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Στο Αίγιο σήμερα την 15
η
 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη 

και ώρα 08:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού 

Ταμείου στην έδρα του, Ψαρρών 2 στο Αίγιο, μετά από την υπ’ αριθμ.πρωτ. 

11/09.01.2020 Πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία κοινοποιήθηκε σε όλα τα Μέλη, 

όπως ο Νόμος ορίζει. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών η Ζαφειρία 

Ρηγοπούλου. 

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης και εισάγει προς συζήτηση το 2
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

 

Περί 

 

«Έγκριση εκβάθυνσης της εισόδου του αλιευτικού καταφυγίου του Δ.Λ.Τ.Α. 

στην περιοχή Άγιος Νικόλαος» 

 

 

Θέτω υπόψη σας: 

ΑΔΑ: Ω8ΠΦΟΡΝΓ-ΦΛΚ



 

1. Εντός της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης στο ανατολικό άκρο υπάρχει το αλιευτικού 

καταφυγίου «Αγίου Νικολάου» ο οποίος αδειοδοτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 

Η6538/5/11/1991 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσίων Νομαρχία Αχαΐας 

όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ. Η844/19/5/1992 απόφαση. 

2. Κατά την χειμερινή περίοδο και λόγω της εκδήλωσης ακραίων καιρικών 

φαινομένων (ισχυρών Βορειοδυτικών ανέμων που προκαλούν έντονο κυματισμό στην 

περιοχή), ο λιμενίσκος που βρίσκεται στο θαλάσσιο μέτωπο έμπροσθεν του 

αλιευτικού καταφυγίου εντός του Όρμου του Αγ. Νικολάου της Τ.Κ. Αιγίου, του 

Δήμου Αιγιαλείας, παρουσιάζει τα παρακάτω προβλήματα: 

 Συσσώρευση μεγάλου όγκου φερτών υλικών στον πυθμένα της εισόδου του 

λιμενίσκου με αποτέλεσμα την σημαντική μείωση του μεγίστου βάθους του 

διαύλου εισόδου – εξόδου καθώς και του ωφέλιμου πλάτους αυτού. 

Το μέγιστο βάθος στον παραπάνω δίαυλο είναι 1,80μ. μετρούμενο από την μέση 

στάθμη της θάλασσας δημιουργώντας πρόβλημα στον ελλιμενισμό των σκαφών 

που εξυπηρετεί ο λιμενίσκος καθώς υπάρχει μεγάλος αριθμός σκαφών με μέγιστο 

βύθισμα τα 2,00 μ., όπως επίσης και μικρότερος αριθμός που φθάνουν σε 

βύθισμα τα 2,50μ. Με αποτέλεσμα τα μεν πρώτα περιμένουν τις ιδανικές 

συνθήκες παλίρροιας για να μπορέσουν να εισέλθουν ή να εξέλθουν από το 

λιμενίσκο, ενώ δε τα δεύτερα δεν κάνουν πλέον χρήση της μαρίνας για να μην 

εγκλωβιστούν στο εσωτερικό της. 

 Τα φερτά υλικά έχουν επίσης εισχωρήσει στο εσωτερικό της μαρίνας 

δημιουργώντας και τοπικούς υφάλους (βάθος 1,60), κάνοντας δύσκολους τους 

ελιγμούς των μεγάλων σκαφών, καθώς υπάρχει και μεγάλος κίνδυνος για 

πρόσκληση υλικών ζημιών σε όλα τα σκάφη που χρησιμοποιούν την μαρίνα. 

 

3.  Την αναγκαιότητα αποκατάστασης και επαναφοράς λειτουργικών βαθών στο 

αλιευτικό καταφύγιο με την διαδικασία απομάκρυνσης των φερτών υλών αφού τα 

βάθη έχουν φθάσει σε οριακά επίπεδα για τα σκάφη. 

4. Την Τεχνική Έκθεση του Αγρονόμου Τοπογράφου Θεόδωρου Ρηγόπουλου όπως 

θεωρήθηκε την 9-1-2020 από τον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 

Αιγιαλείας. 

5. Την αναγκαιότητα αποκατάστασης και επίλυσης των παραπάνω περιγραφόμενων 

προβλημάτων για την ασφαλή και σωστή λειτουργία του λιμενίσκου. 

 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Εγκρίνει την εκβάθυνση της εισόδου του αλιευτικού καταφυγίου στην περιοχή Άγιος 

Νικόλαος εντός των ορίων της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης του Δ.Λ.Τ.Α., σύμφωνα 

με  την Τεχνική Έκθεση και ωα ακολούθως:  

 

1. Να µην γίνει καµία επέµβαση στον αιγιαλό και την παραλία.  

2. Να ληφθούν όλα τα µέτρα προστασίας και σήµανσης προς αποφυγή ατυχηµάτων, 

όπως αυτά θα υποδειχθούν από τη Λιµενική Αρχή. 

3. Αν χρησιμοποιηθούν πλωτά µέσα κατά την εκτέλεση της εκβάθυνσης να φέρουν 

καθ’ όλη τη διάρκεια τα προβλεπόµενα από τον ∆ΚΑΣ φωτεινά σήµατα και 

σχήµατα. 

ΑΔΑ: Ω8ΠΦΟΡΝΓ-ΦΛΚ



4. Ο διαχειριστής του έργου και του χώρου που θα εκτελεστεί η εκβάθυνση οφείλει 

να ενηµερώνει τις αρµόδιες αρχές για τυχόν έκτακτα περιστατικά ρύπανσης.  

5. Το µέγεθος των επεµβάσεων στο φυσικό περιβάλλον να περιορισθεί στο εντελώς 

απαραίτητο για την εκβάθυνση και να αποφευχθούν περιττές εκσκαφές και 

διατάραξη των θαλασσίων οικοσυστηµάτων καθώς και να μην αλλάξει η 

μορφολογία του πυθμένα. 

6. Οι εργασίες εκβάθυνσης να γίνουν σε κατάλληλη χρονική περίοδο( έως τέλος 

Μαρτίου) ώστε να µην επηρεάζεται η ποιότητα των υδάτων ακτών κολύµβησης. 

 

Η απόφαση να αποσταλεί στην Κτηματική Υπηρεσία Αχαΐας, και στο Τρίτο Λιμενικό 

Τμήμα Αιγίου (Γ/Λ/Τ). 

 

 
 

 

                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ 
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ΑΔΑ: Ω8ΠΦΟΡΝΓ-ΦΛΚ
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