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ΘΕΜΑ: Παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης θαλασσίου χώρου, προς την 
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων/Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, Περιφερειακής 
Ενότητας Λευκάδας, για την εκτέλεση του έργου «Διαπλάτυνση Διαύλου 
Λευκάδας» 

 
 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 14 του 
Ν.2971/2001(ΦΕΚ 285τ.Α΄/19-12-2001) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες 
διατάξεις». 

2. Το υπ΄ αριθ. 185/2009 (ΦΕΚ 213 τ.Α΄/ 7-10-2009) Προεδρικό 
Διάταγμα, περί ¨Ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών, 
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συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών με τα 
Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου & Νησιωτικής 
Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας», μετατροπή Υπουργείου 
Μακεδονίας-Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας-Θράκης και 
υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου 
& Νησιωτικής Πολιτικής». 

3. Το υπ΄ αριθ. 189/2009 (ΦΕΚ 221 τ. Α΄/5-11-2009) Προεδρικό 
Διάταγμα, περί «Καθορισμού & ανακατανομής αρμοδιοτήτων των 
Υπουργείων» 

4. Την υπ΄ αριθ. Δ6Α 1082591 ΕΞ2012 /24-5-2012  (ΦΕΚ 1741/τ.Β΄/25-5-
2012) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, περί μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή 
Υπουργού», στους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς, στους 
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και 
Αυτοτελών Γραφείων του Υπουργείου Οικονομικών. 

5. Την υπ΄ αριθ. Δ6 Α 1104503 ΕΞ2011/ 21-7-2011 (ΦΕΚ 1670/τ.Β’ /27-7-
2011) απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, περί έναρξης 
λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας. 

6. Την υπ΄αριθ. Δ1Α 1000887 ΕΞ2012/ 3-1-2012, απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με την οποία 
διορίζεται ο Αβραάμ Γούναρης του Κωνσταντίνου στη θέση του Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του 
Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ 3/4-1-2012, τεύχος Υπαλλήλων 
Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου και 
Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα). 

7. Το υπ΄ αριθμ. 6929/4-8-2009 έγγραφο της Δ/νσης Δημοσίων Έργων 
της Γεν. Δ/νσης Περιφέρειας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με το 
οποίο ζητείται η έκδοση αδείας παραχώρησης αιγιαλού, παραλίας και 
θαλασσίου χώρου για την εκτέλεση του έργου «Διαπλάτυνση Διαύλου 
Λευκάδας». 

8. Τα υπ΄ αριθμ. Φ.542/1522/09/Σχ.8068/28-9-2009 και 
Φ.542/826/11/Σ.7433/4-10-2011, έγγραφα του Τμήματος VI, της 
Δ/νσης Α2 του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού του Υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας. 

9. Τα υπ΄ αριθμ.8221.Λ41/11/09/17-9-2009, έγγραφο του Τμήματος Β΄- 
Μελετών & Έργων  της Δ/νσης Λιμενικών Υποδομών της Γεν. 
Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου 
Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής. 

10. Το υπ΄ αριθμ. Φ299.3/46/11 Σχ.602/5-10-2011 έγγραφο της 
Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού. 

11. Τα υπ΄ αριθμ. Φ. 049.62/231/1/12/Σ.188/24-2-2012 και 
Φ.049.62/231/2/12/Σ.626/07-06-2012 έγγραφα της Υπηρεσίας Φάρων 
του Πολεμικού Ναυτικού. 

12. Τις υπ΄ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ36/76541/3915/20-9-2005 και 
ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ36/83592/3959 π.ε./24-5-2007 αποφάσεις της 
Δ/νσης Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων της Γεν. Δ/νσης 
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Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, του Υπουργείου 
Πολιτισμού. 

13. Το υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ56/87658/3740/2-10-2009, 
έγγραφο της Δ/νσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων / 
Τμήμα Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Αρχαιογνωστικής  
Έρευνας, της Γεν. Δ/νσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
του Υπουργείου Πολιτισμού. 

14. Το υπ΄ αριθμ. ΥΠΠΟ/22η ΕΒΑ/2401/21-9-2009  έγγραφο της 22ης 
Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού. 

15. Τα υπ΄ αριθμ. Φ4/3/6188/14-12-2008 και Φ4/3/4300/24-9-2009, 
έγγραφα της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, του Υπουργείου 
Πολιτισμού. 

16. Το υπ΄ αριθμ. 5263/21-9-2009 έγγραφο της ΛΣΤ΄ Εφορείας 
Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, του Υπουργείου 
Πολιτισμού. 

17. Το υπ΄ αριθμ. 61693/14620/Φ.Μ./8-12-2011 έγγραφο του Τμήματος 
Συγκοινωνιακών Έργων της Π.Ε. Λευκάδας, της Δ/νσης Τεχν. Έργων 
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με το οποίο διαβιβάστηκε στην 
Κτηματική Υπηρεσία Λευκάδας, το απόσπασμα πρακτικού της 34/11 
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας / αριθμ.  Απόφασης 
430/21-11-2011. 

18. Το υπ΄ αριθμ.  2078/ΤΤ/28-7-2011 έγγραφο της Περιφερειακής 
Υπηρεσίας Τουρισμού Ιονίων Νήσων, του Ελληνικού Οργανισμού 
Τουρισμού, του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. 

19. Το υπ΄ αριθμ. Οικ. 59535/14093/29-11-2011 έγγραφο της Δ/νσης 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας 
Λευκάδας / Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής, της Γεν. Δ/νσης 
Περιφ. Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων, καθώς και το υπ΄ αριθμ.  4/25-11-2011 πρακτικό της 
Επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος (πρώην ΝΕΧΩΠ) Νομού 
Λευκάδας. 

20. Την υπ΄ αριθμ. 102921/7-4-2008 κοινή απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ – ΥΠ. 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –ΥΕΝ, περί έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το έργο 
«Διαπλάτυνση διαύλου Λευκάδας» Ν.Α. Λευκάδας. 

21. Την από 17/1/97 (ΦΕΚ 117 τ. Δ΄/18-2199) απόφαση της Γεν. 
Γραμματείας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, περί καθορισμού των ορίων 
αιγιαλού και παραλίας στη θέση «ΠΑΛΑΙΕΣ ΑΛΥΚΕΣ» πόλης 
Λευκάδας, Δήμου Λευκάδος και την υπ΄ αριθμ. 1109731/1311 
π.ε./Β0010 (ΦΕΚ 110 τ. Δ΄/14-2-2002) απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών, περί καθορισμού ορίων αιγιαλού, παραλίας και παλαιού 
αιγιαλού στη θέση «ΑΛΥΚΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ» Δήμου Λευκάδας, Ν. 
Λευκάδας. 

22. Την υπ΄ αριθμ. 144/4464/18-1-2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε. & Ι, περί παραχώρησης χρήσης 
τμήματος αιγιαλού και παραλίας για την εκτέλεση Λιμενικού Έργου 
«Διαπλάτυνση Διαύλου Λευκάδας». 

23. Το υπ΄ αριθμ.  120/Φ.13331/007/21-1-2012 έγγραφο της Κτηματικής 
Υπηρεσίας Λευκάδας με το οποίο διαβιβάζεται φάκελος για την έκδοση 
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της απόφασης παραχώρησης θαλασσίου χώρου στην περιοχή του 
θέματος. 

24. Την υπ΄ αριθμ. 29966/11165/5-7-2011 απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων 
Νήσων, με την οποία καθορίστηκε η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων 
Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας,  ως διάδοχος Υπηρεσία της Δ/νσης 
Δημοσίων Έργων Ιονίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελλοπονήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου για το έργο ΄΄Διαπλάτυνση 
Διαύλου Λευκάδας΄΄. 

25. Την υπ΄ αριθμ. 20915/π.ε./30-12-2010, απόφαση της Δ/νσης 
Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, περί έγκρισης 
Οριστικής Μελέτης Λιμενικών Έργων και τευχών δημοπράτησης του 
έργου «Διαπλάτυνση Διαύλου Λευκάδας». 

26. Την υπ΄ αριθμ. 512/101790/21-11-2011, απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. 
Ελλάδας και Ιονίου, περί Έγκρισης Εκτέλεσης του Λιμενικού Έργου του 
θέματος. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
Την απευθείας παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης θαλασσίου 

χώρου και πυθμένα προς την Δ/νση Τεχνικών  Έργων Περιφερειακής 
Ενότητας Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για την κατασκευή του 
έργου «Διαπλάτυνση Διαύλου Λευκάδας», συνολικού εμβαδού τετρακοσίων 
είκοσι πέντε χιλιάδων, εφτακοσίων εφτά τετραγωνικών μέτρων (425.707 τ.μ.), 
το οποίο απεικονίζεται με τα στοιχεία (Φ1, Φ2,…….Φ94,Φ95, Φ1) στο από 
Οκτώβριο 2011 τοπογραφικό διάγραμμα, κλίμακας 1:5000, αριθμός σχεδίου 
190-ΟΜ-2.1Α της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων / Δ/νση Δημοσίων Έργων, με 
μελετητή την εταιρεία MARNET Α.Τ.Ε. που θεωρήθηκε την 31/10/2011 από 
τον  Ευάγγελο Π. Βουκελάτο, Μηχανολόγο / Μηχανικό, Δ/ντή της Δ/νσης 
Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 

Η εν λόγω παραχώρηση γίνεται με σκοπό, την διαπλάτυνση και 
αναβάθμιση του Διαύλου Λευκάδας, με στόχο την βελτίωση της ασφάλειας της 
ναυσιπλοΐας κατά το διάπλου του διαύλου και κατά τη θαλάσσια πρόσβαση 
στο λιμένα της πόλης της Λευκάδας και τη νέα Μαρίνα της πόλης, τόσο από 
βορρά, όσο και από νότο. Ταυτόχρονα δίδεται η δυνατότητα για τη μελλοντική 
αναβάθμιση και περαιτέρω ανάπτυξη των θαλασσίων συνδέσεων του νησιού. 

Η προαναφερόμενη παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης θαλασσίου 
χώρου και πυθμένα για την κατασκευή του πιο πάνω έργου, γίνεται με τους 
όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται από τους αρμόδιους φορείς με τα 
ανωτέρω έγγραφά τους και συγκεκριμένα: 

Τα βυθοκορήματα από τις εκσκαφές, εφόσον δεν εναποτεθούν σε 
κατάλληλο προς τούτο χώρο στη ξηρά, να διασκορπιστούν υπό την άμεση 
εποπτεία των αρμοδίων Λιμενικών Αρχών, ώστε να αποφευχθεί η διασπορά 
τους πλησίον ή εντός του διαύλου, στις κάτωθι θαλάσσιες περιοχές: 

1. Για μεν το βόρειο τμήμα του διαύλου, σε βάθη μεγαλύτερα των πενήντα 
(-50) μέτρων, σε απόσταση ενός (1) ναυτικού μιλίου Δυτικά της άκρας 
Γυράπετρας Λευκάδας (ΧΕΕ2131). 
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2. Για δε το νότιο τμήμα του διαύλου, σε βάθη μεγαλύτερα των πενήντα   
(-50) μέτρων, σε απόσταση ενός (1) ναυτικού μιλίου Δυτικά της άκρας 
Κεφάλι Αιτωλοακαρνανίας (ΧΕΕ2131). 

Να εξασφαλισθεί ότι τα βάθη στα πρόσγεια του διαύλου θα είναι ασφαλή 
για την ναυσιπλοΐα, σε συνάρτηση με τα βάθη εκσκαφής του διαύλου. 

Τα πλωτά μέσα που θα ασχοληθούν με την εκτέλεση των έργων να 
φέρουν καθ΄ όλη τη διάρκεια των εργασιών τα προβλεπόμενα από τον ΔΚΑΣ 
σχήματα ημέρας και φώτα. 

Να ενημερωθεί εγκαίρως η Υδρογραφική Υπηρεσία για την ημερομηνία 
έναρξης εκτέλεσης των έργων, το χρονοδιάγραμμα αυτών και τους τυχόν 
περιορισμούς που θα προκύψουν για την ομαλή λειτουργία του διαύλου, 
προκειμένου να προβεί στην έκδοση των σχετικών προαγγελιών για την 
ενημέρωση των ναυτιλλομένων. 

Μετά το πέρας εκτελέσεως των έργων να αποσταλεί στην Υδρογραφική 
Υπηρεσία ακριβές βυθομετρικό διάγραμμα, ενημερωμένο με τα νέα βάθη που 
θα έχουν προκύψει από τις εκβαθύνσεις, προκειμένου να ενημερωθούν οι 
αντίστοιχοι ΧΕΕ και λοιπά ναυτιλιακά βοηθήματα. 

Να ληφθούν όλα τα μέτρα προς αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος 
χώρου, όσο διαρκεί η εκτέλεση των έργων αλλά και κατά τη μετέπειτα 
λειτουργία τους, με μέριμνα του αναδόχου και υπευθύνου φορέα κατασκευής 
του έργου, οι οποίοι να υποχρεούνται στην αντιμετώπιση οποιουδήποτε 
περιστατικού ρύπανσης που προκαλείται συνεπεία των έργων, ακολουθώντας 
πιστά τις κείμενες διατάξεις και πρόσθετες οδηγίες της Λιμενικής Αρχής. 

Να τηρηθεί η ισχύουσα νομοθεσία για την τυχόν απόρριψη στη θάλασσα 
υλικών εκσκαφής. 

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα 
ασφάλειας κατά την εκτέλεση των εργασιών και την μετέπειτα λειτουργία του 
έργου και να είναι σε συνεχή επαφή με την αρμόδια Λιμενική Αρχή για την 
τήρηση της ασφάλειας στην περιοχή εκτέλεσης των έργων, ώστε να μην 
προκύψει κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος στους χερσαίους και θαλάσσιους 
χώρους. 

Να μην δημιουργηθούν προβλήματα λειτουργίας και ασφάλειας 
ναυσιπλοΐας.   

Να αναληφθεί με μέριμνα και δαπάνη του υπευθύνου φορέα κατασκευής 
του έργου, η συντήρηση και η ασφαλής λειτουργία των προτεινόμενων 
κατασκευών. 

Κατά την διάρκεια των έργων να απομακρύνονται υλικά και μπάζα από τον 
περιβάλλοντα χώρο και μετά το πέρας των έργων, ο χώρος να επανέλθει 
στην προτέρα του κατάσταση. 

Να μην γίνει περαιτέρω επέμβαση και κάθε μορφής κατασκευή στην 
ευρύτερη περιοχή του αιγιαλού χωρίς να υπάρχουν οι νόμιμες εγκρίσεις. 

Να τηρηθούν οι όροι που έχουν τεθεί με την υπ΄ αριθμ. 
ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ36/76541/3915/20-9-2005 απόφαση της Δ/νσης 
Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού 
καθώς και οι όροι που έχουν τεθεί από την Δ/νση Βυζαντινών και 
Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού.  

Να ειδοποιηθούν τουλάχιστον30 ημέρες πριν την έναρξη κατασκευής του 
έργου οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, (Εφορεία Εναλίων 
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Αρχαιοτήτων, ΛΣΤ΄ ΕΠΚΑ, 22η ΕΒΑ), προκειμένου η κατασκευή του έργου να 
γίνει υπό την επίβλεψη αρμοδίων Υπαλλήλων τους. 

Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων το έργο να διακοπεί για να 
ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα, τα έξοδα της οποίας θα καλυφθούν από το 
έργο και από τα αποτελέσματα της οποίας θα κριθεί η συνέχιση ή όχι των 
εργασιών μετά την κατά νόμον γνωμοδότηση των αρμοδίων οργάνων του 
Υπουργείου Πολιτισμού. 

Στον τελικό προϋπολογισμό του έργου, να περιληφθεί δαπάνη για την 
εποπτεία των κατασκευαστικών εργασιών από τις ΛΣΤ΄ ΕΠΚΑ, 22η ΕΒΑ και 
Ε.Ε.Α. αρμόδιες εφορείες αρχαιοτήτων, καθώς και για αρχαιολογικές έρευνες 
σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων κατά τη διάρκεια των εργασιών 
(δαπάνη ανασκαφικής έρευνας και μισθοδοσίας προσωπικού, δαπάνη 
συντήρησης ευρημάτων κλπ), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις 
του άρθρου 37 του Ν. 3028/2002. Το ύψος της ανωτέρω δαπάνης θα 
καθοριστεί σε συνεννόηση με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου 
Πολιτισμού, 

Οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις, καθώς επίσης και οι αποθέσεις των 
υλικών που θα ανασκαφούν και θα απομακρυνθούν να μην αποτεθούν στο 
περιβάλλον των μνημείων και αρχαιολογικών χώρων. Οι κατάλληλες προς 
τούτο θέσεις να εξευρεθούν σε συνεργασία με τις αρμόδιες Εφορείες 
Αρχαιοτήτων, ΛΣΤ΄ ΕΠΚΑ, 22η ΕΒΑ και Ε.Ε.Α. 

Όσον αφορά τις ενάλιες αρχαιότητες, πριν την έναρξη των εργασιών να 
προηγηθεί υποβρύχια έρευνα από τη Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, με 
σκοπό την αποτύπωση και την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των 
εντοπισμένων αρχαίων λειψάνων στο βυθό. 

Να τηρηθούν οι οδηγίες της Υπηρεσίας Φάρων για την σήμανση των 
υφάλων κυματοθραυστών (τεμ-3) και να φωτοσημανθούν με τρεις αυτόματους 
πυρσούς, ως βέλτιστη λύση λειτουργίας και συντήρησης τους, σε συνδυασμό 
με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες στα σημεία εγκατάστασης (εκτός 
διαύλου). 

Η φωτοσήμανση των υφάλων κυματοθραυστών περιλαμβάνει τα 
ακόλουθα δύο σκέλη: 

α) Την προσωρινή φωτοσήμανση τους, κατά την διάρκεια της κατασκευής 
τους. 

β) την οριστική φωτοσήμανση τους, μετά την ολοκλήρωση κατασκευής. 
Η ως ανωτέρω προσωρινή φωτοσήμανση, απαιτείται να εκτελεσθεί 

σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν1629/51 «Περί Φάρων». 
Η έναρξη λειτουργίας της προσωρινής φωτοσήμανσης απαιτείται να 

γνωστοποιηθεί στην Υ. Φάρων, με κοινοποίηση στην Υδρογραφική Υπηρεσία, 
μνημονεύοντας τα παρακάτω στοιχεία, που θα διαπιστωθούν / προκύψουν 
μετά την εν λόγω εγκατάσταση, προκειμένου να εκδοθεί αγγελία ενημέρωσης 
των ναυτιλλομένων: 

α) Είδος φανών, χρώμα φωτός και χαρακτηριστικά. 
β) Ακριβής θέση φανών και χάρτης από τον οποίο έχει ληφθεί το στίγμα, 

καθώς και το σύστημα GPS (WGS-84). 
γ) Ακριβές ύψος φανών από την επιφάνεια της θάλασσας. 
δ) Απόσταση από την οποία οι φανοί είναι ορατοί. 
ε) Είδος υποδοχών επί των οποίων είναι τοποθετημένοι οι φανοί. 
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Για την αποφυγή ναυτικού ατυχήματος, η προσωρινή φωτοσήμανση 
απαιτείται να εξακολουθεί να λειτουργεί και σε περίπτωση διακοπής των 
έργων, ή πέρατος αυτών και μέχρι ενάρξεως λειτουργίας της οριστικής 
φωτοσήμανσης. 

Αναφορικά με την οριστική φωτοσήμανση των υφάλων κυματοθραυστών, 
θα πρέπει: 

α. Να κατασκευαστούν από τον φορέα υλοποίησης τρία (3) βάθρα από 
κατάλληλα οπλισμένο σκυρόδεμα, επί των τριών (3) άκρων των υφάλων 
κυματοθραυστών, επί των οποίων θα τοποθετηθούν ανοξείδωτες υποδοχές 
και πάνω στις οποίες θα τοποθετηθούν τα φωτιστικά μηχανήματα από την Υ. 
Φάρων. Οι υποδοχές αυτές να χρωματισθούν δια κίτρινου χρώματος. 

β. Τα βάθρα θα πρέπει να έχουν ύψος τουλάχιστον δύο (2) μέτρα από την 
θάλασσα, καθώς και επιφάνεια διατάσεων τουλάχιστον 2x2 μέτρα. Απαιτείται 
επίσης, να υπάρχει πρόβλεψη και στα τρία (3) βάθρα, για την προσπέλαση 
του τεχνικού συνεργείου της Υ. Φάρων, (μεταλλικές βαθμίδες με αντίστοιχους 
χειρολισθήρες στην υπήνεμη πλευρά του κυματοθραύστη). Επισημαίνεται ότι, 
για μελέτη κατασκευής των βάθρων και τον τρόπο έδρασης τους επί των 
υφάλων κυματοθραυστών, θα πρέπει να έχουν πρωτίστως ληφθεί υπόψη οι 
επικρατούσες θαλάσσιες συνθήκες στην περιοχή θέματος. 

Όσον αφορά στην δαπάνη υλοποίησης της εν λόγω φωτοσήμανσης, αυτή 
βαρύνει σύμφωνα με το Ν. 1629/51 «Περί Φάρων» τον προϋπολογισμό του 
έργου και κατ επέκταση τον φορέα επ΄ ωφελεία του οποίου εκτελείται αυτό, με 
μέριμνα και δαπάνη του οποίου απαιτείται να κατατεθεί στην Τράπεζα της 
Ελλάδας, στο λογαριασμό 0024/23202310 (IBAN GR 
3501000240000000023202310),στο όνομα Διευθυντή Οικονομικής Μέριμνας 
και Εφοδιασμού Φάρων, ποσόν ογδόντα οκτώ χιλιάδων εκατόν πενήντα 
εννέα ΕΥΡΩ και πενήντα λεπτών (88.159,50), που αντιστοιχεί στην 
προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση των φωτιστικών μηχανημάτων από 
την Υ. Φάρων. Η ανωτέρω κοστολόγηση των φωτιστικών μηχανημάτων ισχύει 
μέχρι την 30-09-2012. Εφόσον, δεν κατατεθούν τα χρήματα μέχρι την 
παραπάνω ημερομηνία, πρέπει να ζητηθεί νέα κοστολόγηση λόγω πιθανής 
ανατίμησης της αξίας των φωτιστικών μηχανημάτων από την Υπηρεσία 
Φάρων.  

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ενεργειών και εφόσον αποσταλούν 
στην Υ. Φάρων στίγματα των θέσεων των υποδοχών στο σύστημα WGS 84, 
καθώς και φωτογραφίες στις οποίες θα φαίνονται οι κατασκευαστικές 
λεπτομέρειες (χρωματισμοί των υποδοχών, οι τράπεζες υποδοχής των 
πυρσών κλπ), θα εγκατασταθούν τα φωτιστικά μηχανήματα μέσα σε εύλογο 
χρονικό διάστημα. 

Οι ως ανωτέρω αυτόματοι πυρσοί των υφάλων κυματοθραυστών, μετά την 
εγκατάστασή τους θα αποτελούν τμήμα του Φαρικού Δικτύου της Χώρας και η 
παραπέρα λειτουργία και συντήρησή τους θα βαρύνει την Υ. ΦΑΡΩΝ 
σύμφωνα με το Ν.1629/51 «Περί Φάρων». 

Αναφορικά με την φωτοσήμανση του Διαύλου, και κατόπιν ελέγχου της 
Μελέτης του έργου και του προϋπολογισμού αυτού, διαπιστώθηκε ότι έχει 
προβλεφθεί η προμήθεια και τοποθέτηση φωτοσημαντήρων, από τον 
ανάδοχο του έργου, όχι όμως η συντήρησή τους (τακτική και έκτακτη). 
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Πριν ξεκινήσουν οι εργασίες διαπλάτυνσης του διαύλου να γνωστοποιηθεί 
εγγράφως από τον υπεύθυνο φορέα του έργου, ο φορέας ο οποίος θα είναι 
υπεύθυνος για την συντήρηση των φωτοσημαντήρων του διαύλου. 

Τα πλωτά μέσα που θα ασχοληθούν με την εκτέλεση των έργων, να 
φέρουν σε όλη την διάρκεια των εργασιών, τα προβλεπόμενα από τον ΔΚΑΣ 
σχήματα ημέρας και φώτα. 

Για τους φωτοσημαντήρες που είναι τοποθετημένοι από την Υ. Φάρων και 
λειτουργούν στο δίαυλο θέματος, απαιτείται, όταν οι εργασίες διαπλάτυνσης 
φτάσουν στα σημεία που είναι τοποθετημένοι σήμερα, να ειδοποιηθεί 
εγγράφως η Υ. Φάρων, τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, 
ώστε να μεταβεί κατάλληλο τεχνικό συνεργείο, το οποίο θα απενεργοποιήσει 
και θα αφαιρέσει τα φωτιστικά μηχανήματα που είναι τοποθετημένα επί 
αυτών, ώστε στην συνέχεια με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του εργολάβου 
που θα εκτελεί τα έργα, να ανελκυθούν και να μεταφερθούν σε χερσαίο χώρο, 
ώστε η Υ.Φάρων στη συνέχεια να προβεί στην παραλαβή και επαναφορά 
τους στις εγκαταστάσεις της. 

 Ο εργολάβος εκτέλεσης του έργου απαιτείται από την στιγμή που θα 
απενεργοποιηθούν και ανελκυθούν οι υπάρχοντες φωτοσημαντήρες, να 
μεριμνήσει για την ταυτόχρονη πόντιση προσωρινής φωτοσήμανσης, 
προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας 
στην περιοχή. 

Κατά την φάση κατασκευής του έργου του θέματος, να ληφθούν όλα τα 
απαραίτητα μέτρα ώστε να μην επηρεαστεί αρνητικά το ευαίσθητο περιβάλλον 
της περιοχής και ειδικότερα το οικοσύστημα των λιμνοθαλασσών Στενών 
Λευκάδας (Παλαιόν – Αυλαίμων) και των Αλυκών Αλεξάνδρου. 

Να τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι που έχουν τεθεί με την υπ΄ αριθμ. 
102921/7-4-2008 ΚΥΑ των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – 
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ.  

Οι αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν μέχρι 31/12/2017 με την 
προϋπόθεση ότι θα τηρούνται με ακρίβεια. Μετά την ημερομηνία αυτή 
απαιτείται η τήρηση του άρθρου 4 του Ν. 1650/86, όπως αντικαταστάθηκε 
από το άρθρο 2 του Ν  3010/2002 και το άρθρο 13 της ΚΥΑ 
11014/703/Φ104/14-3-03. 

Για τον εκσυγχρονισμό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση του έργου, 
όπως αυτό περιγράφεται στη Μ.Π.Ε. και στην συμπληρωματική Μ.Π.Ε., με 
τους όρους και περιορισμούς της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 
απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας που προβλέπει το άρθρο 13 της ΚΥΑ 
11014/703/Φ104/14-3-03 (ΦΕΚ 332 Β΄). 

Κάθε όρος της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων δύναται να 
τροποποιηθεί με γνώμονα αποκλειστικά την βέλτιστη προστασία του 
περιβάλλοντος, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/86 όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002. Με το ίδιο σκεπτικό 
δύνανται να τεθούν νέοι περιβαλλοντικοί όροι, εάν τούτο προκύψει από την 
εξέλιξη στον τομέα των περιβαλλοντικών ερευνών (π.χ. αλλαγή ορίων), λόγω 
του μεγάλου χρονικού ορίζοντα λειτουργίας του έργου και της προόδου της 
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. 

Η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων καθώς και η μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και η Συμπληρωματική Μ.Π.Ε. (Συμ ΜΠΕ) που 
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τη συνοδεύει, θα πρέπει σε κάθε έλεγχο να βρίσκονται στο γραφείο της 
επιβλέπουσας Υπηρεσίας και στο Λιμεναρχείο Λευκάδας και να 
επιδεικνύονται σε κάθε αρμόδιο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

Η μη τήρηση των όρων της απόφασης έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή 
η καθ΄ υπέρβασή τους πραγματοποίηση έργων και δραστηριοτήτων με 
αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, συνεπάγονται πέραν των 
κυρώσεων από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, την επιβολή στους 
υπευθύνους των προβλεπόμενων από διατάξεις των άρθρων 28,29 και 30 
του Ν. 1650/86, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91/Α/2002). 

Τα έργα που θα γίνουν ανήκουν στο Δημόσιο, χωρίς αυτό να υποχρεούται 
να καταβάλλει καμία αποζημίωση. 

Το παραχωρούμενο δικαίωμα χρήσης θαλασσίου χώρου, μπορεί να 
ανακληθεί εκ μέρους του Δημοσίου, για λόγους Εθνικής ανάγκης, άμυνας και 
ασφάλειας της Χώρας, αλλά και για λόγους κατασκευής δημοσίων και 
λιμενικών έργων, όπως και για λόγους παράβασης των όρων, με τους 
οποίους χορηγείται η άδεια.  Στις περιπτώσεις αυτές ο φορέας εκτέλεσης του 
έργου υποχρεούται να εγκαταλείψει τη χρήση και γενικά όλο το έργο μέσα σε 
τακτή προθεσμία, χωρίς καμία αξίωση από το Δημόσιο για οποιαδήποτε 
αποζημίωση. 

Απαγορεύεται η εκτέλεση οποιουδήποτε άλλου έργου στην ανωτέρω 
περιοχή, χωρίς την έκδοση σχετικής άδειας από την αρμόδια Αρχή. 

Η μη τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων που έχουν τεθεί από τους 
αρμόδιους φορείς, καθώς και με την απόφαση αυτή συνεπάγεται την 
αυτοδίκαιη ανάκλησή της. 

Οι Αρχές προς τις οποίες κοινοποιείται η απόφαση αυτή παρακαλούνται 
να παρακολουθήσουν την ακριβή εκτέλεση των όρων που έχουν τεθεί, όσον 
αφορά σε θέματα αρμοδιότητάς τους. 

Με την παρούσα απόφαση δεν νομιμοποιούνται τυχόν υφιστάμενα 
παράνομα έργα. 

 
 
 
 
 
 

Ακριβές Αντίγραφο                                               Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Ο Προϊστάμενος  της Γραμματείας                         ΑΒΡΑΑΜ  Κ.  ΓΟΥΝΑΡΗΣ  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

1. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 

α) Γενικό Επιτελείο Ναυτικού 

Διεύθυνση Α2 – Τμήμα VI 

Τ.Κ. 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ 

β)Πολεμικό Ναυτικό 

Υπηρεσία Φαρών 

Δ/νση Επιχ/σεων Φαρικού Δικτυού 

Τμήμα Ι  

Τ.Κ. 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ  

γ) Υδρογραφική Υπηρεσία 

Δ/νση Ασφ. Ναυσιπλοΐας 

ΤΓΝ 1040 – ΧΟΛΑΡΓΟΣ   

2. Υπουργείο Ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας 

Γεν. Γραμματεία Λιμένων & Λιμενικής Πολιτικής  

Δ/νση Λιμενικών Υποδομών 

Τμήμα Β΄- Μελετών και Έργων  

Ακτή Βασιλειάδη- Πύλη Ε1 

Τ.Κ. 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

 3. Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού 

α) Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων 

Τμήμα Εναλίων Αρχαιολογικών Χώρων, 

Μνημείων & Ερευνών 

Διον. Αεροπαγίτου & Ερεχθείου 59 

Τ.Κ. 117 42 ΑΘΗΝΑ 

β) Γεν. Δ/νση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

Δ/νση Προιστ. & Κλασσικών Αρχαιοτήτων  

Τμημα Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων & Αρχαιογνωστικής Έρευνας 

Μπουμπουλίνας 20-22  

Τ.Κ. 101 86 ΑΘΗΝΑ  
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γ) Δ/νση Βυζαντινών & Μεταβυζαντινών  Αρχαιοτήτων  

Τμήμα Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων & Αρχαιογνωστικής Έρευνας 

Μπουμπουλίνας 20-22  

Τ.Κ. 101 86 ΑΘΗΝΑ  

δ) ΛΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων  

Αγ. Αθανασίου 4 (Κ.Ε.Γ.Ε.) 

Τ.Κ. 302 00 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 

ε) 22η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων  

Αρχοντικό Τζαβέλλα 

Τ.Κ. 303 00 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 

στ) Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού 

Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Ιονίων Νήσων 

Εθνική Παλαιοκαστρίτσας- Αλυκές Ποταμού 

Τ.Κ. 491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ 

4. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων  

α) Γεν. Δ/νση Αναπτυξιακού Προγρ/σμου  

Περιβάλλοντος & Υποδομών 

Δ/νση Τεχνικών Έργων  

Π.Ε. Λευκάδας 

Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων 

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ  

Τ.Κ. 311 00 ΛΕΥΚΑΔΑ 

β) Γεν. Δ/νση Περιφ. Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής 

Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής  

Π.Ε. Λευκάδας 

Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής  

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ 

Τ.Κ. 311 00 ΛΕΥΚΑΔΑ  
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γ) Γεν. Δ/νση Χωρ/κης & Περ/κης Πολιτικής 

Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου 

Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης  

Αθηνών 105  

Τ.Κ. 261 10 ΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ  

5.  Υπουργείο Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής  

Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος  

ΕΥΠΕ (Ειδική Υπηρεσία Περ/ντος), Τμήμα Α΄ 

Λ. Αλεξάνδρας 11  

Τ.Κ. 114 73 ΑΘΗΝΑ 

 6.  Υπουργείο Οικονομικών  

Κτηματική Υπηρεσία Λευκάδας  

Δαίρπφελδ 10 

Τ.Κ. 311 00 ΛΕΥΚΑΔΑ  

7.  Δήμος Λευκάδας 

Τ.Κ. 311 00 ΛΕΥΚΑΔΑ 

 

 

 

 

Εσωτερική Διανομή: 

1.  Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Α. Γούναρη (για ενημέρωση)  

2.  Γραφείο Γεν. Δ/ντριας Δημ. Περιουσίας &  Εθνικών Κληροδοτημάτων (για 

ενημέρωση) 

3.  Δ/νση 10η Δημόσιας Περιουσίας- Τμήμα Β΄ (3 αντίγραφα) 
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