
2η ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ 

ΑΠΟ  ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΑΞΗΣ   : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΠΑΡΟΧΩΝ  ΣΚΑΦΩΝ  ΣΕ  ΛΙΜΑΝΙΑ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ  ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ  ΤΑΜΕΙΟΥ
ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»-(ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ 5093124)

Από το  Λιμενικό Ταμείο Νομού Χανίων υλοποιείται η Πράξη με τίτλο :  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΒΩΤΙΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ  ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΛΙΜΑΝΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ
ΤΑΜΕΙΟΥ  ΝΟΜΟΥ  ΧΑΝΙΩΝ» προϋπολογισμού  δημοπράτησης    164.548,00  €  μέ  ΦΠΑ,  με
χρηματοδότηση από το  «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020» του
Υπουργείου  Αγροτικής  Ανάπτυξης  &Τροφίμων» ΤΙΤΛΟΣ:  ΔΗΜΟΣΙΕΣ  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ
ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ  ΠΕΡΙΟΧΩΝ (Μέτρο  8.3.3.  Άρ.  63.1  του  Καν.  508/2014
'Εφαρμογή  στρατηγικών  τοπικής  ανάπτυξης  με  πρωτοβουλία  των  τοπικών  κοινοτήτων  για
παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα]). 
 (Κωδικός ΟΠΣ 5093124 και κωδικός έργου 2021ΣΕ08610115).
 

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι :

 Η Προμήθεια και τοποθέτηση σαράντα (40) αυτοματοποιημένων κιβωτίων ηλεκτρικών και
υδραυλικών παροχών σκαφών (pillars) με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό σύστημα για τον
έλεγχο της κατανάλωσης /χρέωσης των παροχών μέσω προπληρωμένης κάρτας,(α) στο
Αγκυροβόλιο Νήσου Γαύδου οκτώ (8) κιβώτια , (β) στο Τουριστικό λιμένα Παλαιόχωρας
και στο αλιευτικό τμήμα του λιμένα Παλαιόχωρας συνολικά δέκα οκτώ (18) κιβώτια,(γ) στο
Λιμενίσκο Μαύρης Λιμνώνας Χώρας Σφακίων δέκα τέσσερα (14) κιβώτια . 

 Η  προμήθεια  Λογισμικού,  κονσόλας  εγγραφής  καρτών  καθώς  και  πλατφόρμα
απομακρυσμένης διαχείρισης των κιβωτίων παροχών 

Με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των υποδομών των λιμένων θα
αξιοποιηθούν  στο  μέγιστο  δυνατό  τα  κατασκευασμένα  στο  παρελθόν  κρηπιδώματα,  θα
βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας ελλιμενισμού και κυρίως η ασφάλεια των χρηστών, θα αυξηθεί
ο χρόνος παραμονής στα λιμάνια, αφού η ποιότητα των υποδομών θα βελτιωθεί σημαντικά σε
σχέση με τη σημερινή κατάσταση.
Ειδικότερα  η  αναβάθμιση  των  υποδομών  στον  Τουριστικό  Λιμένα  Παλαιόχωρας  και  του
Αγκυροβόλιο  Τουριστικών  σκαφών  στη  Γαύδο  θα  βελτιώσει  σημαντικά  την  εξυπηρέτηση  των
σκαφών αναψυχής και ναυταθλητισμού , με συνέπεια την περαιτέρω ενθάρρυνση της τουριστικής
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δραστηριότητας στη περιοχή.  Αντιστοίχως  ο προτεινόμενος εκσυγχρονισμός  των υποδομών σε
όλες
τις προτεινόμενες λιμενικές υποδομές θα βελτιώσει την εξυπηρέτηση και των σκαφών αλιείας, με
συνέπεια την παροχή στήριξης της απασχόλησης στο τομέα της αλιείας και τη μεγιστοποίηση της
συμμετοχής της αλιείας στις ευρύτερες περιοχές.
Οι πλησιέστεροι σημαντικότεροι οικισμοί (Τοπικές Κοινότητες) προς τα λιμάνια, οι κάτοικοι των
οποίων δυνητικά θα επωφεληθούν από την ολοκλήρωση εγκατάστασης του εξοπλισμού , είναι οι
κατά  τόπους  Δημοτικές  Ενότητες  .  Επίσης  οι  κάτοικοι  των  γύρων  περιοχών  εκτός  του  Δήμου
Σφακίων και του Δήμου Καντάνου Σελίνου θα μπορούν να κάνουν χρήση του εξοπλισμού στα
λιμάνια, με συνέπεια την ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας όσον αφορά στο θαλάσσιο
τουρισμό.

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 16-11-2022 για ποσό  131.936 € με  ΦΠΑ με την ανάδοχο
εταιρεία SMARTMARINAS  και με  προθεσμία ολοκλήρωσης  την 16-06-2023.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΤΝΧ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΙΡΙΡΑΚΗΣ
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