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ΘΔΜΑ: Απνινγηζκόο πεπξαγκέλωλ Ο.Λ.ΚΔ. Α.Δ., Ηνύιηνο 2010 – Γεθέκβξηνο 2010 

 

αο γλωξίδνπκε όηη θαηά ην δηάζηεκα 07/2010 έωο 31/12/2010 εθηειέζηεθαλ από ηνλ Ο.Λ.ΚΔ. 

Α.Δ. νη παξαθάηω εξγαζίεο: 

 

       Α.    Μελέηερ   

           - Μειέηε ηξαηεγηθνύ ρεδίνπ  

           - Μειέηε Δπηρεηξεζηαθνύ ρεδίνπ  

            -Μειέηε ρεδίνπ Αζθάιεηαο Ληκεληθήο Δγθαηάζηαζεο Παμώλ  

            -Μειέηε Γηαρεηξηζηηθήο Δπαξθείαο  

-Δμόθιεζε κειέηεο έξγνπ «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΠΑΡΑΚΣΗΟΤ ΣΔΗΥΟΤ ΣΖ ΘΔΖ 

Ν.Α.Ο.Κ.,      ΚΡΖΠΗΓΩΜΑΣΩΝ, ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΩΝ & ΣΖΘΑΗΩΝ ΠΑΡΑΛΗΑΚΖ 

ΛΔΩΦΟΡΟΤ ΓΑΡΗΣΑ»,  

-ε ζπλεξγαζία κε ηελ Γηεύζπλζε έξγωλ ηνπ ΟΛΠ επηθαηξνπνηεζεθε θαη ζπκπιεξώζεθε 

ην Πξνγξακκαηηθό ρέδην Αλάπηπμεο (Master Plan) ηνπ Ληκεληθνύ πγθξνηήκαηνο ηνπ 

ΟΛΚΔ.  

-Ο Οξγαληζκόο δηεμήγαγε επηζηεκνληθή ζηαηηζηηθή εξεπλά γηα ηηο απαηηήζεηο ηωλ 

επηζθεπηώλ ηεο Κέξθπξαο  κε πινία Κξνπαδηέξαο ηεο νπνίαο ηα απνηειέζκαηα 

κειεηώληαη θαη ζύληνκα ζα δνζνύλ ζηνπο θνξείο ηεο Κέξθπξαο.    

 

  Β.  Δπενδύζειρ – Έπγα ςνηήπηζηρ 

             1.  Έπγα πος αθοπούν ζηην Πόλη ηηρ Κέπκςπαρ (Πεπιθέπεια Λιμενικήρ Εώνηρ) 

-   Καηαζθεπή ξακπώλ πξόζβαζεο ζ’ όιν ην κήθνο ηεο Ληκεληθήο Εώλεο, ζε ζπλεξγαζία κε    

ζύιινγν Α.Μ.Δ.Α. 

       -    Δπηζθεπέο ζηε Εώλε Ληκέλα ζην ρώξν Αλεκόκπινο – Γαξίηζα. 

 Καηαζθεπή αγωγώλ νκβξίωλ πδάηωλ ζηε ιηκεληθή δώλε ζην ηκήκα ηεο Διεπζεξίνπ 

Βεληδέινπ. 

 Καηαζθεπή αγωγώλ – δηθηύνπ νκβξίωλ πδάηωλ ζην ηκήκα ηεο ηάθξνπ Νένπ Φξνπξίνπ 

πνπ είλαη ζηε δώλε ιηκέλα. 

 Καηαζθεπή λένπ ηνηρίνπ ζε ηκήκα ηεο πεξίθξαμεο Ληκέλα θαη πεδνδξνκίνπ ζην 

αληίζηνηρν ηκήκα. 

 Καηαζθεπαζηηθέο παξεκβάζεηο ζε δεκηέο ζην ηνηρίν θαη πεδνδξόκην Ληκεληθήο Εώλεο 

Γαξίηζαο. 
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 Γηακόξθωζε ρώξνπ Parking 100 ζέζεωλ ζε Παιαηό Δπηβαηηθό ηαζκό. 

  Γηακνξθώζεηο – επηζθεπέο πιαηείαο πληξηβαλίνπ – Αγλώζηνπ ηξαηηώηε. 

 Γεληξνθύηεπζε παξαιηαθήο νδνύ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ εληόο Ληκεληθήο Εώλεο. 

 

2. Έπγα πος αθοπούν αςζηηπά ζηη Λιμενική Εώνη 

-     Αλαθαίληζε αίζνπζαο Νένπ Δπηβαηηθνύ ηαζκνύ. 

 Δπέθηαζε γξαθείωλ Ο.Λ.ΚΔ. Α.Δ. 

 Ζιεθηξνληθή αλαβάζκηζε ππεξεζηώλ Ληκέλα. 

 Βπζνκεηξηθή απνηύπωζε όιεο ηεο Ληκελνιεθάλεο   

 Αληηθαηάζηαζε επηά (7) ηζηώλ ειεθηξνθωηηζκνύ ιηκέλνο. 

 Γηακόξθωζε ηνπαιεηώλ ζηα εθδνηήξηα εηζηηεξίωλ  Δζωηεξηθώλ Γξακκώλ. 

 Αζθαιηηθέο εξγαζίεο ζε ηκήκαηα ηεο Ληκεληθήο Εώλεο. 

 Υάξαμε αηγηαινύ – παξαιίαο θαη ηνπνγξαθηθή απνηύπωζε Ληκεληθήο Εώλεο θαη 

ηκήκαηνο γηα επέθηαζή ηεο,(ζε θάζε νινθιήξωζεο) 

 Πξνκήζεηα 18 θπιηλδξηθώλ πξνζθξνπζηήξωλ,  (ζε θάζη ολοκλήπωζηρ) 

 Μεηαηόπηζε ζπζηήκαηνο C4ί. 

 Υξωκαηηζκνί Ληκεληθήο Εώλεο,   

 Δλνπνίεζε Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάηωλ. 

 Απνθαηάζηαζε δεκηώλ ζην ιηκάλη Παμώλ (ζέζε Μαλέζθν)  

 Απνθαηάζηαζε ξεγκάηωζεο θεληξηθνύ ιηκέλνο Παμώλ  (ζε εξέλιξη) 

 Αλαβάζκηζε ππεξεζηώλ θαζαξηόηεηαο ζηε Εώλε Ληκέλα 

 Υωξνζέηεζε ρώξωλ ζηνλ Παιαηό θαη Νέν Δπηβαηηθό ηαζκό κε αληίζηνηρε παξαρώξεζε 

γξαθείωλ ζε Δ.Τ.Π., Πινεγνύο, Ηαηξείν θαη Γπκλαζηήξην Ληκεληθνύ ώκαηνο 

 πλεξγαζία θαη αξωγή ζε αλάγθεο Ληκελαξρείνπ Κέξθπξαο. 

 Αλαπηύμακε δξάζεηο ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηεο κειέηε ηνπ έξγνπ «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ 

ΠΑΡΑΚΣΗΟΤ ΣΔΗΥΟΤ ΣΖ ΘΔΖ Ν.Α.Ο.Κ., ΚΡΖΠΗΓΩΜΑΣΩΝ, ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΩΝ 

ΚΑΗ ΣΖΘΑΗΩΝ ΠΑΡΑΛΗΑΚΖ ΛΔΩΦΟΡΟΤ ΓΑΡΗΣΑ» κε απνηέιεζκα λα έρνπκε 

ηειηθέο εγθξίζεηο θαη ην επόκελν δηάζηεκα λα ππνβάιινπκε αίηεκα έληαμεο ηνπ έξγνπ 

ζην Δ..Π.Α. 

 

                         Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ                                        Ο Γ/ΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ 
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