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Υποπλοίαρχος ΛΣ ΒΟΥΝΙΣΕΑΣ Κυριάκος 

ΠΡΟΣ:  Αποδέκτες Πίνακα Διανομής  
 

ΘΕΜΑ: «Προστασία ρυμούλκησης και πόντισης υποθαλάσσιου αγωγού ύδρευσης μεταξύ Αίγινας & Σαλαμίνας». 
    ΣΧΕΤ.: Α) Την αρ. πρωτ.:2131.1/ 2321/ 2020/ 29-12-2020 Απόφαση Λιμεναρχείου Αίγινας (ΑΔΑ: Ω0ΒΤ4653ΠΩ-6ΗΝ). 
                Β) Την αρ. πρωτ.: 353/21/12-03-2021 επιστολή τεχνικής εταιρείας ‘’ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.’’. 
                Γ) Το αρ. πρωτ. εισερχομένου: 956/22-03-2021 μήνυμα ηλ/κου ταχ/μειου τεχνικής εταιρείας ‘’ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ.   
                     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.’’. 
                Δ) Την αρ. πρωτ.:2131.1/ 555/ 2021/ 01-04-2021 Απόφαση Λιμεναρχείου Αίγινας (ΑΔΑ: ΨΥΚ54653ΠΩ-ΙΦΝ). 
 
 

1. Σε συνέχεια ανωτέρω (Β)&(Γ) σχετικών οποία επισυνάπτονται, σας αποστέλλουμε (Δ) ομοία ενόψει έναρξης 

εργασιών θέματος, την 05-04-2021, ημέρα Δευτέρα στο πλαίσιο ολοκλήρωσης πόντισης του αγωγού ύδρευσης 

από τη περιοχή Περάνι Σαλαμίνας έως και τη θέση Λεόντι Αίγινας, για την ενημέρωση και τις δικές σας κατά λόγω 

αρμοδιότητας ενέργειες. Σε επισυναπτόμενη σχετική επιστολή τεχνικής εταιρείας ,εμφαίνονται ενδιαφερόμενες 

ζώνες εργασιών. 

2. Εμπλεκόμενοι φορείς & Υπηρεσίες όπως και κάθε ενδιαφερόμενος παρακαλείται όπως λάβει υπόψη τα 

διαλαμβανόμενα ανωτέρω (Δ) σχετικής Απόφασης και ιδιαίτερα όσον αφορά την ασφάλεια ναυσιπλοΐας από τα 

παραπλέοντα πλοία/σκάφη στις προαναφερόμενες ζώνες εργασιών, για την ομαλή εξέλιξη των εργασιών 

ρυμούλκησης και πόντισης του αγωγού.  

3. ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ/ΔΕΠΙΧ/ΚΕΠΙΧ-ΕΚΣΕΔ που κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για την έκδοση σχετικής 

αναγγελίας μηνύματος ασφαλείας (SECURITE) καθ’όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών. 

4. Ανάδοχος εταιρεία παρακαλείται για την έγκαιρη ενημέρωση Υδρογραφικής Υπηρεσίας, ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-

ΕΛΑΚΤ/ΚΕΠΙΧ-ΕΚΣΕΔ όπως και κάθε εμπλεκομένης Υπηρεσίας πριν την έναρξη των εργασιών, κατά την εκτέλεση 

τους και για την τυχόν τροποποίηση οιωνδήποτε στοιχείων εκ των αναφερόμενων σε ανωτέρω (Β)&(Γ) σχετικές. 

Επιπρόσθετα όπως υπάρχει συνεχή και άμεση ενημέρωση Υπηρεσίας μας για την εξέλιξη των εργασιών και 

οιουδήποτε τυχόν συμβάντος. Υπενθυμίζεται η πιστή τήρηση όλων των σχετικών διατάξεων και όρων αναφορικά 

με την εκτέλεση των εργασιών, των ρυμουλκήσεων όπως και τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την 

προστασία του αγωγού. Επίσης όπως ληφθεί μέριμνα για την αναγκαία σήμανση ημέρας & νύχτας λαμβάνοντας 

υπόψη τις υποδείξεις των αρμοδίων Υπηρεσιών. 

5. Σας επαναποστέλλουμε ανωτέρω (Α) σχετική Απόφαση Υπηρεσίας μας και παρακαλούμε όπως ληφθούν υπόψη 

τα διαλαμβανόμενα σε αυτή, από κάθε ενδιαφερόμενο. ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ/ΔΕΛΑΛ/ΚΠΑ που κοινοποιείται το 

παρόν παρακαλείται για την επιτήρηση της περιοχής απαγόρευσης συμφώνως προαναφερόμενης σχετικής. 

6. ΚΛΠ/VTS παρακαλείται για την υποβοήθηση και ενημέρωση κάθε τύπου πλοίων & σκαφών  καθ’όλη τη διάρκεια 

και μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών. 

7. Λοιπές Λιμενικές αρχές που κοινοποιείται το παρόν παρακαλούνται για την ενημέρωση με κάθε πρόσφορο μέσο 

όλων των ενδιαφερόμενων πλοίων/σκαφών και φορέων επί των διαλαμβανομένων (Α) & (Δ) σχετικών. 

 



               Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ   
 
 
                                                                                                                ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ Λ.Σ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ Αργύριος 
 
 
 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: 
Αποδέκτες προς ενέργεια:   

1. ΓΕΝ/ Υδρογραφική Υπηρεσία 
2. Αλιευτικοί σύλλογοι ν. Αίγινας 
3. Λοιποί Επαγγελματίες ν. Αίγινας (πάροχοι καταδυτικών υπηρεσιών, ναυτικοί πράκτορες, ναυταθλητικοί 

σύλλογοι, κ.α.) 
4. Κυβερνήτες σκαφών/ πλοίων/ λέμβων 
5. Ναυτιλιακές εταιρείες δρομολογημένων πλοίων νήσου Αίγινας 
 

Αποδέκτες προς κοινοποίηση:  
1. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας (με την παράκληση ευρείας δημοσιοποίησης της παρούσας) 
2. Δήμος Αίγινας (με την παράκληση ευρείας δημοσιοποίησης της παρούσας) 
3. Λ/Χ Αίγινας/ Λιμενικό Φυλάκιο Αγκιστρίου (υ.τ.δ.) 
4. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΡΩΝ 
5. Ν.Δ.Α. 
6. ΥΠ.ΕΞ./ Δ1 
7. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού/ Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων 
8. Υ.ΝΑ.Ν.Π./ 1Η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (υ.τ.α.) 

9. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Λ.Α. –Δ.ΕΛ.ΑΛ.- Δ.Α.Ν. - Δ.ΕΠΙΧ./Κ.ΕΠΙΧ. - ΕΚΣΕΔ – ΔΕΛΑΛ/ΚΠΑ – Δ.Θ.Σ. 
(υ.τ.α.)  

10. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Ε./ΔΙ.ΛΙ.Κ.ΥΠ. Β΄ (υ.τ.α.) 
11. Κ.Λ.Π./VTS 
12. Λιμενικές Αρχές: Πειραιά -  Ελευσίνας  – Κορίνθου – Πόρου – Σαρωνικού 
13. Περιφέρεια Αττικής/ Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων  
14. Τμήμα Αλιείας Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς, Νήσων, Δυτικής Αττικής και Νοτίου Τομέα 

Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής 
15. Πανελλήνια Ένωση Πλοιοκτητών Μέσης Αλιείας (pepma@the.forthnet.gr) 
16. ΕΛ.Κ.Ε.Θ.Ε. 
17. Τεχνική Εταιρεία “ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.”  (cdcinbox@gmail.com) 
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