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 ΑΠΟΦΑΣΗ 

Θέμα: «Απόφαση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην παραλιακή οδό οικισμού Λειψών από 

08 Ιουνίου 2022 έως και 30 Σεπτεμβρίου 2022» 

 

Έχοντας υπόψη: 

α) Το άρθρο 141 του Ν.Δ. 187/73 Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου ( ΦΕΚ 261 Α΄/03-10-1973). 

β) Τις διατάξεις των άρθρων 173 παρ. 1 και 295 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Λέρου (ΦΕΚ 457Β΄/ 1978)  

γ) Τον Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α’ ) ''Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας'' ως ισχύει. 

δ) Τον Ν. 3622/2007 (ΦΕΚ Α' 281) ως ισχύει. 

ε) Τον Ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102 Α΄) ως ισχύει. 

στ) Τον Ν. 3496/2016 (ΦΕΚ 131 Α') ως ισχύει. 

ζ) Την Αρ. Πρωτ.: 2132.15/20686/17-03-2017 Διαταγή ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ/ΔΛΑ Β’. 

η) Το με Αρ.Πρωτ.: 932/07-06-2022 αίτημα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου. 

θ) Την εύρυθμη λειτουργία του λιμένα Λειψών, την ασφαλή κίνηση επιβατών και οχημάτων, τη ρύθμιση της 

κυκλοφορίας, της στάσης και στάθμευσης, εντός της παραλιακής οδού του οικισμού Λειψών, κατά τη θερινή 

περίοδο που ο λιμένας παρουσιάζει αυξημένη κίνηση. 

ι) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 

προϋπολογισμού. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Την εφαρμογή  προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη χερσαία ζώνη λιμένα Λειψών, για λόγους 

ασφαλείας των διερχόμενων πολίτων/πεζών, αποτροπής κινδύνου πρόκλησης ατυχήματος, καθώς και 

απρόσκοπτης διακίνησης των επιβατών κατά την θερινή περίοδο, ήτοι από 08 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου 

2022, ως εξής: 

1. Απαγορεύεται η στάση-στάθμευση και η διέλευση πάσης φύσεως μεταφορικών μέσων (οχημάτων - 

δικύκλων κτλ) επί της ΧΖΛ Λειψών μετά το Κ.Υ.Ε  «ΚΑΚΤΟΣ» και μέχρι το άγαλμα της Νίκης,  για το χρονικό 

διάστημα από 19:00 έως 02:00 της επομένης, καθημερινά. 

2. Αποκλειστικά για την εύρυθμη λειτουργία του λιμένα και την εξυπηρέτηση της επιβατικής κίνησης 

καθορίζονται θέσεις στάσης – στάθμευσης για το χρονικό διάστημα μέχρι 2 ωρών από τον αναμενόμενο 

κατάπλου πλοίων, όπως αυτές αποτυπώνονται στο τοπογραφικό διάγραμμα 01. 

Ειδικότερα:  

Α) έμπροσθεν του κτιρίου αναμονής επιβατών και εντός λιμένα, καθορίζονται:  

αα) Μια (01) θέση ημιφορτηγού Ιδιωτικής χρήσης για παραλαβή-παράδοση εμπορευμάτων από τα πλοία. 

ββ) Μια (01) θέση ημιφορτηγού Εταιρειών Ταχυμεταφορών. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ &  
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ 
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΛΕΡΟΥ 
ΛΙΜΕΝIKΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ 

Λέρος, 15 Ιουνίου 2022 
Αρ. Πρωτ.: 2132.15/1301/2022 
 
Αρ. Απόφασης: 07/2022 
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Β) νότια του κτιρίου αναμονής επιβατών και εντός λιμένα, καθορίζονται:  

αα) Μια (01) θέση στάθμευσης οχήματος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., για όλο το 24ωρο. 

ββ) Μια (01) θέση στάθμευσης οχήματος της ΕΛ.ΑΣ. 

γγ) Μια (01) θέση στάθμευσης ασθενοφόρου. 

Γ) ανατολικά του κρηπιδώματος και αριστερά του οικίσκου (Β) προς την πλευρά των κιγκλιδωμάτων 
περίφραξης λιμένα, και εντός αυτού, καθορίζεται θέση στάθμευσης οχήματος του Ε.Σ. 

Δ) ανατολικά του κρηπιδώματος και δεξιά από τον οικίσκο (Β), επί της ΧΖΛ, καθορίζεται θέση στάθμευσης 

μικρού λεωφορείου, για παραλαβή-αποβίβαση επιβατών, εφόσον διαθέτουν αποδεικτικά νόμιμης 

μίσθωσης. 

Ε) Δύο (02) θέσεις ΤΑΞΙ, πλησίον των κιγκλιδωμάτων περίφραξης λιμένα, μεταξύ της εισόδου και της εξόδου 
οχημάτων και επιβατών. 

ΣΤ) Στο δυτικό μέρος του προβλήτα καθορίζεται ο χώρος αναμονής οχημάτων που πρόκειται να 
επιβιβαστούν σε Ε/Γ- Ο/Γ πλοία. 

Ζ) Περιοχή στάθμευσης οχημάτων επαγγελματιών τουρισμού για επιβίβαση-αποβίβαση των πελατών τους, 

επιφανείας περίπου τριάντα (30) τ.μ. (5Χ6μ.), εφόσον διαθέτουν αποδεικτικά νόμιμης μίσθωσης στον χώρο 

έναντι της εισόδου στο λιμένα. 

3. Οι παραβάτες της παρούσας, ανεξάρτητα από τις τυχόν συντρέχουσες ποινικές ευθύνες κατά την 

ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ 261Α΄/03-10-

1973), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Η παρούσα να κοινοποιηθεί προς ευρεία ενημέρωση σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα μαζικής 
ενημέρωσης του νομού Δωδεκανήσου και να αναρτηθεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο. 

 
 
 
 
 
 
 
Επισυνάπτονται:                                                                                                                                          
Τοπογραφικά διαγράμματα (φ.02) 

 
Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ 

 
 

ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ. ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗΣ Νικόλαος 
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