
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,  24.07.2020
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 58811/722
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ &  Σχετ.: 55246/684
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ             55109/677
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ    54887/673
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ    54656/653

   36581/321

Προς:
Ταχ. Δ/νση : Κατεχάκη 56 Περιφέρεια Αττικής
Ταχ. Κώδικας : 115 25 Γεν. Δ/νση Αναπτυξιακού
Πληροφορίες : Σ. Αναγνώστης Προγραμματισμού, Έργων
Τηλέφωνο : 213 2035677 και Υποδομών
Fax : 213 2035673 Δ/νση Τεχνικών Έργων
e-mail : s.anagnostis@attica.gr Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων

Αιγάλεω 5, Τ.Κ. 185 45, Πειραιάς
Τηλ.: 213 2073 762

Κοιν.: Ως πίνακα κοινοποιήσεων

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση εκτέλεσης του έργου “Λιμενικά έργα προστασίας λιμένα Αγ. Μαρίνας και
λιμένα Πέρδικας Ν. Αίγινας”, προϋπολογισμού 7.060.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. και Κ.Α.Ε.
9782.08.006, σύμφωνα με το άρθρο 18, παρ. 2 του ν.2971/2001. 

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης ισχύουσες διατάξεις όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν σήμερα.

2. Τις  διατάξεις  του  ν.2503/1997  (ΦΕΚ  107/Α/30.05.1997)  “Διοίκηση,  οργάνωση,
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις”.

3. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  280  του  ν.3852/2010  (ΦΕΚ  87/Α/07.06.2010)  “Νέα
Αρχιτεκτονική  της Αυτοδιοίκησης και  της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης -  Πρόγραμμα
Καλλικράτης”. 

4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.2971/2001 (ΦΕΚ 285/Α/19.12.2001)
“Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

5. Τις  διατάξεις  των  άρθρων  28  και  28Α  του  Ν.4325/2015  (ΦΕΚ  47/Α/11.05.2015)
“Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική
Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις” όπως συμπληρώθηκε με
τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/21.02.2016) “Μέτρα για την
επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις”. 

6. Το  Π.Δ.  135/2010  (ΦΕΚ  228/Α/27.12.2010)  “Οργανισμός  της  Αποκεντρωμένης

1

ΑΔΑ: Ψ9Ε6ΟΡ1Κ-5ΙΞ



Διοίκησης Αττικής”.

7. Την  υπ’  αριθ.  15869/15.05.2017  απόφαση  του  Υπουργού  Εσωτερικών  (ΦΕΚ
250/Υ.Ο.Δ.Δ./26.05.2017)  με  την  οποία ο κ.  Σπυρίδων Κοκκινάκης  διορίστηκε  στη
θέση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

8. Την  υπ’  αριθ.  3122.1-Τ13/34827/2018  (ΦΕΚ  1933/Β/30.05.2018)  απόφαση  του
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής  Πολιτικής  με θέμα:  “Ορισμός Αποφαινομένων
Οργάνων για την εκτέλεση των έργων: “Λιμενικά έργα προστασίας Αγίας Μαρίνας και
λιμένα Πέρδικας Ν. Αίγινας””. 

9. Την  υπ’  αριθ.  πρωτ.  οικ.127268/31979/03.12.2019  απόφαση  του  Συντονιστή  της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΑΔΑ: ΩΒΓΣΟΡ1Κ-ΘΤΣ) με την οποία ορίζεται ότι
οι αρμοδιότητες που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 18, 19, 21, 24, 25 και
28 του ν.2971/2001, όπως ισχύει, θα ασκούνται από τη Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου της
Γενικής  Δ/νσης  Χωροταξικής  και  Περιβαλλοντικής  Πολιτικής  της  Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής. 

10. Το υπ’  αριθ.  πρωτ.  296431/12.05.2020 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών Έργων της
Περιφερειακής  Ενότητας  Πειραιώς  και  Νήσων  της  Περιφέρειας  Αττικής  με  θέμα:
“Έκδοση άδειας εκτέλεσης του έργου “Λιμενικά έργα προστασίας λιμένα Αγ. Μαρίνας
και λιμένα Πέρδικας Ν. Αίγινας”, προϋπολογισμού 7.060.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.
και Κ.Α.Ε. 9782.08.006.” με τα συνημμένα του. 

11. Το  υπ’  αριθ.  πρωτ.  383703/10.06.2020 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών Έργων της
Περιφερειακής  Ενότητας  Πειραιώς  και  Νήσων  της  Περιφέρειας  Αττικής  με  θέμα:
“Συμπληρωματικά στοιχεία για την έκδοση άδειας εκτέλεσης του έργου “Λιμενικά έργα
προστασίας λιμένα Αγ. Μαρίνας και λιμένα Πέρδικας Ν. Αίγινας”,  προϋπολογισμού
7.060.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. και Κ.Α.Ε. 9782.08.006.” με τα συνημμένα του. 

12. Το  υπ’  αριθ.  πρωτ  44945/11768/09.07.2020 έγγραφο  της  Δ/νσης  Διοίκησης  της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: “Διαβίβαση στοιχείων της Περιφέρειας
Αττικής για την έκδοση άδειας εκτέλεσης έργου στην Αίγινα” με τα συνημμένα του. 

13. Την  υπ’  αριθ.  πρωτ.  3122.1-Λ3/19044/2019/14.03.2019  γνωμοδότηση  του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα: “Λιμενικά και συναφή έργα
προστασίας  του  λιμένα  Αγ.  Μαρίνας  Νήσου  Αίγινας”  με  την  οποία  εκφράζεται  η
σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου για την κατασκευή του έργου “Λιμενικά έργα και
συναφή  έργα  προστασίας  του  λιμένα  Αγ.  Μαρίνας  Νήσου  Αίγινας”  στο  πλαίσιο
εφαρμογής του άρθρου 18, παρ. 2 του ν.2971/2001. 

14. Την  υπ’  αριθ.  πρωτ.  3122.1-Λ03/27094/2020/11.05.2020  γνωμοδότηση  του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα: “Λιμενικά έργα προστασίας
λιμένα  Πέρδικας  Ν.  Αίγινας  (Κρηπίδωση  υπάρχοντα  κυματοθραύστη  λιμανιού
Πέρδικας)”  με  την  οποία  εκφράζεται  η  σύμφωνη  γνώμη  του  Υπουργείου  για  την
κατασκευή  του  έργου  “Λιμενικά  έργα  προστασίας  λιμένα  Πέρδικας  Ν.  Αίγινας
(Κρηπίδωση υπάρχοντα κυματοθραύστη λιμανιού Πέρδικας)” στο πλαίσιο εφαρμογής
του άρθρου 18 του ν.2971/2001. 

15. Το  υπ’  αριθ.  πρωτ.  ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΕΑ/ΤΕΑΧΜΕ/548669/392621/8125/1233/
14.12.2018 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα: “Οριστική
Μελέτη  και  άδεια  εκτέλεσης  εργασιών  του  έργου  “Λιμενικά  έργα  προστασίας  Αγ.
Μαρίνας και Λιμένα Πέρδικας Αίγινας”” με το οποίο εκφράζεται η σύμφωνη γνώμη του
Υπουργείου για την έγκριση της Οριστικής Μελέτης και της άδειας εκτέλεσης εργασιών
του έργου του θέματος. 

16. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΕΑ/19829/11532/443/01.02.2017 έγγραφο του
Υπουργείου  Πολιτισμού  και  Αθλητισμού  με  θέμα:  “ΜΠΕ  του  έργου  “Κρηπίδωση
υπάρχοντα  κυματοθραύστη  λιμανιού  Πέρδικας”  στο  Δήμο  Αίγινας  Περιφέρειας
Αττικής” στο οποίο τίθενται όροι και προϋποθέσεις για την εκτέλεση του έργου του
θέματος. 
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17. Το υπ’ αριθ.  πρωτ.  ΓΕΝ/ΥΥ/Φ.542/277/14/Σ.1129/16.10.2014 έγγραφο του Γενικού
Επιτελείου  Ναυτικού  (Γ.Ε.Ν.)  με  θέμα:  “Τεχνικά  Έργα  Λιμένων  (Π.Π.Π.Α.  Έργου
“Λιμενικά και Συναφή Έργα Προστασίας Λιμένα Αγίας Μαρίνας Νήσου Αίγινας Νομ.
Αττικής”) (Υπ.277/14)” με το οποίο εκφράζεται η σύμφωνη γνώμη του Γ.Ε.Ν. για το
έργο του θέματος. 

18. Το  υπ’  αριθ.  πρωτ.  ΓΕΝ/Α2-Ι/Φ.542/133/181531/Σ.1274/09.06.2017  έγγραφο  του
Γενικού  Επιτελείου  Ναυτικού  (Γ.Ε.Ν.)  με  θέμα:  “Μ.Π.Ε.  Αναγκαίων  και  συναφών
έργων  προστασίας  του  Λιμένα  Αγ.  Μαρίνας  Νήσου  Αίγινας  Νομού  Αττικής
(Υπ.121/17)” και τα σχετικά (δ) και (ε) αυτού. 

19. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΓΕΝ/Α2-ΙVβ/Φ.542/579/98/Σ.466/08.04.1998 έγγραφο του Γενικού
Επιτελείου  Ναυτικού  (Γ.Ε.Ν.)  με  θέμα:  “Τεχνικά  Έργα  Λιμένων  (Κρηπίδωση
Υπάρχοντος Κυματοθραύστη ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΡΔΙΚΑΣ Νήσου Αίγινας Νομ. Πειραιά και
Επέκταση  Αυτού  προς  Προστασία  της  Λιμενολεκάνης/Υπ.65/98)”  με  το  οποίο
εκφράζεται η σύμφωνη γνώμη του Γ.Ε.Ν. για το έργο του θέματος. 

20. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΓΕΝ/Α2-Ι/Φ.544.5/7/180099/Σ.82/16.01.2019 έγγραφο του Γενικού
Επιτελείου  Ναυτικού  (Γ.Ε.Ν.)  με  θέμα:  “Τεχνικά  Έργα  Λιμένων  (Λιμενικά  Έργα
Προστασίας Αγ. Μαρίνας και Λιμένα Πέρδικας Ν. Αίγινας Νομού Αττικής /Υπ.8/19)” και
τα σχετικά (β), (γ), (δ), (ε) και (στ) αυτού. 

21. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 242897/04.12.2018 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της
Περιφερειακής  Ενότητας  Πειραιώς  και  Νήσων  της  Περιφέρειας  Αττικής  με  θέμα:
“Έγκριση επικαιροποιημένου προϋπολογισμού του έργου “Λιμενικά έργα προστασίας
λιμένα Αγίας Μαρίνας και λιμένα Πέρδικας Ν. Αίγινας”, συνολικού ποσού 7.060.000,00
ευρώ με Φ.Π.Α”. 

22. Την υπ' αριθ. 156/2018 απόφαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας
περί αποδοχής του επικαιροποιημένου προϋπολογισμού του έργου “Λιμενικά έργα
προστασίας  Αγίας  Μαρίνας  και  λιμένα  Πέρδικας  Ν.  Αίγινας”,  προϋπολογισμού
7.060.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

23. Το υπ’  αριθ.  πρωτ.  484798/09.07.2020 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών Έργων της
Περιφερειακής  Ενότητας  Πειραιώς  και  Νήσων  της  Περιφέρειας  Αττικής  με  θέμα:
“Οριστική μελέτη του έργου “Λιμενικά έργα προστασίας λιμένα Αγ. Μαρίνας και λιμένα
Πέρδικας Ν. Αίγινας”, προϋπολογισμού 7.060.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. και Κ.Α.Ε.
9782.08.006” με συνημμένη την οριστική μελέτη του έργου σε ηλεκτρονική μορφή. 

24. Το  υπ’  αριθ.  πρωτ.  1538/17.07.2020  έγγραφο  του  Δημοτικού  Λιμενικού  Ταμείου
Αίγινας με θέμα: “Αποστολή μελετών του έργου “Λιμενικά Έργα Προστασίας λιμένα
Αγ. Μαρίνας και λιμένα Πέρδικας Ν. Αίγινας” σε ηλεκτρονική μορφή” με συνημμένη
την οριστική μελέτη του έργου, υπογεγραμμένη από τους μελετητές Μηχανικούς και
ελεγμένη και θεωρημένη από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Eγκρίνουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.2971/2001 (ΦΕΚ 285/
Α/19.12.2001), την εκτέλεση του έργου “Λιμενικά έργα προστασίας λιμένα Αγ. Μαρίνας και
λιμένα Πέρδικας Ν. Αίγινας” προϋπολογισμού 7.060.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. και Κ.Α.Ε.
9782.08.006. 

Το έργο αφορά:  α)  τις  εργασίες επέκτασης του υφιστάμενου προβλήτα του λιμένα Αγίας
Μαρίνας  Ν.  Αίγινας  και  β)  τις  εργασίες  επέκτασης του  υφιστάμενου  κυματοθραύστη  του
λιμένα Πέρδικας Ν. Αίγινας. 

Η εκτέλεση του έργου θα πραγματοποιηθεί με τις κάτωθι προϋποθέσεις: 

1. Την  τήρηση  των  όρων  που  τέθηκαν  στην  υπ’  αριθ.  πρωτ.  3122.1-
Λ3/19044/2019/14.03.2019 γνωμοδότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής με θέμα: “Λιμενικά και συναφή έργα προστασίας του λιμένα Αγ. Μαρίνας
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Νήσου Αίγινας”, ήτοι: 

i. Να ληφθούν όλες οι απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία. 

ii. Να διατηρηθεί  ο κοινόχρηστος χαρακτήρας των ζωνών αιγιαλού, παραλίας και
χερσαίας ζώνης λιμένα. 

iii. Να  μη  δημιουργούνται  προβλήματα  λειτουργίας  και  ασφάλειας  ναυσιπλοΐας,
ρύπανσης  περιβάλλοντος,  πρόκλησης  ατυχημάτων  στους  χερσαίους  και
θαλάσσιους χώρους. 

iv. Να μη γίνει περαιτέρω επέμβαση και κάθε μορφής κατασκευή στον αιγιαλό και την
παραλία χωρίς να υπάρχουν οι νόμιμες εγκρίσεις.

v. Να αναληφθεί, με μέριμνα και δαπάνη του ενδιαφερόμενου φορέα, η συντήρηση
και η ασφαλής λειτουργία του υπό εκτέλεση έργου.

vi. Ο ενδιαφερόμενος φορέας θα πρέπει να είναι σε συνεχή επαφή με την αρμόδια
Λιμενική  Αρχή  και  να  λαμβάνει  όλα  τα  απαραίτητα  μέτρα για  την  τήρηση της
ασφάλειας στην περιοχή των έργων. 

2. Την  τήρηση  των  όρων  που  τέθηκαν  στην  υπ’  αριθ.  πρωτ.  3122.1-
Λ03/27094/2020/11.05.2020 γνωμοδότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής  με  θέμα:  “Λιμενικά  έργα  προστασίας  λιμένα  Πέρδικας  Ν.  Αίγινας
(Κρηπίδωση υπάρχοντα κυματοθραύστη λιμανιού Πέρδικας)”, ήτοι: 

i. Να ληφθούν όλες οι απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία. 

ii. Να διατηρηθεί  ο κοινόχρηστος χαρακτήρας των ζωνών αιγιαλού, παραλίας και
χερσαίας ζώνης λιμένα. 

iii. Να  μη  δημιουργούνται  προβλήματα  λειτουργίας  και  ασφάλειας  ναυσιπλοΐας,
ρύπανσης  περιβάλλοντος,  πρόκλησης  ατυχημάτων  στους  χερσαίους  και
θαλάσσιους χώρους. 

iv. Να μη γίνει περαιτέρω επέμβαση και κάθε μορφής κατασκευή στον αιγιαλό και την
παραλία χωρίς να υπάρχουν οι νόμιμες εγκρίσεις.

v. Να αναληφθεί, με μέριμνα και δαπάνη του ενδιαφερόμενου φορέα, η συντήρηση
και η ασφαλής λειτουργία του υπό εκτέλεση έργου.

vi. Ο ενδιαφερόμενος φορέας θα πρέπει να είναι σε συνεχή επαφή με την αρμόδια
Λιμενική  Αρχή  και  να  λαμβάνει  όλα  τα  απαραίτητα  μέτρα για  την  τήρηση της
ασφάλειας στην περιοχή των έργων. 

vii. Να τηρηθούν οι ακόλουθες προϋποθέσεις για το έργο, όπως αυτές τέθηκαν από
το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού στην υπ’ αρ. 03/26.02.2020 απόφαση
της 83ης Συνεδρίασης της ΕΣΑΛ κατά τη θετική γνωμοδότηση επί της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και της προτεινόμενης λύσης Α1 του έργου: 

1. Στην περίπτωση που η εναπόθεση των προϊόντων εκσκαφής ή καθαιρέσεων
γίνει εντός της νήσου, να υποβληθεί σχέδιο, όπου να σημειώνεται η περιοχή
εναπόθεσης,  προκειμένου  να  εξεταστεί  από  την  αρμόδια  Εφορεία
Αρχαιοτήτων  Πειραιώς  και  Νήσων.  Επισημαίνεται  ότι  σύμφωνα  με  τις
διατάξεις  του  Ν.  3028/2002  απαγορεύεται  η  εξόρυξη  και  ο  πορισμός
οικοδομικών  υλικών  από  το  περιβάλλον  μνημείων  και  από  κηρυγμένους
αρχαιολογικούς  χώρους  χωρίς  προηγούμενη  έγκριση  των  αρμοδίων
Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ (επισημαίνεται ότι ο οικισμός Πέρδικας Αίγινας έχει
χαρακτηριστεί  ως  ιστορικό  διατηρητέο  μνημείο  (ΦΕΚ
621/Β/1976-Α/Φ31/53883/5080/74/5-3-1976 Υ.Α.)). 

2. Να  εφαρμοστούν  οι  διατάξεις  του  Ν.  3028/2002  “Για  την  προστασία  των
αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς”. 
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3. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Εφορεία
Εναλίων  Αρχαιοτήτων  και  Εφορεία  Αρχαιοτήτων  Πειραιώς  και  Νήσων,
Υπηρεσία  Νεωτέρων  Μνημείων  Αττικής,  Ανατολικής  Στερεάς  Ελλάδας  και
Κυκλάδων) να ειδοποιηθούν είκοσι τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την
έναρξη των εργασιών. 

4. Όλες  οι  εκσκαφικές  εργασίες  να  πραγματοποιηθούν  με  την  εποπτεία
εντεταλμένων εκπροσώπων των ανωτέρω αρμοδίων Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ,
τα έξοδα των οποίων θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του έργου. 

5. Σε περίπτωση ανεύρεσης αρχαιοτήτων κατά την διάρκεια των εργασιών, οι
εργασίες  θα  διακοπούν  και  θα  ειδοποιηθούν  οι  αρμόδιες  Υπηρεσίες  του
ΥΠΠΟΑ (Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και
Νήσων), για να προβούν σε ενέργειες αρμοδιότητάς τους. 

6. Τα  έργα  θα  είναι  τα  περιγραφόμενα  στη  μελέτη  που  υποβλήθηκε  στις
αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ. Για οποιαδήποτε μεταβολή του έργου, οι
αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ, θα ενημερωθούν, ώστε να γνωμοδοτήσουν
εκ νέου. 

3. Την  τήρηση  των  όρων  που  τέθηκαν  στο  υπ’  αριθ.  πρωτ.  ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΕΑ/
19829/11532/443/01.02.2017 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
με  θέμα:  “ΜΠΕ  του  έργου  “Κρηπίδωση  υπάρχοντα  κυματοθραύστη  λιμανιού
Πέρδικας” στο Δήμο Αίγινας Περιφέρειας Αττικής”, ήτοι: 

i. Θα τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 3028/02 “Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων
και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς”. 

ii. Όλες οι εκσκαφικές εργασίες σε αιγιαλό και πυθμένα θα πραγματοποιηθούν με
την  εποπτεία  εντεταλμένου  εκπροσώπου  της  ΕΕΑ,  τα  έξοδα  του  οποίου  θα
βαρύνουν τον προϋπολογισμό του έργου.

iii. Σε  περίπτωση  ανεύρεσης  αρχαιοτήτων  κατά  τη  διάρκεια  των  εργασιών,  οι
εργασίες  θα  διακοπούν και  θα ειδοποιηθεί  η  Υπηρεσία  μας  για  να  προβεί  σε
ενέργειες της αρμοδιότητάς της. 

iv. Τα έργα θα είναι τα περιγραφόμενα στο φάκελο οριστικής μελέτης και τα σχέδια
που τον συνοδεύουν, που μας διαβιβάστηκαν με το σχετ (3). Για οποιαδήποτε
μεταβολή  στα  στοιχεία  του  έργου,  η  Εφορεία  Εναλίων  Αρχαιοτήτων  θα
ενημερωθεί ώστε να γνωμοδοτήσει εκ νέου. 

4. Την  τήρηση  των  όρων  που  τέθηκαν  στο  υπ’  αριθ.  πρωτ.  ΓΕΝ/ΥΥ/Φ.542/277/14/
Σ.1129/16.10.2014  έγγραφο  του  Γενικού  Επιτελείου  Ναυτικού  (Γ.Ε.Ν.)  με  θέμα:
“Τεχνικά Έργα Λιμένων (Π.Π.Π.Α.  Έργου “Λιμενικά  και  Συναφή Έργα Προστασίας
Λιμένα Αγίας Μαρίνας Νήσου Αίγινας Νομ. Αττικής”) (Υπ.277/14)”, ήτοι: 

i. Να φωτοσημανθεί  το  έργο  τόσο  κατά  το  στάδιο  κατασκευής  όσο  και  μετά  το
πέρας του έργου σύμφωνα με τις οδηγίες της ΥΦ. 

ii. Να  τοποθετηθούν  ελαστικά  παραβλήματα  παρά  τις  θέσεις  παραβολής  των
σκαφών προς αποφυγή τυχόν ναυτιλιακών κινδύνων. 

iii. Να ενημερωθεί η ΥΥ για την έναρξη των εργασιών προκειμένου προβεί σε έκδοση
σχετικών προαγγελιών. 

iv. Μετά το πέρας του έργου να αποσταλεί λεπτομερής οριζοντιογραφία και ακριβές
βυθομετρικό διάγραμμα αυτών προκειμένου ενημερωθούν οι αντίστοιχοι ΧΕΕ και
λοιπές ναυτιλιακές εκδόσεις. 

5. Την  τήρηση  των  όρων  που  τέθηκαν  στο  υπ’  αριθ.  πρωτ.  ΓΕΝ/Α2-Ιvβ/Φ.542/579/
98/Σ.466/08.04.1998  έγγραφο  του  Γενικού  Επιτελείου  Ναυτικού  (Γ.Ε.Ν.)  με  θέμα:
“Τεχνικά  Έργα  Λιμένων  (Κρηπίδωση  Υπάρχοντος  Κυματοθραύστη  ΛΙΜΕΝΑ
ΠΕΡΔΙΚΑΣ Νήσου Αίγινας Νομ. Πειραιά και Επέκταση Αυτού προς Προστασία της
Λιμενολεκάνης/Υπ.65/98)”, ήτοι: 

5

ΑΔΑ: Ψ9Ε6ΟΡ1Κ-5ΙΞ



i. Τα έργα θα παραμείνουν κοινόχρηστα. 

ii. Θα φωτοσημανθούν σύμφωνα με οδηγίες της Υπηρεσίας Φάρων, προς την οποία
παρακαλούμε να αποσταλλεί αντίγραφο της μελέτης. 

iii. Τα  βυθοκορήματα  από  τυχόν  εκσκαφές  θα  απορριφθούν  σε  βάθη  άνω  των
πενήντα (-50) μέτρων και σε απόσταση τουλάχιστον ενός (1) ναυτικού μιλίου από
την πλησιεστέρα ακτή. 

iv. Θα εξασφαλισθεί ότι τα βάθη στα πρόσγεια των έργων θα είναι μεγαλύτερα από
τα ωφέλιμα βάθη χρησιμοποιήσεως αυτών. 

v. Θα  τοποθετηθούν  ελαστικά  παραβλήματα  παρά  τις  θέσεις  παραβολής  των
σκαφών, προς αποφυγή ενδεχομένων ναυτιλιακών κινδύνων. 

vi. Θα  προβλεφθεί  η  κατασκευή  έργων  υποδομής  για  την  εγκατάσταση  δικτύων
ηλεκτροδοτήσεως, υδροδοτήσεως, πυροσβέσεως, κ.λ.π.

vii. Θα  εκδοθεί  η  σχετική  εγκριτική  απόφαση  της  αρμοδίας  Λιμενικής  Επιτροπής
δεδομένου ότι  τα  έργα θα εκτελεσθούν εντός  των ορίων της Χερσαίας Ζώνης
Λιμένος Πέρδικας. 

viii. Θα συμφωνήσουν για την κατασκευή των αιτούμενων έργων όλες οι συναρμόδιες
υπηρεσίες. 

ix. Θα ενημερωθεί εγκαίρως η Υδρογραφική Υπηρεσία για την ημερομηνία ενάρξεως
των  εργασιών  και  το  προβλεπόμενο  πέρας  αυτών,  προκειμένου  προβεί  στην
έκδοση των σχετικών προαγγελιών για την ενημέρωση των ναυτιλλομένων. 

x. Μετά το πέρας των έργων θα αποσταλλεί στην ίδια ως άνω Υπηρεσία λεπτομερής
οριζοντιογραφία  και  ακριβές  βυθομετρικό  διάγραμμα  για  την  ενημέρωση  των
αντιστοίχων ΧΕΕ και λοιπών ναυτιλιακών εκδόσεων. 

xi. Σε περίπτωση που κατά τη φάση της συντάξεως της οριστικής μελέτης επέλθει
οιαδήποτε  τροποποίηση  των  προτεινομένων  προς  κατασκευή  από  την
υποβληθείσα προμελέτη λιμενικών έργων, η τροποποιημένη ως ανωτέρω μελέτη
θα πρέπει να υποβληθεί στην Υπηρεσία μας για την προβλεπόμενη σύμφωνα με
τις διατάξεις του Α.Ν. 2344/40 προηγούμενη σύμφωνη γνωμοδότηση του ΓΕΝ. 

Η  παρούσα  απόφαση  δεν  υποκαθιστά  ούτε  αντικαθιστά  τυχόν  άλλες  εγκρίσεις  ή
αδειοδοτήσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. 

Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται άσκηση προσφυγής από οποιονδήποτε έχει έννομο
συμφέρον ενώπιον του αρμόδιου Υπουργού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 2
του ν.2503/1997 και όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 28Α, παρ. 7β του ν.4325/2015
και ισχύει. 

    Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ

    ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ
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Πίνακας κοινοποιήσεων:

1. Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής & Ναυτιλιακών Επενδύσεων
Δ/νση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών
Τμήμα Β΄ - Μελετών Έργων και Εφαρμογών Λιμενικού Τομέα
Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1, Τ.Κ. 185 10, Πειραιάς 
Fax: 213 1371037

2. Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού
Γενική Δ/νση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων
Τμήμα Εναλίων Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Ερευνών
Διον. Αρεοπαγίτου & Ερεχθείου 59, Τ.Κ. 117 42, Αθήνα
Fax: 210 9235707

3. Γενικό Επιτελείο Ναυτικού
Δ/νση Α2
Τμήμα Ι
Λεωφ. Μεσογείων 229, Τ.Κ. 155 61, Χολαργός
Fax: 210 6551346 

4. Περιφέρεια Αττικής 
Γραφείο κ. Περιφερειάρχη
Λεωφ. Συγγρού 15-17, Τ.Κ. 117 43, Αθήνα
Fax: 210 6984182

5. Περιφέρεια Αττικής 
Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς και Νήσων 
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Νήσων
Αιγάλεω 5, Τ.Κ. 185 45, Πειραιάς
Τηλ.: 213 2073 723

6. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας
Λ. Δημοκρατίας 31
Τ.Κ. 180 10, Αίγινα Αττικής
Fax: 22970 26320

7. Δήμος Αίγινας  
Οινώνης 3, Τ.Κ. 180 10, Αίγινα Αττικής
Fax: 22970 25099

8. Λιμεναρχείο Αίγινας  
Τ.Κ. 180 10, Αίγινα Αττικής
Fax: 22970 25734
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