηαζθεπή ιηκέλα ζηελ 

ΚΆΡΠΑΘΟ, απφ ηελ ηφηε Ννκαξρία Γσδεθαλήζνπ θαη λπλ Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ  ε νπνία 

δεηνχζε λα θαηαζθεπαζζεί έλα ιηκάλη ζε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή,  δίλνληαο ζηελ δηαγσληζηηθή 

δηαδηθαζία ιεπηνκέξεηεο πεξί ζπγθεθξηκέλνπ νηθνπέδνπ θαη θφζηνπο. 

                 Σφηε είραλ βξεζεί 3 ππνςήθηνη κειεηεηέο νη νπνίνη είραλ θαηαζέζεη ηηο πξνηάζεηο ηνπο , 

πξνζθέξνληαο ν πξψηνο ην πνζφ ησλ  εηθνζηέλα εθαηνκκπξίσλ επξψ ,  ν δεχηεξνο δεθαεπηά 

εθαηνκκχξηα επξψ  θαη ν ηξίηνο πεξίπνπ  κεηαμχ έμη θαη επηά εθαηνκκχξηα επξψ. Ζ επηηξνπή 

αμηνιφγεζεο είρε επηιέμεη ηνλ 3
ν
 δηαγσληδφκελν. ’ απηήλ ηελ  κειέηε  χςνπο 222.000,00€ ( κειέηε 

θαη έξγν), έρνπλ μνδεπηεί κέρξη ζήκεξα απφ ηα θξαηηθά ηακεία πεξίπνπ εθαηφλ πελήληα κε εθαηφλ 

εμήληα ρηιηάδεο επξψ. 

                   Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2016 ππνβιήζεθε ζηελ Δ..Α.Λ. (Δπηηξνπή ρεδηαζκνχ θαη 

Αλάπηπμεο Ληκέλσλ) ε νπνία θαη έπξεπε λα γλσκνδνηήζεη γηα  ην αλ ζα πξέπεη λα πξνρσξήζεη  ή  

φρη,  ε πξφηαζε ηνπ κειεηεηή κε ηελ ζχκθσλε γλψκε ηφηε ηνπ Γ.Λ.Σ.Ν.Γ. ηελ ζπγθεθξηκέλε 

ζπλεδξίαζε ηεο επηηξνπήο ζηελ νπνία είρα ιάβεη κέξνο θαη εγψ,   παξνπζηάζζεθαλ ηξεηο θάηνηθνη 

ηεο Καξπάζνπ νη νπνίνη έβαιαλ ακθηβνιίεο ζηελ επηηξνπή γηα ηελ κειέηε κε ην ζθεπηηθφ φηη ππήξρε 

δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ιηκαληνχ ζ άιιε ζέζε απφ απηήλ πνπ παξνπζηαδφηαλ ζηελ αξρηθή κειέηε. 

Πιεξνθνξηαθά ζηελ ζπλεδξίαζε ζπκκεηείρε θαη ν εθπξφζσπνο ηεο Π.Δ.Π.Δ.Ν  (ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ 

ΔΝΧΖ ΠΛΟΗΑΡΥΧΝ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΝΑΤΣΗΚΟΤ )  θνο Μαξηλάθεο  ν νπνίνο  ζεκεησηένλ δελ 

έρεη έξζεη πνηέ ζηελ Κάξπαζν, ήηαλ θαη απηφο ηειείσο αξλεηηθφο κε ηελ αξρηθή πξφηαζε ε νπνία 

είρε ηελ ζχκθσλε γλψκε ηνπ Γ.Λ.Σ.Ν.Γ. φζν αθνξά ηα 3 ζηάδηα ησλ πεξηβαιινληηθψλ κειεηψλ. 

                Ζ απφθαζε ηεο επηηξνπήο ε νπνία  εθδφζεθε ηνλ επηέκβξην ηνπ 2016 δειαδή κεηά απφ 

ελλέα κήλεο  (αξ. 65/03/25-01-16 πξαθηηθό ηεο Δ..Α.Λ.) αλαθέξεη φηη:  Αλαβάιιεη ηελ ιήςε 

απόθαζεο πξνθεηκέλνπ ην Ληκεληθό Τακείν Νόηηαο Δσδεθαλήζνπ θαη ε Δηεύζπλζε Τερληθώλ 

Έξγσλ Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην κειεηεηή ηνπ έξγνπ, αμηνινγήζεη ηηο 

ηνπνζεηήζεηο επί ηνπ ζέκαηνο ηεο Παλειιήληαο Έλσζεο Πινηάξρσλ Εκπνξηθνύ Ναπηηθνύ, ηνπ 

Σπλδέζκνπ Επηρεηξήζεσλ Επηβαηεγνύ Ναπηηιίαο θαη ηεο Έλσζεο εθνπιηζηώλ Κξνπαδηέξαο 

(ζηνηρεία 23, 24 θαη 25 ζην ηζηνξηθό) αλαθνξηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ εμππεξεηνύκελσλ πινίσλ 

ηεο αθηνπινΐαο. 

      πλερίδνληαο ν Γήκαξρνο Καξπάζνπ αλαθέξεη, φηη ν κειεηεηήο πξνρψξεζε ζηελ ζχληαμε κηαο 

λέαο πξφηαζεο ζηελ νπνία δίλεηε ε δπλαηφηεηα λα πιαγηνδεηήζεη θαη έλα θξνπαδηεξφπινην. Ζ λέα 

απηή πξφηαζε ήξζε ζην Γ.. ηνπ Γ.Λ.Σ.Ν.Γ. ην νπνίν κε ηελ κε αξ. 31/2017 απφθαζή ηνπ, ηελ 

ελέθξηλε  κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ έδσζε ε Τπεξεζία. Ζ  ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε  δελ έγηλε 

απνδεθηή θαη πάιη απφ ηελ Π.Δ.Π.Δ.Ν.  θαζψο νη δχν πινίαξρνη ησλ δχν  εηαηξεηψλ πνπ 

πξνζεγγίδνπλ ηελ Κάξπαζν δελ ζπκθσλήζαλ θαη απνθαζίζαλ λα γίλεη κηα λέα ζχζθεςε κε ηελ 

παξνπζία ηνπ κειεηεηή ησλ αξρηπινηάξρσλ ηεο ΠΔΠΔΝ θαη άιισλ ζπκκεηερφλησλ. Σν αλ δελ πήγε 

ε Τπεξεζία ηνπ Γ.Λ.Σ.Ν.Γ , αλ δελ ηελ θαιέζαλε εγψ δελ ην γλσξίδσ, θαη δελ μέξσ ηνλ ιφγν. 

΄ απηήλ ηελ ζχζθεςε πνπ έγηλε  ν κειεηεηήο πξφηεηλε  πέληε λέεο  πξνηάζεηο, επέιεμαλ κία 

ιέγνληαο φηη κπνξνχλ  λα ηελ ζπλππνγξάςνπλ  ψζηε λα θαηαηεζεί θαη λα πάξεη ηνλ δξφκν ηεο. Σελ 

ζπλππνγξάθνπλ θαη ηελ ππνβάιινπλ μαλά ζηελ Π.Ν.Α. κε ηελ έγθξηζε θαη ηεο Π.Δ.Π.Δ.Ν.  Ζ 

Π.Ν.Α. σο φθεηιε ηελ μαλαζηέιλεη ζην Γ.Λ.Σ.Ν.Γ. γηα λα πάξεη ηηο εγθξίζεηο απφ ην Γ..  θαη λα 

ζηαιεί πιένλ ζηελ Δ..Α.Λ. γηα λα γλσκνδνηήζεη εθ λένπ,  αλ κπνξεί λα πξνρσξήζεη ή φρη απηή ε 

λέα πξφηαζε. 

       Δγψ ζαλ Γήκαξρνο Καξπάζνπ βξίζθνκαη αληηκέησπνο κε φινπο ηνπο  Καξπάζηνπο νη νπνίνη 

έρνπλ ηελ θαθή πιεξνθνξία φηη ην ιηκάλη δελ πξφθεηηαη λα γίλεη δηφηη δελ κπνξεί λα πιαγηνδεηήζεη 

θαη θξνπαδηεξφπινην. Πξνηείλνπλ ιχζεηο ζε άιιεο ηνπνζεζίεο ρσξίο ρσξνηαμηθφ πξνζδηνξηζκφ πνπ 

ζεκαίλεη γηα κέλα άιια 30 ρξφληα πίζσ. Γηα απηφ ππεξακχλνκαη ζαλ Γήκαξρνο Καξπάζνπ ζέινληαο 
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λα ηειεηψλεη επηηέινπο ην ζέκα ψζηε λα έρνπκε έλα ιεηηνπξγηθφ ιηκάλη αθνχ ζε ζχγθξηζε κε άιια 

ιηκάληα  φπσο π.ρ. Πάηκνπ θαη Μπθφλνπ  ηα θξνπαδηεξφπινηα ζε ηέηνηα ηνπξηζηηθά λεζηά 

παξακέλνπλ έμσ (αξφδνπ) θαη βγαίλνπλ κε ιάληζεο νη ηνπξίζηεο, 

ην ζέκα ηνπ θφζηνπο  γλσξίδεηαη φηη ε Δ.Δ. γηα θαηαζθεπή ιηκαληψλ δελ δίλεη ρξήκαηα. Ζ κία θαη 

κνλαδηθή πίζησζε πνπ ππάξρεη είλαη απφ ηελ Π.Ν.Α. θαη θνβνχκαη φηη ζα ραζεί θαη απηή.  

Κιείλνληαο αλαξσηηέηαη δελ κπνξεί επηηέινπο απηφο ν θάθεινο λα θηάζεη ζηελ Δ..ΑΛ. ; 

   

ην ζεκείν απηφ δεηά θαη ιακβάλεη ην ιφγν ην κέινο ηνπ Γ. θ. Παλαγηψηεο Υακνπδάο, 

Αλαιχνληαο ηα φζα είπε παξαπάλσ ην κέινο ηνπ Γ. ν θ. Λάκπξνπ θαη Γήκαξρνο Καξπάζνπ, 

αλαθέξεη φηη, είλαη άζηνρε ε ζχγθξηζε πνπ αλέθεξε ν θαη δήκαξρνο Καξπάζνπ, ζρεηηθά κε ηα 

ιηκάληα Πάηκνπ θαη Μπθφλνπ δειαδή φηη, ηα θξνπαδηεξφπινηα ζε ηέηνηα ηνπξηζηηθά λεζηά 

παξακέλνπλ έμσ (αξφδνπ) θαη βγαίλνπλ κε ιάληζεο.  

Θα ήζεια ινηπφλ λα πσ, γηα θάπνηνλ πνπ γλσξίδεη απφ ιηκάληα, (γηαηί ε Πάηκνο άλεθε ζηελ 

δηθαηνδνζία ηεο Τπεξεζίαο ηνπ Ληκεληθφ Σακείν Γσδεθαλήζνπ) φηη, νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο 

θαζηζηνχλ αδχλαηε ηελ πιαγηνδέηεζε θξνπαδηεξφπινηνπ ζηα θξεπηδψκαηα ηνπ ιηκέλα Πάηκνπ, είλαη 

ιφγσ ηεο ζηελφηεηαο ηνπ θφιπνπ θαη ηνπ κηθξνχ θχθινπ ειηγκψλ ζε ζπλάξηεζε κε ηνπο αλέκνπο 

πνπ πλένπλ ηελ ζεξηλή πεξίνδν (δπλαηφ κειηέκη). Δλψ ε Μχθνλνο, αλ δελ θάλσ ιάζνο, ιφγσ ησλ 

κεγάισλ βαζψλ πξνζδέλνπλ ζε λαχδεηα.  

 

Δθηφο απηψλ φκσο, θαινχκαζηε ζήκεξα λα εμεηάζνπκε ηελ πξνηεηλφκελε ιχζε, πνπ ζ΄ απηήλ 

αλαθέξεηαη θαη ζέζε Κξνπαδηεξφπινηνπ, πνπ είλαη αίηεκα ηεο Έλσζεο Δθνπιηζηψλ 

Κξνπαδηεξνπινίσλ θαη Φνξέσλ, ζχκθσλα κε ηελ &25 ηεο αξ. 65/03/25-01-16 πξαθηηθνχ ηεο ΔΑΛ.   

 

πλερίδνληαο ν θ. Παλαγηψηεο Υακνπδάο, θάλεη εθ λένπ γλσζηό (αξ. απ. 31/24-2- 2017 ηνπ 

Γ.Λ.Σ.Ν.Γ) ζηα κέιε, ην αξ. 65/03/25-01-16 πξαθηηθό ηεο Δ..Α.Λ. θαη δηαβάδεη θαη πάιη ην 

απνθαζηζηηθφ κέξνο ηνπ πνπ ιέεη. 

 

«Αλαβάιιεη ηελ ιήςε απόθαζεο πξνθεηκέλνπ ην Ληκεληθό Τακείν Νόηηαο Δσδεθαλήζνπ θαη ε 

Δηεύζπλζε Τερληθώλ Έξγσλ Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην κειεηεηή ηνπ 

έξγνπ, αμηνινγήζεη ηηο ηνπνζεηήζεηο επί ηνπ ζέκαηνο ηεο Παλειιήληαο Έλσζεο Πινηάξρσλ 

Εκπνξηθνύ Ναπηηθνύ, ηνπ Σπλδέζκνπ Επηρεηξήζεσλ Επηβαηεγνύ Ναπηηιίαο θαη ηεο Έλσζεο 

εθνπιηζηώλ Κξνπαδηέξαο (ζηνηρεία 23, 24 θαη 25 ζην ηζηνξηθό) αλαθνξηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ 

εμππεξεηνύκελσλ πινίσλ ηεο αθηνπινΐαο», θαη Δπηζεκαίλεη φηη: 

 

Η Υπεξεζία καο γηα κηα αθόκε θνξά δελ πξνζθιήζεθε, νύηε ελεκεξώζεθε πνηέ, ώζηε λα 

ζπκκεηέρεη - εθθξάζεη ηηο απόςεηο ηεο έγθαηξα, παξά ην γεγνλόο όηη, νη ηερληθέο Υπεξεζίεο ηεο, 

κειέηεζαλ - ζρεδίαζαλ θαη επέβιεςαλ ηελ θαηαζθεπή ησλ πθηζηακέλσλ έξγσλ, αθνύ είλαη θαη ν 

θνξέαο πινπνίεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ηνπ ιηκέλα.  
Καη εξσηά, κήπσο ζα πξέπεη λα αλαδεηεζνύλ νη ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο δελ πξνζθιήζεθε λα 

ζπκκεηέρεη ε Τερληθή Υπεξεζία ηνπ Γ.Λ.Τ.Ν.Γ.? 

  

Καινχκαζηε ινηπφλ, εθ ησλ πζηέξσλ λα εθθξάζνπκε ηηο απφςεηο καο ζηελ ΝΔΑ ππνβιεζείζα 

πξνθαηαξθηηθή, έρνληαο ππφςε ην γεγνλφο φηη ε παξνχζα πξφηαζε έρεη ηελ ζπγθαηάζεζε ηεο 

Π.Δ.Π.Δ.Ν. 

Δμεηάδνληαο ηελ πξφηαζε δηαπηζηψλνπκε φηη, κηα ηέηνηα ιχζε κε κέησπν 200 κ. αλνηθηά (ΒΒΑ) 

βεβαίσο θαη ζα ηθαλνπνηνχζε θάζε πινίαξρν Ο/Γ-Δ/Γ πινίνπ, αθνχ έρεη πεξηζψξην κεγάινπ θχθινπ 

ειηγκψλ  εμσηεξηθά ψζηε λα πξπκλνδεηήζεη κε άλεζε (φπσο θαη ζην δνθηκαζκέλν πθηζηάκελν 

αθξνκψιην), φκσο, αο εμεηάζνπκε ηελ πξφηαζε ζπλνιηθά θαη ιεηηνπξγηθά. 

  

Οη ζεκεξηλέο αλάγθεο ηνπ ιηκέλα Καξπάζνπ ζα πξέπεη λα ζρεδηαζηνχλ κε πξννπηηθή 20εηίαο θαη λα 

πιεξνχλ ηηο παξαθάησ αλάγθεο πνπ θαηά ηελ γλψκε καο είλαη:  

1. Κάιπςε  δχν (2) ελαιιαθηηθψλ ζέζεσλ Ο/Γ – Δ/Γ πινίσλ ηεο γξακκήο. 

2. Φνξηνεθθνξηψζεηο Δκπνξηθψλ πινίσλ Μ/. 

3. Δθθνξηψζεηο επηθηλδχλσλ θνξηίσλ, φπσο πγξαέξηα θιπ. 

4. Πξπκλνδεηήζεηο ή πιαγηνδεηήζεηο έσο θαη νθηψ (8) εκεξφπινησλ. 
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5. Θέζε πιαγηνδέηεο Κ/Ε. κε ηελ δεκηνπξγία θξεπηδώκαηνο πνπ λα πιεξνί ηνπο όξνπο 

SCHENGEN. Γειαδή δηαρσξηζκφο ηεο Κξνπαδηέξαο απφ ηα Ο/Γ-Δ/Γ εκπνξηθά - 

εκεξφπινηα θαη   

6. Ζ Κπθινθνξηαθή ξνή εθηφο νηθηζκνχ. 

 

Έρνληαο ινηπφλ ππφςε ηηο αλάγθεο, θαζψο θαη ηνπο γνξγνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο ηνπ λεζηνχ 

ζην ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ, εμεηάδνληαο ηελ λέα πξφηαζε πξνζθαιέζακε, απφ θνηλνχ κε ηελ 

πξντζηακέλε ηεο Σ.Τ  (ζηα γξαθεία καο) θαπεηάληνπο Κ/Ε (πνπ ήηαλ πξφζθαηα ζηε Ρφδν) 

ψζηε λα γλσξίζνπκε ηηο απφςεηο θαη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο επί ηεο πξνηάζεσο. Δμέθξαζαλ 

ινηπφλ ηελ άπνςε φηη δελ είλαη δπλαηή ε ζπλύπαξμε Κξνπαδηεξόπινηνπ κε πινία εκπνξηθά 

θαη Ο/Γ-Δ/Γ, θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη, έλα Κ/Ε θαηά ηελ επίζθεςε ηνπ, κπνξεί λα 

παξακείλεη ζην λεζί ίζσο θαη δώδεθα (12) ώξεο, κε απνηέιεζκα λα ζπκπίπηεη κε ηελ 

πξνζέγγηζε ελόο από ηα Ο/Γ –Δ/Γ πινία ηεο γξακκήο, αθνχ κε ηνλ ζρεδηαζκφ απηφ, 

θξνπαδηέξα θαη Ο/Γ-Δ/Γ πινία, ζα εμππεξεηνχληαη κφλν απφ ην θξεπίδσκα Ν8-Y4. 

Ζ ζέζε ελαιιαθηηθήο πξπκλνδέηεζεο Ο/Γ-Δ/Γ ζηα ΒΑ θξεπηδψκαηα (N8-N9) δελ είλαη 

δπλαηή, ιφγσ ηεο μέξαο Γεζπνηηθφ θαη Άθσηε ( απηφ λνκίδσ έρεη εμαληιεζεί ζην 

πξνεγνχκελν ζρεδηαζκφ).   

Έηζη ζηελ πεξίπησζε απηή ην κέησπν ηνπ θξεπηδώκαηνο (Ν8-Ν9)  κεηνλεθηεί θαη δελ 

ζα εμππεξεηεί.  

 

Βεβαίσο ζπκθσλψ κε ηηο παξαηεξήζεηο έηζη φπσο ππνβιήζεθαλ απφ ηελ εηζεγήηξηα  αλ. 

πξντζηακέλε ηεο Σ.Τ. ηεο Τπεξεζίαο ηνπ ηακείνπ νη νπνίεο ζηε νπζία αλαηξνύλ ηνλ 

πξνηεηλόκελν ζρεδηαζκό.  

 

πλερίδνληαο επηζεκαίλεη θαη πάιη φηη, κε ηνλ ζρεδηαζκφ απηφ, παξακέλνπλ νη νρινχζεο θαη 

επηθίλδπλεο εθθνξηψζεηο θνληά ζηε θξνπαδηέξα  (πρ. Καιακπφθη, θηάιεο πγξαεξίνπ, αδξαλή 

πιηθά, θιπ). πξάγκα απαγνξεπηηθφ αθνύ ν ρώξνο ζα πξέπεη λα είλαη πεξηθξαγκέλνο - 

ειεγρόκελνο θαη λα πιεξνί ηηο αλάγθεο SCHENGEN . 

πγθξίλνληαο ινηπφλ  ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε κε ηε Νέα πξνηεηλφκελε ιχζε θαη έρνληαο 

ππφςε ηελ πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε, δηαπηζηψλνπκε φηη ε λέα ιχζε πιενλεθηεί κφλν σο 

πξνο ηελ πιαγηνδέηεζε Κ/Ε αιιά κε ηα πξνβιήκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, ελψ 

εμαζθαιίδεηαη ηε επηζπκεηή έμνδνο νρεκάησλ πξνο ηνλ παξαιηαθφ δξφκν θνληά ζην 

θαηαθχγην. 

 

Γλψκε κνπ είλαη, ηέηνηνπ κεγέζνπο έξγα, πνπ επαλαθαζνξίδνπλ ηελ ζέζε θαη αιιάδνπλ ηελ 

ιεηηνπξγία ιηκέλα λα ζρεδηάδνληαη κε γλψκνλα ηελ εμππεξέηεζε θαη ηελ απξφζθνπηε 

ιεηηνπξγία, Δκπνξηθήο, Δπηβαηηθήο θαη Σνπξηζηηθήο θίλεζεο ζχκθσλα κε ηηο ζεκεξηλέο 

πιένλ αλάγθεο, αιιά θαη ζε βάζνο 20εηίαο. 

 

Απαξαίηεην ινηπφλ, είλαη ν δηαρσξηζκφο θξεπηδσκάησλ αλά ρξήζε, δειαδή θξεπηδψκαηα 

πνπ λα εμππεξεηνχλ ζπλζήθεο «SCHENGEN», μερσξηζηά θξεπηδψκαηα πνπ ζα 

εμππεξεηνχλ επηθίλδπλα θνξηία θαη νρινχζεο εθθνξηψζεηο θαη μερσξηζηά θξεπηδψκαηα 

πξφζδεζεο πινίσλ γξακκήο (Ο/Γ-Δ/Γ) κε γλψκνλα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θίλεζεο νρεκάησλ 

εθηφο πφιεσο. 

 

Γελ μέξσ αλ ζ΄ απηή ηελ θάζε είλαη ζσζηφ λα γίλνπλ πξνηάζεηο, αιιά επεηδή δεηήζεθε 

εληφλσο φζνη εθθξάδνπλ αληηξξήζεηο πξέπεη λα έρνπλ θαη πξνηάζεηο, πξνηείλσ: 

- Γηα ηελ εμαζθάιηζε πιαγηνδέηεζεο θξνπαδηεξφπινηνπ, ηελ επέθηαζε ηνπ θεθαιηνχ ηνπ 

ππάξρνληνο ιηκελνβξαρίνλα πξνο ηα Βνξεηναλαηνιηθά, πεξίπνπ 100 ή παξαπάλσ κέηξσλ, 

κε δπλαηφηεηα ακθίπιεπξεο πξφζδεζεο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε πιαγηνδέηεζε ελφο Κ/Ε 

(ζηα βφξεηα) θαη ε πξφζδεζε ηνπξηζηηθψλ ζθαθψλ (λφηηα) πνπ ππάγνληαη ζε έιεγρν 

ζπλζεθψλ «SCHENGEN».  

 Με ηνλ ζρεδηαζκφ απηφ, είλαη εχθνιε ε εθαξκνγή αζθάιεηαο ηνπ ιηκέλα θαη ησλ φξσλ 

«SCHENGEN» πνπ απαηηείηαη θαη ν επηζθέπηεο παξακέλεη θνληά ζην θέληξν ηεο πφιεο. Σα 
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θξεπηδψκαηα, κπνξνχλ θαηά ηελ πεξίνδν ρεηκψλα λα απνηεινχλ θαη ελαιιαθηηθή ιχζε 

πξπκλνδέηεζεο ησλ Ο/Γ-Δ/Γ πινίσλ ηεο γξακκήο. 

 

- Δπίζεο γηα ηα Ο/Γ-Δ/Γ θαη εκπνξηθά πινία, πξφηαζε πνπ ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηα παξαπάλσ, είλαη λα παξακείλεη ν ζρεδηαζκφο ησλ πξνηεηλνκέλσλ έξγσλ 

Ν1, Ν2 Ν3, (Ν8΄)  

 

 

Ν8, Ν9 ρσξίο λα επεθηαζεί πξνο ηα ΝΑ (πξνο ην ππάξρνλ αθξνκφιην), ψζηε λα 

δεκηνπξγεζεί κέησπν πξπκλνδέηεζεο Ν8-Ν8΄ πεξίπνπ 50κ. Με ηελ δεκηνπξγία θεθαιηνχ 

50κ. επηηπγράλεηαη κέησπν γηα πξπκλνδέηεζε Ο/Γ-Δ/Γ πινίσλ θαη εμαζθαιίδνληαη ζέζεηο 

πιαγηνδέηεζεο ζηα ΒΓ θαη ΝΑ γηα εκπνξηθά πινία, θαζψο θαη ε επηζπκεηή πξφζβαζε 

νρεκάησλ πξνο ηνλ θαηαθχγην. 

     

Αλ ε αλσηέξσ πξφηαζε πξνβιεκαηίδεη ζηνπο ειηγκνχο ηνπο θαπεηάληνπο ησλ Ο/Γ-Δ-Γ 

πινίσλ ιφγσ μέξαο Γεζπνηηθφ ηφηε:  

- Γελ πξέπεη λα απνθιεηζηεί ε πεξηνρή Βξφληε ζηα Βφξεηα ηνπ θφιπνπ Πεγαδίσλ, πνπ 

ήηαλ θαη παιαηφηεξε πξφηαζε ηεο Τπεξεζίαο αιιά θαη πξφηαζε κεξίδαο θαηνίθσλ θαη 

θαπεηάλησλ ηνπ λεζηνχ.. Ζ ζέζε απηή απνηειεί ηελ ηδαληθφηεξε ιχζε γηα ηελ θαηαζθεπή 

απνβάζξαο εμππεξέηεζεο Ο/Γ- Δ/Γ πινίσλ αιιά θαη απνβάζξαο πξφζδεζεο εκπνξηθψλ.  

Με ηε ιχζε απηή εμαζθαιίδεηαη ε κεηαθνξά ηεο θίλεζεο εθηφο ηζηνχ θαζψο θαη ε αζθαιήο 

εθθφξησζε νρινπζψλ θαη επηθηλδχλσλ θνξηίσλ. 

 Ζ πξφηαζε απηή (απνβάζξαο Βξφληε) κπνξεί λα εμεηαζηεί ζε ζπλδπαζκφ επέθηαζεο 

ηνπ Τθηζηάκελνπ αθξνκνιίνπ Βνξεηνδπηηθά (ΒΓ) πεξίπνπ 100κ., πνπ ζα εμαζθαιίδεη ζέζε 

πιαγηνδέηεζεο Κ/Ε εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά κηθξφηεξσλ ζθαθψλ ζπλζεθψλ 

«SCHENGEN», ζα απνηειεί δε θαη ελαιιαθηηθή ιχζε πξπκλνδέηεο Ο/Γ-Δ/Γ πινίσλ ηεο 

γξακκήο, αιιά ζα εμαζθαιίδεη θαη θαιχηεξε πξνζηαζία ζηα ππάξρνληα εζσηεξηθά 

θξεπηδψκαηα.       

 

Δπίζεο ζα ήζεια λα ζρνιηάζσ θαη θιείλσ απηφ πνπ ν θ. Λάκπξνπ, (Γήκαξρνο Καξπάζνπ) 

αλέθεξε, φηη ζην κειεηεηή αλαηέζεθε λα κειεηήζεη ηελ θαηαζθεπή ιηκαληνχ ζηε ζέζε απηή 

(Γαξνλήζνπ), δηφηη έηζη πξνβιέπεηαη απφ ην πνιενδνκηθφ ζρέδην.  

Θα πσ επ΄ απηνχ φηη, ν ζρεδηαζκφο ιηκέλα δελ πξέπεη λ΄ απνηειεί κνλφδξνκν αλ ε ζέζε 

απηή δελ εμαζθαιίδεη ηηο απαηηνύκελεο ζεκεξηλέο θαη κειινληηθέο αλάγθεο. 

 

Καη επεηδή γίλεηαη ιφγνο, γηα ηελ πξνηεηλφκελε ζέζε Βξφληε φηη, δελ επηηξέπεη ε Τπεξεζία 

ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Γσδεθαλήζνπ ηελ θαηαζθεπή ιηκεληθνχ έξγνπ ζηε ζέζε απηή, 

επηζπλάπησ ην αξ. πξση. 8301/17-12-2014 έγγξαθν ηεο, ζην νπνίν αλαθέξνληαη ηα εμήο: 

Όπσο αλαθέξνπκε ζην β΄ ζρεηηθό έγγξαθν καο ζηε ζέζε Βξόληε ππάξρνπλ αξραηόηεηεο θνληά 

ζην εξγνζηάζην ηεο ΓΔΗ, όζν θαη ζε κηθξή απόζηαζε λνηηόηεξα, ελώ είλαη πηζαλή θαη ε ύπαξμε 

ελαιίσλ αξραηνηήησλ. Παξόια απηά εάλ νη αξκόδηνη, από πιεπξάο ηερλνγλσζίαο, θνξείο θαη 

Υπεξεζίεο είραλ πξνηείλεη ηε ζέζε Βξόληε σο θαηαιιειόηεξε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ιηκέλνο, ε 

Υπεξεζία καο δελ ζα είρε θαη΄ αξρήλ αληίξξεζε γηα ην έξγν, ζα έζεηε σζηόζν σο αλαγθαίν όξν 

ηε δηεμαγσγή αλαζθαθηθήο έξεπλαο κε δαπάλε ηνπ έξγνπ θαη ελδερνκέλσο ηε δηαηήξεζε 

θάπνησλ από ηηο αξραηόηεηεο πνπ ζα απνθαιύπηνληαλ θαη παξάιιεια επί κέξνπο 

ηξνπνπνηήζεηο ζηηο ρεξζαίεο εγθαηαζηάζεηο. Καηά ζπλέπεηα, ε άπνςε ηεο Αξραηνινγηθήο 

Υπεξεζίαο δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη σο κνλαδηθό θαη πξσηεύνλ επηρείξεκα γηα ηελ 

θαηαιιειόηεηα ησλ πξνηεηλνκέλσλ ζέζεσλ.  

 

χκθσλα κε ην έγγξαθν απηφ δελ λνκίδσ φηη είλαη απαγνξεπηηθή ε ζέζε ηεο Τπεξεζίαο 

Αξραηνηήησλ γηα ηελ θαηαζθεπή ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηε ζέζε Βξφληε.  

 

Αξραηφηεηεο επηζεκαίλνληαη θαη ζηηο ζέζεηο ησλ πξνηεηλνκέλσλ έξγσλ ηεο παξνχζαο 

πξφηαζεο Π.Π.Π.Α. ζην έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο Δλαιίσλ Αξραηνηήησλ, ην νπνίν 
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επηζπλάπησ, (ηεχρνο Σερληθήο έθζεζεο) πνπ κηιά γηα αξραηφηεηεο ζηελ ζέζε Βξνπιίδηα θαη 

πιεζίνλ ησλ βξαρνλεζίδσλ Γαξφλεζνο θαη Αθσηε. 

  

 Οινθιεξψλνληαο θαη επεηδή ηα πξνηεηλφκελα έξγα δελ θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο πνπ 

αλαθέξνληαη  ζην αξ. 65/03/25-01-16 πξαθηηθφ ηεο Δ..Α.Λ. αιιά νχηε αλάγθεο ζε βάζνο 

ηνπιάρηζηνλ 10εηίαο, δελ ςεθίδσ ππέξ ηεο ιύζεσο απηήο.   

 

 To Γ.. αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ φια ηα παξαπάλσ θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε  

κεηνςεθνχληνο ηνπ θνπ Υακνπδά  Παλαγηψηε     

  

                                        α π ν θ α ζ ί δ ε η 

 

Δγθξίλεη ηελ κειέηε  Πξνθαηαξηηθνχ Πξνζδηνξηζκνχ Πεξηβαιινληηθψλ Απαηηήζεσλ  (Π.Π.Π.Α) 

ηνπ έξγνπ: «Σερληθέο κειέηεο επέθηαζεο ιηκέλνο Πεγαδίσλ Καξπάζνπ» εθφζνλ  θαζηζηά  ην λέν 

ιηκάλη ιεηηνπξγηθφ θαη αζθαιέο γηα ηελ λαπζηπινΐα, ζχκθσλα κε ηηο επηζεκάλζεηο ηεο 

πξντζηακέλεο ηεο Γ.Σ.Τ. ηνπ Γ.Λ.Σ.Ν.Γ. νη νπνίεο είλαη νη αθφινπζεο: 

 

1. Με ηε πξνηεηλφκελε ιχζε, επηηπγράλεηαη κελ ε πξπκλνδέηεζε Ο/Γ –Δ/Γ πινίσλ ζην 

θξεπίδσκα Τ4-Τ5-Ν8 θαη ε πιαγηνδέηεζε ελφο Κ/Ε, είλαη φκσο αδχλαηε ε ηαπηόρξνλε 

πξόζδεζε ηνπο ζην θξεπίδσκα, ζηελ πεξίπησζε πνπ απηφ απαηηεζεί. 

2. Ζ πξνηεηλφκελε ελαιιαθηηθή ζέζε πξπκλνδέηεζεο Ο/Γ-Δ/Γ πινίνπ (ΒΓ) ζην θξεπίδσκα 

Ν8-Ν9 είλαη αδχλαηε δηφηη, ε χπαξμε ηεο μέξαο Γεζπνηηθνχ ζε απφζηαζε 180,00κ. απφ 

ην ζεκείν Ν8 θαη Γπηηθά ε χπαξμε ηεο μέξαο Άθσηε, θαζηζηνχλ απαγνξεπηηθή ηε ζέζε 

απηή. εκεηψλεηαη φηη παιαηφηεξεο ιχζεο εγθαηαιείθηεθαλ.                           

Άξα ην θξεπίδσκα πνπ ζα εμππεξεηεί Ο/Γ –Δ/Γ πινία θαη Κ/Ε ζα είλαη κόλν ην Ν8-Ν9.  

3. Γεκηνπξγείηαη κηθξή κπνχθα εηζφδνπ 70,00κ. ζηε ιηκελνιεθάλε, πνπ κπνξεί λα κεησζεί 

αθφκε πεξηζζφηεξν (50,00 κ. πεξίπνπ) ζε πεξίπησζε πιεχξηζεο εκπνξηθνχ πινίνπ (βιέπε 

ζρέδηα, θξεπίδσκα Τ4-Ν6).  

4. Δπίζεο έρνπκε ηελ άπνςε φηη, κε ηελ πξνηεηλφκελε θαζαίξεζε ηνπ ιηκελνβξαρίνλα ν 

νπνίνο ηψξα πξνζηαηεχεηαη απφ θπζηθνχο νγθνιίζνπο, ελδερνκέλσο κε Βφξεηνπο 

αλέκνπο, λα ππάξμεη έληνλνο θπκαηηζκφο ζηελ είζνδν κε δεκηνπξγία εζσηεξηθνχ 

θπκαηηζκνχ απφ αλάθιαζε, ν νπνίνο ελδερνκέλσο λα εληζρπζεί κε ηελ δεκηνπξγία ηνπ 

θαηαθφξπθνπ κεηψπνπ Ν8-Τ4. γη απηφ ζα πξέπεη λα εθπνλεζεί κειέηε θπκαηηθήο 

δηαηαξαρήο θαζώο θαη κειέηε πινήγεζεο. 

5. Αρξεζηεχεηαη  κέξνο απφ ηα  πθηζηάκελα θξεπίδσκα (Ν12-Τ12 ηνπ ζρεδίνπ)  κε 

σθέιηκν βάζνο -7,00κ. δηφηη ζα παξεκπνδίδνπλ ηνλ είζπινπ θαη απφπινπ ησλ ζθαθψλ 

ζην εζσηεξηθφ. 

6. Δάλ ν λένο ιηκέλαο εμππεξεηεί θξνπαδηεξφπινηα ζαο επηζεκαίλνπκε φηη είλαη 

απαγνξεπηηθφ λα ζπλππάξρεη (Κ/Ε) θξνπαδηεξφπινην καδί κε εκπνξηθά (πνπ ζα 

μεθνξηψλνπλ θάζε ινγήο εκπνξεχκαηα  πρ. Καιακπφθη, θηάιεο πγξαεξίνπ, αδξαλή πιηθά, 

θιπ.) θαζψο θαη Ο/Γ- Δ/Γ πινία, αθνύ ν ρώξνο ζα πξέπεη λα είλαη πεξηθξαγκέλνο θαη 

ειεγρόκελνο ιόγσ SCHENGEN . 

H απφθαζε απηή πήξε αξηζκφ          120/2017 

 Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

Γη απηφ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ θαη ππνγξάθεθε σο αθνινχζσο:                                                                                             

                                                 ΑΚΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ  

          Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ                                                               Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ  

                                                                                           

 

ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ ΜΗΥΑΖΛ                                            ΗΧΑΝΝΗΓΖ ΗΧΑΝΝΖ 
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