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ΘΕΜΑ: ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ - ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ
ΣΧΕΤ. Επιστολή ΝΑΟΑΚ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 299 / 4-10-2017
Στη συνέχεια της σχετικής μας επιστολής και όσον αφορά την
εξέλιξη της αποκατάστασης της πετρελαϊκής ρύπανσης , σας
γνωστοποιούμε τα ακόλουθα :
α. H Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία (Ε.Ι.Ο) ήδη από τις 4-102017 με ανακοίνωση της επέτρεψε τη διεξαγωγή αγώνων στην
περιοχή Σαρωνικού , λαμβάνοντας τη σύμφωνη γνώμη του
Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ). Από αυτήν
την ημερομηνία οι προπονήσεις του ΝΑΟΑΚ διεξάγονται
κανονικά στη θαλάσσια περιοχή του Ακρωτηρίου.
β. Καθ’ όλη τη διάρκεια του τελευταίου μήνα η παραλία πλησίον
των εγκαταστάσεων του ΝΑΟΑΚ καθαρίζεται από συνεργεία της
εταιρείας που έχουν αναλάβει το έργο με συχνή παρουσία της
Λιμενικής και Δημοτικής αρχής Αλίμου που συντονίζουν το έργο
της απορρύπανσης.

γ. Την 22 μέχρι και 24 Οκτ. 2017 συνεργείο της εταιρείας
παρουσία και εκπροσώπου Δήμου Αλίμου (Αντιδήμαρχος)
καθάρισε σαράντα πέντε (45) σκάφη που είχαν υποστεί την
ρύπανση και ανήκουν στον ΝΑΟΑΚ (φουσκωτό) , συνοδών
σκαφών και σκαφών μελών του Ομίλου.
Τα παραπάνω σκάφη ανεκλήθησαν με γερανό (ιμάντες) και
πλύθηκαν και καθαρίστηκαν από πετρέλαιο-λάδι με αντλία νερού
υψηλής πιέσεως και ειδικά πανιά. Ο καθαρισμός ήταν
αποτελεσματικός .
Για τα λοιπά 22 σκάφη μελών του ΝΑΟΑΚ δεν υπήρξε λόγος
ανέλκυσης και καθαρισμού καθόσον δεν υπέστησαν ζημιά από
την πετρελαϊκή ρύπανση.
δ. Διαπιστώθηκε ότι έχουν υποστεί ζημιά από την ρύπανση και
χρειάζονται αντικατάσταση , καθ’ όσον δεν είναι δυνατόν ο
καθαρισμός τους , μέτρα ναυτικών σχοινιών πρόσδεσης (2
κορκώματα), περίπου 10 σημαδούρες που χρησιμοποιούνται για
την πρόσδεση και 3 άγκυρες που χάθηκαν αφού
χρησιμοποιήθηκαν από το συνεργείο που τοποθέτησε τα
φράγματα .
Η εταιρεία απορρύπανσης μας χορήγησε τα παραπάνω υλικά τα
οποία θα αντικαταστήσουν τα κατεστραμμένα.
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