
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 201871 
  Έγκριση της υπ’ αριθ. 34/2018 αποφάσεως του 

Δ.Σ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας, 

περί εξομοίωσης χώρου λιμένα Σπήλιων Δήμου 

Μεγανησίου με ζώνη λιμένα.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

  Έχοντες υπόψην: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων : 
i. 280 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/07-06-2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 'Καλλικράτης'», 

ii. 8 του π.δ 139/10 (ΦΕΚ 232Α΄) «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου», 

iii. 13 και 15 του από 14/01/1939 β.δ. «περί Κωδικός 
των περί Λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων», 

iv. 244 του ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α΄) «Κύρωση του Κώ-
δικα Δήμων και Κοινοτήτων», 3 και 4 του ν.δ. 444/1970 
(ΦΕΚ 39Α΄) «Περί αρμοδιοτήτων Λιμενικού Σώματος και 
σχέσεων προς τας αρμοδιότητας των Σωμάτων Ασφα-
λείας»,

vi. 1 του π.δ. 390/1993 (ΦΕΚ 165Α΄ - διόρθ. σφάλμ. στο 
ΦΕΚ 191Α΄) «Συγχώνευση Λιμενικών Ταμείων σε επίπεδο 
Νομού»,

vii. 2 παρ.4 του ν.2575/1998 «Ρύθμιση θεμάτων αρμο-
διότητας Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (ΦΕΚ 23Α΄),

viii. 28 του ν.2971/2001 όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 34 παρ.1 του ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209Α΄/21-9-2011),

ix. 86 του ν. 4504/2017 (ΦΕΚ 184Α΄) «Δια βίου εκπαί-
δευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιο-
κρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμ-
μετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, 
συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες 
διατάξεις».

2. Την 15870/2017 (ΦΕΚ 25ο ΥΟΔΔ/2017 - Α.Δ.Α. 
ΩΨΦΒ465ΧΘ7-Τ4Γ) υπουργική απόφαση περί «Διορι-
σμού του Νικολάου Παπαθεοδώρου του Αγγελάκη ως 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

3. Την υπ’ αριθ. 1028241πε/2729πε/Β0010/05 (ΦΕΚ 547 
Β΄/22-4-2005) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας 
με θέμα : «Καθορισμός χώρων που εξομοιώνονται με 
Ζώνη Λιμένα».

4. Το γεγονός ότι στο λιμένα Σπήλιων του Δήμου Μεγα-
νησίου, συγκεκριμένα στις θέσεις «Ρόκα» και «Αρμυρά», 
υπάρχει λιμενική υποδομή, η οποία χρησιμοποιείται από 
διάφορα είδη σκαφών, συνεπώς συντρέχουν οι προϋπο-
θέσεις του αρ.3, παρ.4, του ν.δ. 444/1970.

5. Το υπ’ αριθ. σχεδίου Τ-01/28-02-2018 τοπογραφικό 
διάγραμμα το οποίο συνέταξε ο Πολιτικός Μηχανικός Ζα-
βιτσάνος Δημήτρης συνημμένο στην υπ’ αριθ. 34/2018 
απόφαση του Δ.Σ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευ-
κάδας και θεωρημένο από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Λευκάδας για λογαριασμό του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας, κλίμακας 1:500, με θέμα 
«Τοπογραφικό διάγραμμα οριοθέτησης χώρου εξομοι-
ούμενου με ζώνη λιμένα», στο οποίο απεικονίζονται τα 
όρια χώρου Λιμένα Σπηλιάς θέση «Ρόκα», που εξομοιώ-
νονται με χερσαία και θαλάσσια ζώνη λιμένα.

6. Το υπ’ αριθ. σχεδίου Τ-01/28-02-2018 τοπογραφικό 
διάγραμμα το οποίο συνέταξε ο Πολιτικός Μηχανικός Ζα-
βιτσάνος Δημήτρης συνημμένο στην υπ’ αριθ. 34/2018 
απόφαση του Δ.Σ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευ-
κάδας και θεωρημένο από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Λευκάδας για λογαριασμό του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας, κλίμακας 1:500, με θέμα 
«Τοπογραφικό διάγραμμα οριοθέτησης χώρου εξομοι-
ούμενου με ζώνη λιμένα», στο οποίο απεικονίζονται τα 
όρια χώρου Λιμένα Σπήλιας θέση «Αρμυρά», που εξομοι-
ώνονται με χερσαία και θαλάσσια ζώνη λιμένα.

7. Ο υπ’ αριθ. πρωτ. 1213/14-9-2018 έγγραφο του Δη-
μοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας, με το οποίο κατα-
τέθηκε στην Υπηρεσία μας η υπ’ αριθ. 34/2018 απόφαση 
Δ.Σ, με θέμα «Εξομοίωση χώρου του λιμένα Σπήλιων 
Δήμου Μεγανησίου με ζώνη λιμένα», με την οποία απο-
φασίζεται ο καθορισμός των ορίων της εξομοιούμενης 
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χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης, με ζώνη λιμένα Σπήλιων 
Δήμου Μεγανησίου, όπως εμφαίνεται στα συνημμένα 
και θεωρημένα από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Λευκάδας τοπογραφικά διαγράμματα.

8. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 3113.17-24/59214/2018/07-08-2018 
σύμφωνη γνώμη της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμε-
νικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουρ-
γείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά με τον 
καθορισμό χώρου που εξομοιώνεται με ζώνη λιμένα στη 
λιμενική εγκατάσταση Σπήλιων Δήμου Μεγανησίου για 
τις θέσεις «Ρόκα» και «Αρμυρά».

9. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΔΠ Β 0014607 ΕΞ 2018/03-09-2018 
σύμφωνη γνώμη της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Πε-
ριουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, για την εξομοί-
ωση σε ζώνη λιμένα Σπήλιων Δήμου Μεγανησίου στις 
θέσεις «Ρόκα» και «Αρμυρά», με τους όρους και τις προ-
ϋποθέσεις της ανωτέρω σύμφωνης γνώμης.

10. Την υπ’ αριθ. 2064/941/20-2-2014 απόφαση με την 
οποία διαπιστώθηκε η έναρξη λειτουργίας του Διαδη-
μοτικού Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την 
επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας, απο-
φασίζουμε:

Εγκρίνουμε, τη υπ’ αριθ. 34/2018 απόφαση Δ.Σ. του Δη-
μοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας, με θέμα «Εξομοί-
ωση χώρου του λιμένα Σπήλιων Δήμου Μεγανησίου με 
ζώνη λιμένα», με την οποία αποφασίζεται ο καθορισμός 
των ορίων της εξομοιούμενης χερσαίας και θαλάσσιας 
ζώνης,με ζώνη λιμένα στη λιμενική εγκατάσταση Σπή-
λιων, όπως εμφαίνεται στα τοπογραφικά διαγράμματα 
κλίμακας 1:500 τα οποία συνέταξε ο Πολιτικός Μηχανι-
κός Ζαβιτσάνος Δημήτρης, συνημμένα και θεωρημένα 
την 28-02- 2018 από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Λευκάδας τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσας απόφασης. Στα διαγράμματα οι 
εξομοιούμενοι με ζώνη λιμένα χώροι περικλείονται με 
πράσινη συνεχή γραμμή ως εξής:

• Λιμάνι Σπήλια – Αρμυρά: πράσινη συνεχής γραμμή 
αρχής γενομένης από το σημείο Χ1 με συντεταγμένες 
(χ=217925,01 και ψ=4284063,68) συνεχίζοντας στα 
σημεία Χ2-Χ3-Χ4-Χ5-Χ6-Χ7-Χ8-Χ9 και καταλήγοντας 
στο σημείο –Χ10− με συντεταγμένες (χ=217939,38 και 
ψ=4283835,77), δέκα (10) συνολικά σημείων,

• Λιμάνι Σπήλια - Ρόκα: πράσινη συνεχής γραμμή 
αρχής γενομένης από το σημείο Χ1 με συντεταγμένες 
(χ=218217,14 και ψ=4283844,11) συνεχίζοντας στα ση-
μεία Χ2-Χ3-Χ4-Χ5-Χ6-Χ7-Χ8-Χ9-Χ10-Χ11 και καταλήγο-
ντας στο σημείο –Χ12− με συντεταγμένες (χ=218215,80 
και ψ=4283656,01), δώδεκα (12) συνολικά σημείων,

σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις 
που καθορίζονται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 3113.17- 
24/59214/2018/07-08-2018 σύμφωνη γνώμη της Γενικής 
Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλι-
ακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής και στην υπ’ αριθ. ΔΔΠ Β 0014607 
ΕΞ 2018/03-09-2018 σύμφωνη γνώμη της Γενικής Γραμ-
ματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονο-
μικών.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ. 8/2018 Συνεδρίασης 
του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 
Λευκάδος
Αριθ. απόφασης 34/2018

Στη Λευκάδα σήμερα την 28η του μηνός Φεβρουαρίου 
του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:50 στην αί-
θουσα συνεδριάσεων επιτροπών του Δήμου Λευκάδας, 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβού-
λιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος, ύστερα 
από την αριθ. 224/23-2-2018 πρόσκληση του Προέδρου 
του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα 
σε κάθε μέλος του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 
67 του ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθώς από 
τα εννέα (9) μέλη βρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ευάγγελος Χαλικιάς, 
Πρόεδρος

1. Νικόλαος Μπραντζου-
κάκης, Μέλος

2. Νικόλαος Βικέντιος,
 Αντιπρόεδρος

2. Κωνσταντίνος 
Καββαδάς, Μέλος

3. Μαρία Σκαφίδα, 
Μέλος

4. Βησσαρία Πολίτη, 
Μέλος

5. Αθανάσιος Κονιδάρης, 
Μέλος

6. Σπυρίδων Πολίτης, 
Μέλος

7. Αθανάσιος Βρύζας, 
Μέλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του 
Δ.Λ.Τ.Λ. Γεωργία Διαμάντη για την τήρηση των πρακτι-
κών.

ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ.: Εξομοίωση χώρων του λιμένα Σπήλιων 
Μεγανησίου με ζώνη λιμένα

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αναφέρει ότι σκο-
πός του Δ.Λ.Τ.Λ. είναι να εξομοιωθούν με ζώνη λιμένα 
όλα τα λιμάνια των Δήμων Λευκάδας και Μεγανησίου, 
που έως τώρα δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα του 
Δ.Λ.Τ.Λ..

Σύμφωνα με το αρ. 28 του ν.2971/2001 «1. Ο καθορι-
σμός των χώρων που εξομοιώνονται με ζώνη λιμένα της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2575/1998 (ΦΕΚ 23 
Α΄) γίνεται με απόφαση του οικείου φορέα διοίκησης και 
εκμετάλλευσης λιμένα κατόπιν σύμφωνης γνώμης του 
Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και του Υπουργείου 
Οικονομικών…. 2. Η απόφαση του φορέα διοίκησης και 
εκμετάλλευσης λιμένα εγκρίνεται από τον Γενικό Γραμ-
ματέα της Περιφέρειας.»

Σύμφωνα με το αρ. 3 παρ. 4 του ν.δ. 444/1970 «Προς 
λιμένας και την χερσαίαν ζώνην αυτών εξομοιούνται οι 
κατά μήκος των ακτών χώροι εις ους:

α) Ενεργείται προσόρμησις πλωτών μέσων,
β) Διεξάγονται εργασίαι προσιδιάζουσαι εις την λει-

τουργίαν λιμένων ή άλλων λιμενικών εγκαταστάσεων,
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γ) Πραγματοποιούνται φορτοεκφορτωτικαί εργασία ως 
και εργασίαι σχέσιν έχουσαι με την αναμονήν, επιβίβασιν 
και αποβίβασιν επιβατών και των αποσκευών αυτών,

δ) Υφίστανται εγκαταστάσεις και κτίσματα αμέσου 
ναυτικού ενδιαφέροντος…»

Σύμφωνα δε με το αρ. 2 παρ. 4 του ν. 2575/1998 «η 
χρήση και εκμετάλλευση των χώρων της ζώνης λιμένος 
και όσων εξομοιώνονται με αυτούς, σύμφωνα με το αρ. 
3 του ν.δ. 444/1970, ανήκει στο Λιμενικό Ταμείο…».

Ο Πρόεδρος αναφέρει επίσης ότι στον λιμένα Σπή-
λιων του Δήμου Μεγανησίου, συγκεκριμένα στις θέσεις 
«Ρόκα» και «Αρμυρά», υπάρχει λιμενική υποδομή, η 
οποία χρησιμοποιείται από διάφορα είδη σκαφών, συ-
νεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις του αρ. 3 παρ. 4 του 
ν.δ. 444/1970.

Με την εξομοίωση το Δ.Λ.Τ.Λ. α) θα επεκτείνει και θα 
καθορίσει με σαφήνεια τους χώρους άσκησης της αρ-
μοδιότητάς του, β) θα αυξήσει τα έσοδά του από την 
εκμετάλλευση των χώρων, γ) θα έχει τη δυνατότητα να 
προβεί σε αναβάθμιση των υποδομών και των προσφε-
ρόμενων υπηρεσιών με την εκτέλεση λιμενικών έργων.

Οι ακριβείς χώροι που εξομοιώνονται αποτυπώνονται 
στα από Φεβρουάριο του 2018 τοπογραφικά διαγράμμα-
τα κλίμακας 1:500, τα οποία συνέταξε ο Πολιτικός Μηχα-
νικός Ζαβιτσάνος Δημήτρης και θεωρήθηκαν αρμοδίως 
από τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Λευκάδας Σπυρίδωνα Αρέθα − Χημ. Πολ. Μηχανικό, και 
περικλείονται με πράσινη συνεχή γραμμή ως εξής:

Λιμάνι Σπήλια – Αρμυρά: πράσινη συνεχής γραμμή 
αρχής γενομένης από το σημείο Χ1 με συντεταγμένες 
(χ=217925,01 και ψ=4284063,68), συνεχίζοντας στα 
σημεία Χ2-Χ3-Χ4-Χ5-Χ6-Χ7-Χ8-Χ9 και καταλήγοντας 
στο σημείο Χ10 με συντεταγμένες (χ=217939,38 και 
ψ=4283835,77), δέκα (10) συνολικά σημείων. Λιμάνι 
Σπήλια – Ρόκα: πράσινη συνεχής γραμμή αρχής γενο-
μένης από το σημείο Χ1 με συντεταγμένες (χ=218217,14 
και ψ=4283844,11), συνεχίζοντας στα σημεία Χ2-Χ3-Χ4-
Χ5-Χ6-Χ7-Χ8-Χ9-Χ10-Χ11 και καταλήγοντας στο σημείο 
Χ12 με συντεταγμένες (χ=218215,80 και ψ=4283656,01), 
δώδεκα (12) συνολικά σημείων.

Ο Πρόεδρος προτείνει να εγκριθεί η εξομοίωση με 
ζώνη λιμένα των χώρων «Ρόκα» και «Αρμυρά» του λιμένα 
Σπήλιων Μεγανησίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη: α) την 
εισήγηση του Προέδρου,

β) το β.δ. 14/19-1-39 (ΦΕΚ 24Α΄) «Περί κωδικοποιήσε-
ως των περί Λιμενικών Ταμείων κείμενων διατάξεων»,

γ) το αρ. 244 του ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α΄) «Κύρωση 
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,

δ) το αρ. 3 παρ. 4 του ν.δ. 444/1970 (ΦΕΚ 39Α΄) «Περί 
αρμοδιοτήτων Λιμενικού Σώματος και σχέσεων προς τας 
αρμοδιότητας των Σωμάτων Ασφαλείας»,

ε) το αρ. 2 παρ. 4 του ν. 2575/1998 (ΦΕΚ 23Α΄) «Ρύθ-
μιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορικής 
Ναυτιλίας»,

στ) το αρ. 28 του ν.2971/2001 (ΦΕΚ 285Α΄) «Αιγιαλός, 
παραλία και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει,

ζ) την αρ. 1028241π.ε./2729π.ε./Β0010/13-4-2005 (ΦΕΚ 
547Β΄) κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός χώρων 
που εξομοιώνονται με ζώνη λιμένα»,

η) το αρ. 86 του ν.4504/2017 (ΦΕΚ 184Α΄) «Δια βίου 
εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και 
της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοι-
νωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού 
προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά 
έργα και άλλες διατάξεις»,

θ) το με αριθ. 3816/31-12−2013 αίτημα του Δήμου 
Μεγανησίου προς την Κτηματική Υπηρεσία Λευκάδας 
για τη νομιμοποίηση των υφιστάμενων λιμενικών εγκα-
ταστάσεων του Δήμου Μεγανησίου,

ι) το γεγονός ότι στο χερσαίο τμήμα της εξομοιούμενης 
ζώνης της λιμενικής εγκατάστασης Σπήλιων του Δήμου 
Μεγανησίου δεν υπάρχουν ιδιωτικά κτήματα, αποφα-
σίζει ομόφωνα:

Εγκρίνει την εξομοίωση με ζώνη λιμένα των χώρων του 
λιμένα Σπήλιων Δήμου Μεγανησίου που αποτυπώνονται 
στα από Φεβρουάριο του 2018 τοπογραφικά διαγράμμα-
τα κλίμακας 1:500, τα οποία συνέταξε ο Πολιτικός Μηχα-
νικός Ζαβιτσάνος Δημήτρης και θεωρήθηκαν αρμοδίως 
την 28/2/2018 από τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσί-
ας του Δήμου Λευκάδας Σπυρίδωνα Αρέθα − Χημ. Πολ. 
Μηχανικό και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της πα-
ρούσας απόφασης. Στα διαγράμματα οι εξομοιούμενοι 
με ζώνη λιμένα χώροι περικλείονται με πράσινη συνεχή 
γραμμή ως εξής:

Λιμάνι Σπήλια – Αρμυρά: πράσινη συνεχής γραμμή 
αρχής γενομένης από το σημείο Χ1 με συντεταγμένες 
(χ=217925,01 και ψ=4284063,68), συνεχίζοντας στα 
σημεία Χ2-Χ3-Χ4-Χ5-Χ6-Χ7-Χ8-Χ9 και καταλήγοντας 
στο σημείο Χ10 με συντεταγμένες (χ=217939,38 και 
ψ=4283835,77), δέκα (10) συνολικά σημείων. Λιμάνι 
Σπήλια – Ρόκα: πράσινη συνεχής γραμμή αρχής γενο-
μένης από το σημείο Χ1 με συντεταγμένες (χ=218217,14 
και ψ=4283844,11), συνεχίζοντας στα σημεία Χ2-Χ3-Χ4-
Χ5-Χ6-Χ7-Χ8-Χ9-Χ10-Χ11 και καταλήγοντας στο σημείο 
Χ12 με συντεταγμένες (χ=218215,80 και ψ=4283656,01), 
δώδεκα (12) συνολικά σημείων.

Η παρούσα πράξη μαζί με τα από Φεβρουάριο 2018 
τοπογραφικά διαγράμματα να υποβληθούν στο Υπουρ-
γείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής -Γενική Γραμ-
ματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών 
Επενδύσεων –Δ/νση Λιμενικής Πολιτικής καθώς και 
στο Υπουργείο Οικονομικών – Κτηματική Υπηρεσία 
Ν. Λευκάδας για τη σύμφωνη γνώμη τους και κατόπιν 
στον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου για έγκριση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 34/2018. Αφού συ-
ντάχθηκε το παρόν, διαβάστηκε και υπογράφηκε ως 
ακολούθως.

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα 
Λευκάδα, 28/2/2018 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ
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Η απόφαση αυτή μαζί με την εγκρινόμενη απόφαση υπ’ αριθ. 34/2018 του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτι-
κού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας και τα σχετικά τοπογραφικά διαγράμματα που τη συνοδεύουν να δημοσιευθούν 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κέρκυρα, 15 Οκτωβρίου 2018 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ  
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