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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
14 Ιουλίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2432.6-8/9292/2020/
10-2-2020 απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής «Καθορισμός των διαδικασιών και των λεπτομερειών αναφορικά με
τον έλεγχο και την έγκριση των συστημάτων καταγραφής πληροφοριών και καταμέτρησης επιβαινόντων σε επιβατηγά πλοία, για τη μεταβατική
περίοδο» (Β’ 518).

2

Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την εταιρεία
«ΒΑΡΟΥΤΣΙΚΟΣ Α.Ε.» μίας (01) δεξαμενής μεταφοράς αποθήκευσης ανεφοδιασμού βενζίνης
(UN1203), τύπου carrytank 330 diesel pick up, για
το ΠΛΣ 1027 του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου.

3

Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την εταιρεία
«NACC SIRIOS SA» για την προμήθεια πενήντα
(50) μπουφάν και πενήντα (50) παντελονιών τροχονομίας, την ανάληψη του κόστους επισκευής
και συντήρησης δύο (02) φωτοτυπικών μηχανημάτων καθώς και την επισκευή και συντήρηση
της σταθερής γεννήτριας RTS Αντιρρίου, για το
Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας.

4

Αποδοχή πρότασης δωρεάς από τη ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΛΕΣΧΗ ΧΙΩΝ ενός (01) κλιματιστικού, μάρκας
MIDEA, προς το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου.

5

Αποδοχή πρότασης δωρεάς από τον ΠΙΠΠΙΔΗ
Αριστείδη ενός (01) ξύλινου κρεμαστού ντουλαπιού, ενός (01) ξύλινου ντουλαπιού με νεροχύτη και ενός (01) ξύλινου γραφείου υπολογιστή με φορητό ράφι, όλα μεταχειρισμένα, προς
το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου/Λιμενικό Σταθμό
Μεστών.

6

Αποδοχή πρότασης δωρεάς από τον ΚΡΗΤΙΚΟ
Θωμά ενός (01) γραφείου εργασίας, μίας (01)
πολυθρόνας γραφείου και δύο (02) οθονών ηλεκτρονικών υπολογιστών (ανακατασκευασμένων)
για την 4η Περιφερειακή Διοίκηση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Αρ. Φύλλου 3084

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2432.6-8/49711/2021
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2432.6-8/9292/2020/
10-2-2020 απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής «Καθορισμός των διαδικασιών και των λεπτομερειών αναφορικά με
τον έλεγχο και την έγκριση των συστημάτων καταγραφής πληροφοριών και καταμέτρησης επιβαινόντων σε επιβατηγά πλοία, για τη μεταβατική περίοδο» (Β’ 518).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 1 και 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή
του Κοινοτικού Δίκαιου» (Α’ 34),
β) της περ. i του στοιχείου β) της παρ. 1 του άρθρου 11
του π.δ. 23/1999 «Καταγραφή των ατόμων που ταξιδεύουν με επιβατηγά πλοία που εκτελούν πλόες προς ή από
Ελληνικούς Λιμένες, σύμφωνα με την οδηγία 98/41/Ε.Κ.
του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1998 και άλλες διατάξεις» (Α’ 17),
γ) του π.δ. 102/2019 «Τροποποίηση των διατάξεων του
π.δ. 23/1999...» (Α’ 182),
δ) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26),
ε) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
στ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98),
ζ) της υπ’ αρ. 2123/02/2003 απόφασης του Υπουργού
Εμπορικής Ναυτιλίας «Καθορισμός τελών διάθεσης αδειών που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (Β’ 102).
η) της υπ’ αρ. 1329.1/14/2007 απόφασης του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Πόροι υπέρ Ειδικού Κλάδου
Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Ναυτικού
(ΕΚΟΕΜΝ)» (Β’ 1854).
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2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 2811.8/22452/
2021/30-3-2021 έγγραφο Γ.Δ.Ο.Υ., αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2432.6-8/9292/
2020/10-2-2020 απόφασης του Υπουργού
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β’ 518)
1. Η παρ. 3 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 2432.6-8/9292/
2020/10-2-2020 απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής (Β’ 518), αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Τα συστήματα καταγραφής που καθιερώνονται
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας εγκρίνονται από
τη ΔΗΔΕΠ, κατόπιν επιθεώρησης και μετά από εισηγήσεις/προτάσεις εισηγητών/επιθεωρητών, που ορίζονται
για το σκοπό αυτό από τον Διευθυντή της ΔΗΔΕΠ. Για την
έγκριση του συστήματος υποβάλλεται έγκαιρα αίτηση, με
πλήρη περιγραφή της λειτουργίας του, από κάθε υπόχρεη
εταιρεία. Για όλα τα εγκεκριμένα συστήματα καταγραφής,
η ΔΗΔΕΠ εκδίδει σχετική βεβαίωση πενταετούς ισχύος,
η οποία θεωρείται κάθε έτος, κατόπιν επιθεώρησης του
συστήματος, που θα λαμβάνει χώρα πριν την αρχική έκδοση της βεβαίωσης και εντός του τελευταίου διμήνου
αντίστοιχα, από την ημερομηνία αρχικής έκδοσης της βεβαίωσης, για κάθε ετήσια θεώρηση. Εφόσον δεν είναι εφικτή η διενέργεια επιθεώρησης στο εν λόγω χρονικό διάστημα, για λόγους υπηρεσιακών αναγκών, αντικειμενικής
αδυναμίας μη εκτέλεσης δρομολογίων ή ανωτέρας βίας,
θα εκδίδεται η βεβαίωση ή θα καταχωρείται η αντίστοιχη
ετήσια θεώρηση επί της βεβαίωσης, με καταβολή όλων
των προβλεπόμενων τελών από τους υπόχρεους και θα
προστίθεται παρατήρηση με την οποία θα παρατείνεται
το χρονικό διάστημα διενέργειας της επιθεώρησης, για
όσο χρονικό διάστημα διαρκούν οι λόγοι αυτοί, από τον
Διευθυντή της ΔΗΔΕΠ, κατόπιν σχετικής εισήγησης του
αρμοδίου Τμήματος της ΔΗΔΕΠ. Τα έξοδα μετακίνησης
των επιθεωρητών, εφ’ όσον απαιτηθεί, βαρύνουν τις υπόχρεες εταιρείες. Για την τροποποίηση των στοιχείων που
αναγράφονται στη βεβαίωση απαιτείται επανέκδοση της,
κατόπιν έγκαιρης αίτησης της υπόχρεης εταιρείας.».
2. Η παρ. 5 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 2432.68/9292/2020/10-2-2020 απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Για όλα τα εγκεκριμένα συστήματα καταμέτρησης, η
αρμόδια κατά τόπους Λιμενική Αρχή εκδίδει σχετική βεβαίωση πενταετούς ισχύος, η οποία θεωρείται κάθε έτος,
κατόπιν επιθεώρησης του συστήματος από στελέχη της,
τα οποία συντάσσουν σχετικό πρακτικό, που θα λαμβάνει χώρα κατά την αρχική έκδοση της βεβαίωσης και ένα
μήνα πριν έως ένα μήνα μετά από την ημερομηνία αρχικής έκδοσης της βεβαίωσης αντίστοιχα, για κάθε ετήσια
θεώρηση. Εφόσον δεν είναι εφικτή η διενέργεια επιθεώρησης στο εν λόγω χρονικό διάστημα, για λόγους υπηρεσιακών αναγκών, αντικειμενικής αδυναμίας μη εκτέλεσης
δρομολογίων ή ανωτέρας βίας, θα εκδίδεται η βεβαίωση
ή θα καταχωρείται η αντίστοιχη ετήσια θεώρηση επί της
βεβαίωσης με καταβολή όλων των προβλεπόμενων τελών
από τους υπόχρεους και θα προστίθεται παρατήρηση με
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την οποία θα παρατείνεται το χρονικό διάστημα διενέργειας της επιθεώρησης, για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν οι λόγοι αυτοί, από τον αρμόδιο Λιμενάρχη, κατόπιν
σχετικής εισήγησης από αρμόδια στελέχη της Λιμενικής
Αρχής. Στην περίπτωση που υπόχρεο πλοίο δραστηριοποιείται σε περισσότερες από μία περιοχές αρμοδιότητας Κ.Λ/Χ - Λ/Χ κατά το ίδιο δρομολόγιο/πλου, η έκδοση
βεβαίωσης καταμέτρησης θα πραγματοποιείται από μία
εκ των Αρμοδίων Αρχών, κατ’ επιλογή του υπόχρεου. Για
την τροποποίηση των στοιχείων που αναγράφονται στη
βεβαίωση απαιτείται επανέκδοση της, κατόπιν έγκαιρης
αίτησης της υπόχρεης εταιρείας.».
3. Το άρθρο 3 της υπ’ αρ. 2432.6-8/9292/2020/
10-2-2020 απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 3
1. Οι βεβαιώσεις διακρίνονται σε βεβαίωση καταγραφής, η οποία εκδίδεται από τη ΔΗΔΕΠ και βεβαίωση καταμέτρησης, η οποία εκδίδεται από το αρμόδιο Κ.Λ/Χ Λ/Χ δραστηριοποίησης του πλοίου. Σε περίπτωση που
το πλοίο δραστηριοποιείται σε γραμμή που είναι υπόχρεη και σε Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α. ή ο πλοιοκτήτης/εφοπλιστής
επιθυμεί να έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί σύστημα
Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α., εκδίδεται από τη ΔΗΔΕΠ βεβαίωση καταγραφής - Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α. ή βεβαίωση καταμέτρησης Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α. Εφόσον το πλοίο εκτελεί πλόες υπόχρεους
σε καταμέτρηση επιβαινόντων, για την έκδοση της βεβαίωσης καταμέτρησης - Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α. απαιτείται έκδοση
βεβαίωσης καταμέτρησης από το αρμόδιο Κ.Λ/Χ - Λ/Χ, η
οποία θα πρέπει να παραμένει σε ισχύ με ευθύνη της υπόχρεης εταιρείας. Για την έκδοση των Βεβαιώσεων Καταγραφής - Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α. και Καταμέτρησης - Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α.,
τηρούνται οι διαδικασίες, απαιτήσεις και υποχρεώσεις καταβολής εξόδων και τελών, ως αναφέρονται στην παρ. 3
του άρθρου 2, αναφορικά με τον έλεγχο των συστημάτων
Καταγραφής - Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α. ή του Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α. του συστήματος Καταμέτρησης - Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α.
2. Σε περίπτωση που το πλοίο δεν είναι υπόχρεο σε
καταγραφή ή καταμέτρηση επιβαινόντων αλλά είναι
υπόχρεο σε Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α. ή ο πλοιοκτήτης/εφοπλιστής
επιθυμεί να έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί σύστημα
Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α., εκδίδεται βεβαίωση Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α. Για την
έκδοση της βεβαίωσης Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α., καταβάλλονται τα
τέλη που ισχύουν στους αντίστοιχους πλόες (καταγραφής - καταμέτρησης) που εκτελεί το πλοίο, τηρώντας
ομοίως, τις διαδικασίες, απαιτήσεις και υποχρεώσεις
καταβολής εξόδων και τελών, ως αναφέρονται στην
παρ. 3 του άρθρου 2, αναφορικά με τον έλεγχο του
Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α.
3. Τα τέλη που καθορίζονται με την υπ’αρ. 2123/02/2003
(Β’ 102) απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
δύναται να πληρώνονται και με e-Παράβολο σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις.
4. Υποδείγματα των αιτήσεων και των βεβαιώσεων
καθορίζονται με εγκύκλιο της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και Επικοινωνιών του ΥΝΑΝΠ.».
5. Το Παράρτημα του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 2432.68/9292/2020/10-2-2020 απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αντικαθίσταται ως εξής:
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ͨɅȰɆȰɆɈȸɀȰ

ϭ͘ɇɈɃȻɍȵȻȰɅȿɃȻɃɉ
Ʉʆʉʅɲ͗
ɇɻʅɲʀɲ͗
Ɂɻʉʄʊɶɿʉ͗
ȰʌɿɽʅʊʎȻ͘ɀ͘Ƀ͗͘;ʊʍɲɷɿɲɽɹʏʉʐʆͿ

Ϯ͘ɇɈɃȻɍȵȻȰȵɈȰȻɆȵȻȰɇ
ȵʋʘʆʐʅʀɲ͗
ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ͗
Ɉɻʄɹʔʘʆʉ͗
ȸʄɸʃʏʌʉʆɿʃʊɈɲʖʐɷʌʉʅɸʀʉ;ĞͲŵĂŝ/Ϳ͗



ϯ͘ɇɈɃȻɍȵȻȰȴɆɃɀɃȿɃȳȻɃɉ
ȿɿʅɹʆɲʎɸʃʃʀʆɻʍɻʎ͗
ȵʆɷɿɳʅɸʍʉɿʄɿʅɹʆɸʎʋʌʉʍɹɶɶɿʍɻʎ͗
ȿɿʅɹʆɲʎʏɸʄɿʃʉʑʋʌʉʉʌɿʍʅʉʑ͗

ϰ͘ɇɈɃȻɍȵȻȰȰɆɀɃȴȻɃɉȾȰɈȰȳɆȰɌȸɇȾȰȻ
ȰɁɈȻȾȰɈȰɇɈȰɈȸȰɉɈɃɉ
ɃʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉȰʌʅʊɷɿʉʐ͗
ɈɻʄɹʔʘʆʉȰʌʅʊɷɿʉʐ͗
ȸʄɸʃʏʌʉʆɿʃʊɈɲʖʐɷʌʉʅɸʀʉ;ĞͲŵĂŝ/Ϳ͗
ɃʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉȰʆʏɿʃɲʏɲʍʏɳʏɻ͗
ɈɻʄɹʔʘʆʉȰʆʏɿʃɲʏɲʍʏɳʏɻ͗
ȸʄɸʃʏʌʉʆɿʃʊɈɲʖʐɷʌʉʅɸʀʉ;ĞͲŵĂŝ/Ϳ͗

ϱ͘ɇɈɃȻɍȵȻȰȰɈɃɀɏɁ


ȰͬȰ

ȵɅɏɁɉɀɃ
;^hZEDͿ

KEKD
;EDͿ

ɌɉȿɃ
;^yͿ

ȻȺȰȳȵɁȵȻȰ
;Ed/KE>/dzͿ

ȸɀȵɆɃɀȸɁȻȰ
ȳȵɁɁȸɇȸɇ
;/Zd,dͿ

ȵɅȻȲȰɈȸɇȹ
ɅȿȸɆɏɀȰ
;W^^E'Z
KZZtͿ

ɅȰɆɃɍȸ
ɅȿȸɆɃɌɃɆȻɏɁ
ȳȻȰȵȻȴȻȾȸ
ɌɆɃɁɈȻȴȰȹ
ȲɃȸȺȵȻȰ
ɁȰȻͬɃɍȻ
;ZYh/Z
Zz^ͬEKͿ

ɈȸȿȵɌɏɁɃ
ȵɅȻȾɃɁɏɁȻȰɇ
;KEdd
d>W,KE
EŽͿ

ɅȰɆȰɈȸɆȸɇȵȻɇ
;ZDZ<^Ϳ





















Ȳɸɴɲɿʙʆɸʏɲɿ ɻ ɲʃʌʀɴɸɿɲ ʏʘʆ ʘʎ ɳʆʘ ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ
ʃɲɿ ʋʄɻʌʉʔʉʌɿʙʆ ɲʋʊ ʏʉʆ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
͙͙͙͙͙͙͙͙͕͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ʋʉʐ ɹʖɸɿ ʉʌɿʍʏɸʀ ɲʋʊ
ʏɻʆ ȵʏɲɿʌɸʀɲ ɶɿɲ ʏɻʆ ɷɿɲɴʀɴɲʍɼ ʏʉʐʎ ʍʏɻʆ
Ȱʌʖɼͩ͘͘

ɅȰɆȰɈȸɆȸɇȸ͗
ɇɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʋʉʐʏʉʍʑʍʏɻʅɲʃɲʏɲɶʌɲʔɼʎɷɸʆ
ɸʀʆɲɿ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʊ͕ ʏʀɽɸʏɲɿ ɻ ʐʋʉɶʌɲʔɼ ʏʉʐ
ʋʌʉʍʙʋʉʐ ʋʉʐ ɹʖɸɿ ʉʌɿʍɽɸʀ ʘʎ ʐʋɸʑɽʐʆʉʎ
ʃɲʏɲɶʌɲʔɼʎ ʃɲɿ ɷɿɲɴʀɴɲʍɻʎ ʏʘʆ ʋʄɻʌʉʔʉʌɿʙʆ
ʍʏɻʆȰʌʖɼ͘



Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 8 Ιουλίου 2021
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
Ι

(2)
Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την εταιρεία «ΒΑΡΟΥΤΣΙΚΟΣ Α.Ε.» μίας (01) δεξαμενής μεταφοράς αποθήκευσης ανεφοδιασμού βενζίνης (UN1203), τύπου carrytank 330 diesel pick up, για το ΠΛΣ 1027 του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου.
Με την υπ’ αρ. 2824.76/47513/2021/01-07-2021 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4182/2013, όπως ισχύει καθώς επίσης και τις διατάξεις
των άρθρων 496-512 του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η υπό στοιχεία Εισερχ. Κ.Λ. Βόλου: 4158/10-04-2021
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επιστολή δωρεάς της εταιρείας «ΒΑΡΟΥΤΣΙΚΟΣ Α.Ε.», συνοδευόμενη από το υπ’ αρ. 19 πρακτικό συνεδρίασης του
Δ.Σ. της και το υπ’ αρ. ΣΤ-6/29-03-2021 τιμολόγιο-δελτίο αποστολής της εταιρείας Triads Intergrated Business
Solutions, μίας (01) δεξαμενής μεταφοράς αποθήκευσης
ανεφοδιασμού βενζίνης (UN1203), σε εξαίρεση από τη
νομοθεσία ADR, χωρητικότητας τριακοσίων τριάντα
(330) λίτρων, τύπου carrytank 330 diesel pick up, από
πολυαιθυλένιο με παραρτήματα ηλεκτρική αντλία 12 V,
σωλήνα πέντε (05) μέτρων με ακροφύσιο αυτόματο,
καλώδιο τροφοδοσίας τεσσάρων (04) μέτρων για σύνδεση με τη μπαταρία, δύο (02) μέτρων καλώδιο γείωσης
και ψηφιακό μετρητή καυσίμων για το ΠΛΣ 1027 του
Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου, συνολικής αξίας χιλίων
επτακοσίων τριάντα ευρώ (#1.730,00#€), πλέον ΦΠΑ.
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
Ι

(3)
Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την εταιρεία
«NACC SIRIOS SA» για την προμήθεια πενήντα
(50) μπουφάν και πενήντα (50) παντελονιών τροχονομίας, την ανάληψη του κόστους επισκευής
και συντήρησης δύο (02) φωτοτυπικών μηχανημάτων καθώς και την επισκευή και συντήρηση
της σταθερής γεννήτριας RTS Αντιρρίου, για το
Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας.
Με την υπ’ αρ. 2824.76/47505/2021/01-07-2021 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του
ν. 4182/2013, όπως ισχύει καθώς επίσης και τις διατάξεις
των άρθρων 496-512 του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η από 07-04-2021 επιστολή δωρεάς της εταιρείας
«NACC SIRIOS SA», συνοδευόμενη από ακριβή μετάφραση
του πρακτικού συνεδρίασης της 13ης Απριλίου 2021 του
Δ.Σ. της, για την προμήθεια πενήντα (50) μπουφάν και
πενήντα (50) παντελονιών τροχονομίας, την ανάληψη του
κόστους επισκευής και συντήρησης δύο (02) φωτοτυπικών μηχανημάτων καθώς και την επισκευή και συντήρηση
της σταθερής γεννήτριας RTS Αντιρρίου, για το Κεντρικό
Λιμεναρχείο Πάτρας, συνολικής αξίας πέντε χιλιάδων διακοσίων εξήντα εννέα ευρώ (#5.269,00#€) συν ΦΠΑ.
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
Ι

(4)
Αποδοχή πρότασης δωρεάς από τη ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΛΕΣΧΗ ΧΙΩΝ ενός (01) κλιματιστικού, μάρκας MIDEA, προς το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου.
Με την υπ’ αρ. 2824.76/47460/2021/01-07-2021 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4182/2013, όπως ισχύει καθώς επίσης και
τις διατάξεις των άρθρων 496-512 του Αστικού Κώδικα,
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γίνεται αποδεκτό το από 31-03-2021 πρακτικό του Δ.Σ.
της Ναυτιλιακής Λέσχης Χιών με την απόφαση δωρεάς
του ενός (01) κλιματιστικού, μάρκας MIDEA, προς το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου, συνολικής αξίας εφτακοσίων
πενήντα ευρώ και ενός λεπτού (#750,01#€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
Ι

(5)
Αποδοχή πρότασης δωρεάς από τον ΠΙΠΠΙΔΗ
Αριστείδη ενός (01) ξύλινου κρεμαστού ντουλαπιού, ενός (01) ξύλινου ντουλαπιού με νεροχύτη και ενός (01) ξύλινου γραφείου υπολογιστή με φορητό ράφι, όλα μεταχειρισμένα, προς
το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου/Λιμενικό Σταθμό
Μεστών.
Με την υπ’ αρ. 2824.76/47457/2021/01-07-2021 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3
του ν. 4182/2013, όπως ισχύει καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 496-512 του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η υπό στοιχεία Εισερχ. Λ/Σ Μεστών: 123/
25-02-2021 επιστολή δωρεάς του ΠΙΠΠΙΔΗ Αριστείδη,
ενός (01) ξύλινου κρεμαστού ντουλαπιού, ενός (01) ξύλινου ντουλαπιού με νεροχύτη και ενός (01) ξύλινου γραφείου υπολογιστή με φορητό ράφι, όλα μεταχειρισμένα,
προς το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου/Λιμενικό Σταθμό Μεστών, συνολικής εκτιμώμενης αξίας τριακοσίων πενήντα
ευρώ (#350,00#€).
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
Ι

(6)
Αποδοχή πρότασης δωρεάς από τον ΚΡΗΤΙΚΟ
Θωμά ενός (01) γραφείου εργασίας, μίας (01) πολυθρόνας γραφείου και δύο (02) οθονών ηλεκτρονικών υπολογιστών (ανακατασκευασμένων)
για την 4η Περιφερειακή Διοίκηση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Με την υπ’ αρ. 2824.76/47451/2021/01-07-2021 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4182/2013, όπως ισχύει καθώς επίσης και
τις διατάξεις των άρθρων 496-512 του Αστικού Κώδικα,
γίνεται αποδεκτή η από 15-04-2021 επιστολή δωρεάς
του ΚΡΗΤΙΚΟΥ Θωμά ενός (01) γραφείου εργασίας, μίας
(01) πολυθρόνας γραφείου και δύο (02) οθονών ηλεκτρονικών υπολογιστών (ανακατασκευασμένων) για την 4η
Περιφερειακή Διοίκηση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., συνολικής αξίας
περίπου τριακοσίων είκοσι ευρώ (#320,00#€).
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
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