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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
18 Ιουλίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση απόφασης υπαγωγής, ολοκλήρωση – οριστικοποίηση του κόστους και πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας
επένδυσης της εταιρείας «ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΑΞΕ» που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3299/2004
και επιστροφή εγγυητικής επιστολής.

2

Καθορισμός ετήσιας συνδρομής των κυνηγών
στους αναγνωρισμένους Κυνηγετικούς Συλλόγους.

3

Απαγόρευση αγκυροβολίας και κυκλοφορίας σκαφών στους χώρους λήψης θαλασσίων λουτρών.

4

Προσωρινά μέτρα ρύθμισης «περί κίνησης και
λειτουργίας της Πλωτής Γέφυρας Λευκάδας».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Τροποποίηση απόφασης υπαγωγής, ολοκλήρωση – οριστικοποίηση του κόστους και πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας
επένδυσης της εταιρείας «ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΑΞΕ» που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3299/2004
και επιστροφή εγγυητικής επιστολής.
Με την 68480/ΥΠΕ/4/00537/Ε/ν. 3299/2004/ 25.06.2018
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης:
α) τροποποιείται η παρ. β του άρθρου 6 της αρίθμ.
32911/ΥΠΕ/4/00537/E/ν. 3299/2004/30.12.2006 απόφασης υπαγωγής (B΄ 773) λόγω διόρθωσης λάθους εκ
παραδρομής στον αριθμό των ΕΜΕ, ως κάτωθι:
«Οι νέες μόνιμες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που
θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης
μέχρι το 3ο έτος λειτουργίας της και οι οποίες προσδιόρισαν και την βαθμολογία κατά την αξιολόγηση του
αντίστοιχου κριτηρίου είναι 36, συνεχούς, εποχιακής και
μερικής απασχόλησης, (ΕΜΕ 29,5). Στον αριθμό αυτό
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δεν συνυπολογίζονται θέσεις απασχόλησης που δημιουργούνται από άλλες επενδύσεις ή δραστηριότητες
της επιχείρησης, ενώ ο συνολικός αριθμός των θέσεων
απασχόλησης του φορέα θα είναι 525 - ΕΜΕ 339,5 (υφιστάμενες 489 – ΕΜΕ 310).»,
β) πιστοποιείται η ολοκλήρωση – οριστικοποίηση του
κόστους και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της
επένδυσης της «ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ
ΑΞΕ» που αφορά στον εκσυγχρονισμό του ξενοδοχειακού συγκροτήματος «ΑΡΙΩΝ» 5* δυναμικότητας 380
κλινών - 199 δωματίων (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 551), στο Δήμο
Βουλιαγμένης του Ν. Αττικής, με τους εξής όρους:
1. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης είναι η
30.1.2009.
2. Το συνολικό οριστικοποιούμενο ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων
τριάντα ευρώ (2.256.830,00 €).
3. Η Ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων επτά ευρώ
και πενήντα λεπτών (564.207,50 €), που αποτελεί ποσοστό 25% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους της
επένδυσης.
4. Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των
εξακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων σαράντα εννέα
ευρώ (677.049,00 €), που αποτελεί ποσοστό 30% του
συνολικού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.
5. Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο
ποσό του ενός εκατομμυρίου δέκα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ και πενήντα λεπτών
(1.015.573,50 €), που αποτελεί ποσοστό 45% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.
6. Η συνολική δυναμικότητα ανήλθε σε 200 Δωμάτια –
350 κλίνες.
7. Οι συνολικές θέσεις εργασίας για τη χρονική περίοδο 2/2009 έως 1/2010 (σύμφωνα με τις υποβληθείσες
μισθοδοτικές καταστάσεις) ανήλθαν σε 458,91 ΕΜΕ.
Πληρείται ο όρος της παρ. β’, του άρθρου 6 και της
παρ. στ’, του άρθρου 7, της απόφασης υπαγωγής περί
διατήρησης των υφιστάμενων θέσεων εργασίας και δημιουργίας των μισών τουλάχιστον νέων θέσεων εργασίας κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της επένδυσης
(>324,75 ΕΜΕ).
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8. Τη μη απαίτηση τήρησης του ειδικού όρου περί του
μηδενισμού του αρνητικού κεφαλαίου κίνησης, δεδομένου ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 6
του άρθρου 78 του ν. 4399/2016 και,
γ) αποδεσμεύεται η κατατεθείσα με αριθμό 040/20/
706131-5/22.11.2007 εγγυητική επιστολή της Εθνικής
Τράπεζας της Ελλάδος ύψους 302.049,00€, βάσει της
αριθμ. 57751/31.12.2012 απόφασης για τη χορήγηση της
πρώτης δόσης της επιχορήγησης στην εταιρεία «ΑΣΤΗΡ
ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΑΞΕ» και επιστροφής
της εγγυητικής επιστολής.
Με την παραπάνω απόφαση εγκρίνεται η καταβολή
του υπολοίπου ποσού της επιχορήγησης ύψους τετρακοσίων δύο χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα εννέα ευρώ
(402.459,00 €) στην επένδυση με την απόφαση υπαγωγής 32911/ΥΠΕ/4/00537/E/ν. 3299/2004/30.12.2006
(B΄ 773), όπως ισχύει.
Το ποσό αυτό προκύπτει i) από το ποσό των εκατόν
ογδόντα τριών χιλιάδων και εξήντα ευρώ (183.060,00 €)
(τμήμα της Α δόσης) που δεν έχει εκταμιευτεί από το
φορέα βάσει της αριθμ. 57751/31.12.2012 απόφασης
για τη χορήγηση της πρώτης δόσης της επιχορήγησης
και επιστροφής της εγγυητικής επιστολής και ii) το ποσό
των διακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ (219.399,00 €) το οποίο προκύπτει από
την αφαίρεση του ποσού των τετρακοσίων πενήντα
επτά χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ευρώ (457.650,00 €)
(Α΄ ΔΟΣΗ) από το σύνολο της επιχορήγησης ύψους εξακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων σαράντα εννέα ευρώ
(677.049,00 €), όπως αυτή οριστικοποιείται με την παρούσα απόφαση.
Η αριθμ. 68480/ΥΠΕ/4/00537/Ε/ν. 3299/2004/ 25.06.2018
απόφαση εκδόθηκε κατόπιν Γνωμοδότησης (615η συνεδρίαση στις 10-1-2018, θέμα Β3) της Γνωμοδοτικής
Επιτροπής, σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 85, παρ. 7, του
ν. 4399/2016 και την υπουργική απόφαση 77685/21.07.2016
«Σύσταση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 27 του
ν. 4399/ 2016 και καθορισμός του τρόπου λειτουργίας της»
(Β’ 2335), όπως ισχύει.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
I

Αριθμ. 171850/1117
(2)
Καθορισμός ετήσιας συνδρομής των κυνηγών
στους αναγνωρισμένους Κυνηγετικούς Συλλόγους.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 266 παρ. 7 και παρ. 10 του ν.δ. 86/1969
όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του
ν. 3170/2003 (ΦΕΚ 191/Α΄/29-7-2003).
2. Την 25234/1637/7-4-76 απόφαση Υπουργού Γεωργίας (ΦΕΚ 640/Β/4-5-76), άρθρα 4 παρ. 4, 11 παρ. 2i και
23 παρ. 4 «Καταστατικό Κυνηγετικού Συλλόγου», άρθρο
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18 παρ. 2α, 3 και 4 «Καταστατικό Κυνηγετικής Ομοσπονδίας», άρθρο 7 παρ. 1 και 2 «Καταστατικό Κυνηγετικής
Συνομοσπονδίας».
3. Τις αριθμ. 3942/01 και 3943/01 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 « Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄/22-4-2005).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1 περ. β του π.δ. 189/
2009 (ΦΕΚ 221/Α΄) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
6. Το π.δ. 24/20-15 (Α/20) περί Σύστασης και μετονομασίας Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
7. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α’) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Την αριθμ. Υ198/17-11-2016 απόφαση του Πρωθυπουργού περί «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη
Φάμελλο» (ΦΕΚ 3722/Β’).
9. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α’) περί «Ανασύσταση των
Υπουργείων «... και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας».
10. Το π.δ. 132/23-10-2017 «Οργανισμός Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (ΦΕΚ 160/Α’).
11. Το αριθμ. 894/3-7-2018 έγγραφο της Κυνηγετικής
Συνομοσπονδίας Ελλάδας περί «καθορισμού ετήσιας
συνδρομής των κυνηγών -καθορισμός τελών έκδοσης
αδειών κυνηγίου για το έτος 2018 -2019».
12. Την σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης
Δασών του ΥΠΕΝ, αποφασίζουμε:
1) Καθορίζουμε για την κυνηγετική περίοδο 2018 2019, το ύψος της συνδρομής των κυνηγών -μελών των
αναγνωρισμένων ως «συνεργαζόμενων με το Υπουργείο Κυνηγετικών συλλόγων», στο ποσό των εξήντα (60)
ευρώ.
2) Καθορίζουμε την ετήσια εισφορά των ανωτέρω Κυνηγετικών Συλλόγων στις Κυνηγετικές Ομοσπονδίες και
την Κυνηγετική Συνομοσπονδία ως ακολούθως:
α. ποσοστό 8,35% (ήτοι ποσό 5,00 €) καταβάλλεται
στην οικεία Κυνηγετική Ομοσπονδία,
β. ποσοστό 66,83% (ήτοι ποσό 40,10 €) καταβάλλεται
στην Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδας αντίστοιχα,
από τις καταβαλλόμενες συνδρομές των κυνηγών - μελών των αναγνωρισμένων ως συνεργαζόμενων με το
Υπουργείο Κυνηγετικών Συλλόγων.
3) Τα ανωτέρω ποσά κατατίθενται από τον Κυνηγετικό
Σύλλογο στους τηρούμενους τραπεζικούς λογαριασμούς
για την κατάθεση της ανωτέρω εισφοράς της οικείας
Κυνηγετικής Ομοσπονδίας και της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας αντίστοιχα, κατά την διαδικασία
έκδοσης ή θεώρησης της άδειας θήρας. Τα σχετικά παραστατικά κατάθεσης τους, ήτοι τα τραπεζικά γραμμάτια
εισπράξεως αποτελούν απαραίτητα δικαιολογητικά για
την έκδοση ή θεώρηση της αδείας θήρας.
4) Η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος υποχρεούται να γνωρίσει εγγράφως τον αριθμό τραπεζικού
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λογαριασμού για την κατάθεση της ανωτέρω εισφοράς
από τους Κυνηγετικούς Συλλόγους, σε όλα τα Δασαρχεία
και τις Κυνηγετικές Οργανώσεις της χώρας.
5) Οι Κυνηγετικές Ομοσπονδίες αντίστοιχα υποχρεούνται να γνωρίσουν εγγράφως τον αριθμό Τραπεζικού
λογαριασμού για την κατάθεση της ανωτέρω εισφοράς
από τους Κυνηγετικούς Συλλόγους σε όλα τα Δασαρχεία
και τους Κυνηγετικούς Συλλόγους της περιοχής εδαφικής
τους αρμοδιότητας.
6) Οι Κυνηγετικές Ομοσπονδίες και οι Κυνηγετικοί
Σύλλογοι διαθέτουν τουλάχιστον το ήμισυ των ετησίων
εσόδων τους (50%) για φιλοθηραματικές δαπάνες ενώ η
Κυνηγετική Συνομοσπονδία διαθέτει τουλάχιστον το ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) των ετησίων εσόδων της
για φιλοθηραματικές δαπάνες συμπεριλαμβανομένων
και των δαπανών των φυλάκων θήρας των Ομοσπονδιών
και του εξοπλισμού των.
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Ιουλίου 2018
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ
Ι

Αριθμ. 2131.13/ 2269/2018
(3)
Απαγόρευση αγκυροβολίας και κυκλοφορίας
σκαφών στους χώρους λήψης θαλασσίων λουτρών.
Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
(α) Τις διατάξεις του άρθρου 141 ν.δ. 187/1973
(ΦΕΚ 261 Α΄) περί «Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου».
(β) Τις διατάξεις των άρθρων 188, 295, 296 του Γενικού
Κανονισμού Λιμένα Μυτιλήνης (ΦΕΚ 261 Β’/27-03-1978)
(γ) Την ανάγκη λήψης μέτρων για την προστασία
των λουομένων από την ανεξέλεγκτη αγκυροβολία και
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κυκλοφορία σκαφών (επαγγελματικών και ερασιτεχνικών) στους χώρους λήψης θαλασσίων λουτρών των περιοχών δικαιοδοσίας του Κ/Λ/ Μυτιλήνης και Λιμενικών
Αρχών Υπαγωγής.
(δ) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που
κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 Α΄).
(ε) Το άρθρο 5 του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131 Α΄) «Εθνικό
Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές
διατάξεις».
(στ) Το άρθρο 4 του π.δ. 81/2014 (ΦΕΚ 125 Α΄) περί
«Αναδιάρθρωση Περιφερειακών Διοικήσεων Λιμενικού
Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και
Λιμενικών Αρχών και ρύθμιση στελέχωσης αυτών».
(ζ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
Ι. ΓΕΝΙΚΑ
1. Την απαγόρευση από την 15 Μαΐου και μέχρι την 15
Σεπτεμβρίου εκάστου έτους της πόντισης πάσης φύσεως
αγκυροβολίων, την αγκυροβολία καθώς και την κυκλοφορία κάθε σκάφους εντός των ορίων που σημαίνονται
με σειρά ευδιάκριτων σημαντήρων, στους χώρους λήψης
θαλασσίων λουτρών των πολυσύχναστων λουτρικών
εγκαταστάσεων των περιοχών δικαιοδοσίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης και Λιμενικών Αρχών Υπαγωγής του, υπό την επιφύλαξη ισχύος των διατάξεων του
αριθμ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένα (ΦΕΚ 444 Β΄/1999),
όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την απαγόρευση από την 15 Μαΐου και μέχρι την 15
Σεπτεμβρίου εκάστου έτους της πόντισης πάσης φύσεως αγκυροβολίων, της πρόσδεσης κάθε σκάφους από
σταθερά ή μη σημεία των ακτών με την ανάπτυξη σχοινιών ή άλλων μέσων, της αγκυροβολίας καθώς και της
κυκλοφορίας κάθε σκάφους σε απόσταση τουλάχιστον
διακοσίων (200) μέτρων από τις ακτές όπου συχνάζουν
λουόμενοι, στις ακόλουθες περιοχές δικαιοδοσίας Κεντρικού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης και Λιμενικών Αρχών
Υπαγωγής του, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΚΑΦΩΝ

Κ. Λ. Μυτιλήνης

Παραλία Χαραμίδα Λέσβου (απαγορεύεται σε απόσταση κάτω των εκατό (100) μέτρων από την ακτογραμμή και επιτρέπεται μόνο στα δυτικά από την άκρη της συστάδας των δέντρων και εκείθεν)

Λ/Σ Μήθυμνας

1. Παραλία Μήθυμνας: Aπό φ: 39o 22,05 Β –λ: 026o 10,41’ A Έως φ: 39o 21,83’ Β- λ: 026o 10,48’ A
2. Παραλία Ψειριάρας: Aπό φ: 39o21,49’B-λ: 026o10,47’Α Έως φ: 39o21,17’ Β- λ: 026o 10,37’ Α
3. Παραλία Εφταλούς- Αγ. Αναργύρων: Από φ: 39o22,80’Β- λ: 026o13,05’ A
Έως φ: 39o22,86’B-λ: 026o13,22 Α
4. Παραλία Έμπροσθεν Ξενοδοχείου Μόλυβος ΙΙ: Aπό φ: 39ο22,68’ B-λ: 026o 12,69’ A
Έως φ: 39o22,72’Β-λ: 026o12,84’ A
5. Παραλία Κάγιας: Από φ: 39o 22,50’ Β-λ: 026o18,55’Α Έως φ: 39o22,41’ B- λ: 026o18,83’ Α
6. Παραλία Τσόνια: Από φ: 39ο 22,20’Β-λ: 026ο 21,49’ A Έως φ: 39o 21,96’ Β-λ: 026o 21,42’ Α
7. Παραλία Γαβαθά Από φ: 39o 16,93’ Β- λ: 025o58,39’ A Έως φ: 39o 16,78’Β –λ: 025o58,46’A
8. Παραλία Πέτρας Από φ: 39o 20,20’B-λ: 026o10,86’Α Έως φ: 39o 19,70’ B-λ: 026o10,56’Α
9. Παραλία Άναξος Από φ: 39o 19,29’ B-λ: 026o 08,96’ Α Έως φ: 39o 19,04’Β-λ: 026o08,66’Α

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

36586
Λ/Σ Περάματος
Κόλπου Γέρας

Τεύχος Β’ 2867/18.07.2018

Παραλία Άγιος Ερμογένης (οριοθέτηση διαύλου σε στίγμα φ: 39o00’58,25’’Β-λ: 026o32’32,8’’A)
1. Παραλία Βατερά: Aπό φ: 39ο01’08,5’’ Β, λ: 026ο11’43.8’’ A έως φ: 39ο01’04.2’’ B, λ: 026ο13’21.3’’ Α
(οριοθέτηση διαύλου σε στίγμα 39ο 01’ 09’’Β 026ο12’24,5’’Α)

Λ/Σ Πλωμαρίου
2. Παραλία Τάρτι: Aπό φ: 38ο 58’ 35.2’’Β, λ: 026ο 29’ 20.5’’ Α έως φ: 38ο 58’ 36.7’’Β λ: 026ο29’31.8’’ Α
(οριοθέτηση διαύλου σε στίγμα 39ο58’37.7’’Β 026ο29’25.9’’Α)

ΙΙ. ΤΕΛΙΚΑ
1. Οι Λιμενικές αρχές υπαγωγής του Κεντρικού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης που κοινοποιείται η παρούσα
εντέλλονται για την εφαρμογή και τον έλεγχο των διαλαμβανομένων στις θαλάσσιες περιοχές αρμοδιότητας
τους κοινοποιώντας την παρούσα στους εκάστοτε ενδιαφερόμενους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα).
2. Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης υπόκεινται
στις κυρώσεις του άρθρου 301 Γενικού Κανονισμού
Λιμένα Μυτιλήνης (ΦΕΚ 261 Β’/27-03-1978) όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Κάθε προηγούμενη με το ίδιο θέμα απόφαση καταργείται.
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από την ημερομηνία
της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μυτιλήνη, 10 Ιουλίου 2018
Ο Κεντρικός Λιμενάρχης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΣΣΑΔΗΣ
Ι

Αριθμ. 2132.15/2727/2018
(4)
Προσωρινά μέτρα ρύθμισης «περί κίνησης και
λειτουργίας της Πλωτής Γέφυρας Λευκάδας».
Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις των άρθρων 295 και 296 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Λευκάδας, που κυρώθηκε με
την αριθ. 1125/09-03-1978 απόφαση ΥΕΝ (ΦΕΚ 459 Β΄/
12.05.1978).

β) Τα άρθρα 51, 52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
(Κ.Ο.Κ.) Νόμος 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α’/23. 3.1999).
γ) Τον Ειδικό Κανονισμό Λιμένα Λευκάδας αριθμ. 19
«Περί κίνησης και Λειτουργίας της πλωτής Γέφυρας Λευκάδας» που εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 3131/02/27/92
απόφαση Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας (ΦΕΚ 37 Β΄/
03-02-1993).
δ) Την από 22-06-2018 σύμφωνη γνώμη της «ΜΑΡΙΝΑ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Ε.».
ε) Το αριθ. πρωτ.:56111/8635/Π/Γ/26-06-2018 έγγραφο Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδος.
στ) Το αριθ. πρωτ.: 831/10-07-2018 έγγραφο Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος.
ζ) Την ανάγκη τήρησης της δημόσιας τάξεως και ασφάλειας στην περιοχή δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής
Λευκάδας.
η) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
1. Το άνοιγμα της πλωτής γέφυρας «ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ»
Ν.Π. 26 θα πραγματοποιείται τις ώρες 08:00 - 09:00 10:00 -11:00 - 12:00 - 14:00 - 16:00 - 17:00 - 18:00 - 19:00 20:00 - 21:00 και 22:00 με εξαίρεση τις περιπτώσεις του
άρθρου 2 παρ. 2 του ως άνω (γ) σχετικού.
2. Η παρούσα ισχύει από 01-08-2018 μέχρι την
30.09.2018.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λευκάδα, 10 Ιουλίου 2018
Ο Λιμενάρχης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΡΥΖΑΣ
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