ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΩΛ, ΔΟΓΩΛ, ΔΟΓΑΠΗΩΛ
Από 01-01-2021 έωο 31-12-2021
 Έγθξηζε όξωλ θαη ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο γηα ηελ Δθπόλεζε
κειεηώλ γηα ηελ βειηίωζε θαη αλαβάζκηζε ηωλ ππνδνκώλ ζηελ
Χεξζαία Εώλε ιηκέλα Δξκνύπνιεο λήζνπ Πύξνπ

Θόζηνο 1.401.948,60 € κε ΦΞΑ
Ζκ/ληα έγθξηζεο 2/11/2021
Ξξόθεηηαη γηα κειέηεο εληαγκέλεο ζην πξόγξακκα ΦΗΙΝΓΖΚΝΣ ΗΗ θαη αθνξά
έλα ζύλνιν κειεηώλ πνπ αθνξνύλ ηνλ ιηκέλα Δξκνύπνιεο, πνπ κεηαμύ
άιισλ πεξηιακβάλνληαη κειέηεο πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ ησλ λέσλ
έξγσλ ηνπ ιηκέλα αθηνπινΐαο, ηνπ λένπ θξεπηδώκαηνο ρύδελ ιαηνκηθώλ
πξντόλησλ θαη ησλ πθηζηάκελσλ θαη λέσλ έξγσλ ηεο πξνβιήηαο
θξνπαδηεξόπινησλ, αξρηηεθηνληθή κειέηε γηα ηελ πξνζβαζηκόηεηα ΑΚΔΑ γηα
ηελ πινπνίεζε ησλ ζθηάζηξσλ θαη δαπέδσλ ηνπ ιηκέλα, κειέηεο πινπνίεζεο
λένπ ιηκέλα, ιηκεληθώλ έξγσλ επέθηαζεο ηεο πξνβιήηαο θξνπαδηεξόπινησλ
θ.α.
 Ξαξαιαβή κειέηεο ηξνπνπνίεζεο ρωξνζέηεζεο ηνπξηζηηθνύ
ιηκέλα Δξκνύπνιεο λ. Πύξνπ
Θόζηνο 9.366,58€ κε ΦΞΑ
Ζκεξνκελία παξαιαβήο 06/09/2021
Σθνπόο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο είλαη
 Ζ αλαδηάηαμε ησλ ιηκεληθώλ έξγσλ ηεο καξίλαο θαη ε
αλαθαηαλνκή ησλ ζέζεσλ ειιηκεληζκνύ ζθαθώλ
 Δπαλανξηνζέηεζε ηεο ρεξζαίαο δώλεο ηνπ ηνπξηζηηθνύ ιηκέλα
 Αλαδηάηαμε ησλ νηθνδνκηθώλ ηεηξαγώλσλ θαη ησλ ππνδνκώλ
ηεο ρεξζαίαο δώλεο κε βάζε ηε λέα γεσκεηξία ηεο, κε
αληίζηνηρε αλαπξνζαξκνγή ησλ όξσλ θαη πεξηνξηζκώλ
δόκεζεο.
 Βειηίσζε θαη εθζπγρξνληζκόο ηεο νξγάλσζεο ηεο ζαιάζζηαο
δώλεο ηεο καξίλαο
 Γηεπζέηεζε ησλ αζπκβαηνηήησλ ηεο ρεξζαίαο δώλεο ηεο
καξίλαο
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Γηακόξθσζε
ελόο
νινθιεξσκέλνπ
θαη
ιεηηνπξγηθνύ
ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ
Αλαβάζκηζε ηεο αηζζεηηθήο ηεο καξίλαο
Γεκηνπξγία κίαο ζύγρξνλεο ππνδνκήο εμππεξέηεζεο ηνπ
ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνύ κε ζθάθε αλαςπρήο

 Ξαξαιαβήο κειέηεο πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεωλ γηα λα
νινθιεξωζεί ε ηξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ. Ρ/1812 απόθαζεο
ρωξνζέηεζεο ηεο καξίλαο ζηε ζέζε Ξεδάιη λ. Πύξνπ
Θόζηνο 11.160,00 € κε ΦΞΑ
Ζκ/ληα παξαιαβήο
Ζ ρσξνζέηεζε ηεο Καξίλαο ζηε ζέζε Ξεδάιη Δξκνύπνιεο Σύξνπ έρεη εγθξηζεί
κε ηελ ππ’ αξηζ. Τ/1812 απόθαζε ηεο Υπνπξγνύ Αλάπηπμεο (ΦΔΘ
1213/Β’/31.12.1996, βι. Ξαξάξηεκα 16.2). Ζ παξνύζα ηξνπνπνίεζε
ρσξνζέηεζεο αθνξά ζηελ νξγάλσζε θαη εθζπγρξνληζκό ησλ πθηζηάκελσλ
ππνδνκώλ ηεο Καξίλαο ζηε ζέζε «Ξεδάιη» ηεο Δξκνύπνιεο Σύξνπ θαη έγηλε
κε γλώκνλα ηόζν ηελ άξηηα ιεηηνπξγία ηεο καξίλαο όζν θαη ηελ αξκνληθή
έληαμε ηεο ζην παξαιηαθό κέησπν ηεο πεξηνρήο. Τα πξνηεηλόκελα έξγα
πεξηιακβάλνπλ ηελ αλαδηάηαμε ησλ ιηκεληθώλ έξγσλ θαη θπξίσο ηελ
θαηαζθεπή λένπ πξνζήλεκνπ θαη ππήλεκνπ κώινπ, θαζώο θαη ηελ αλάπηπμε
όισλ ησλ αλαγθαίσλ θηηξηαθώλ ππνδνκώλ γηα ηελ άξηηα ιεηηνπξγία ηεο θαη
ηελ παξνρή πςεινύ επηπέδνπ ππεξεζηώλ πξνο ηνπο ρξήζηεο θαη επηζθέπηεο
ηεο. Δπίζεο, πξνβιέπεηαη ε δηακόξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ ησλ
θηηξίσλ θαη ηεο ππόινηπεο ρεξζαίαο δώλεο, θαζώο θαη ε δηακόξθσζε ηνπ
εζσηεξηθνύ νδηθνύ δηθηύνπ ηεο καξίλαο
 . Έγθξηζε πξνγξακκαηηθνύ ζρεδίνπ Master Plan ιηκέλα
Δξκνύπνιεο
Ζκ/ληα έγθξηζεο 22/10/2021
Έγθξηζε θαη επαλππνβνιή ζηελ ΔΣΑΙ ηνπ Υπνπξγείνπ Λαπηηιίαο ηεο αξρηθήο
κειέηεο πξνγξακκαηηθνύ ζρεδίνπ (Masterplan), όπσο απηό έρεη ήδε
εθπνλεζεί θαη εγθξηζεί από ην ΙΤ ην 2017
 . Έγθξηζε κειέηεο θαη εθηέιεζεο εξγαζηώλ έξγνπ ʺ
Δξγαζίεο βειηίωζεο πξόζβαζεο, θαηαζθεπή πεδνδξνκίνπ θαη
δηθηύνπ θωηηζκνύ ζηε Χ.Ε. Φνίληθα λ. Πύξνπʺ
Θόζηνο 123.992,56 € κε ΦΞΑ
Ζκ/ληα έγθξηζεο 22/10/2021
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Ξξόθεηηαη γηα ηελ επηζθεπή ηκήκαηνο ηεο αλσδνκήο, ηνπ δξόκνπ πξόζβαζεο
ηνπ θαηαθπγίνπ Φνίληθα, θαζώο θαη ηεο Ξξόθεηηαη γηα ηελ επηζθεπή ηκήκαηνο
ηεο αλσδνκήο, ηνπ δξόκνπ πξόζβαζεο ηνπ θαηαθπγίνπ Φνίληθα, θαζώο θαη
ηεο πθηζηάκελεο ξάκπαο θαζέιθπζεο – αλέιθπζεο ζθαθώλ, επίζεο ε
θαηαζθεπή πεδνδξνκίνπ θαη λένπ δηθηύνπ θσηηζκνύ.
 Έγθξηζε κειέηεο ηνπ έξγνπ ʺ Δπηζηξώζεηο δαπέδωλ,
θαηαζθεπή δηθηύωλ ππξόζβεζεο θαη ύδξεπζε ζην αιηεπηηθό
θαηαθύγην Δξκνύπνιεο ʺ
Θόζηνο 124.000,00 € κε ΦΞΑ
Ζκ/ληα έγθξηζεο 16/02/2021
Ξξόθεηηαη γηα ηελ επηζθεπή ηεο αλσδνκήο ηνπ αιηεπηηθνύ θαηαθπγίνπ θαζώο
θαη ε θαηαζθεπή δηθηύσλ ππξόζβεζεο θαη ύδξεπζεο. Νη εξγαζίεο Θα
ζπκβάινπλ ζηελ δεκηνπξγία αζθαιώλ θαη ζύγρξνλσλ εγθαηαζηάζεσλ, πνπ
Θα εμππεξεηνύλ ηηο ζεκεξηλέο απαηηήζεηο ηνπ αιηεπηηθνύ θαηαθπγίνπ, πνπ
βξίζθεηαη εληόο ηεο Φεξζαίαο Εώλεο ηνπ ιηκέλα Δξκνύπνιεο.
 Έγθξηζε κειέηεο θαη εθηέιεζεο εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ
ʺΔπηζθεπή Αλωδνκήο θαη ελίζρπζε ζωξάθηζεο ππήλεκνπ
κόινπ ι. Δξκνύπνιεο λ. Πύξνπʺ
Θόζηνο 24.552,00 € κε ΦΞΑ
Ζκ/ληα έγθξηζεο 16/12/2021
Ξξόθεηηαη γηα εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο αλσδνκήο θαηά κήθνο ηεο επηθάλεηαο
ηνπ ππόγεηνπ ηνύλει θαη ελίζρπζεο ζσξάθηζεο ζην ηκήκα ηνπ ππήλεκνπ
κόινπ ι. Δξκνύπνιεο

 Δπηζθεπή ππόζηεγωλ, αζθαιηνηάπεηα θαη δηθηύνπ νκβξίωλ
ζην θξεπίδωκα επηβαηηθώλ πινίωλ ι. Δξκνύπνιεο
Θόζηνο 115.461,59 € κε ΦΞΑ
Έλαξμε 05/07/2019
Ξεξαίσζε 10/05/2021
Ξξόθεηηαη γηα ηελ επηζθεπή ησλ ππόζηεγσλ ησλ επηβαηώλ, ηελ επηζθεπή θαη
επέθηαζε ηνπ δηθηύνπ νκβξίσλ θαη θαηαζθεπή λένπ αζθαιηνηάπεηα ζην
θξεπίδσκα ηεο αθηνπινΐαο.
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 Δπίζηξωζε πθηζηάκελνπ θξεπηδώκαηνο θαζώο θαη
δηακόξθωζε δηαδξόκνπ πξόζβαζεο πεδνδξνκίνπ θαη ξακπώλ
ΑΚΔΑ ζην ιηκάλη Θηλίνπ λ. Πύξνπ
Θόζηνο 58.776,00 € κε ΦΞΑ
Έλαξμε 18/03/2021
Ξεξαίσζε 10/08/2021
Ξξόθεηηαη γηα εξγαζίεο επηζθεπώλ θαη δηακόξθσζεο ηεο αλσδνκήο , θαζώο θαη
θαηαζθεπή πεδνδξνκίνπ θαηά κήθνο ηεο νδνύ πξόζβαζεο, θαηαζθεπή ξακπώλ
ΑΚΔΑ γηα ηελ δηεπθόιπλζε ηεο πξόζβαζεο αηόκσλ κε αλαπεξία ζην
ζαιάζζην κέησπν.
 Δπηζθεπή αλωδνκήο θαη βειηίωζε πεξίθξαμεο ζηελ πεξηνρή
από πιαηεία Θαλάξε έωο ηελ πεξηνρή Λεζάθη ι. Δξκνύπνιεο
Θόζηνο 88.130,66 € κε ΦΞΑ
Έλαξμε 08/09/2020
Ξξνβιεπόκελε πξνζεζκία πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ 12/07/2022
Ξξόθεηηαη γηα ηελ επηζθεπή ηεο αλσδνκήο θαη ηελ βειηίσζε ηεο πεξίθξαμεο
ηνπ ιηκέλα Δξκνύπνιεο ζην ηκήκα ηνπ ιηκέλα πνπ εθηείλεηαη από ηελ πιαηεία
Θαλάξε έσο ηελ πεξηνρή Λεζάθη, έκπξνζζελ ηνπ Τεισλείνπ, εμαζθαιίδνληαο
ηελ νκαιή πξόζβαζε πεδώλ θαη νρεκάησλ.
 Ξεξαίωζε ηνπ έξγνπ Δπηζθεπή θαη Βειηίωζε Δγθαηαζηάζεωλ
Χ.Ε. Αδνιίκλνπ λ. Πύξνπ
Θόζηνο 10.000,00 €
Ζκ/ληα πεξαίσζεο 31/03/2021
Νη εξγαζίεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ αθνξνύλ ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ
πξνζηαηεπηηθώλ θηγθιηδσκάησλ πνπ ππάξρνπλ κε θαηαζθεπή ηνίρνπ επί ηεο
παξαιηαθήο νδνύ Αδνιίκλνπ θαζώο θαη θαηαζθεπή δαπέδνπ ζην αιηεπηηθό
θαηαθύγην.
 Δπηζθεπή ζπληήξεζε πεδνδξνκίωλ, δαπέδωλ θαη
αλωδνκώλ Χ.Ε. Πύξνπ επζύλεο Γ.Ι.Ρ.Π.
Θόζηνο 19.964,00 € κε ΦΞΑ
Έλαξμε 29/11/2021
Ξξνβιεπόκελε πξνζεζκία πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ 28/03/2022
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Ξξόθεηηαη γηα επηζθεπή ζπληήξεζε πεδνδξνκίσλ, δαπέδσλ θαη αλσδνκώλ Φ.Ε.
Σύξνπ επζύλεο Γ.Ι.Τ.Σ. θαη ζπγθεθξηκέλα εληόο ιηκέλα πξνβιέπεηαη λα
απνθαηαζηαζεί ε ξάκπα ζην θξεπίδσκα πξόζδεζεο ησλ νρεκαηαγσγώλ F/B
ARTEMIS θαη CALDERA VISTA όπσο επίζεο θαη θαηά κήθνο ησλ πεδνδξνκίσλ
ηεο αθηήο Ξαπάγνπ θαη ηνπ παξαιηαθνύ δξόκνπ ηνπ θαξλάγηνπ ζα
επηζθεπαζζνύλ ηα ηκήκαηα πνπ ζπγθξαηνύλ όκβξηα ύδαηα ιόγσ θζνξώλ ηεο
επηθάλεηαο ή ηνπηθώλ θαζηδήζεσλ.
 Δπηζθεπή ζπληήξεζε πεδνδξνκίωλ, δαπέδωλ, αλωδνκώλ
θαη ύθαιωλ ζπειαηώζεωλ Χ.Ε. λ. Θύζλνπ
Θόζηνο 10.000,00 € κε ΦΞΑ
Έλαξμε 02/07/2021
Ξεξαίσζε 08/11/2021
Ξξόθεηηαη γηα ηελ επηζθεπή ζπληήξεζε πεδνδξνκίσλ, δαπέδσλ, αλσδνκώλ θαη
ύθαισλ ζπειαηώζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα έγηλε θαζαίξεζε κεκνλσκέλσλ
ζηνηρείσλ θαηαζθεπώλ από άνπιν ζθπξόδεκα θαη επηζηξώζεηο δαπέδσλ κε
ζθπξόδεκα νπιηζκέλν κε ζπλζεηηθέο ίλεο.
 Ξαξαιαβή ηεο Κειέηεο Ξεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεωλ γηα ηε
ιηκεληθή εγθαηάζηαζε ζην Βνπξθάξη λ. Θέαο
Θόζηνο 8.084,80 € κε ΦΞΑ
Ζκεξνκελία παξαιαβήο 08/11/2021
Ξξόθεηηαη γηα κειέηε εληαγκέλε ζην πξόγξακκα ΦΗΙΝΓΖΚΝΣ ΗΗ θαη αθνξά
ηελ ιηκεληθή εγθαηάζηαζε ζην Βνπξθάξη λ. Θέαο.
 Δγθαηάζηαζε δηθηύνπ θαη θωηηζηηθώλ ζωκάηωλ ζην
πξνζήλεκν κώιν ιηκέλα Θνξεζζίαο λ. Θέαο
Θόζηνο 6.944,00€ κε ΦΞΑ
Έλαξμε 10/12/2020
Ξεξαίσζε 09/06/2021
Ξξόθεηηαη γηα επέθηαζε ηνπ δηθηύνπ ειεθηξνθσηηζκνύ ηνπ ιηκέλα έηζη ώζηε
λα παξέρεη ηνλ απαξαίηεην θσηηζκό γηα ηελ πξόζβαζε ησλ πεδώλ ζηελ
πεξηνρή

5

 . Ξξνκήζεηα θωηηζηηθώλ ζωκάηωλ Χ.Ε. Θνξεζζίαο θαη
Χ.Ε. Βνπξθαξίνπ λ. Θέαο
Θόζηνο 24.800,00€ κε ΦΞΑ
Έλαξμε 22/12/2020
Ξξόθεηηαη γηα πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θσηηζηηθώλ ζσκάησλ Φ.Ε.
Θνξεζζίαο λ. Θέαο νη νπνίνη έρξεδαλ αληηθαηάζηαζεο ιόγσ γήξαλζεο θαη
θζνξάο από ηε γεηηλίαζε κε ηε ζάιαζζα.

 Έγθξηζε πξαθηηθνύ αλάδεημεο νξηζηηθνύ αλαδόρνπ γηα ηελ
ππεξεζία Αλέιθπζε λαπαγίνπ Γ/Μ DORDUNCU
Θόζηνο 96.443,48 € κε ΦΞΑ
Ζκ/ληα έγθξηζεο 13/09/2021
Αθνξά ηελ θαηαθύξσζε νξηζηηθνύ αλαδόρνπ γηα ηελ ππεξεζία Αλέιθπζε
λαπαγίνπ Γ/Μ DORDUNCU
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