
ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

         Για την επιμέλεια της έκδοσης των απαιτούμενων αδειών και της διαγωνιστικής 

διαδικασίας για το έργο «Επισκευή-Αναβάθμιση-Διαμόρφωση υπαρχόντων κτηριακών 

                     εγκαταστάσεων Συνοριακού Σημείου Διέλευσης λιμένα Χίου». 

 

 

1. Το Υπουργείο Οικονομικών, εκπροσωπούμενο από Υφυπουργό Οικονομικών, κ. Απόστολο      

Βεσυρόπουλο, 

2. Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό, κ. Παναγιώτη 

(Νότη) Μηταράκη, 

3. Ο Δήμος Χίου, εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο, κ. Σταμάτιο Κάρμαντζη, 

4. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου, εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρό του, κ.  Κυριάκο    

Ζωάνο. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

 

α. τις διατάξεις του νόμου 2971/2001 και ιδίως τα άρθρα 22 και 24 αυτού, 

 

β. την αναγκαιότητα επισκευής-αναβάθμισης και διαμόρφωσης των εγκαταστάσεων του 

Συνοριακού Σημείου Διέλευσης Λιμένα Χίου και εναρμόνισης της πύλης εισόδου του λιμένα 

Χίου με τον Κανονισμό ΕΕ 2017/2226, 

 

γ. τη με αριθμό 101/05.04.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου Χίου, με την οποία το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου παραχώρησε, 
άνευ ανταλλάγματος, προσωρινά, μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2022, τη χρήση του κτηρίου 
της αίθουσας επιβατών εξωτερικού και του περίφραχτου χώρου στο Τελωνείο και την 
Αστυνομία Χίου, 
 
δ. τη με αριθμό πρωτοκόλλου 3809/08.12.2021 αίτηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου 

προς το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου /Ειδική Γραμματεία Συντονισμού 

Εμπλεκόμενων Φορέων, για χρηματοδότηση από το Ταμείο Αλληλεγγύης του Υπουργείου 

Μετανάστευσης και Ασύλου της μελέτης και της εκτέλεσης (κατασκευής) του έργου «Επισκευή-

Αναβάθμιση-διαμόρφωση υπαρχόντων κτηριακών εγκαταστάσεων Σ.Σ.Δ. λιμένα Χίου», 

 

ε. τη με αριθμό πρωτοκόλλου 478290/23.12.2021 Διαπιστωτική Απόφαση του Υπουργού 

Μετανάστευσης και Ασύλου, με την οποία εγκρίθηκε η χρηματοδότηση προτεινόμενου έργου 

του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου. 

 

                                        Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 

 

1. Η διαδικασία για την έκδοση της απαραίτητης άδειας δόμησης και όλων των απαιτούμενων 

αδειών για την επισκευή, αναβάθμιση-διαμόρφωση των υπαρχόντων κτηριακών 

εγκαταστάσεων του Συνοριακού Σημείου Διέλευσης λιμένα Χίου, ήτοι του κτηρίου της 

παλαιάς Ιχθυόσκαλας και του κτηρίου που λειτουργεί ως αίθουσα επιβατών εξωτερικού 



καθώς και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος αυτά χώρου θα γίνει με επιμέλεια του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου, με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

του Δήμου Χίου. 

 

2. Το εν λόγω έργο θα πληροί τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις «Πύλης 

Εισόδου Schengen». 

 

3. Τη διενέργεια διαγωνισμού για το ως άνω έργο, από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου. Η 

εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών και η διαγωνιστική διαδικασία θα 

πραγματοποιηθούν  με επιμέλεια του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου, με την υποστήριξη 

της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου. 

 

4. Τυχόν παράταση  της προσωρινής, άνευ ανταλλάγματος, παραχώρησης  ή νέα 

παραχώρηση της χρήσης  του κτηρίου της αίθουσας επιβατών εξωτερικού και του 

περίφραχτου χώρου από το Λιμενικό Ταμείο Χίου στο Τελωνείο και την Αστυνομία Χίου 

θα γίνει με όρους που δε θα εμποδίζουν την έναρξη και την εκτέλεση των εργασιών 

σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο παρόν. 

 

5. Το Υπουργείο Οικονομικών θα συνδράμει με κάθε δυνατό τρόπο στην επιτάχυνση των 

      αναγκαίων ενεργειών και παρέχει τη σύμφωνη γνώμη για την αδειοδότηση  του έργου. 

 

6. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης  

και Ασύλου. 

 

7. Κάθε συμβαλλόμενο στο παρόν μέρος είναι υπεύθυνο για την έγκριση του παρόντος 

     Μνημονίου σύμφωνα με τις εσωτερικές του διαδικασίες. 

 

Σε πίστωση της συμφωνίας των μερών κατά τα ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν Μνημόνιο 

Συνεργασίας και υπογράφεται σε τέσσερα (4) αντίγραφα ως ακολούθως. 

 

Χίος,     Νοεμβρίου 2022 

 

                                                                     Οι Συμβαλλόμενοι 

Για το Υπουργείο              Για το Υπουργείο                  Για τον Δήμο Χίου                  Για το Δημοτικό 

Οικονομικών                     Μετανάστευσης και                                                                Λιμενικό Ταμείο  

                                                  Ασύλου                                                                                           Χίου 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ                Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                      ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                             ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ                                  ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ             (ΝΟΤΗΣ) Α. ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ             ΚΑΡΜΑΝΤΖΗΣ                                ΖΩΑΝΟΣ                



                                             


