ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
1. Τα σκάφη θα πρέπει να ενημερώνουν πριν την άφιξης τους για την διαθεσιμότητα θέσης
με τους εξής τρόπους:
α) τηλεφωνικώς : 210 9880003 – 210 9880000 β) e-mail :marinaalimou@etasa.gr
γ) φαξ : 210 9880001 – 210 9853151 (2 μέρες πριν).
2. Παρακαλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες σκαφών (εκπρόσωποι εταιρειών ή εξουσιοδοτούμενοι)
να προσέρχονται στο γραφείο της μαρίνας για να δηλώσουν εγγράφως την άφιξη τους
και να προσκομίσουν τα ανανεωμένα έγγραφα (όπου ήδη υπάρχει παλαιότερη εγγραφή)
ή να κάνουν αίτηση ελλιμενισμού με όλα τα απαιτούμενα έγγραφα (σε κάθε νέα άφιξη).
3. Οι παροχές ηλεκτροδότησης και ύδρευσης θα παρέχονται μόνο κατόπιν συνεννόησης με
το αρμόδιο προσωπικό της μαρίνας (ηλεκτρολόγους και υδροδιανομείς).
4. Η ηλεκτροδότηση έχει εγγύηση η οποία επιστρέφεται κατά την διακοπή αυτού και η
χρέωση των Kw είναι extra.
5. Η ύδρευση δεν έχει εγγύηση αλλά το min είναι 1 κυβικό .
6. Οι κωδικοί WI-FI δίνονται μόνο απο το γραφείο της μαρίνας.
INFORMATIVE NOTE
1. The owners need to clarify their arrival in advance in order to see the availability either by:
a) phone : 210 9880003 – 210 9880003 b) e-mail : marinaalimou@etasa.gr
c) fax : 210 9880001 – 210 9853151 (2 days ahead).
2. All boat owners are kindly requested (representatives of companies or permitted person) to
declare in written at the office of the Marina their arrival and bring the renewed documents
(where already exists older registration) or they fill in the application form with all required
documents (in each new arrival).
3. The supplies of electricity and water will be given only after arrangement with the
authorized personnel of Marina.
4. The electricity has a guarantee which is returned at it’s interruption. Charge per Kw is extra.
5. For the water there is no guarantee but min is 1 cubic.
6. Codes for WI-FI are given only by the office.

