ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΑ ΝΘΙΑ 2014 – 2020

Πράξθ / Σίτλοσ

«ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΘ ΠΑΡΑΚΣΙΟΤ ΣΕΙΧΟΤ ΣΘ ΘΕΘ ΝΑΟΚ ΚΡΘΠΙΔΩΜΑΣΩΝ,
ΠΕΗΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΣΘΘΑΙΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΘ ΛΕΩΦΟΡΟΤ ΓΑΡΙΣΑ ΣΘΝ
ΚΕΡΚΤΡΑ»
3ο ΤΠΟΕΡΓΟ: "ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΘ ΠΑΡΑΚΣΙΟΤ ΣΕΙΧΟΤ ΣΘ ΘΕΘ ΝΑΟΚ,
ΚΡΘΠΙΔΩΜΑΣΩΝ, ΠΕΗΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΣΘΘΑΙΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΘ ΛΕΩΦΟΡΟΤ
ΓΑΡΙΣΑ (ΝΕΑ ΤΜΒΑΘ Κ/Ξ ΓΚΡΑΟΤΣΕΚ Α.Ε. - ΒΑΡΝΑΛΘ ΙΩΑΝΝΘ)

Φορζασ Τλοποίθςθσ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΘΩΝ – Π.Ε. ΚΕΡΚΤΡΑ

Προχπολογιςμόσ

4.027.000,00 €

Διαρκρωτικό Σαμείο

ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ

Περιγραφι

Σο ζργο αφορά ςτθν αποκατάςταςθ του παράκτιου τείχουσ ςτθ κζςθ Ν.Α.Ο.Κ. ,
το οποίο ζχει υποςτεί ςθμαντικζσ φκορζσ και παραμορφώςεισ. Σο
ανακαταςκευαηόμενο τμιμα εκτείνεται κατά μικοσ ενόσ ευκφγραμμου
μετώπου με ςυνζχεια υπό γωνία ςε τμιματα των όμορων μετώπων. το
πλαίςιο του ζργου αυτοφ κα απομακρυνκοφν τα ζργα προςωρινισ
υποςτφλωςθσ του τείχουσ, ενώ κα γίνει και αποκατάςταςθ τθσ διαμόρφωςθσ
του
αλςυλλίου
και
τθσ
φυτείασ
του.
Προβλζπονται
:
-Πλιρθσ φωτογραφικι - αρχιτεκτονικι αποτφπωςθ του τείχουσ Αποςυναρμολόγθςθ λικοδομισ τείχουσ & παράλλθλθ αρίκμθςθ των λίκων Καταςκευι νζου τείχουσ αντιςτιριξθσ από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα
-Σοποκζτθςθ λικορριπισ ανακουφιςτικοφ πρίςματοσ πίςω από τον τοίχο
αντιςτιριξθσ
&
τον
κεφαλόδεςμο
-Επίχωςθ με φυτικζσ γαίεσ, μεταφφτευςθ - φφτευςθ νζων δζνδρων &
καταςκευι ζργων διαμόρφωςθσ (παρτζρια - πλακοςτρώςεισ) - αποκατάςταςθ
τθσ
επιφάνειασ
του
πάρκου.
-Πάνω ςτθν επιφάνεια του κεφαλόδεςμου, μπροςτά από τον τοίχο
ςκυροδζματοσ, ανακαταςκευι τθσ λικοδομισ του αρχικοφ τείχουσ με τουσ
ίδιουσ λίκουσ.
Θ ανακαταςκευι του πεηοδρομίου και θ προςταςία του παραλιακοφ τοίχου
τθσ λεωφόρου Γαρίτςασ εκτείνεται από τισ εγκαταςτάςεισ του Ν.Α.Ο.Κ. ζωσ τον
Ανεμόμυλο μικουσ περίπου 1.450 μζτρα. Ειδικότερα προβλζπονται :
- Περιοχι αποκαταςτακζντοσ πεηοδρομίου & ποδόσ : Πλιρθσ ανακαταςκευι
του πεηοδρομίου με καταςκευι ανακουφιςτικοφ
πρίςματοσ κακώσ και καταςκευι πόδα προςταςίασ από τουσ κυματιςμοφσ
- Περιοχι αποκαταςτακζντοσ πεηοδρομίου : Σα τμιματα, μικουσ 105 μζτρων
που υπζςτθςαν εκτεταμζνεσ ηθμιζσ το 12/2008 & ζχουν ιδθ αποκαταςτακεί
με τισ εργαςίεσ που ζγιναν τον 03/2009. τισ κζςεισ αυτζσ αντικακίςταται θ
πλακόςτρωςθ (χωρίσ να επθρεαςκοφν οι ιςτοί θλεκτροφωτιςμοφ) &
καταςκευάηεται πόδασ προςταςίασ.
- Περιοχι αντικατάςταςθσ φκαρμζνων πλακών πεηοδρομίου : Σα ζργα
εκτελοφνται μεταξφ τθσ διαςταφρωςθσ του αεροδρομίου & του Ανεμόμυλου,
μικουσ 460 μζτρων περίπου και αφοροφν τθν αντικατάςταςθ τθσ φκαρμζνθσ
υφιςτάμενθσ πλακόςτρωςθσ με πλάκεσ ιδίασ κοπισ & ςφςταςθσ με τισ
υφιςτάμενεσ.

τόχοσ

κοπόσ τθσ πράξθσ είναι θ διάςωςθ & αποκατάςταςθ του παράκτιου τείχουσ
κακώσ και θ ανακαταςκευι του πεηοδρομίου τθσ παραλιακισ λεωφ. Γαρίτςασ.
Θ ςθμαςία του ζργου είναι πολφ μεγάλθ τόςο για λόγουσ διατιρθςθσ τθσ
πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ, όςο και για λόγουσ αςφαλείασ τθσ μετακίνθςθσ των
κατοίκων και επιςκεπτών τθσ περιοχισ.
Παράλλθλα αναβακμίηεται αιςκθτικά θ περιοχι.

Αποτελζςματα

Από το ζργο κα ωφελθκοφν τόςο οι μόνιμοι κάτοικοι του νθςιοφ, όςο και οι
επιςκζπτεσ και οι επαγγελματίεσ του τουριςμοφ.

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ
Ευρωπαϊκό Σαμείο
Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ

