ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ¨Β¨
Το Ενιαίο Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-2013) αποτέλεσε μια
πρόκληση για το Πολεμικό Ναυτικό στο οποίο ανταποκρίθηκε με την υποβολή
τεκμηριωμένων προτάσεων και την υλοποίηση δαπανηρών έργων εξασφαλίζοντας
την συγχρηματοδότηση της Ε.Ε.
Αναφορικά με την υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ
2007-2013 και μόνο για τα ήδη συμβασιοποιημένα εντός του οικονομικού έτους
2013, δόθηκε διετής παράταση υλοποίησης. Στο πλαίσιο αυτής της προθεσμίας, η
οποία καλύπτει τα έτη 2014 και 2015, το ΠΝ, κατάφερε να πετύχει την έναρξη και
χρηματοδότηση έργων με εξωστρεφή χαρακτήρα αφουγκραζόμενο την απαίτηση της
εποχής για αναζήτηση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης και ευελιξία

Ολοκληρωμένα έργα ΠΝ
«Απομάκρυνση και
διαχείριση
προϊόντων Αμιάντου
σε εγκαταστάσεις
του ΠΝ».

Το έργο εντάχθηκε στο ΕΠ ‘’Περιβάλλον και Αειφόρος ανάπτυξη’’ και φορέα
χρηματοδότησης το ΥΠΕΚΑ. Στόχος υπήρξε η προστασία της υγείας των
στρατευμένων άλλα και του προσωπικού που ΠΝ, από την εισπνοή ινών αμιάντου
και η ελαχιστοποίηση του κινδύνου ρύπανσης του περιβάλλοντος από τον αμίαντο.
Το έργο συνολικού Π/Υ 1.510.106,07€ , ολοκληρώθηκε και αποπληρώθηκε εντός
του 2014. Ακολούθησε έλεγχος του έργου από εταιρία ESPEL και τελική παράδοσή
του.

Εγκεκριμένα έργα σε
στάδιο εκτέλεσης
«Εκσυγχρονισμός του Φαρικού
Δικτύου Ελληνικών Θαλασσών»

Το έργο εντάχθηκε στο Ε.Π «Ενίσχυση της προσπελασιμότητας» και έχει συνολικό
Π/Υ 4.500.000€. Τον μήνα Φεβρουάριο 2014 εκταμιεύθηκε η δικαιούμενη
προκαταβολή της αναδόχου εταιρίας “TIDELAND” , η οποία ανήλθε σε 873.591,40€.
Το έργο αφορά στον εκσυγχρονισμό μεταλλικών φωτοσημαντήρων και την
αντικατάστασή τους με πολυεστερικούς νέας τεχνολογίας με αποκλειστικό στόχο την
βελτίωση του συστήματος θαλασσίων μεταφορών. Αποτέλεσμα θα είναι η βελτίωση
της ασφάλειας εκτέλεσης ναυσιπλοΐκών , ναυτικών και αλιευτικών δραστηριοτήτων
στις ελληνικές θάλασσες και η τεχνολογική και ποιοτική βελτίωση του υφιστάμενου
δικτύου.

«Αποκατάσταση Ιστορικού
Διατηρητέου Μνημείου Φάρου
Μονεμβασιάς»,

Το έργο εντάχθηκε στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα( ΠΕΠ) Πελοποννήσου
και έχει προϋπολογισμό 702.787€. Ο φάρος λειτουργεί σήμερα από το 1960,
ανεγέρθηκε δε το
1896. Η σκοπιμότητα του έργου, υπογραμμίστηκε τόσο από την ασφάλεια ναυσιπλοΐας
, καθώς ο Φάρος της Μονεμβασιάς διασφαλίζει την πορεία της ακτοπλοίας στις ΝΑ
ακτές της Πελοποννήσου, όσο και από την ανάδειξη και διάσωση της Ελληνικής
Ναυτικής Πολιτιστικής κληρονομιάς ως Πολιτισμικής Αξίας. Η συμβασιοποίηση του
έργου επετεύχθη τον Μάρτιο του 2014 και αναμένεται η έναρξη των εργασιών.

«Ανάδειξη Πολιτιστικής αξίας
Πέτρινων Φάρων/ Φάρος
Κοκκινόπουλου Ψαρών»,

To έργο εντάχθηκε στο ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου και έχει προϋπολογισθείσα
αξία 497.000€. Η αναγκαιότητα του έργου υπογραμμίζεται τόσο από την ασφάλεια
ναυσιπλοΐας καθόσον ο ιθυντήριος φάρος του Κοκκινόπουλου Ψαρών ,επισημαίνει
και διασφαλίζει την πορεία της πελαγοδρομίας στο κεντρικό και ανατολικό Αιγαίο ,
όσο και από την απαίτηση γι προστασία των Φαρικών μνημείων . Ο φάρος
χαρακτηρίστηκε ως Ιστορικό Διατηρητέο Μνημείο από το ΥΠΠΟ, καθώς αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του αξιόλογου , λόγω αρχιτεκτονικής και σημαντικότητας γα την
ιστορία και την παράδοση της ναυσιπλοΐας φαρικού δικτύου. Την 14/03/14
υπεγράφη σύμβαση με το μειοδότη .Εκτιμώμενη υλοποίηση του έργου εντός 9
μηνών.

«Εξοικονόμηση ενέργειας στο
Βοηθητικό κτίριο ΓΕΝ»

Το έργο εντάχθηκε στο Ε.Π «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».Στόχος του έργου
είναι ο περιορισμός των ενεργειακών απαιτήσεων του κτιρίου , η εξοικονόμηση
ενέργειας, η μείωση των εκπομπών CO2 καθώς και η μετάπτωση του κτιρίου από
την Ενεργειακή κατηγορία Ε , στην Ενερεγειακή κατηγορία Β. Το έργο
προυπολογίζεται σε 5.937.100€ . Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε την 25 Φεβ. 14.
Εκκρεμεί η σύνταξη κατακυρωτικής απόφασης.
« Ψηφιοποίηση Τεκμηρίωση και
Ανάδειξη Ιστορικού Αρχείου της
ΥΙΝ »

Το έργο εντάχθηκε στο Ε.Π «Ψηφιακή Σύγκλιση» και επικεντρώνεται στην ανάπτυξη
ολοκληρωμένων ψηφιακών εφαρμογών μεταξύ υπηρεσιών του ΠΝ, καθώς και
ψηφιακών υπηρεσιών ενημερώσεως κοινού που πρόκειται να υποστηριχθεί με την
μορφή κόμβων. Το αρχείο περιλαμβάνει βιβλία, διάφορα έγγραφα, σχέδια,
φωτογραφίες και χάρτες που περιέχουν σημαντικές πληροφορίες και στοιχεία για
τους τομείς της οικονομίας, της ναυτιλίας, της αλιείας, και της ανάπτυξης της
περιφέρειας της χώρας. Το αρχείο αυξάνει με ρυθμό περίπου 3.600 φύλλα ανά έτος.
Το αρχείο επισκέπτονται καθημερινά πολίτες οι οποίοι ζητούν κείμενα
ιστορικού ενδιαφέροντος που αφορούν ευρύτερα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα,
υποστηρικτικό υλικό για επιστημονικές εργασίες και δραστηριότητες. Κάθε έτος η
υπηρεσία εξυπηρετεί περίπου 400 άτομα για διάφορους από τους παραπάνω
λόγους. Τα σχετικά αιτήματα αυξάνονται με γρήγορους ρυθμούς.
Η ψηφιοποίηση των ιστορικών αρχείων του ΠΝ υπογραμμίζει την εξασφάλιση
προστασίας, την αξιοποίηση και την εύκολη πρόσβαση παντός ενδιαφερόμενου, των
αρχείων . Ο Π/Υ έργου αγγίζει το 1.200.000€ . Εκκρεμεί η υπογραφή της
κατακυρωτικής απόφασης,

