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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ  ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

(MASTER PLAN) 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΜΕ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΤΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ 

 
 

1.      ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 
1.1    Ανάθεση μελέτης   
Η παρούσα μελέτη εκπονείται κατόπιν της Σύμβασης ανάθεσης εκπόνησης  της 
Μελέτης «Γενικό Προγραμματικό  Σχέδιο ανάπτυξης (MASTER PLAN)  
Κεντρικού Λιμένα Καβάλας με χωροταξική και πολεοδομική  Οργάνωση της 
χερσαίας ζώνης του Λιμένα» μεταξύ του Οργανισμού Λιμένα  Καβάλας  ( Ο.Λ.Κ.  
Α.Ε )  και του μελετητικού γραφείου DENCO  Σύμβουλοι ΜΗΧΑΝΙΚΟI Α.Ε,.  

Το παρόν προγραμματικό σχέδιο ανασυντάχθηκε και επικαιροποιήθηκε από τις 
Υπηρεσίες της  Ο.Λ.Κ. Α.Ε  και τους εξωτερικούς συνεργάτες της. 

1.2 Ομάδα εκπόνησης μελέτης 

 

 Αθανάσιος Ζερβός Πολιτικός Μηχανικός-Συγκοινωνιολόγος 

Επικεφαλής ομάδας Μελέτης 

 Λαζαρίδου Φωτεινή Πολιτικός Μηχανικός-Διευθύντρια Τεχνικών 
Υπηρεσιών  Ο.Λ.Κ.  Α.Ε. 

 Τουφεξής Νικόλαος Πολιτικός Μηχανικός-Λιμενολόγος 

 Μαυράκης   Ιωάννης Πολιτικός Μηχανικός 

 Βελισσάρης Παναγιώτης Πολιτικός Μηχανικός 

 Dr Συλαίος Γεώργιος Ωκεανογράφος 

 Dr Λαλένης  Κωνσταντίνος Πολεοδόμος- Συγκοινωνιολόγος 

 Πεταμίδης  Χαράλαμπος Πολεοδόμος- Συγκοινωνιολόγος 

 Καραδρακόντης Κωνσταντίνος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

 Αναγνωστόπουλος Ιωάννης Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 Παπαδόπουλος Μιχάλης Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 Μήτσου  Ιωάννα Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 Ειδικοί  Σύμβουλοι YΔΡΟΑΚΤΟΤΕΧΝΙΚΗ 

ΜΕΤΡΟΝ  Συμβουλευτική 
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2.              ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

Αντικείμενο της μελέτης είναι ο προγραμματικός σχεδιασμός του  επενδυτικού 
προγράμματος της Ο.Λ.Κ.  Α.Ε .Σκοπός της μελέτης αυτής είναι,  στα πλαίσια του 
νέου, έντονα ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, να αναδείξει τα κύρια στοιχεία  του 
προγραμματικού σχεδιασμού  της Ο.Λ.Κ Α.Ε  και να προσδιορίσει τους βασικούς 
στρατηγικούς στόχους της που αποσκοπούν  

 

 στη δημιουργία ενός σύγχρονου λιμανιού που θα αξιοποιεί τα συγκριτικά  
πλεονεκτήματά του (ιστορικά, γεωπολιτικά κ. ά.)  και θα διαμορφώνει, 
μέσα στο σύγχρονο, έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον της λιμενικής 
βιομηχανίας, ελκυστικά  λιμενικά προϊόντα .  

 στην παροχή σύγχρονων υπηρεσιών υψηλού επιπέδου που θα αποβλέπουν  
στο τρίπτυχο «ασφάλεια-ταχεία εξυπηρέτηση- χαμηλό κόστος» 

 στη σύνδεση της λειτουργίας  του Λιμένα με τον τοπικό αστικό ιστό και 
την ευρύτερη περιοχή για την  εξυπηρέτηση  των τοπικών κοινωνιών, στα 
πλαίσια της ενίσχυσης της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης. 

 στην ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας με στόχο την 
επιχειρησιακή ανεξαρτησία της λειτουργίας του Οργανισμού 

 στη συμβολή του Λιμένα στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και  στη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.  

 

2.1     Στάδια μελέτης  

H μελέτη εκπονείται σε τρία στάδια, αντικείμενο των οποίων είναι: 

Στάδιο Ι 
 

 Ο προσδιορισμός των βασικών στόχων του προγραμματικού σχεδιασμού του 
επενδυτικού προγράμματος της  Ο.Λ.Κ.   Α.Ε. και η παρουσίαση του 
θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του.  

 Η συλλογή και αξιολόγηση των διαθέσιμων μελετών και στοιχείων που 
άπτονται του Λιμένα Καβάλας   και  της ευρύτερης περιοχής μελέτης. 

 Η συγκέντρωση όλων των στοιχείων που είναι διαθέσιμα από την  Ο.Λ.Κ.   
Α.Ε.  

 Η καταγραφή και αξιολόγηση  της υφιστάμενης κατάστασης του 
Κεντρικού Λιμένα Καβάλας λιμενικών και χερσαίων εγκαταστάσεων, με 
αναφορά στις ανάγκες που αυτές μπορούν να εξυπηρετήσουν, κυρίως μετά 
την μετατροπή του σε καθαρά επιβατικό- τουριστικό λιμάνι. 
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  Η εκτίμηση των αναγκών του λιμένα και η σχεδίαση των πρόσθετων ή 
συμπληρωματικών  λιμενικών / χερσαίων εγκαταστάσεων, των αναγκαίων 
χώρων κ.λ.π. για την παροχή αναβαθμισμένων λιμενικών υπηρεσιών με βάση 
την υφιστάμενη διαμετακομιστική κίνηση επιβατών, καθώς και τις 
επικρατούσες τάσεις σε ό,τι αφορά στην εξυπηρέτηση ανθρώπων και φορτίων,  

 

Στάδιο  ΙΙ 
 

 Η σύνταξη  γενικού προγραμματικού σχεδίου κατασκευής, αναβάθμισης, 
συντήρησης, συμπλήρωσης, βελτίωσης χερσαίων και λιμενικών 
εγκαταστάσεων. 

 Σχεδιασμός διαμόρφωσης χερσαίας ζώνης και χωροθέτησης δραστηριοτήτων 
και λειτουργιών. 

 Ο καθορισμός  νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων  

  Η εκπόνηση μελέτης για την κατασκευή   σύγχρονου επιβατικού σταθμού  

  Η παρουσίαση ή ο σχεδιασμός εκπόνησης μελετών για τα 
προγραμματιζόμενα έργα που αφορούν στη  δημιουργία, βελτίωση  
αναβάθμιση  και εκσυγχρονισμό της  λιμενικής υποδομής. 

 Η σύνταξη  γενικού προγραμματικού σχεδίου επέκτασης με επίχωση της 
χερσαίας ζώνης στο δυτικό τμήμα του Λιμένα  (περιοχή Φαλήρου ), καθώς 
και διαμόρφωσης της έκτασης που θα δημιουργηθεί, χωροθέτησης 
δραστηριοτήτων και λειτουργιών, εξοπλισμού της με κτίριο πολλαπλών 
χρήσεων  και αξιοποίησής της.  

 

Στάδιο  ΙΙΙ 
 

  Αναλυτικά, ανά εγκατάσταση,  η εκτίμηση του κόστους των αναγκαίων 
έργων  και οι πιθανές πηγές χρηματοδότησης. 

 Ιεράρχηση και πιθανό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των προτεινόμενων έργων 
στο οποίο θα σημειώνεται η χρονική αλληλουχία των διαφόρων 
δραστηριοτήτων, ο απαιτούμενος χρόνος κατασκευής κάθε επιμέρους έργου 
κ.λ.π. 

 Περιβαλλοντική θεώρηση των λιμενικών εγκαταστάσεων υφιστάμενων και 
προτεινόμενων. 
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2.2       Πηγές  πληροφοριών 

 

Οι  κυριότερες πηγές  πληροφοριών για τη σύνταξη του παρόντος υπήρξαν: 

1)Τα στοιχεία που παραχώρησαν οι  Υπηρεσίες της  Ο.Λ.Κ.  Α.Ε. 

2)Το «Στρατηγικό και επιχειρησιακό Σχέδιο» της   Ο.Λ.Κ.  Α.Ε., περιλαμβανομένου 
και του «Σχεδίου εκμετάλλευσης Περιοχών και Χώρων του Λιμενικού Συστήματος 
Καβάλας» 

Εκπονήθηκε κατά τα έτη 2002 και 2003 από τα συμπράττοντα γραφεία “DENCO 
Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ” και  “PLANNING   Σύμβουλοι   Οργανώσεως 
Επιχειρήσεων», για λογαριασμό του Οργανισμού Λιμένα Καβάλας. (Το Σχέδιο 
βρίσκεται σε διαδικασία ανασύνταξης). 

 

Στο σχέδιο αυτό:   

 Περιγράφεται η ιστορία και η εξέλιξη του Λιμένα  και της 
δραστηριότητάς του στο πέρασμα των χρόνων,  καθώς και  η  αποστολή 
και ο ρόλος της  Ο.Λ.Κ.   Α.Ε.  

 Αναλύεται και αξιολογείται το εξωτερικό περιβάλλον του Λιμενικού 
Συστήματος. Πρόκειται για συνοπτική αναφορά στην Ευρωπαϊκή και 
Εθνική Λιμενική Πολιτική, στο νομικό πλαίσιο που σχετίζεται με τη 
δημιουργία και λειτουργία των λιμένων, μέσα στο οποίο είναι 
υποχρεωμένος να λειτουργήσει ο Οργανισμός. Δίνεται έμφαση στην 
κοινωνικοοικονομική ανάλυση της γεωγραφικής Περιφέρειας την οποία 
μπορεί να εξυπηρετήσει το Λιμενικό Σύστημα  Καβάλας και στον 
ανταγωνισμό που αντιμετωπίζει ο Ο.Λ.Κ από άλλους λιμένες. 
Αναφέρονται επίσης οι πηγές χρηματοδότησης, οι προϋποθέσεις 
αξιοποίησης των πόρων, οι ευκαιρίες εξέλιξης και οι δυνατότητες 
ανάπτυξης,  αλλά και οι κίνδυνοι και οι αδυναμίες που υπάρχουν και 
καθυστερούν την ανάπτυξή του. 

  Καταγράφεται και αξιολογείται η εσωτερική δομή, οργάνωση και 
λειτουργίες του Οργανισμού.  

Συγκεκριμένα καταγράφονται:  

-οι υφιστάμενες  λιμενικές  υποδομές  σε όλους τους λιμένες του Συστήματος  

-οι  λοιπές  υποδομές  της χερσαίας ζώνης του 

-οι κτιριακές εγκαταστάσεις  

-οι λιμενικές και άλλες δραστηριότητες και τα σχετικά στατιστικά  στοιχεία 

-η οργάνωση, οι διαθέσιμοι ανθρώπινοι πόροι και οι παρεχόμενες υπηρεσίες   

-τα λειτουργικά προβλήματά              

-η χρηματοοικονομική κατάσταση και  οι προτεινόμενες επενδύσεις 

-η αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών θεμάτων. 

Τέλος γίνεται η αξιολόγησή της υφιστάμενης κατάστασης και καταγράφονται τα 
συμπεράσματα της ανάλυσης. 
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 Παρουσιάζεται ένα στρατηγικό πλαίσιο λειτουργίας του Οργανισμού 
Λιμένα Καβάλας, γίνεται σύγκριση ανάμεσα στους διατυπωμένους 
στόχους και την υφιστάμενη κατάσταση, εντοπίζονται οι ελλείψεις και οι 
ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν με τα επιχειρησιακά σχέδια δράσης, 
δίνονται γενικές στρατηγικές κατευθύνσεις για την αξιοποίηση και 
προώθηση του Λιμένα, διαπιστώσεις και στόχοι για την αύξηση της 
κίνησης σε όλους τους λιμένες του  Λιμενικού Συστήματος. 
Διατυπώνονται το Στρατηγικό Όραμα , οι Άξονες στρατηγικής και οι 
στρατηγικοί στόχοι της   Ο.Λ.Κ. Α.Ε. για τα επόμενα 5 έτη. 

 Διαμορφώνονται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο του Οργανισμού 
συγκεκριμένοι και ρεαλιστικοί επιχειρησιακοί στόχοι, οι οποίοι 
αναλύονται και εξειδικεύονται λεπτομερώς υπό μορφή ολοκληρωμένων, 
συμβατών και συνεκτικών επιχειρησιακών σχεδίων δράσης, που οφείλουν 
να ευθυγραμμίζονται και να υποστηρίζουν πλήρως την επίτευξη της 
αποστολής και των στρατηγικών στόχων του Οργανισμού. Προτείνονται  
οι απαραίτητες προς υλοποίηση εντός της επόμενης πενταετίας 
επενδύσεις, που αναμένεται να χρηματοδοτηθούν είτε από επιχορηγήσεις 
είτε μέσω αυτοχρηματοδότησης ή με τη συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων 
και παρουσιάζεται η επιχειρησιακή πρόταση για την αξιοποίηση της 
ακίνητης περιουσίας του Οργανισμού.. Τίθενται τα όρια εφαρμογής από 
πλευράς οργάνωσης, κόστους, μεθόδευσης και χρονοπρογραμματισμού     
υλοποίησης των προτεινόμενων δράσεων και γίνεται αξιολόγηση ως προς 
τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα και ως προς την ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών.  

 

3) Σχετικές μελέτες, οι οποίες και αποτελούν βασικά και αναπόσπαστα τμήματα του 
παρόντος Σχεδίου, δεδομένου ότι, εκτός από την αναγκαία ανάλυση των 
υφιστάμενων στοιχείων και μεγεθών, περιλαμβάνουν και τις απαραίτητες προβολές 
για την εκτίμηση των αναγκαίων μελλοντικών χαρακτηριστικών , καθώς επίσης και 
την αξιολόγηση διαφόρων προτάσεων ή και παραλλαγών ανάπτυξης. Περιέχουν 
στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σύνταξη του «Επικαιροποιημένου Αυτοτελούς 
Σχεδίου Ανάπτυξης» του κεντρικού Λιμένα Καβάλας. 
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2.3 Παρουσίαση      σχετικών      μελετών 

 

 «Μελέτη Σχεδιασμού Ανάπτυξης Λιμενικού Συστήματος της 
Ανατολικής Ελλάδας», με αντικείμενο τα λιμάνια Αλεξανδρούπολης, 
Καβάλας, Βόλου, Ραφήνας, Λαυρίου και Ελευσίνας, σε συνδυασμό με 
την παρουσία των λιμένων Θεσσαλονίκης και Πειραιά. Η μελέτη 
εγκρίθηκε με το Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής 
Παραλαβής της 11/2/2005 από τη Γενική Γραμματεία Λιμένων κα 
Λιμενικής Πολιτικής Του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 

 

 «Μελέτη βελτίωσης εξωτερικής θωράκισης και προστασίας  
προσήνεμου μώλου Κεντρικού Λιμένα Καβάλας». Έχει εκπονηθεί 
μελέτη από την Ο.Λ.Κ.  Α.Ε. (Οριστική Μελέτη-Μ.Π.Ε.-Γεωτεχνική 
Μελέτη). Η  μελέτη είναι εγκεκριμένη και υλοποιείται η Α΄Φάση.  

 

 «Μελέτη επέκτασης προσήνεμου μώλου Κεντρικού Λιμένα 
Καβάλας. Έχει εκπονηθεί μελέτη από την Ο.Λ.Κ.  Α.Ε. (Οριστική 
Μελέτη-Μ.Π.Ε.-Γεωτεχνική Μελέτη). Έχει ολοκληρωθεί η 
διαδικασία γνωμοδοτήσεων και έχει εγκριθεί η Οριστική Μελέτη . 

 

  «Μελέτη Εγκατάστασης Συστήματος Πλωτών Προβλητών στο 
Κεντρικό Λιμένα Καβάλας».            Η  μελέτη εκπονήθηκε από την 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και είναι 
εγκεκριμένη. 

 

 «Μελέτη αξιολόγησης ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων  
(Α.Α.Λ.Ε) και Σχέδιο Ασφάλειας Λιμένα Καβάλας  (Σ.Α.Λ.Ε.). »  
Έχει εκπονηθεί από την Ο.Λ.Κ.  Α.Ε. Η  μελέτη είναι εγκεκριμένη.  

 

  «Μελέτη Εφαρμογής για τη Διαμόρφωση της Χερσαίας Ζώνης     
Ανατολικού τμήματος Λιμένα Καβάλας και των απαιτούμενων 
δικτύων».   Έχει εκπονηθεί από την Ο.Λ.Κ.  Α.Ε. Η  μελέτη είναι 
εγκεκριμένη.  

 

 Μελέτη Κατασκευής Επιβατικού  Σταθμού.     Έχει εκπονηθεί από 
την Ο.Λ.Κ.  Α.Ε. Μελέτη Αρχιτεκτονική,  Στατική και 
Μηχανολογική   (Βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης). 

 

  «Μελέτη βιωσιμότητας για την εκμετάλλευση των παλαιών 
Αποθηκών του Ο.Λ.Κ. Α.Ε.», με αντικείμενο τη διερεύνηση της 
βιωσιμότητας και των εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης του εν 
λόγω προγραμματιζόμενου έργου. Έχει εκπονηθεί από την Ο.Λ.Κ.  
Α.Ε. και  έχει ολοκληρωθεί.   Η  μελέτη  δεν είναι εγκεκριμένη. 
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 Μελέτες  κυκλοφοριακών ρυθμίσεων . Έχει εκπονηθεί μελέτη για το 
χερσαίο χώρο του ανατολικού τμήματος    του Κεντρικού Λιμένα και 
επίκειται η ολοκλήρωση των μελετών για το κεντρικό και δυτικό 
τμήμα της χερσαίας ζώνης. 

 

 Μελέτη  για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης στην περιοχή της 
ιχθυόσκαλας με προβλεπόμενη επίχωση. ( Η Μελέτη εκπονείται ). 

 

 Προμελέτη για τη δημιουργία  χερσαίου χώρου με επίχωση  στο 
δυτικό τμήμα  και διαμόρφωση του χώρου αυτού.  
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3 .      ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ   Ο.Λ.Κ.   Α.Ε 

 

  

3.1   Εθνική Λιμενική Πολιτική  - Θεσμικό πλαίσιο  

 

Στα πλαίσια του προγράμματος δράσης του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας γίνεται 
προσπάθεια να διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη εθνική λιμενική πολιτική, η οποία 
στοχεύει, μέσα από τον εκσυγχρονισμό των λιμενικών υποδομών  και την αξιοποίηση 
των σημαντικών τεχνολογικών εξελίξεων, να εκσυγχρονίσει τα λιμάνια της χώρας  
και να τα καταστήσει ελκυστικά για τον τουρισμό, το εμπόριο και τις μετακινήσεις 
των πολιτών. Τα βασικότερα χαρακτηριστικά  του νέου θεσμικού πλαισίου 
συγκεντρώθηκαν στο Ν. 2932/2001 περί «Ελεύθερης  παροχής υπηρεσιών στις 
θαλάσσιες ενδομεταφορές- Σύσταση Γενικής Γραμματείας λιμένων και Λιμενικής 
Πολιτικής- Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε ανώνυμες εταιρείες και άλλες 
διατάξεις»  και είναι: 

 

1. Η σύσταση της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής στο 
Υ.Ε.Ν., η οποία θα λειτουργεί ως ένα επιτελικό όργανο συντονισμού των 
συναρμόδιων υπηρεσιών των Υπουργείων 

2. Η δημιουργία της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων της οποίας 
μέλη είναι εκπρόσωποι οκτώ Υπουργείων και έργο της είναι ο γενικός 
σχεδιασμός, η ιεράρχηση, η έγκριση και η παρακολούθηση των λιμενικών 
προγραμμάτων, μελετών και έργων 

3. Η ανωνυμοποίηση και η είσοδος στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών των δύο 
κύριων εθνικών λιμένων, του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης 

4. Η  μετατροπή δέκα σημαντικών λιμένων της χώρας, μεταξύ αυτών και της 
Καβάλας, σε Ανώνυμες Εταιρείες, στα πλαίσια της εσωτερικής 
απελευθέρωσης αγορών στην Ε.Ε και της συρρίκνωσης του δημόσιου τομέα. 
Η λειτουργία τους αποκτά επιχειρησιακή ανεξαρτησία και επιχειρηματική 
δραστηριότητα με τελικό σκοπό τη δημιουργία υποδομών και λειτουργιών οι 
οποίες θα προσφέρουν υψηλή ποιότητα και ανταγωνιστικές υπηρεσίες. Ο 
Νόμος αυτός έδωσε ώθηση στην ανάπτυξη λιμενικών υπηρεσιών μέσω 
πρωτοβουλιών για νέες εκμεταλλεύσεις, συμμαχίες και συνεταιρισμούς, στη 
βάση του υγιούς ανταγωνισμού και της θέσπισης των κανόνων της Αγοράς. 

 

Ο νόμος εξάλλου 3389/2005 για τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) 
αναμένεται ότι θα δώσει σημαντική ώθηση για τη συμμετοχή της ιδιωτικής 
πρωτοβουλίας στη λιμενική βιομηχανία και την  προσέλκυση ιδιωτικών επενδυτικών 
κεφαλαίων . 
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3.2    Ίδρυση  της « Οργανισμός  Λιμένα Καβάλας  Α.Ε».   

 

Το 2001, με το νόμο 2932/2001, που προέβλεπε τον πλήρη διαχωρισμό  του 
Λιμενικού Ταμείου Θάσου από το Λιμενικό Ταμείο Καβάλας, το Λιμενικό Ταμείο 
Καβάλας μετατρέπεται σε «Ανώνυμη Εταιρεία Κοινής Ωφέλειας με σκοπό την 
εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος»  με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένα 
Καβάλας Ανώνυμη Εταιρεία « και με το διακριτικό τίτλο «Ο.Λ.Κ  Α.Ε».  Η Εταιρεία 
ΟΛΚ  Α.Ε  είναι πλέον ο καθολικός διάδοχος του νομικού προσώπου, αποκτώντας 
όλα τα περιουσιακά στοιχεία και υπεισερχόμενη σε όλα τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις του Λιμενικού Ταμείου.  

 

3.3     Εθνικής  σημασίας  και  Διεθνούς  Ενδιαφέρντος  ο Λιμένας  Καβάλας  

 

Η Ελλάδα, ως χώρα της Μεσογείου με εξαιρετικά μεγάλο μήκος ακτών, διαθέτει 
μεγάλο αριθμό λιμένων διαφορετικής δυναμικότητας και συμμετοχής και, συνεπώς, 
σημασίας για τον τομέα των μεταφορών στο εσωτερικό της χώρας. Επιπλέον, αρκετοί 
από αυτούς τους λιμένες είναι σημαντικοί και για το δίκτυο διεθνών μεταφορών τόσο 
στο εσωτερικό της ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και στο εξωτερικό. Η Ελλάδα  κείται στο 
ΝΑ άκρο της ΕΕ και συνορεύει ή είναι κοντά σε πολλές χώρες με τις οποίες η ΕΕ έχει 
σημαντικές εμπορικές συναλλαγές. 

Με βάση την ανωτέρω λογική αλλά και τις απαραίτητες μελέτες, και, προκειμένου να 
ιεραρχήσει τις προτεραιότητες κυρίως στον τομέα των απαιτούμενων επενδύσεων,  η 
ελληνική Κυβέρνηση κατέταξε τους λιμένες με κριτήριο τη σημασία τους. Η 
κατάταξη έγινε με  την  με αρ. 3514/.96/02/1992,ΦΕΚ Β440/07.07.92 Κοινή 
Υπουργική  Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Εσωτερικών, 
Περιβάλλοντος , Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Εμπορικής Ναυτιλίας. Στην 
Υπουργική Απόφαση ο Λιμένας Καβάλας  καθορίζεται  ως Λιμένας Εθνικής 
Σημασίας (Λ.Ε.Σ.). 

Εξάλλου με την με αρ. 8315.2/02/07/2-2-07 ( ΦΕΚ β΄202/16-2-07) Κοινή Υπουργική 
Απόφαση με θέμα «Κατάταξη Λιμένων», ο λιμένας της Καβάλας καθορίστηκε ως 
Λιμένας Διεθνούς Ενδιαφέροντος. 

Συμπεραίνεται λοιπόν ότι, σύμφωνα με το σχεδιασμό του λιμενικού Συστήματος της 
χώρας, ο Λιμένας Καβάλας έχει σημαντική προτεραιότητα όσον αφορά σε 
αναπτυξιακές επενδύσεις και έργα. 

      

3.4      Στόχοι   και   αποστολή    του   Οργανισμού 

 

 Η Ο.Λ.Κ.  Α.Ε.  ιδρύθηκε με σκοπό τη διοίκηση και την εκμετάλλευση των χώρων 
της Ζώνης Λιμένα των λιμένων της δικαιοδοσίας της,  δηλαδή των τεσσάρων λιμένων 
που απαρτίζουν το λιμενικό σύστημα Καβάλας.   Ουσιαστικά η ίδρυση της Ο.Λ.Κ.  
Α.Ε. σημαίνει ότι : 

 Η Ο.Λ.Κ.  Α.Ε αποκτά διαχειριστική και λειτουργική αυτονομία    άλλά 
επωμίζεται και τις αντίστοιχες ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται 
από τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιρειών. 
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 Η Ο.Λ.Κ.  Α.Ε  μπορεί πλέον να αναπτύξει επιχειρησιακή και 
επιχειρηματική δραστηριότητα, να δημιουργήσει υποδομές και να 
προσφέρει υπηρεσίες που συνδυάζουν τις προτεραιότητες της εθνικής 
λιμενικής πολιτικής με τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της γεωγραφικής 
περιφέρειας στην οποία είναι εγκατεστημένη η Εταιρεία και τις τοπικές 
ανάγκες. 

 

 Στους  στόχους  της Ο.Λ.Κ.   Α.Ε   ειδικότερα περιλαμβάνονται:  

    

 Η ανάπτυξη και η υπεύθυνη  διαχείριση των εγκαταστάσεων και των 
περιουσιακών στοιχείων  της  Εταιρείας 

  η εκπόνηση μελετών και η εκτέλεση έργων σχετικών με τις 
δραστηριότητες του Οργανισμού 

 η αναβάθμιση, η συντήρηση, η βελτίωση  και η ανάπτυξη του Λιμένα 

 η εγκατάσταση, οργάνωση και εκμετάλλευση κάθε είδους λιμενικής 
υποδομής 

 η αναβάθμιση όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών, λιμενικών και μη,  
μέσω τεχνολογικού και οργανωτικού εκσυγχρονισμού. 

 Η ανάληψη κάθε είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας, εμπορικής , 
βιομηχανικής. παροχής υπηρεσιών κ. ά. 

 Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων και ευκαιριών που παρέχονται στα 
πλαίσια Κοινοτικών και άλλων προγραμμάτων, η ανάληψη και εκτέλεση 
αυτών των  προγραμμάτων. 
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4. ΛΙΜΕΝΙΚΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

4.1.  Θέση - Περιβαλλοντική θεώρηση 

 

Ο Κόλπος Καβάλας βρίσκεται στο Θρακικό Πέλαγος βόρεια της Ν. Θάσος και ανήκει 
διοικητικά στο Νομό Καβάλας και στη Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας – Θράκης. Ο 
κόλπος περιλαμβάνει όλους τους λιμένες του  λιμενικού   συστήματος  Καβάλας, και 
ορίζεται από τα δύο ακρωτήρια «Βρασίδας» δυτικά (όπου βρίσκεται το λιμάνι της Ν. 
Περάμου) και «Αμμώδης Γλώσσα» ανατολικά (όπου βρίσκεται το λιμάνι της  
Κεραμωτής). Ο Κόλπος Καβάλας αποτελεί τη δεύτερη σε μέγεθος ημίκλειστη λεκάνη 
νερού του Θρακικού Πελάγους και της παράκτιας υφαλοκρηπίδας του Βορείου 
Αιγαίου, μετά το Στρυμονικό Κόλπο. Εκτείνεται από το γεωγραφικό πλάτος 
40ο52΄50΄΄ Α (Νέα Καρβάλη) έως 40ο52΄20΄΄ Α (Δίαυλος Θάσου) και από το 
γεωγραφικό μήκος 24ο18΄00΄΄ Β (Όρμος Ελευθερών) έως 24ο41΄00΄΄ Β (Όρμος 
Κεραμωτής), καλύπτει συνολική έκταση 461,155  106 μ2 και έχει μήκος ακτών 
62.805 μ. ( Σχήμα 1, σελ. 13 ). Το ανατολικό όριο του κόλπου απέχει από το δυτικό 
37.673 μ. ενώ το βόρειο από το νότιο 18.923 μ. Ο Κόλπος Καβάλας έχει σχήμα 
αμφιθεατρικής λεκάνης με άξονα συμμετρίας στη κατεύθυνση ΒΒΑ-ΝΝΔ. Το μέσο 
βάθος του είναι 32 μ. και το μέγιστο βάθος 60 μ. στο κέντρο του πλατό της Θάσου. Ο 
βυθός του κόλπου είναι γενικά ομαλός με χαμηλές κλίσεις (0,2ο) οι οποίες αυξάνουν 
απότομα κοντά στην ακτογραμμή (2,4ο). Ο Κόλπος Καβάλας επικοινωνεί με το 
Βόρειο Αιγαίο μέσω του ‘διαύλου   Θάσου’ και μέσω του ‘πλατό της Θάσου’. 

Η πόλη της Καβάλας βρίσκεται στη βορειοδυτική πλευρά του κόλπου και διαθέτει 
μεγάλη βιομηχανική δραστηριότητα και πολυάσχολο λιμάνι. Στη περιοχή του κόλπου 
δεν υπάρχουν σημαντικά ποτάμια ή μόνιμοι χείμαρροι, παρά μόνο εποχικοί χείμαρροι 
και κανάλια κυρίως στη ανατολική πλευρά του κόλπου (περιοχή λιμνοθαλασσών). Ο 
Ποταμός Νέστος εκβάλλει σε απόσταση 5 χλμ. από το ανατολικό όριο του Κόλπου 
Καβάλας, αποτελώντας τη βασική πηγή γλυκού νερού και ιζήματος για την περιοχή 
μελέτης. 

 

Το κλίμα των ακτών και παράκτιων περιοχών του κόλπου είναι ήπιο μεσογειακό. 
Δεσπόζοντες άνεμοι (άνεμοι μέγιστης έντασης) σε ολόκληρο το Β. Αιγαίο είναι οι 
άνεμοι του νότιου τομέα, που έχουν μικρή συχνότητα εμφάνισης δημιουργούν όμως 
μερικές φορές ακραία καιρικά φαινόμενα (Σχήμα 2). Επικρατούντες άνεμοι (άνεμοι 
με τη μεγαλύτερη συχνότητα πνοής, ανεξάρτητα από την έντασή τους) είναι οι του 
βόρειου και ανατολικού τομέα. 

Η περιοχή της Καβάλας τόσο στον παλιό όσο και στο νέο αντισεισμικό κανονισμό 
κατατάσσεται από άποψη σεισμικότητας στις ασθενέστερες κατηγορίες 



  13

Καβάλα

Παληό

Πέραμος

Ν. Καρβάλη

Κεραμωτή
ΘΑΒΗ

Ηρακλείτσα

ΒΚΛΠ

ΒΚΛΚ

ΒΦΛ Kavala Oil

Λ/Θ Βάσσοβα

Λ/Θ Ερατεινό

Λ/Θ Αγίασμα

 ΚΟΛΠΟΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ

Δίαυλος
 Θάσου

Πλατό 
Θάσου

0 5 χλμ

B

ΕΛ
ΛΑ
∆ΑΑΛΒΑΝΙΑ

FYROM

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΤΟΥΡΚΙΑ

  ΑΙΓΑΙΟ
ΠΕΛΑΓΟΣ

  ΙΟΝΙΟ
ΠΕΛΑΓΟΣ

40° 58' 00 N

40° 48' 00 N

24° 18' 00 E 24° 45' 00 E

Πλαζ Μπάτης 

Εξέδρα Πετρελαίου
 (ΝΟΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑ)

Εξέδρα Πετρελαίου
    (ΠΡΙΝΟΣ ΙΙ)

 
 

Σχήμα 1. Χάρτης Κόλπου Καβάλας και θέσεις κυριότερων μορφολογικών ενοτήτων και θέσεων ανθρωπογενούς δραστηριότητας 

κατά μήκος της παράκτιας ζώνης του. 
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Σχήμα 2. Ροδόγραμμα συχνότητας εμφάνισης ανέμων ανά διεύθυνση στη περιοχή 
Καβάλας. 

 

Η   θέση   του    λιμενικού    συστήματος  Καβάλας  και η ευρύτερη περιοχή 
Ανατολικής Μακεδονίας –Θράκης προσβάλλεται από τους κυματισμούς του νότιου 
τομέα. Η Υδρογραφική Υπηρεσία εκτιμά για το μέσο του κόλπου της Καβάλας, αλλά 
και το μυχό  του κόλπου μέγιστους νότιους κυματισμούς με σημαντικό (Ηs ) ύψος της 
τάξης  των 5,0-6,5 μέτρων για ανέμους εντάσεως 9-11 Beaufort (Σχήματα 3, 4). 
Υπολογιστικές μέθοδοι δείχνουν ότι η περιοχή μπορεί να πληγεί από κύμα ύψους 7,7 
μέτρων με περίοδο επαναφοράς 20 έτη και από κύμα ύψους 8,5 μέτρων με περίοδο 
επαναφοράς 50 έτη. 

 

 

 

Σχήμα 3. Προσδιορισμός ενεργών αναπτυγμάτων νοτίων διευθύνσεων. 
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Σχήμα 4. Κατανομή σημαντικών υψών κύματος υπό την επίδραση νότιων ανέμων. 

 

 

 

4.2.  Διοικητική Οργάνωση  

 

Ο Οργανισμός Λιμένα Καβάλας Α.Ε. (Ο.Λ.Κ. Α.Ε.)  είναι διοικητικά ο διαχειριστής 
του Λιμενικού Συστήματος Καβάλας και έχει στη δικαιοδοσία του τους εξής λιμένες: 

 

α) Τον  Κεντρικό Λιμένα Καβάλας 

Είναι το παλαιό λιμάνι που μέχρι πρότινος ήταν το βασικό σημείο για όλες τις 
θαλάσσιες μεταφορές. Μετά τη μεταφορά της εμπορικής κίνησης τον Οκτώβριο του 
2002, στο λιμάνι της Νέας Καρβάλης «ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β΄» το κεντρικό λιμάνι 
εξυπηρετεί: 

 Τον επιβατικό τομέα  

 Τον τουριστικό τομέα   

 Τον αλιευτικό-επαγγελματικό τομέα  

 Το ναυταθλητικό  τομέα 

 

β)  Το μείζονα λιμένα Ν. Καρβάλης  «ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β΄» που είναι ο νέος 
εμπορευματικός Λιμένας της Καβάλας.  

Κείται ανατολικά και σε απόσταση έξι χιλιομέτρων από το παλαιό λιμάνι της 
Καβάλας,  καλύπτει στην παρούσα φάση έκταση 40 στρεμμάτων και εκτείνεται σε 
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συνολικό μήκος 400 μ. Σύμφωνα με το εγκεκριμένο προγραμματικό σχέδιο στο 
Δυτικό τμήμα του, στην τελευταία φάση της ανάπτυξής του θα διαθέτει    600 μέτρα 
κρηπιδωμάτων βάθους 12 μ. και 310 μ. κρηπιδωμάτων βάθους 9μ. καθώς και 550 μ. 
με βάθος 13 μ. εσωτερικά του προσήνεμου μόλου.  

 Στο νέο λιμάνι η υπάρχουσα υποδομή παρέχει τη δυνατότητα  εξυπηρέτησης  2 
πλοίων μήκους 190 μέτρων με βύθισμα 11,5 μέτρων,  καθώς και πλοίου  Ro-Ro. 
Λειτουργεί ήδη ως καθαρά εμπορευματικός λιμένας και αναπτύχθηκε για να 
απορροφήσει όλη την εμπορική κίνηση του λιμενικού συστήματος Καβάλας.  

Οι τύποι των προϊόντων που μπορούν να διακινηθούν με την υφιστάμενη υποδομή 
είναι γενικό και χύδην φορτίο, καθώς και εμπορευματοκιβώτια. Τονίζεται όμως πως η 
ολοκλήρωση της κατασκευής του νέου λιμένα και της προμήθειας του απαιτούμενου 
μηχανολογικού εξοπλισμού προχωρεί με ταχύτητα   και ότι σύντομα θα διαθέτει όλα 
τα φυσικά και τεχνικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες  για την εξέλιξή του σε 
αξιόλογο εμπορικό λιμένα της Ανατολικής Μεσογείου. 

 

γ)  Το λιμένα της Κεραμωτής   

Βρίσκεται ανατολικά και σε απόσταση 42 χιλιομέτρων από την Καβάλα και είναι ένα 
μικρό γραφικό λιμάνι. Η λειτουργία του βασίζεται στην άνετη οδική του προσπέλαση 
και στην πολύ μικρή του απόσταση τόσο από το αεροδρόμιο «Μέγας Αλέξανδρος» 
της Καβάλας όσο και από τη Θάσο . Η απόσταση Κεραμωτής – Θάσου διανύεται σε 
μόλις 30-35΄από τα λειτουργούντα μέχρι σήμερα οχηματαγωγά πλοία ανοικτού 
τύπου. Για το λόγο αυτό  από το  λιμάνι της Κεραμωτής διακινείται ο μεγαλύτερος 
όγκος επιβατών από και προς το νησί της Θάσου. 

 

δ) Το λιμένα της Νέας Περάμου  

Βρίσκεται στο εσωτερικό του όρμου των Ελευθερών, ένα άριστο φυσικό 
αγκυροβόλιο, δυτικά της Καβάλας και σε απόσταση 17 χιλιομέτρων. Εξυπηρετεί 
κυρίως την αλιεία και μικρή εμπορευματική και επιβατική  κίνηση. 

 

Το παρόν Προγραμματικό Σχέδιο (Master Plan) αφορά στον Κεντρικό (Παλαιό) 
Λιμένα και, ως εκ τούτου , η ανάλυση θα επικεντρωθεί αποκλειστικά σε αυτό.  
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5.  ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

5.1      Ιστορικό  

 Η πόλη άλλαξε ονόματα στο πέρασμα των αιώνων αλλά κράτησε πάντα στενή τη 
σύνδεσή της με τη θάλασσα  μέσα από το λιμάνι της. 

Η Καβάλα και το φυσικό λιμάνι της αποτέλεσαν κέντρο μεταφορικής 
δραστηριότητας από αρχαιοτάτων χρόνων και, συγκεκριμένα, από τα τέλη του 7ου 
αιώνα π.Χ. που ιδρύθηκε από τους Θασίους.  Το λιμάνι κράτησε ανοικτούς τους 
δρόμους επικοινωνίας  της  Νεάπολης  με  όλο τον  ελληνικό    κόσμο  του Αιγαίου 
και της Μ. Ασίας. Επιγραφικά κείμενα αναφέρουν τα έσοδα της πόλης από 
λιμενικούς φόρους, ενώ αρχαίοι συγγραφείς περιγράφουν τις αφίξεις των ισχυρών του 
αρχαίου κόσμου, των Αθηναίων, των Μακεδόνων, των Ρωμαίων, που έφθαναν με τα 
πλοία τους στο λιμάνι ως φίλοι ή ως κατακτητές.  

Από τους θαλάσσιους δρόμους που συνδέουν την πόλη με το Αιγαίο φθάνουν στην 
πόλη όχι μόνο εμπορεύματα αλλά και τα πνευματικά μηνύματα των καιρών που 
περιέχονται στις θρησκείες του ελληνικού κόσμου και της Ανατολής. Στο 49/50 μ.Χ. 
στο λιμάνι της Νεάπολης αποβιβάζεται ο Απόστολος Παύλος κομίζοντας στην 
Ευρώπη το μήνυμα της νέας θρησκείας που θα αλλάξει τον αρχαίο κόσμο. 

Κατά τους βυζαντινούς χρόνους, αλλά και τον 16ο και 17ο αι. το λιμάνι παίζει 
σπουδαίο ρόλο. Στα τέλη του 16ου αιώνα αναφέρεται και η ναυπήγηση πλοίων στο 
λιμάνι της Καβάλας σε μια θέση που πρέπει να ταυτίζεται με το σημερινό καρνάγιο.   

Το  18ο αιώνα οι συνθήκες του εμπορίου στην Οθωμανική αυτοκρατορία αλλάζουν 
με την ενεργό συμμετοχή στο εμπόριο της Ανατολής των Ευρωπαϊκών κρατών. Ο 
αιώνας αυτός είναι  περίοδος ιδιαίτερης ακμής  για την πόλη της Καβάλας και το 
λιμάνι της. Εγκαθίστανται στην Καβάλα  οι πρώτες προξενικές αρχές, αυτές της 
Γαλλίας και της Βενετίας. Το 1838 εμφανίζονται και οι πρώτοι ελληνικοί εμπορικοί 
οίκοι, ενώ προς τα τέλη του αιώνα δραστηριοποιείται το Αγγλικό εμπόριο και 
εγκαθίστανται Αυστριακοί εμπορικοί οίκοι. Η Καβάλα είναι πια τόπος 
αποθήκευσης και διακίνησης αγαθών που φθάνουν όχι μόνο από την ενδοχώρα αλλά 
και από την Αίγυπτο, τη Σμύρνη, τα νησιά του Αιγαίου.  

Στα τέλη του 18ου αιώνα , με το τέλος των Ρωσοτουρκικών πολέμων η εμπορική 
κίνηση στην πόλη και στο λιμάνι πολλαπλασιάζεται και οι εμπορικές σχέσεις με τη 
Δύση μπαίνουν σε νέα φάση. Με την αναγνώριση από το Σουλτάνο του καταγόμενου 
από την Καβάλα Μεχμέτ Αλή ως πασά της Αιγύπτου η Καβάλα εξασφαλίζει 
ιδιαίτερα προνόμια.   

Στα χρόνια του εκσυγχρονισμού της Τουρκίας, 1836-1876,  η αύξηση της γεωργικής 
παραγωγής, κυρίως με την καλλιέργεια του καπνού, το εμπόριο και η καθιέρωση της 
θαλάσσιας συγκοινωνίας συντελούν στην αύξηση του πληθυσμού της Καβάλας. Η 
εμπορική σημασία της πόλης μεγαλώνει και το ελληνικό στοιχείο της πόλης 
πληθαίνει. Με την καθιέρωση των ατμόπλοιων βελτιώνεται το θαλάσσιο δίκτυο 
με το οποίο συνδέεται η πόλη με την Κωνσταντινούπολη, την Οδησσό, την 
Αλεξάνδρεια, τη Σμύρνη, τη Μασσαλία. Καθώς η εμπορική κίνηση στο λιμάνι 
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αυξάνει, η κατασκευή ενός τεχνητού λιμανιού γίνεται όλο και περισσότερο 
επιτακτική ανάγκη. Το 1920 η Καβάλα αποκτά  Λιμενική Επιτροπή με σκοπό την 
κατασκευή του λιμανιού το οποίο και εγκαινιάζεται από τον Ελευθέριο Βενιζέλο το 
1929 και ολοκληρώνεται τη δεκαετία του ’50. Με την κατασκευή των λιμενικών 
έργων δημιουργήθηκε με επιχωματώσεις και η νέα παραλία της Καβάλας.  

Τα τελευταία χρόνια διαπιστώθηκε ότι τα περιθώρια σωστής λειτουργίας του 
επιβατικού τομέα και συγχρόνως ανάπτυξης του εμπορευματικού, λόγω αφενός μεν 
της οικιστικής επέκτασης της πόλης, αφετέρου δε της  εξέλιξης των θαλάσσιων 
μεταφορών, είχαν εξαντληθεί.. Σωστά λοιπόν αποφασίστηκε η μεταφορά της 
εμπορευματικής κίνησης σε άλλη περιοχή και η κατασκευή ενός  σύγχρονου 
εμπορικού λιμένα στη Νέα Καρβάλη.    

Το παλαιό λιμάνι μετατράπηκε  σε καθαρά επιβατικό-τουριστικό  λιμάνι  και 
καλείται τώρα να αναδείξει τη νέα ταυτότητά του βασιζόμενο στη μακρόχρονη 
ιστορία του αλά και στη δυναμική ενεργοποίησή του στο οικονομικό και κοινωνικό 
περιβάλλον της περιοχής.  Η ενέργεια αυτή δεν είναι πρωτότυπη. Έχει ήδη 
εφαρμοστεί με επιτυχία στα μεγάλα λιμάνια της Μεσογείου Πειραιά, Γένοβας, 
Βαρκελώνης κ.α.  

Οι χρήστες μόλις τώρα αρχίζουν να αφομοιώνουν τις νέες αυτές χρήσεις, δεδομένου 
ότι οι αλλαγές αυτές και οι αντίστοιχες αναγκαίες κατασκευές δεν έχουν ακόμη 
ολοκληρωθεί. 

    

5.2 Η   γεωγραφική    θέση    της    Καβάλας    και    του    Λιμανιού   της  

και    η    σημασία    τους  

Η Καβάλα απέχει 680 χιλιόμετρα από την Αθήνα , 165 από τη Θεσσαλονίκη, 180 από 
την Τουρκία   και 80 χιλιόμετρα από τη Βουλγαρία και βρίσκεται στο κέντρο περίπου 
της ακτής που κλείνει από το βορρά το Αιγαίο Πέλαγος. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη 
πόλη της Μακεδονίας και αποτελεί ένα από τα στρατηγικότερα λιμάνια της Βορείου 
Ελλάδος. Ανήκει στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.  

Ο χώρος αυτός αποτελούσε  και αποτελεί γεωγραφικά το σημείο διασταύρωσης δύο 
«δρόμων» με την ευρεία έννοια του όρου, δηλαδή την έννοια της κίνησης, εξέλιξης 
και επικοινωνίας μεταξύ κόσμων και πολιτισμών. Ο οριζόντιος άξονας αυτών των 
«δρόμων» είναι η χερσαία διέλευση που   συνδέει τους κόσμους της Ανατολής και 
της Δύσης. (Εγνατία οδός). Ο κάθετος άξονας (Βορράς-Νότος) συνδέει τη 
θάλασσα, μέσω  της ανατολικότερης των τριών κολπώσεων της βόρειας μεσογειακής 
ακτής, με το χώρο της ΒΑ Ευρώπης, είναι δηλαδή μία διέλευση κατά το ήμισυ 
θαλάσσια και κατά το ήμισυ χερσαία και ως εκ τούτου εντάσσεται στη γενικότερη 

φιλοσοφία της ανάπτυξης των Διευρωπαϊκών  και Πανευρωπαϊκών  δικτύων που 
προωθεί  τη διατροπικότητα  στις μεταφορές.  Πιο συγκεκριμένα η  Κοινοτική και 
Εθνική  πολιτική που αφορά στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών και στη  
δημιουργία θαλασσίων λεωφόρων για την αντιμετώπιση της συμφόρησης του 
χερσαίου Δικτύου, καθώς και στην ενίσχυση της Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων και 
τη στροφή μέρους των διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών προς τις 
θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων ή προς συνδυασμένο τρόπο μεταφοράς, 
δίνει  νέες προοπτικές ανάπτυξης στα λιμάνια της Καβάλας. Προς την κατεύθυνση 
αυτή ευνοϊκές είναι και οι συνθήκες που δημιουργούνται στο ευρύτερο οικονομικό 
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περιβάλλον ύστερα από την ολοκλήρωση των έργων στην Εγνατία οδό και τους 
κάθετους άξονές της.  ( Σχ. 5. ) 

 

 

Σχ. 5. Εγνατία οδός και κάθετοι άξονες 

 

Πράγματι η τόσο νευραλγική αυτή περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
τα τελευταία χρόνια αποκτά συνεχώς αυξανόμενη σημασία στις οικονομικές εξελίξεις 
της χώρας, Συμμετέχει κατά περίπου ένα τέταρτο στο σύνολο του ελληνικού ΑΕΠ, 
ενώ παγιώνεται και ως μία από τις κύριες εξαγωγικές βάσεις της χώρας. Από την 
περιοχή αυτή προέρχεται μεγάλο μέρος των ελληνικών εξαγωγών, όπως και 
σημαντικό τμήμα των επενδυτικών ροών προς τα Βαλκάνια και, δευτερευόντως προς 
την Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων Κρατών (ΚΑΚ- πρώην ΕΣΣΔ) και τις νέες 
παραευξείνιες χώρες. Με το σύνολο των χωρών αυτών οι Περιφέρειες της 
Μακεδονίας και της Θράκης διατηρούν –και θα μπορούσαν, εκμεταλλευόμενες το 
συγκριτικό πλεονέκτημα της γεωπολιτικής θέσης τους, να αναπτύξουν 
περαιτέρω - σχετικά προνομιακές οικονομικές διασυνδέσεις, καθώς τα 
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πλεονεκτήματα της γειτνίασης, ιδιαίτερα με τις χώρες της Βαλκανικής ,  είναι 
προφανή.  

Το νέο περιβάλλον  που δημιουργείται στο χώρο των μεταφορών και της οικονομικής 
ανάπτυξης της περιοχής,  σε συνδυασμό με το σημαντικό βάρος της γεωγραφικής 
θέσης της Καβάλας, ευνοεί τη μετεξέλιξή της σε ισχυρό διαμετακομιστικό κέντρο, 
ώστε η περιοχή και ιδιαίτερα τα λιμάνια της να λειτουργήσουν ως μοχλός περαιτέρω 
ανάπτυξης της τοπικής και περιφερειακής οικονομίας αλλά και των διεθνών 
οικονομικών σχέσεων της Ελλάδος. 

Πέραν τούτων όμως η περιοχή της Καβάλας χαρακτηρίζεται ως παραθεριστική, 
γιατί συνδυάζει το ορεινό τοπίο με  τις εκτεταμένες, πολύ  καθαρές και καλά 
οργανωμένες παραλίες.  

Πόλη μοντέρνα αλλά με μεγάλη ιστορία, σταυροδρόμι πολιτισμών, με πολλά 
μνημεία και έντονο το παραδοσιακό στοιχείο αποτελεί, σε συνδυασμό με τη Θάσο, 
πόλο έλξης τουριστών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η ένταξη της 
Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και οι σχέσεις 
καλης γειτονίας που καλλιεργούνται τα τελευταία χρόνια με την Τουρκία,  αύξησαν 
ήδη θεαματικά τον αριθμό των τουριστών που επισκέπτονται την πόλη και 
αναμένεται ότι στα επόμενα χρόνια η αύξηση αυτή θα είναι ακόμη μεγαλύτερη.   Ο 
ρόλος του Λιμένα της Καβάλας με την επιβατική-τουριστική  κυρίως κίνηση  
αναβαθμίζεται συνεχώς και η συμβολή του  . στη διαμόρφωση των δραστηριοτήτων 
και την  προσέγγιση μιας  αειφόρου ανάπτυξης  της περιοχής γίνεται καθοριστική..  

Ωστόσο είναι γεγονός ότι όλες οι ευνοϊκές συνθήκες και τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα είναι δυνατόν να ακυρωθούν, αν δεν εξασφαλιστούν οι 
προϋποθέσεις εκείνες που θα οδηγήσουν στην παροχή υπηρεσιών και προϊόντων 
υψηλής ποιότητας. Στο νέο περιβάλλον της λιμενικής λειτουργίας  ο 
ολοκληρωμένος σχεδιασμός των δράσεων και ο μακροχρόνιος 
προγραμματισμός,  οι ποιοτικές υποδομές και η σωστή διαχείρισή τους, η 
εισαγωγή νέων τεχνολογιών και η δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος 
αναδεικνύονται σε καθοριστικούς παράγοντες της ανταγωνιστικότητας και είναι 
βέβαιο ότι η υιοθέτησή τους  θα προσελκύσει στο χώρο του λιμανιού πέραν των 
τουριστών και το επενδυτικό ενδιαφέρον –ήδη έχουν εμφανιστεί ενδιαφερόμενοι 
επενδυτές – ώστε κάποια έργα να υλοποιηθούν  με συνεργασία με ιδιώτες μέσω 
Συμπράξεων Ιδιωτικού και Δημόσιου  Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ). Έτσι θα ενισχυθεί η 
επιχειρηματική δραστηριότητα, θα πυροδοτηθεί η τοπική ανάπτυξη και θα επιτευχθεί 
άμεσα ό,τι επιδιώκουμε: 

 Δημιουργία επενδυτικού κλίματος και προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων 

 Επιχειρησιακή ανεξαρτησία της λειτουργίας του Οργανισμού 

 Ανάδειξη και αξιοποίηση τοπικών πόρων 

 Δημιουργία θέσεων εργασίας 

 Προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος και των παράκτιων 
περιοχών 

  Σύνδεση με τον αστικό ιστό και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των 
κατοίκων της πόλης . 
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6.ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

6.1.  Διερεύνηση   συνθηκών   λειτουργίας    του    Λιμένα    Καβάλας 

Το νέο θεσμικό πλαίσιο παρέχει τη δυνατότητα  στον Οργανισμό Λιμένα Καβάλας να 
λειτουργεί σα σύγχρονη, αποδοτική και επικερδής επιχείρηση, που εξυπηρετεί και το 
δημόσιο συμφέρον, αλλά, παράλληλα, ενισχύει και το ρόλο του ως αυτόνομου 
επιχειρηματικού οργανισμού. 

 Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι μετά  την μετατροπή του Κεντρικού (παλαιού) 
Λιμένα σε καθαρά επιβατικό-τουριστικό λιμάνι και την κατασκευή του Ανατολικού 
τμήματος της Εγνατίας οδού και των τεσσάρων κάθετων αξόνων προς Βουλγαρία , 
θεωρείται βέβαιη  η αύξηση του αριθμού των διακινούμενων τουριστών. Το γεγονός 
αυτό καθιστά επιτακτική την ανάγκη ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού με στόχο τη 
διαμόρφωση του χερσαίου χώρου, τη χωροθέτηση δραστηριοτήτων και λειτουργιών  
και τον εκσυγχρονισμό υποδομών και υπηρεσιών, προκειμένου το λιμάνι  να  
αξιοποιήσει τα συγκριτικά πλεονεκτήματά του και να διαδραματίσει    
αποτελεσματικά το ρόλο του  ως κομβικού σημείου   στη διακίνηση τουριστών της 
Βαλκανικής και της ευρύτερης περιοχής.  

Στα πλαίσια αυτά θεωρήθηκε σκόπιμο, να απογραφούν όλες οι εγκαταστάσεις και  
δραστηριότητες του λιμένα  και να διερευνηθούν και αξιολογηθούν οι υφιστάμενες 
συνθήκες λειτουργίας  του.  

Σα λειτουργίες θεωρήθηκαν, οι μετακινήσεις επιβατών, οχημάτων, εργαζομένων, 
πολιτών κ.λ.π., οι κάθε φύσεως υπαίθριες ή στεγασμένες απασχολήσεις, καθώς και 
κάθε  άλλη κύρια ή βοηθητική λειτουργία.  

 Σαν εγκαταστάσεις  αναφέρονται όλες οι κατασκευές που εξυπηρετούν τις 
δραστηριότητες του λιμένα, δηλαδή δρόμοι, χώροι στάθμευσης, κτήρια, περιβάλλων 
χώρος   κ.λ.π.. 

Με τα στοιχεία αυτά αναλύθηκε και στη συνέχεια αξιολογήθηκε:  

 

 η σημερινή λειτουργία του επιβατικού λιμένα  Καβάλας 

 η επαρκής προστασία του λιμανιού από τα υφιστάμενα εξωτερικά λιμενικά 
έργα και ο ασφαλής ελλιμενισμός των σκαφών 

 η ευκολία προσπέλασης στο κύριο οδικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής και 
της Εγνατίας Οδού για ομαλή και χωρίς καθυστερήσεις άφιξη και αναχώρηση 
επιβατών, επιβατικών και φορτηγών οχημάτων και  λεωφορείων στον και από 
τον χερσαίο χώρο του λιμένα 

 η ύπαρξη ή μη σιδηροδρομικού δικτύου στην ευρύτερη περιοχή  

  χρήση των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων με γνώμονα τον 
εμπορικό ή και πολιτισμικό χαρακτήρα τους. 

 η συντήρηση και διατήρηση των υφιστάμενων αρχιτεκτονικών ή ιστορικών 
στοιχείων 

 Η κατάσταση και χρήση του υφιστάμενου καρνάγιου στο ανατολικό τμήμα  
της πόλης 
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 Η κατάσταση και χρήση της ιχθυόσκαλας στο δυτικό τμήμα της λιμενικής 
ζώνης 

 η έκταση και η ποιότητα των υφιστάμενων υποδομών (δίκτυα  
ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης, αποχέτευσης  κλπ. ) 

 τέλος, η γενική εικόνα του λιμανιού,  του θαλάσσιου μετώπου και του 
χερσαίου χώρου,  από πλευράς αισθητικής, περιβάλλοντος και 
προσφερόμενων υποδομών για  αναψυχή ή και άλλες πολιτιστικές και 
εμπορικές δραστηριότητες. 

 

6.2 Λειτουργίες Κεντρικού Λιμένα Καβάλας 

Η Ο.Λ.Κ.  Α.Ε  ως επιχείρηση έχει δύο κύριες λειτουργίες: 

 Τη λιμενική λειτουργία  που αφορά στην ανάπτυξη και προσφορά λιμενικών 
υπηρεσιών και  

 Τη μη  λιμενική λειτουργία  που αφορά στην αξιοποίηση και διαχείριση της 
ακίνητης περιουσίας του Οργανισμού. 

Ο   Κεντρικός  Λιμένας Καβάλας είναι ο παλαιός λιμένας, ο οποίος μέχρι πρόσφατα 
εξυπηρετούσε όλες τις λειτουργίες: επιβατική, τουριστική, εμπορική, αλιευτική, 
επαγγελματική και ναυταθλητική.  

 

(α)       Εμπορευματικός τομέας 

Σήμερα  η  μόνη κίνηση που μπορεί να χαρακτηριστεί  εμπορευματική είναι αυτή που 
σχετίζεται με την εκφόρτωση τσιμέντου στις δεξαμενές των ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ 
ΗΡΑΚΛΗΣ (κρηπίδωμα 20-21) στον όρμο Αγίου Γεωργίου στο δυτικό τμήμα του 
λιμένα . Η διαδικασία αυτή γίνεται μέσω ειδικών αγωγών που έχει εγκαταστήσει η 
εταιρεία έναντι ανταλλάγματος χρήσης  που καταβάλλει στην Ο.Λ.Κ.  Α.Ε  Όλη η 
υπόλοιπη εμπορευματική κίνηση έχει μεταφερθεί στο λιμένα «ΦΙΛΙΠΠΟΣ  Β΄ ».  

 

(β)     Επιβατικός   τομέας 

Στον επιβατικό τομέα, ο παλαιός λιμένας είναι αυτός στον οποίο καταπλέουν και από 
τον οποίο αποπλέουν τα περισσότερα επιβατηγά (Ε/Γ), οχηματαγωγά(Ο/Γ) και 
υδροπτέρυγα (Υ/Γ) πλοία. 

Συγκεκριμένα εξυπηρετούνται οι γραμμές: 

 Καβάλα-Θάσος 

 Καβάλα-Σαμοθράκη 

 Καβάλα-Λήμνος 

 Καβάλα –Μυτιλήνη 

 Καβάλα- Χίος 

 Καβάλα- Σάμος 

Κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις (π.χ. αναμενόμενη αύξηση ζήτησης) μπορεί να 
λειτουργήσουν και άλλες γραμμές προς άλλους προορισμούς το καλοκαίρι που 
αποτελεί περίοδο αιχμής  



  23

(γ)  Τουριστικός τομέας  

 Τα τουριστικά σκάφη που προσεγγίζουν  τον παλαιό λιμένα είναι κρουαζιερόπλοια, 
θαλαμηγοί και σκάφη αναψυχής. 

Η κατάσταση που επικρατεί σε σχέση με τα τουριστικά σκάφη παρουσιάζει τα εξής 
χαρακτηριστικά που, δυστυχώς, αποτελούν αδύνατα σημεία του λιμένα: 

(ι) όσον αφορά στα  κρουαζιερόπλοια, η χερσαία υποδομή που υποδέχεται επιβάτες-
τουρίστες είναι ελλιπέστατη και  

(ii)  όσον αφορά στις θαλαμηγούς και τα σκάφη αναψυχής, δεν υπάρχει, λόγω 
έλλειψης χώρου, ουσιαστικός έλεγχος της κίνησής τους, με αποτέλεσμα να δένουν 
όπου είναι βολικό για τον καθένα. Η βελτίωση και στους δύο τομείς είναι επιτακτική. 

 

 (δ)        Αλιευτικός  τομέας 

Τα επαγγελματικά σκάφη που χρησιμοποιούν τον παλαιό λιμένα Καβάλας είναι 
αλιευτικά που ανήκουν σε επαγγελματίες αλιείς. Τα αλιευτικά σκάφη είναι ιδιωτικά 
καΐκια και βάρκες (επαγγελματικές και ερασιτεχνικές) που δένουν στην προβλήτα, 
προκειμένου οι αλιείς να εκτελέσουν τυπικές εργασίες, όπως καθαρισμός και 
επισκευή δικτύων. Οι περισσότερες από αυτές εκτελούνται εκτός των σκαφών επάνω 
στο κρηπίδωμα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Όλη αυτή η διαδικασία προσδίδει στο 
λιμένα ένα παραδοσιακό χρώμα που οπωσδήποτε είναι ελκυστικό, δεδομένου ότι ο 
λιμένας αποτελεί ουσιαστικά τμήμα της πόλης.  

. 

(ε)      Επαγγελματικός  τομέας  

Ως επαγγελματική  χρήση μπορεί να θεωρηθεί η λειτουργία του καρνάγιου ανατολικά  
(και εκτός) του Κεντρικού Λιμένα. Στο συγκεκριμένο χώρο, υπάρχουν λιθόκτιστα 
κτίσματα (580 μ²) που εκμισθώνονται σε καραβομαραγκούς 

 

 (στ)   Ναυταθλητικός τομέας 

Οι Ναυταθλητικοί όμιλοι έχουν τις εγκαταστάσεις τους στο κρηπίδωμα που 
εκτείνεται στη διεύθυνση από βορρά προς νότο, κάθετα στην οδό Εθνικής 
Αντίστασης. Τα ναυταθλητικά σκάφη που τα διακινεί ο ναυταθλητικός όμιλος 
Καβάλας ( ΝΟΚ )  ελλιμενίζονται στην ανατολική ακτή του βορειοανατολικού  
κρηπιδώματος. Είναι σαφές ότι τα σκάφη αυτά μπορούν να μετακινηθούν μόνον 
εφόσον μετακινηθεί και ο ΝΟΚ από τη σημερινή του θέση . 

 

6.3   Αρχές/ Υπηρεσίες 

Στον παλαιό λιμένα έχουν βάση όλες οι αρχές και οι υπηρεσίες που διαχειρίζονται 
σκάφη απαραίτητα για την ασφαλή λειτουργία όλου του λιμενικού συστήματος 
Καβάλας. Συγκεκριμένα λειτουργούν και διαχειρίζονται σκάφη η Πυροσβεστική 
Υπηρεσία Λιμένα και το Λιμενικό Σώμα. Υπάρχουν επίσης ρυμουλκά σκάφη, τα 
οποία ανήκουν σε ιδιώτες.      
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7. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

 

7.1. Γενικά   

 Ο Λιμένας της Καβάλας βρίσκεται στην ακτή της ομώνυμης πόλης (γεωγραφικό 
πλάτος 40ο 55΄ Ν περίπου και ανατολικό γεωγραφικό μήκος  24ο 24΄ Ε ).   
Σχεδιάστηκε τη δεκαετία 1920-1930. Η μελέτη αναθεωρήθηκε τη δεκαετία 1930-
1940, οπότε κατασκευάστηκαν τα κυριότερα έργα ,ώστε να αποκτήσει τη σημερινή 
του μορφή. Αργότερα, κατά περιόδους, συμπληρώθηκε με τη σημερινή του μορφή.  

Τα εξωτερικά έργα του λιμανιού αποτελούνται από σύστημα προσήνεμου και 
υπήνεμου μώλου. Ο προσήνεμος διατάσσεται κατά τη διεύθυνση Α-Δ ώστε να 
προστατεύει τη λιμενολεκάνη από τους ισχυρότατους για τον όρμο Καβάλας 
κυματισμούς του νότιου τομέα. Ο υπήνεμος μώλος έχει διεύθυνση κάθετη προς τον 
προσήνεμο και η νοητή προέκτασή του τέμνει τον τελευταίο σε απόσταση από το 
ακρομόλιο της τάξης των 50 μ. και σχηματίζει πλάτος στομίου περίπου 230 μ 

 Η λιμενολεκάνη  του διαθέτει ικανοποιητικό κύκλο ελιγμών συνολικής διαμέτρου 
400 μ. και  η επιφάνειά της είναι 210.000 μ.  

Ο λιμένας της Καβάλας διαθέτει σήμερα:   

 συνολική κρηπίδωση  1956μ. συμπεριλαμβανομένων των κρηπιδωμάτων των 
μώλων. 

 κτήρια διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 

 αποθήκες, στέγαστρα και λοιπές εγκαταστάσεις. 

Η χερσαία  ζώνη Λιμένα είναι συνολικής έκτασης 190.000 μ² με εκμισθούμενα 
ακίνητα ιδιοκτησίας  Ο.Λ.Κ.   Α.Ε  και εκτείνεται σε συνολικό μήκος 3.000 μ.  

Διακρίνεται στις εξής περιοχές:  Κεντρικό Λιμάνι, Ιχθυόσκαλα, Καρνάγιο. 

 

7.2.     Γενική Διάταξη Λιμενικών Έργων 

 ( Σχέδιο 1. σελ. 25) 

7.2.1 Εξωτερικά Λιμενικά Έργα  

 Τμήμα 01-02-03-04 : Ο  προσήνεμος (νότιος) μώλος του λιμένα , συνολικού μήκους 
400 μέτρων με ωφέλιμο βάθος από 8-10 μέτρα. Διαθέτει δέστρες και 
προσκρουστήρες από ελαστικά  και FENDERS. Είναι το τμήμα του λιμένα με το  

μεγαλύτερο δυνατό βύθισμα.  Έχει διαπλατυνθεί τμήμα του από την αρχή του μώλου 
σε μήκος 163 μέτρων και πλάτος  23 μέτρων, οπότε δημιουργήθηκε επιφάνεια 
163x30 m ³  που στην απόληξή της καταλήγει σε ράμπα..  

Τμήμα 12-13  & 14-15   : Αντίστοιχος  υπήνεμος μώλος, συνολικού μήκους 
116+110=226  μέτρων όπου στεγάζονται εγκαταστάσεις του Ν.Ο.Κ, του Ο.Θ.Α.Κ. 
(Ναυταθλητικά Σωματεία ) και των ναυτοπροσκόπων  και λειτουργεί υπαίθριο 
Parking. Είναι κατασκευασμένος από τεχνητούς ογκόλιθους επί λιθορριπών . 



  25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  26

 

( Σχέδιο 2. σελ. 27 ) 

Τμήμα 19-21:  Προσήνεμος  μώλος ιχθυόσκαλας μήκους 260 μέτρων. Είναι 
κατασκευασμένος από φυσικούς ογκολίθους με πρανή. Διαθέτει προβόλους από 
σκυρόδεμα για την πρόσδεση πλοίου. 

 

7.2.1 Εσωτερικές  Λιμενικές εγκαταστάσεις 

 

( Σχέδιο 1. σελ. 25 ) 

 

Τμήμα 02-03: Ράμπα κρηπιδώματος συνολικού μήκους 23 μέτρων όπου το βύθισμα 
είναι στα 10 μέτρα. Η ράμπα μπορεί να εξυπηρετήσει πλοία τύπου Ro-Ro.Διαθέτει 
δέστρες.   

 

Τμήμα 03-04: Κρηπίδωμα στη ρίζα του προσήνεμου μώλου συνολικού μήκους 163 
μέτρων με μέγιστο ωφέλιμο βάθος 10 μέτρα. Διαθέτει δέστρες και προσκρουστήρες 
από ελαστικά και  FENDERS . Χρησιμοποιείται από κρουαζιερόπλοια. 

 

Τμήμα 04-05: Κρηπίδωμα συνολικού μήκους 353 μέτρων με μέγιστο ωφέλιμο βάθος 
από 8,5 έως 10 μέτρα. Διαθέτει δέστρες και προσκρουστήρες από ελαστικά. 
Χρησιμοποιείται από κρουαζιερόπλοια,  Ε/Γ –Ο/Γ της ακτοπλοΐας καθώς και από τα 
πορθμεία της γραμμής Καβάλας – Θάσου. 

 

Τμήμα 05-06:  Κρηπίδωμα συνολικού μήκους 79 μέτρων με μέγιστο ωφέλιμο βάθος 
από 4 έως 5 μέτρα. Διαθέτει δέστρες και προσκρουστήρες από ελαστικά. 
Χρησιμοποιείται από πυροσβεστικά και πλοία του Λιμενικού Σώματος. 

 

Τμήμα 06-10:  Κρηπίδωμα συνολικού μήκους 355 μέτρων με μέγιστο ωφέλιμο βάθος 
από 3,4 έως 5 μέτρα. Διαθέτει δέστρες και προσκρουστήρες από ελαστικά. 
Χρησιμοποιείται  κυρίως από αλιευτικά. 

 

Τμήμα 10-11:  Κρηπίδωμα   συνολικού μήκους 123 μέτρων με μέγιστο ωφέλιμο 
βάθος από 3,4 έως 4,5 μέτρα. Διαθέτει δέστρες και προσκρουστήρες από ελαστικά. 

Το κρηπίδωμα διαθέτει ράμπα. Χρησιμοποιείται  κυρίως από αλιευτικά και 
Υδροπτέρυγα  

  

Τμήμα 11-12:  Κρηπίδωμα συνολικού μήκους 260 μέτρων με μέγιστο ωφέλιμο βάθος 
από 7,3 έως 8,3 μέτρα. Το κρηπίδωμα διαθέτει ράμπα. Διαθέτει δέστρες και 
προσκρουστήρες από ελαστικά. Χρησιμοποιείται  κυρίως από  σκάφη αναψυχής και 
θαλαμηγούς. 
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Τμήμα 12-14: Κρηπίδωμα στη ρίζα του υπήνεμου μώλου συνολικού μήκους 142 
μέτρων με μέγιστο ωφέλιμο βάθος από 5 έως7,5 μέτρα. Διαθέτει δέστρες και 
προσκρουστήρες από ελαστικά. Χρησιμοποιείται από σκάφη Ναυταθλητισμού και 
αναψυχής. 

 

 Τμήμα 14-15:  Κρηπίδωμα  (εσωτερική πλευρά υπήνεμου μώλου ) μήκους 110 
μέτρων . Χρησιμοποιείται από μικρά σκάφη αναψυχής. 

  

Τμήμα 16-17:   Παραλιακό μέτωπο συνολικού μήκους 430 μέτρων. Το πρανές 
προστατεύεται από φυσικούς και τεχνητούς ογκολίθους 

 

Τμήμα18-19: Κρηπίδωμα ιχθυόσκαλας συνολικού μήκους 211 μέτρων με μέγιστο 
ωφέλιμο βάθος 7 μέτρα. Διαθέτει δέστρες και προσκρουστήρες από ελαστικά.  

( Σχέδιο 2. σελ. 27 ). 
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7.3          Κτιριακές εγκαταστάσεις 

 

α.    ( Σχέδιο 3. σελ. 30 ) 

 

3. 1 Κτίριο επί της οδού Αβέρωφ       

Βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αβέρωφ και Εθνικής Αντίστασης, εκτός χερσαίας 
ζώνης Λιμένα, σε οικόπεδο 574,32 μ² και έχει συνολική επιφάνεια 3028 μ². Ο 
δεύτερος όροφος παραχωρήθηκε στο Λιμεναρχείο Καβάλας και στον πρώτο  όροφο 
στεγάζονται τα γραφεία της  Ο.Λ.Κ. Α.Ε. . Το ισόγειο λειτουργεί  ως κατάστημα και 
οι υπόλοιποι όροφοι μισθώνονται σε δημόσιες υπηρεσίες και ιδιώτες.  

  

 3. 2 Κτίριο επί της οδού Ερυθρού Σταυρού       

Αποτελεί διώροφο κτίριο συνολικής επιφάνειας 416,75 μ². Βρίσκεται εντός της 
Χερσαίας Ζώνης Λιμένα και περιβάλλεται από οικοδομική γραμμή. Είναι διατηρητέο  
κτήριο και αποτελεί ιδιοκτησία της  Ο.Λ.Κ. Α.Ε. Στο ισόγειο και στον πρώτο  όροφο  
βρίσκονται καταστήματα μισθωμένα σε ιδιώτες. 

 

3.4  Λιμενικό φυλάκιο Ι       

Αποτελεί ισόγειο κτίσμα  συνολικής επιφάνειας 7 μ².  Βρίσκεται στη συμβολή των 
οδών Εθνικής Αντίστασης και Αβέρωφ επί του παραλιακού πεζοδρομίου. 

 

3.5 Λιμενικό φυλάκιο ΙΙ       

Αποτελεί ισόγειο κτίσμα  συνολικής επιφάνειας 46 μ².  Βρίσκεται στην  είσοδο του 
Λιμένα απέναντι από τη Γεφυροπλάστιγγα.  Χρησιμοποιείται από το Λιμεναρχείο. 

 

3.8.   Οικίσκος   Γεφυροπλάστιγγας   

Αποτελεί ισόγειο κτίσμα  συνολικής επιφάνειας 23 μ² και βρίσκεται στην είσοδο του 
Λιμένα  Η Γεφυροπλάστιγγα  εκμισθώνεται σε ιδιώτη. 

 

3.19.  Προκατασκευασμένοι οικίσκοι  Περιλαμβάνουν 2 προκατασκευασμένα W.C 
και 3 εκδοτήρια εισιτηρίων. Βρίσκονται στο χώρο  προσέγγισης των   Υ /Γ  και 
εξυπηρετούν ανάγκες των επιβατών. 

 

3.20.  Ανοικτό ξύλινο υπόστεγο  Βρίσκεται στην είσοδο του Λιμανιού και 
εξυπηρετεί ανάγκες  επιβατών.  
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3.21.   Δύο μεταλλικά Υπόστεγα Βρίσκονται στο χώρο  προσέγγισης των   Υ /Γ  και 
εξυπηρετούν ανάγκες των επιβατών. 

 

3.22.  Γεφυροπλάστιγγα   

Είναι εγκατεστημένη στην είσοδο του Λιμανιού,  έχει μήκος 18 μ. και  είναι 
ηλεκτρονική. Προβλέπεται η μεταφορά της νότια του Τελωνείου ώστε η ζύγιση των 
αυτοκινήτων να γίνεται  πριν τη φόρτωσή τους στα πλοία. 

 

3. 6. Οικίσκος επί του παραλιακού πεζοδρομίου της οδού Ερυθρού Σταυρού.  

Το κτίσμα έχει κατεδαφιστεί. 

 

β.   (Σχέδιο 4.  σελ. 32 ) 

 

4.15.   Κτίριο  Ν.Ο.Κ.  (Ναυτικός Όμιλος Καβάλας)  Αποτελεί διώροφο κτίριο 
συνολικού εμβαδού 440 μ² και βρίσκεται στον Υπήνεμο μώλο του Λιμανιού της 
Καβάλας. Η χρήση έχει παραχωρηθεί στο  Ναυτικό Όμιλο Καβάλας που το μισθώνει  
σε ιδιώτη.  Σήμερα  λειτουργεί ως κέντρο διασκέδασης 

 

4.16  Κτίριο Ο.Θ.Α.Κ. (Όμιλος Θαλάσσιων Αθλημάτων Καβάλας)  

Αποτελεί ισόγειο κτίσμα εμβαδού 120 μ² και βρίσκεται στον Υπήνεμο μώλο του 
Λιμανιού της Καβάλας, σε χώρο που παραχωρήθηκε  από το Λιμενικό Ταμείο 
Καβάλας. Χρησιμοποιείται από το Όμιλο Θαλάσσιων Αθλημάτων Καβάλας ως 
ουζερί. 

 

4.17. Κτίριο Ναυτοπροσκόπων    

Αποτελεί ισόγειο κτίσμα εμβαδού 72 μ² και βρίσκεται στον Υπήνεμο μώλο του 
Λιμανιού της Καβάλας, σε χώρο που παραχωρήθηκε  από το Λιμενικό Ταμείο 
Καβάλας. Χρησιμοποιείται από τους Ναυτοπροσκόπους 

 

4.18. Αναψυκτήριο   

Ισόγειο κτίσμα εμβαδού 120 μ² .  Βρίσκεται στο Δυτικό άκρο της χερσαίας Ζώνης 
Λιμένα, στο πάρκο Φαλήρου του οποίου η  χρήση έχει προσωρινά παραχωρηθεί στο 
Δήμο Καβάλας.  
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γ.  ( Σχέδιο 5.  σελ.  34 ) 

5.3 Εστιατόριο     

Αποτελεί ισόγειο κτίσμα  συνολικής επιφάνειας 126,4 μ² και βρίσκεται αριστερά της 
εισόδου του Λιμένα, πίσω από τη Γεφυροπλάστιγγα. Λειτουργεί ως εστιατόριο 
καλύπτοντας  στοιχειωδώς και  ανάγκες των επιβατών. 

 

5. 7 .    Οικίσκος   στην εσωτερική  πύλη  του  Λιμανιού   

Αποτελεί ισόγειο κτίσμα συνολικής επιφάνειας 12 μ² .  Παλιότερα το χρησιμοποιούσε 
το Τελωνείο. Σήμερα  η πύλη του Τελωνείου έχει μετατοπιστεί. 

 

5. 9 .     Παλαιό Απεντομωτήριο   

Αποτελεί ισόγειο κτίσμα  συνολικής επιφάνειας 360 μ² που δεν λειτουργεί πλέον ως 
απεντομωτήριο.είχε παραχωρηθεί από το Λιμενικό Ταμείο στο Υπουργείο Γεωργίας. 
Το κτίριο επανήλθε στη χρήση του Ο.Λ.Κ.  Α.Ε , και μελετάται η αξιοποίησή του 

 

5. 10 .  Υπόστεγο ανοιχτό  Βρίσκεται παράπλευρα του κτιρίου του Τελωνείου και 
καλύπτει επιφάνεια 960 μ². Είναι κατασκευασμένο από οπλισμένο σκυρόδεμα  

 

5.11.  Αποθήκη- Συνεργείο   

Αποτελεί ισόγειο κτίσμα εμβαδού 245 μ² .Βρίσκεται στον κυρίως Λιμενικό χώρο, στο 
νοτιοανατολικό τμήμα του και χρησιμοποιείται από την Ο.Λ.Κ.  Α.Ε. 

 

5.13 Κτίριο Τελωνείου.   

 Αποτελεί διώροφο κτίριο γραφείων συνολικού εμβαδού 1200μ³  και αποθήκη 
εμβαδού 1800 μ². Ανεγέρθη από το Υπουργείο Οικονομικών και χρησιμοποιείται από 
το Τελωνείο Καβάλας, τη Σ.Δ.Ο.Ε και  το Χημείο . 

 

5.14      Κτίριο Λιμενεργατών  (Κ.Α.Φ.)   

Αποτελεί διώροφο κτίριο συνολικού εμβαδού 570 μ² και χρησιμοποιείται από τα 
Σωματεία Λιμενεργατών. Κτίστηκε σε χώρο που παραχωρήθηκε από το Λιμενικό 
Ταμείο Καβάλας. 

 

ε.  (Σχέδιο 6.  σελ. 35 ) 

 

7.3.22   Παλαιά  Αποθήκη  (Σχ. 6. 12 )  

 Αποτελεί ισόγειο κτίσμα έξι αποθηκών συνολικού εμβαδού 2124 μ² .Βρίσκεται στη 
νότια πλευρά του κυρίως λιμενικού χώρου. Το κτίσμα, προκειμένου να αξιοποιηθεί 
χρειάζεται συνολικά επισκευή – ενίσχυση. 
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Σχέδια  σελ. 37 – 38.     Ιχθυόσκαλα   

 

Η ιχθυόσκαλα βρίσκεται στο δυτικό άκρο της λιμενικής ζώνης. Τα βάθη ποικίλλουν 
από 3 έως 6 μέτρα. Εκεί εξυπηρετείται η αλιευτική κίνηση. Στην εσωτερική πλευρά 
του έργου προστασίας υπάρχουν πρόβολο για την πλεύριση των πλοίων.  Κατά μήκος 
του προσήνεμου μώλου υπάρχει εγκατάσταση σωληνώσεων αναρρόφησης από την 
ΑΓΕΤ για το σιλό του κέντρου διανομής της, που βρίσκεται έξω από το χώρο της 
ιχθυόσκαλας. Οι ποσότητες τσιμέντου που εκφορτώνεται κάθε χρόνο είναι περίπου 
240.000 τόνοι. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στη Χερσαία  Ζώνη της 
Ιχθυόσκαλας. παραχωρήθηκαν από το Λιμενικό Ταμείο Καβάλας στην Ιχθυόσκαλα 
Καβάλας. Έχουν συνολικό εμβαδόν 3000 μ². Ο χώρος που παραχωρήθηκε είναι 
περιφραγμένος και επιστρωμένος με ασφαλτικά, σκυρόδεμα και φυσικούς 
κυβόλιθους. Διαθέτει  δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης. 
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Στ. (Σχέδιο 7.  σελ.  40) 

  

 

Καρνάγιο  

Βρίσκεται  ανατολικά  (και εκτός) του Κεντρικού Λιμένα. Ο χώρος δεν είναι 
περιφραγμένος,  η δε επιφάνεια  είναι επιστρωμένη με αμμοχάλικα. Διαθέτει δίκτυο 
ύδρευσης και αποχέτευσης Στο συγκεκριμένο χώρο  υπάρχουν:  

7.1.  Αναψυκτήριο 

Αποτελεί ισόγειο λιθόκτιστο κτίσμα 25 μ². Μισθώνεται σε ιδιώτη ως καφενείο- 
ουζερί. 

7.2.  Λιθόκτιστα κτίσματα  

Πρόκειται για παλαιά λιθόκτιστα κτίσματα που έχουν συνολικό εμβαδόν 580 μ². 
Μισθώνονται σε καραβομαραγκούς . 

 

 

7.4  Άλλες υποδομές 

 

1. Επιστρώσεις 

Ο χώρος του Ο.Λ.Κ. στο σύνολο της  έκτασής του είναι επιστρωμένος με ασφαλτικά, 
σκυρόδεμα ή φυσικούς κυβόλιθους . 

 

2. Περιφράξεις 

Ο χώρος του Ο.Λ.Κ.  Α. Ε   που χρησιμοποιείται για καθαρά λιμενικές λειτουργίες  
είναι σαφώς οροθετημένος  με μόνιμη περίφραξη. 

 

3. Δίκτυο Ύδρευσης  

Ο Ο.Λ.Κ. διαθέτει  εντός της χερσαίας ζώνης δίκτυο ύδρευσης, το οποίο 
διακλαδίζεται σε όλα τα κρηπιδώματα και στους εσωτερικούς χώρους.To δίκτυο είναι 
παλιό και ελλιπές 

 

4.  Δίκτυο Αποχέτευσης   

Υφίσταται δίκτυο αποχέτευσης, το οποίο εξυπηρετεί   όλους τους χώρους της ζώνης 
και είναι συνδεδεμένο με  το δίκτυο της πόλης. Υπάρχουν ωστόσο κτήρια στο 
ανατολικό τμήμα του λιμένα που δεν είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο αποχέτευσης. 
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7.4.5.  Δίκτυο Ηλεκτροφωτισμού    

Υπάρχει δίκτυο ηλεκτροφωτισμού σε όλους τους χώρους του λιμένα. Το δίκτυο είναι 
παλιό και ελλιπές. 

 

7.4.6.  Δίκτυο ομβρίων 

Υπάρχει δίκτυο ομβρίων σε όλους τους χώρους του λιμένα. 

 

 

7.5          Οδική  Σύνδεση Λιμένα Καβάλας 

 

7.5.1        Γενικά 

 

Το βασικό οδικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής αποτελείται από τις εξής οδούς : 

 Οδός Αβέρωφ 

 Οδός Εθνικής Αντίστασης 

 Οδός Ερυθρού Σταυρού 

 Οδός Κουντουριώτου 

 Οδός  Δαγκλή 

 Οδός Φιλικής Εταιρείας 

 Οδός Μητροπόλεως 

 Οδός Μητροπολίτου Χρυσοστόμου  

 

Σημαντικές οδοί της περιοχής είναι ακόμη: 

 

 Οδός Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού 

 Οδός Δοϊράνης 

 Οδός Φιλελλήνων 

 Οδός Ελληνικής Δημοκρατίας 

 Οδός Γαλλικής Δημοκρατίας 

  Οδός Ρούζβελτ 

 Οδός Χρυσοστόμου Σμύρνης 
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7.5.2   Περιγραφή υφιστάμενης κυκλοφοριακής σύνδεσης 

 

Η κυκλοφοριακή  σύνδεση  του λιμανιού με την πόλη γίνεται κύρια διά της οδού   
Κουντουριώτου,  η οποία  συνδέει την πόλη της Καβάλας με τον ανατολικό κόμβο 
της Εγνατίας οδού, και  διά  της οδού  Ερυθρού Σταυρού, η οποία τη συνδέει με το 
δυτικό κόμβο της Εγνατίας οδού. 

Οι κυκλοφοριακές προσβάσεις από και προς το Λιμένα  είναι αυστηρά περιορισμένες 
λόγω της διαμόρφωσης του φυσικού εδάφους αλλά και της ανεπάρκειας των οδών 
σύνδεσης με την ευρύτερη περιοχή, καθώς τόσο η αστική όσο και η από/προς το 
λιμάνι κίνηση διέρχεται υποχρεωτικά από τις ίδιες οδούς. Αποτέλεσμα αυτού είναι οι 
κυκλοφοριακοί φόρτοι των δύο αυτών διαφορετικών κινήσεων να αθροίζονται στις 
ώρες αιχμής και να  εμφανίζεται σημαντική μείωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των 
οδών. 

 

 

7. 6.  Δυναμικότητα υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων Λιμένα Καβάλας 

 

Η δυναμικότητα της λιμενικής υποδομής , ως προς τον αριθμό και τον τύπο των 
σκαφών που δύναται να ελλιμενιστούν στο λιμένα Καβάλας, μη λαμβανομένων 
υπόψη των παραμέτρων των καιρικών συνθηκών και της σειράς κατάληψης θέσεων 
έχει ως ακολούθως: 

 2 Πορθμεία ανοικτού τύπου (F/B) 

 1 Επιβατηγό  οχηματαγωγό κλειστού τύπου ακτοπλοΐας 

 2 Υδροπτέρυγα 

 Τα επιβατηγά και οχηματαγωγά πλοία χρησιμοποιούν κατά κανόνα τις 
προβλήτες 4-5,  ενώ τα υδροπτέρυγα δένουν στην προβλήτα 10-11. 
Αυτές είναι οι τυπικές θέσεις χωρίς να αποκλείονται αλλαγές όταν 
υπάρχει αυξημένη κίνηση. 

 4 ρυμουλκά και 3 σκάφη Λιμενικών Αρχών. Στον Κεντρικό Λιμένα 
έχουν βάση όλες οι αρχές και οι υπηρεσίες που διαχειρίζονται σκάφη 
απαραίτητα για την ασφαλή λειτουργλια όλου του λιμενικού 
συστήματος Καβάλας. Συγκεκριμένα λειτουργούν και διαχειρίζονται 
σκάφη η Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιμένα, το Λιμενικό Σώμα  και η 
πλοηγική Υπηρεσία. Δένουν στην  προβλήτα 5-6. Τα ρυμουλκά δένουν 
στην  προβλήτα  4-5. 

 Σκάφη Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Προβλήτα 5-6. 

 20 αλιευτικά μέσης αλιείας   που  ανήκουν σε επαγγελματίες αλιείς και 
καταλαμβάνουν τα  κρηπιδώματα   6-7-8 και 9-10. 

 1  Κρουαζιερόπλοιο. Τα κρουαζιερόπλοια είναι κατά κανόνα τα 
μεγαλύτερα τουριστικά σκάφη και δένουν στη  νότια προβλήτα του 
λιμένα, ( κρηπίδωμα 4-5) αλλά και στο κρηπίδωμα 3-4. 
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 100 σκάφη αναψυχής.  Οι θαλαμηγοί και τα μικρότερα σκάφη αναψυχής 
δένουν στις προβλήτες 11-12-13-14-15   στη  βόρεια και  δυτική πλευρά 
του  Κεντρικού  Λιμένα. 

 1 Εμπορικό πλοίο 7000 Κ.Ο.Χ. (στο μώλο της ιχθυόσκαλας). Η 
συγκεκριμένη κίνηση είναι και η μόνη που μπορεί να χαρακτηριστεί  ως 
εμπορευματική καθώς σχετίζεται με την εκφόρτωση τσιμέντου στα σιλό 
των ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ  με σωληνώσεις που είναι 
εγκατεστημένοι στον προσήνεμο μόλο της Ιχθυόσκαλας 

 

7.7   Σύνθεση Επιβατικής Κίνησης  

 

Η επιβατική κίνηση του Λιμένα Καβάλας  αφορά στη συντριπτική πλειοψηφία 
κινήσεις εσωτερικού και, στη συγκεκριμένη περίπτωση, επιβατικές γραμμές τοπικού 
ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα εξυπηρετούνται οι γραμμές: 

 

 Καβάλα-Θάσος 

 Καβάλα-Σαμοθράκη 

 Καβάλα-Λήμνος 

 Καβάλα –Μυτιλήνη 

 Καβάλα- Χίος 

 Καβάλα- Σάμος 

 

Οι παραπάνω μπορεί να θεωρηθούν οι «σταθερές» γραμμές . Κάτω από ορισμένες 
προϋποθέσεις (π.χ. αναμενόμενη αύξηση ζήτησης) μπορεί να λειτουργήσουν και 
άλλες γραμμές προς άλλους προορισμούς το καλοκαίρι που αποτελεί περίοδο αιχμής, 
όπως  γραμμές για Άγιο Ευστράτιο, Ραφήνα κ. α.. Η λειτουργία αυτών των γραμμών 
εξετάζεται και λειτουργεί ανάλογα με συμφωνίες που επιτυγχάνονται με ναυτικούς 
πράκτορες. 

 

Οι ακτοπλοϊκές γραμμές εξυπηρετούνται με: 

 

1. πλοία επιβατηγά/Οχματαγωγά  (Ε/Γ-Ο/Γ )  κλειστού τύπου 

2. Πλοία επιβατηγά/ οχηματαγωγά  (Ε/Γ-Ο/Γ ) ανοικτού  τύπου (ferry   boats) 

3.  Υδροπτέρυγα   (flying dolphins)  ( Υ/Γ ) 

Γενικά, σε επίπεδο λιμενικού συστήματος,  η ετήσια επιβατική κίνηση  παρουσιάζει 
αύξηση σε όλες τις γραμμές , δηλαδή και στις μικρές ( προς Θάσο ) αλλά και στις 
μεγαλύτερες  ( προς Λήμνο και Μυτιλήνη ). Η αύξηση της επιβατικής κίνησης 
παρατηρείται σε όλες τις κατηγορίες  εκτός από τα φορτηγά που παραμένουν 
σταθερά και τα λεωφορεία που μειώνονται, με παράλληλη όμως αύξηση του αριθμού 
των Ι.Χ. 
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Ωστόσο η ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το 
άνοιγμα των συνόρων αναμένεται να αυξήσουν την επιβατική κίνηση ,ιδιαίτερα προς 
τη Θάσο.  

Το συμπέρασμα είναι ότι ένας μεγάλος αριθμός διακινούμενων επιλέγει τα λιμάνια 
της Καβάλας σα σημείο εκκίνησης ή ενδιάμεσο σταθμό για το ταξίδι τους, γεγονός 
που καθιστά επιτακτική την ανάγκη άμεσης βελτίωσης υποδομών και παρεχόμενων 
υπηρεσιών. 

 

 

 

8.  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

Οι υφιστάμενες λιμενικές και χερσαίες εγκαταστάσεις του Λιμένα Καβάλας έχουν να 
επιδείξουν αρκετά θετικά στοιχεία, παρουσιάζουν όμως και σειρά ελλείψεων που 
επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργικότητα και αποδοτικότητα των δραστηριοτήτων 
του Λιμένα.  Με βάση  τα προαναφερόμενα η σημερινή μορφή και η επικρατούσα 
κατάσταση στο λιμάνι συνοψίζεται στα ακόλουθα: 

            

 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ   

  

 Τα μεγάλα βάθη και το επαρκές στόμιο εισόδου καθιστούν εύκολη την είσοδο 
των πλοίων στο λιμάνι. 

 Η δυνατότητα πρυμνοδέτησης, πλαγιοδέτησης και πρυμνοδέτησης τύπου Γ  
κάθε τύπου επιβατικού πλοίου, κρουαζιερόπλοιων, οχηματαγωγών ανοικτού 
και κλειστού τύπου, καταμαράν,  υδροπτέρυγων κ.λ.π. 

 Η  Λειτουργία Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λιμένα και η ικανοποιητική 
εφαρμογή μέτρων ασφαλείας. 

 Η έκταση των κρηπιδωμάτων κρίνεται ικανοποιητική για την εξυπηρέτηση 
λιμενικών λειτουργιών. 

 Η οδική προσπέλαση του λιμένα από την Εγνατία οδό  είναι σχετικά εύκολη  

 Ο διαχωρισμός επιβατικής και εμπορευματικής κίνησης αποτελεί συγκριτικό 
πλεονέκτημα  γιατί  ενισχύει την εξειδίκευση  του λιμένα. 

 Συγκριτικό πλεονέκτημα, όσον αφορά κυρίως την τουριστική αξιοποίηση  της 
χερσαίας ζώνης, αποτελεί και η μακραίωνη ιστορία του λιμένα , καθώς και η 
ύπαρξη  τμήματος του ενετικού τείχους της πόλης στο ανατολικό άκρο  της 
λιμενικής  ζώνης. 

 Ευνοϊκή η θέση του λιμένα,  η οποία επιτρέπει άμεση πρόσβαση των 
διακινούμενων επιβατών στο κέντρο της πόλης. 

 

 

 



  45

 

 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 

 

 Το λιμάνι δεν προστατεύεται επαρκώς από τους ισχυρούς νότιους ανέμους 
που πνέουν στην περιοχή. Το μήκος του προσήνεμου μόλου δεν επαρκεί και η 
εξωτερική προστασία του πρέπει να βελτιωθεί σημαντικά ώστε να υπάρξουν 
συνθήκες ασφαλούς ελλιμενισμού.  

 Το ανατολικό άκρο της λιμενικής ζώνης, το πιο σημαντικό σε μέγεθος τμήμα 
του χερσαίου χώρου, μεταξύ του ενετικού τείχους και της θάλασσας, είναι 
ελεύθερο και διαθέσιμο σχεδόν σε κάθε χρήση λιμενική ή μη. 

 Οι  χρήσεις του χερσαίου χώρου στο ανατολικό άκρο συγκρουόμενες με την 
κίνηση επιβατών και οχημάτων, σε συνδυασμό με την απουσία κατάλληλων 
υπηρεσιών και εγκαταστάσεων, υποβαθμίζουν το επίπεδο εξυπηρέτησης του 
κοινού σε βαθμό απαράδεκτα χαμηλό για ένα σύγχρονο επιβατικό-τουριστικό 
λιμάνι. Είναι απαραίτητο να εξασφαλιστούν χώροι αναμονής κα ελέγχου για 
όλα τα οχήματα που πρόκειται να επιβιβαστούν.  Οι χώροι στάθμευσης θα 
πρέπει να χωροθετηθούν  πλησίον των σημείων εισόδου στα πλοία, να 
προβλέπεται σήμανση και διαγράμμιση αυτών και να περιλαμβάνουν 
εσωτερικές οδούς προσπέλασης και διαφυγής.  

  Ο παραλιμένιος άξονας, οι οδοί δηλαδή Ερυθρού Σταυρού και Αβέρωφ, 
μολονότι σημαντικής κυκλοφοριακής ικανότητας, παρουσιάζουν συχνά κατά 
τις εποχιακές περιόδους αιχμής (Πάσχα, καλοκαίρι κλπ.)κυκλοφοριακό 
κορεσμό, τον οποίο επιτείνει η ελεύθερη και, ως εκ τούτου, άναρχη 
στάθμευση των αυτοκινήτων. 

 Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το πρόβλημα της έλλειψης χώρων αναμονής. Οι 
χώροι που διατίθενται για την εξυπηρέτηση  των επιβατών που πρόκειται να 
ταξιδεύσουν είναι περιορισμένοι και προσφέρουν ελάχιστες και κακής 
ποιότητας διευκολύνσεις με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα και 
δυσαρέσκεια όχι μόνο κατά τους μήνες αιχμής αλλά και κατά τη χειμερινή 
περίοδο. Η άμεση κατασκευή σταθμού υποδοχής επιβατών  κρίνεται 
επιτακτική. 

 Οι  κοινωνικές, πολιτιστικές και εμπορικές δραστηριότητες στο χώρο του 
λιμένα είναι πολύ περιορισμένες καθώς ελλείπουν παντελώς οι αναγκαίες 
υποδομές. 

 Το άλλο άκρο, το δυτικό, ο χώρος δηλαδή μεταξύ της οδού Εθνικής 
Αντίστασης και της θάλασσας διαθέτει ένα σχετικά ικανοποιητικού εύρους 
πεζοδρόμιο, χρήζει όμως βελτιωτικών επεμβάσεων κυρίως σε ό,τι αφορά στις 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στη  χωροθέτηση των χρήσεων, ώστε να 
καλύπτονται ικανοποιητικά και μέσα σε ένα καλαίσθητα διαμορφωμένο 
περιβάλλον ανάγκες αναψυχής των κατοίκων της πόλης αλλά και των 
επισκεπτών, αφού η περιοχή  αποτελεί ένα από τα πιο πολυσύχναστα μέρη της 
πόλης.   
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 Ακόμη δυτικότερα , προς την πλευρά του κολυμβητηρίου, ο χερσαίος χώρος 
είναι σχεδόν ανύπαρκτος. Προγραμματίζεται η δημιουργία χερσαίας ζώνης με 
επίχωση και η χωροταξική διευθέτησή της. 

 Στη λιμενική ζώνη δραστηριοποιούνται ναυταθλητικά Σωματεία. Με τα 
σκάφη τους καταλαμβάνουν πολλές φορές αυθαίρετα τμήματα των 
κρηπιδωμάτων  δημιουργώντας προβλήματα ελλιμενισμού στα σκάφη 
αναψυχής που δεν ανήκουν στα Σωματεία και στα σκάφη αναψυχής που 
επισκέπτονται το λιμάνι. 

 Στην περιοχή της ιχθυόσκαλας υπάρχει παραχώρηση στην ΕΤΑΝΑΛ με μια 
πολύ παλιά σύμβαση. 

Τα καθαρώς όμως λιμενικά προβλήματα ή ελλείψεις μπορούν να συνοψιστούν 
στα ακόλουθα: 

 Ανεπαρκή τα εξωτερικά λιμενικά έργα προστασίας  

  Ελλιπής  υποδομή  σε ό,τι αφορά στα  δίκτυα ηλεκτροφωτισμού, 
ύδρευσης και αποχέτευσης που είναι παλιά και ανεπαρκή. 

 Ελλιπής  ο έλεγχος εισόδου στις λιμενικές εγκαταστάσεις 

 Ανύπαρκτος ο επιβατικός σταθμός  

 Παντελής  η έλλειψη ηλεκτρονικής υποστήριξης 

 Ελλιπής η ύπαρξη χερσαίου χώρου στο δυτικό τμήμα  

 Ανύπαρκτη η σύνδεση με το σιδηροδρομικό δίκτυο. 

 

   

9.            ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

Το λιμενικό σύστημα Καβάλας ανήκει στα λιμάνια της Εγνατίας οδού.  Μαζί με το 
λιμάνι της Αλεξανδρούπολης αποτελούν τα πιο  σημαντικά λιμενικά κέντρα της 
βόρειας Ελλάδας μετά τη Θεσσαλονίκη. Με τη δυναμικότητα των τεσσάρων λιμένων 
αρμοδιότητάς του καλύπτει όλες σχεδόν τις δυνατές λιμενικές χρήσεις: εμπορική, 
επιβατική, τουριστική, ψυχαγωγική και αλιευτική. Παρόλο που οι χρήσεις δεν είναι 
ισοδύναμες όσον αφορά στη συνεισφορά τους στα έσοδα, είναι σημαντικές γιατί 
εξυπηρετούν ανάγκες των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής και αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα της φυσιογνωμίας της  ΟΛΚ  Α.Ε..  

Η δομή αυτή θεωρείται η βέλτιστη από άποψη λειτουργικότητας και συναντάται 
διεθνώς στις περισσότερες λιμενικές εγκαταστάσεις. Είναι προφανές ότι το Κεντρικό 
λιμάνι, που σύντομα θα ολοκληρωθεί, με την οργανωμένη χωροταξική διευθέτηση 
των δραστηριοτήτων, τη σύγχρονη οργάνωση και όλα τα απαιτούμενα φυσικά και 
τεχνικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες , μπορεί να εξελιχθεί σε πρώτου μεγέθους 
επιβατικό-τουριστικό  λιμάνι της ανατολικής Μεσογείου και να εξυπηρετήσει την 
προβλεπόμενη για το έτος 2030 ετήσια επιβατική κίνηση, που στη «Μελέτη 
Σχεδιασμού Λιμενικού συστήματος της Ανατολικής Ελλάδας» του Υ.Ε.Ν    
προβλέπεται ότι θα ανέρχεται σε 250.000 επιβάτες σύμφωνα με συντηρητική εξέλιξη 
ή σε 390.000 επιβάτες περίπου με αισιόδοξη προοπτική.    
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Η αναμενόμενη μελλοντική ανάπτυξη του κεντρικού λιμένα είναι σημαντική και 
βασίζεται  στη : 

 

 Βελτίωση της ποιότητας σε όλους τους τομείς παροχής υπηρεσιών, 
προκειμένου να επιτευχθεί  βιώσιμη ανάπτυξη 

 Βελτίωση της υποδομής με την κατασκευή σειράς σημαντικών έργων στα 
πλαίσια της εφαρμογής του Σχεδίου Ανάπτυξης  

 Ενίσχυση της ασφάλειας     του λιμένα στα πλαίσια του κώδικα ασφαλείας 

 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας βάσει στρατηγικών εκσυγχρονισμού των 
κύριων λιμενικών δραστηριοτήτων και δημιουργίας νέων πακέτων υπηρεσιών 

 Ολοκλήρωση της κατασκευής της Εγνατίας οδού και των κάθετων αξόνων της 

 Κατασκευή του ανατολικού δι-ευρωπαϊκού οδικού άξονα από Ελσίνκι μέχρι 
Αλεξανδρούπολη. 

 Ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την  
ως εκ τούτου   αύξηση της επιβατικής ροής προς τη Θάσο και τα άλλα νησιά 
του Β. Αιγαίου. 

 Διαμόρφωση και ανάδειξη της καθαρά επιβατικής-τουριστικής φυσιογνωμίας 
του λιμανιού  

 Διατήρηση των κύριων ακτοπλοϊκών γραμμών και προσέλκυση νέων κατά 
τους θερινούς μήνες προς τουριστικούς προορισμούς 

 Δημιουργία υπηρεσιών μαρίνας  

  Προσέλκυση μεγάλων τουριστικών σκαφών με πλήρη παροχή λιμενικών 
υπηρεσιών 

 Επαναπροσδιορισμός της χερσαίας ζώνης με έργα βελτίωσης της υφιστάμενης 
υποδομής και των συνθηκών λειτουργίας του λιμένα 

 Διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος  με τη δημιουργία 
κατάλληλης υποδομής και την ενίσχυση των περιβαλλοντικών ελέγχων 

 Ενίσχυση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του λιμένα και της ευρύτερης 
περιοχής 

 Ανάδειξη και προβολή της ιστορικής πορείας   του λιμανιού και του ρόλου 
του ως κόμβου Ανατολής και Δύσης επί 2000 χρόνια. Δημιουργία ναυτικού 
Μουσείου,  που θα συμβάλλει στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης. 

 Ενίσχυση τη παραδοσιακής εικόνας του λιμανιού     (παραδοσιακή αλιεία,  
καρνάγιο, ενετικό τείχος, Ναυτικό Μουσείο κ.ά. ) 

 Ενίσχυση και οργάνωση στα πλαίσια του λιμένα των ναυταθλητικών 
δραστηριοτήτων 

 Υποστήριξη των ξενοδοχειακών επενδύσεων στα όρια γύρω από τη χερσαία 
ζώνη του λιμανιού 

 Υποστήριξη εκθεσιακών δραστηριοτήτων  σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο 
ισόγειο του κτηρίου του Τελωνείου 
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 Υποστήριξη και ενίσχυση δραστηριοτήτων ψυχαγωγίας ( Λούνα Παρκ, 
καφετέριες, πεζόδρομοι, παιδικές χαρές, υπαίθριος και κλειστός 
κινηματογράφος ) στο νέο τμήμα της χερσαίας ζώνης που σχεδιάζεται να 
δημιουργηθεί στο δυτικό τμήμα της λιμενικής ζώνης. 

 Πολιτική «ανοικτών θυρών» σε επενδυτικά και αναπτυξιακά σχέδια 
επενδυτών 

 Στενή συνεργασία με τις τοπικές αρχές και τους φορείς (Νομαρχία,  Δήμο, 
Επιμελητήρια, Επαγγελματικούς  Συνδέσμους ). 

 Ανάπτυξη συνεργασιών με άλλα κράτη για την προετοιμασία και την υποβολή 
κοινών προγραμμάτων. 

 

Η λειτουργία του λιμένα έχει σκοπό την εξυπηρέτηση του χρήστη. Το περιβάλλον 
μέσα στο οποίο πραγματοποιείται σήμερα η λιμενική λειτουργία είναι εντελώς νέο, 
διαφοροποιημένο και έντονα ανταγωνιστικό. Οι χρήστες δεν εξετάζουν πλέον μόνο 
το κόστος αλλά και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Στόχος επομένως της  
Ο.Λ.Κ  A.E,   είναι να ικανοποιήσει τις εύλογες απαιτήσεις των χρηστών επενδύοντας 
στη βελτίωση των  υποδομών αλλά  και στην παροχή υπηρεσιών σύγχρονων και  
υψηλής ποιότητας. 

Ασφαλώς, αναγκαία συνθήκη για την ανάπτυξη του Κεντρικού Λιμένα  αποτελεί η 
άμεση αντιμετώπιση των κύριων προβλημάτων του, όπως αυτά : 

(α)  της έλλειψης κατάλληλης (θαλάσσιας και χερσαίας) υποδομής για την 
εξυπηρέτηση των χρηστών   και   

(β)  της μη ορθολογικής χωροταξικής κατανομής των χρήσεων με αποτέλεσμα να μην 
μπορεί  να επιβληθεί ο έλεγχος που είναι απαραίτητος για την ασφαλή, 
αποτελεσματική και επιχειρηματικά αποδοτική λειτουργία του Λιμένα. 
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II.  ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

( MASTER PLAN ) 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ( ΠΑΛΑΙΟΥ ) ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 

                            

 

Αντικείμενο  της  συγκεκριμένης  ενότητας  είναι η περιγραφή και η χωροθέτηση 
όλων των έργων που προτείνονται στα πλαίσια του παρόντος Προγραμματικού 
Σχεδίου   Ανάπτυξης . 

 

1.    ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ 

 

Βασικός σκοπός  της χωροταξικής αναδιευθέτησης του Κεντρικού Λιμένα είναι η 
αποδοτικότερη εκμετάλλευσή του με την κατά στρατηγικό τρόπο κατανομή των 
δραστηριοτήτων     του,    προκειμένου    να    ανταποκριθεί  στις σύγχρονες εξελίξεις 
και στις απαιτήσεις της αγοράς αλλά και στο ανταγωνιστικό περιβάλλον όπου 
καλείται να δραστηριοποιηθεί.   

Αντικείμενο της αναδιευθέτησης αυτής είναι: 

 Ο διαχωρισμός του σημαντικά πλεονάζοντος χερσαίου χώρου στο 
ανατολικό τμήμα του Κεντρικού Λιμένα  σε χώρο που είναι αναγκαίος 
για την άνετη χωροθέτηση των καθαρά λιμενικών χρήσεων και σε χώρο 
που μπορεί να διατεθεί σε πολιτιστικές  και εμπορικές δραστηριότητες. 
Στόχος του διαχωρισμού αυτού είναι να επιτευχθεί αφενός αναβάθμιση 
από πλευράς περιβάλλοντος του θαλάσσιου και του χερσαίου μετώπου 
και αφετέρου  εκμετάλλευση περισσότερο αποδοτική  

 Η αξιοποίηση της υφιστάμενης κατάστασης με έργα ή μέτρα 
διαχειριστικού χαρακτήρα άμεσης εφαρμογής και χαμηλού σχετικά 
κόστους, αλλά εναρμονισμένα με τα μεσοπρόθεσμα και τα 
μακροπρόθεσμα έργα που είναι αναγκαία για την αποτελεσματική 
εξυπηρέτηση των σημερινών αλλά και των αναμενόμενων μελλοντικών 
αναγκών. 

 

Τα κριτήρια επιλογής των προτεινόμενων έργων αποσκοπούν στα ακόλουθα: 

 Παροχή ανταγωνιστικών λιμενικών υπηρεσιών 

 Απλό και σαφή διαχωρισμό του καθαρά λιμενικού χώρου από τους 
υπόλοιπους των πολιτιστικών και εμπορικών δραστηριοτήτων. 

 Ομαλή οδική προσπέλαση του λιμένα. Ελεγχόμενη είσοδος για τον 
καθαρά λιμενικό χώρο, μη ελεγχόμενη για τις πολιτισμικές και 
εμπορικές δραστηριότητες.  
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 Ομαλή μετακίνηση  και αναμονή των οχημάτων από / προς τα πλοία με 
χρήση ανεξάρτητων λωρίδων κυκλοφορίας και ειδικά διαμορφωμένων 
«λωρίδων    αναμονής». 

 Εξασφάλιση των αναγκαίων θέσεων αναμονής για επιβίβαση των 
φορτηγών οχημάτων και  δημιουργία οδικών τμημάτων απέναντι από τις 
ράμπες φορτοεκφόρτωσης των οχηματαγωγών πλοίων  για επιβίβαση με 
όπισθεν κίνηση των μεγάλων φορτηγών ή των οχημάτων με τράκτορα  
(νταλικών). 

 Απλή και ευκρινής κίνηση προς τους χώρους όπου θα αναπτύσσονται  
όλες οι πολιτισμικές  και εμπορικές δραστηριότητες και προς τους 
αντίστοιχους χώρους στάθμευσης. 

 Εξασφάλιση των αναγκαίων θέσεων στάθμευσης σε όλους τους 
χερσαίους χώρους του λιμένα,  ανάλογα με τη χρήση τους.  

 Ανακατασκευή όλων των  δικτύων  ηλεκτρισμού, ύδρευσης και 
αποχέτευσης για τις προβλεπόμενες λειτουργικές ανάγκες των χώρων 
που δημιουργούνται και σύμφωνα με τα μέτρα ασφαλείας για τα 
λιμάνια.    

 Εκμετάλλευση υφιστάμενης  κτιριακής υποδομής στο ανατολικό τμήμα 
της χερσαίας ζώνης του κεντρικού Λιμένα  για τη στέγαση υπηρεσιών 
της   Ο.Λ.Κ.     Α.Ε. , του Λιμεναρχείου και της λιμενικής 
πυροσβεστικής υπηρεσίας (κτίριο Τελωνείου), και για τη δημιουργία 
σύγχρονου επιβατικού σταθμού  (Υπόστεγο ).  

 Συντήρηση,   επισκευή  ή και ανακατασκευή υφιστάμενων κτιριακών 
εγκαταστάσεων, εφόσον απαιτείται, και διάθεσή τους   για 
επιχειρηματικές ,πολιτισμικές  ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες. 

 Αναβάθμιση  ή και προσαρμογή των υφιστάμενων υποδομών στο  
Κεντρικό και Δυτικό χερσαίο χώρο για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης 
του λιμένα αλλά  και της πόλης.  

 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κεντρικό και δυτικό τμήμα του 
χερσαίου χώρου 

 Δημιουργία, οργάνωση και εκμετάλλευση νέων χερσαίων χώρων στο 
δυτικό τμήμα της λιμενικής ζώνης με πρόσκτηση γης από τη θάλασσα.. 

 

 

2.                       ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ   ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 

 

Με βάση πλέον τους βασικούς στόχους και τα κριτήρια επιλογής των έργων κάθε 
κατηγορίας που αναφέρθηκαν προηγουμένως,  διατυπώνεται και περιγράφεται στη 
συνέχεια η στρατηγική διαμόρφωσης του θαλάσσιου μετώπου και του χερσαίου 
χώρου του Κεντρικού Επιβατικού Λιμένα Καβάλας, δηλαδή η στρατηγική 
διαμόρφωσης του Σχεδίου Ανάπτυξής του.  
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2.1             Κεντρικός Λιμένας Καβάλας                                                       
 

Αξιοποίηση της λιμενικής ζώνης του Κεντρικού Λιμένα Καβάλας   

 

Περιγραφή 

 

Η λιμενική ζώνη του Κεντρικού Λιμένα Καβάλας  καταλαμβάνει μεγάλο μήκος του 
θαλάσσιου μετώπου της πόλης, από το κεντρικό λιμάνι μέχρι το πάρκο Φαλήρου,  και 
αποτελεί ουσιαστικά το μοναδικό μεγάλο αδόμητο – ελεύθερο χώρο της πόλης, 
μπροστά στο πυκνοδομημένο και λειτουργικά υπερφορτισμένο κεντρικό τμήμα της. 

( σχέδιο  8. σελ. 52  ) 

 Έχει ιδιαίτερη λειτουργική και συμβολική αξία. Συγκεντρώνει τα πιο σημαντικά 
δημόσια κτίρια, δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες, ξενοδοχεία και αναψυχή. Συνδέεται 
στενά με την ιστορία της πόλης, καθώς γειτνιάζει με το βυζαντινό και οθωμανικό 
πυρήνα της Παναγίας, ενώ βρίσκεται σε άμεση σύνδεση με την περιοχή οικιστικής 
επέκτασης του 19ου αι. και της βιομηχανικής ακμής του 20ου αι.  (περιοχή με 
καπνομάγαζα ) μπροστά στο σημερινό ιστορικό κέντρο της  Καβάλας . Πρόκειται για 
μια εμβληματική ζώνη, που συνθέτει την εικόνα της πόλης από τη θάλασσα και ως 
εκ τούτου η αξιοποίησή της πρέπει να αντιμετωπιστεί με τη σοβαρότητα και την 
επιστημονική μέθοδο που αρμόζει στη σπουδαιότητα του έργου. 

 

Σκοπιμότητα 

 

Σήμερα η πολύτιμη αυτή ζώνη συνιστά έναν αδρανή εν πολλοίς χώρο, που υφίσταται 
πολλαπλές λειτουργικές και περιβαλλοντικές πιέσεις  και τείνει να αντιμετωπίζεται 
με αποσπασματικό τρόπο και σημειακές  επεμβάσεις, γεγονός που απειλεί τις 
μοναδικές δυνατότητες που μπορεί να παρέχει στην πόλη η μελλοντική αξιοποίησή 
της. Για τους λόγους αυτούς καθίσταται επείγουσα η ανάγκη για μια συνολική 
αντιμετώπιση και μελέτη της ζώνης με στόχο την ενσωμάτωσή της στη ζωή της 
πόλης και την αξιοποίησή της για την ενίσχυση της λειτουργίας και τη βελτίωση της 
εικόνας της Καβάλας σε πολλά επίπεδα. 

 Η αξιοποίηση των θαλάσσιων μετώπων των παλιών πόλεων αποτελεί σήμερα, σε 
διεθνές επίπεδο, ισχυρό μοχλό για τη βελτίωση της πόλης, την ενίσχυση της αστικής 
λειτουργίας και την αναζωογόνηση της τοπικής οικονομίας. Η διεθνής εμπειρία έχει 
δώσει πειστικά και υποδειγματικά παραδείγματα, τα οποία υιοθετούνται όλο και 
συχνότερα από πολλές πόλεις, που επιλέγουν την αξιοποίηση των παλιών λιμενικών 
ζωνών ως κεντρικό στόχο σε Στρατηγικά Σχέδια Αστικής Ανάπτυξης.  

Άλλωστε, η αξιοποίηση του  Ιμαρέτ της Καβάλας, που έχει αναδειχθεί σε πόλο 
τουριστικής έλξης , δείχνει τα αξιόλογα επιχειρηματικά πλεονεκτήματα που παρέχουν 
ανάλογες επεμβάσεις. 
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2.1.1    Ανατολικό Τμήμα            

Είναι ασφαλώς το πιο σημαντικό χερσαίο τμήμα του επιβατικού λιμένα Καβάλας, 
λόγω της θέσης και του μεγέθους του. Εξυπηρετεί όλη την  ακτοπλοΐα και τα 
τουριστικά σκάφη, ενώ παρέχει χώρο και διέξοδο σε πολιτιστικές δραστηριότητες ή 
και εμπορικές  εκμεταλλεύσεις. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του λιμένα 
επιβάλλει την  άμεση αναβάθμιση και αποτελεσματική αξιοποίηση του ως καθαρά 
επιβατικού-τουριστικού πλέον λιμένα,  με την εφαρμογή μέτρων διαχειριστικού 
χαρακτήρα άμεσης αποδοτικότητας αλλά και έργων μεσοπρόθεσμων και 
μακροπρόθεσμων που θα αποσκοπούν στη βελτίωση των λιμενικών εγκαταστάσεων, 
στην προσεγμένη αντιμετώπιση του κτιριακού αποθέματος, στην προσθήκη 
πρασίνου, στο φωτισμό του χώρου με κατάλληλα φωτιστικά και ,φυσικά, στη  λήψη  
σύγχρονων μέτρων  ασφάλειας.  

Για τη διαμόρφωση του θαλάσσιου και του χερσαίου χώρου του επιβατικού λιμένα 
Καβάλας εκπονήθηκαν και παρουσιάζονται: 

 

1)  Αρχιτεκτονική Μελέτη  Διαμόρφωσης και Ανάπλασης των κοινόχρηστων 
χώρων του Ανατολικού Τμήματος της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Καβάλας   

 

Βασικές   αρχές   σχεδιασμού: 

Από τις βασικές της λειτουργίες  η περιοχή χωρίζεται σε δύο τμήματα: 

 

α.    Παράκτιο τμήμα 

 

Λιμενικές χρήσεις:    

 

 Περιλαμβάνει όλο το τμήμα με μέτωπο στη θάλασσα, το οποίο εξυπηρετεί όλες τις 
λιμενικές χρήσεις 

Το θαλάσσιο  μέτωπο διατίθεται εξ ολοκλήρου στην εξυπηρέτηση της ακτοπλοΐας 
εσωτερικού,  οχηματαγωγών πλοίων κυρίως, ενώ ο υφιστάμενος προσήνεμος μόλος 
εξυπηρετεί τουριστικά πλοία (κρουαζιερόπλοια).  

Στο τμήμα αυτό εφαρμόζονται μέτρα Ασφαλείας Λιμένα και προστατεύεται 
ανατολικά από περίφραξη. 

 Ζητούμενες χρήσεις :   

 

 Η βέλτιστη  χρήση των θέσεων πλάγιο ή πλωρο/πρυμνοδέτησης των 
πλοίων κάθε κατηγορίας μετά την αναδιάταξη που προκύπτει από την 
απομάκρυνση των εμπορικών διακινήσεων στον Εμπορικό Λιμένα 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β΄ 

 Η άνετη   χωροθέτηση των καθαρά λιμενικών χρήσεων 
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 Η  κυκλοφοριακή αναδιοργάνωση ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή άφιξη 
και αναχώρηση επιβατών και οχημάτων προς και από το λιμένα και η 
ομαλή λειτουργία του με την παροχή  οδών  προσπέλασης και άνετων 
χώρων αναμονής για επιβίβαση επιβατών και οχημάτων παντός είδους, 
χωρίς επιπτώσεις στο κύριο οδικό δίκτυο της παραλίας και τον 
περιβάλλοντα πολεοδομικό ιστό.  

 

 Η πρόβλεψη θέσεων προσωρινής στάθμευσης και ελέγχου των φορτηγών, 
και θέσεων στάσης λεωφορείων και ταξί.  

 

 Δημιουργία σύγχρονου επιβατικού σταθμού κοινού  και χώρων 
κατάλληλων για την κάλυψη των αναγκών στέγασης  των  Υπηρεσιών  της  
Ο.Λ.Κ.  Α.Ε. και των σχετιζόμενων με το Λιμένα Υπηρεσιών. 

 

 

 

 

β. Χερσαία ζώνη 

 

 

Δραστηριότητες Επιχειρηματικές, Αναψυχής και Πολιτισμού 

 
Πρόκειται για το τμήμα που περιλαμβάνεται μεταξύ της περίφραξης του χώρου                        
ελλιμενισμού, το βραχώδη όγκο της Παναγίας και το θαλάσσιο μέτωπο ΝΔΔ. 
 
 
 
β1.  Ταυτότητα  του χώρου  
 
Ο χερσαίος  χώρος  του Ανατολικού τμήματος του Κεντρικού Λιμένα Καβάλας 
χαρακτηρίζεται  από  υψηλή περιβαλλοντική ποιότητα  και  προσφέρεται  για   
υψηλού    επιπέδου     αξιοποίηση.   
Διακρίνεται από μια  φυσική αυτοτέλεια που   προέρχεται από την υφιστάμενη 
σημαντική υψομετρική διαφορά, της τάξης των 40 μέτρων περίπου, μεταξύ του πιο 
σημαντικού σε μέγεθος τμήματος του χερσαίου χώρου του και της περιβάλλουσας  
αστικής ανάπτυξης σε βραχώδες έδαφος,  της συνοικίας της Παναγίας, που αποτελεί 
και το Ιστορικό Κέντρο της Καβάλας. 

 ( φωτ. 1η .   σελ. 55 ) 
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Φωτ. 1η . Η  συνοικία της Παναγίας με το κάστρο αριστερά , το ενετικό τείχος με το Ιμαρέτ και 

 το ανατολικό τμήμα του χερσαίου χώρου του Κεντρικού Λιμένα Καβάλας. 

 

Λόγω της μοναδικής διαμόρφωσης του φυσικού περιβάλλοντος και της 
μνημειακότητας που τη χαρακτηρίζει (Κάστρα, σπίτι Μεχμέτ Αλί, Ιμαρέτ κ. ά.)    η 
παρακείμενη στο λιμάνι  συνοικία της Παναγίας  έχει ενταχθεί, στα πλαίσια του 
προγράμματος του Δήμου «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης 
Ιστορικού Κέντρου    Καβάλας», στο Γ΄  Κ.Π.Σ  και προωθούνται Μελέτες για 
ιδιαίτερα αξιόλογες συμπληρωματικές διαμορφώσεις στην περιοχή. 

Το υφιστάμενο παράλιο τείχος προσδιορίζει με ακρίβεια το διαχωρισμό των δύο 
διαφορετικών αναπτύξεων,  αποτελεί όμως παράλληλα και πρόκληση για ένταξη και 
σύνδεση   του λιμανιού με εκείνο το τμήμα της πόλης , όπου λαμβάνουν χώρα οι 
πλέον ενδιαφέρουσες πολιτιστικές, καλλιτεχνικές αλλά και κοινωνικές εκδηλώσεις, 
στις οποίες συμμετέχει πολύ μεγάλος αριθμός κατοίκων, επισκεπτών από τις 
γειτονικές πόλεις  και τουριστών. Η ένταξη αυτή προϋποθέτει μία σειρά πολύ καλά 
μελετημένων   επεμβάσεων με συνοχή και κεντρικό σχεδιασμό. 
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Για το λόγο αυτό η Ο.Λ.Κ.   Α.Ε  κρίνει ότι για τη διαμόρφωση, ανάδειξη και 
αξιοποίηση όλου γενικά του χερσαίου χώρου και των υφιστάμενων σε αυτόν κτιρίων 
είναι απαραίτητη  η  εκπόνηση μιας συνολικής πολυδιάστατης    Μελέτης  που θα 
καλύψει τα θέματα αρχιτεκτονικής και πολεοδομίας, ιστορικής κληρονομιάς, 
τεχνικών κατασκευής , συσχετισμού με τους σχεδιασμούς της πόλης, καθώς και με 
την προστασία και την ανάδειξη του ιστορικού και φυσικού περιβάλλοντος. 

Μία καλά μελετημένη παρέμβαση  είναι βέβαιο ότι θα έχει ως αποτέλεσμα την 
αποφυγή της αλλοίωσης της φυσιογνωμίας και του χαρακτήρα του λιμένα, τη 
διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και του  ύφους των υφιστάμενων  
κτιρίων,  την ανάδειξη του χερσαίου χώρου σε πρότυπο αξιοποίησης λιμενικής 
ζώνης, καθώς   θα δημιουργηθούν υποδομές και ανωδομές υψηλής αισθητικής, που 
θα συντελέσουν:  

 στην  αναβάθμιση της γενικής εικόνας και λειτουργίας όχι μόνο του 
λιμενικού χώρου αλλά και της πόλης ολόκληρης  

  στη δημιουργία καλαίσθητων και λειτουργικών υπαίθριων και 
στεγασμένων χώρων εκμετάλλευσης που θα προσελκύσουν ιδιώτες-
επενδυτές, θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και θα αποτελέσουν 
πηγή εσόδων για τον Οργανισμό. 

  στη διαμόρφωση  της εικόνας της  Ο.Λ.Κ.  Α.Ε. ως επιχειρηματικού 
φορέα που έχει μία περιουσία  σε ακίνητα και χώρους λιμενικής ζώνης, 
την οποία οφείλει κατ’ αρχήν να προστατεύσει και, κατά δεύτερον, να 
αναπτύξει επιχειρηματικά, με γνώμονα πάντοτε το δημόσιο συμφέρον 
και την προσφορά στην πόλη. 

  Στη σύνδεση, τέλος,  του λιμένα με την πόλη, στα πλαίσια της έννοιας 
ενός σύγχρονου λιμένα, ενταγμένου δυναμικά στον αστικό ιστό και με 
καθοριστική συμβολή στην ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής 
των κατοίκων της πόλης.  

 

 

β2. Προτάσεις χρήσεων γης και έργων: 

 

 β2.1  Ανακατασκευάζονται όλα τα δίκτυα ηλεκτρισμού, ύδρευσης και 
αποχέτευσης για τις προβλεπόμενες λειτουργικές ανάγκες των χώρων που 
δημιουργούνται και σύμφωνα με τα μέτρα ασφαλείας για τα λιμάνια. 

  

 Β2.2 Διατηρούνται και  ανακατασκευάζονται όλα  τα υφιστάμενα  κτίρια, 
μερικά από τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον.  
Τα κτίρια αυτά μετά την απαραίτητη συντήρηση, εξασφαλίζουν πολλούς 
και άνετους χώρους όπου μπορεί να δημιουργηθούν πόλοι αναψυχής, 
πολιτισμού,  εμπορικών και αθλητικών  δραστηριοτήτων.    

 

 Β2.3 Διαμορφώνεται οργανωμένος, σύγχρονος υπαίθριος χώρος  
στάθμευσης ιδιωτικών αυτοκινήτων  με αυτοεξυπηρέτηση. O χώρος του 
parking περιβάλλεται από πλακόστρωτο πεζοδρόμιο. 
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 Β2.4  Μεταφέρεται η γεφυροπλάστιγγα    από τη σημερινή είσοδο του 
λιμανιού  νότια του υπόστεγου χώρου και κοντά στο χώρο επιβίβασης των 
φορτηγών οχημάτων  και  στη θέση της δημιουργείται μικρή πλατεία 
πρασίνου, η οποία θα διαμορφωθεί κατάλληλα στο επόμενο  στάδιο της 
μελέτης. 

 

 Β2.5   Δημιουργούνται νησίδες πρασίνου   στο    χώρο   μπροστά από την  
είσοδο    του Τελωνείου, η μία, σε συνέχεια με το κεντρικό μηχανοστάσιο, 
για σχετική μόνωση και προστασία του από τη διερχόμενη κίνηση και 
κυκλοφορία, η δεύτερη για λόγους ρύθμισης της κυκλοφορίας. 

 

 Β2.6  Δημιουργείται  στάση αστικού ΚΤΕΛ, δίπλα στο κτήριο του 
Τελωνείου, κοντά στην αίθουσα αναμονής, με μερική κατάργηση της 
περίφραξης.   

 

 Β2.7    Δημιουργείται  πεζόδρομος  στην ανατολική πλευρά,  ο οποίος θα 
οδηγεί  στον όρμο των λουομένων. 

 

 Β2.8   Γίνεται δεντροφύτευση κατά μήκος του πεζόδρομου, με 
τοποθέτηση καθιστικών ανάμεσα στα δέντρα. 

 

 Β2.9  Γίνεται προσθήκη υψηλού πρασίνου ( Δέντρα ) το οποίο σε 
συνδυασμό με το λοιπό εξοπλισμό που θα προστεθεί, θα δημιουργήσουν 
μία άρτια και καλαίσθητη γενική εικόνα  της περιοχής 

 

 Β2.10 Δημιουργείται μία μικρή οργανωμένη παραλία στο ΝΔΔ άκρο της 
περιοχής  

 

 Β2.11  Φωτίζεται όλος ο χώρος με κατάλληλα φωτιστικά  

 

 Β2.12  Τοποθετείται  σε σημείο    κάτω από το βράχο της Παναγίας 
μνημειακή αναπαράσταση  του  ιστορικού γεγονότος της αποβίβασης 
του Αποστόλου Παύλου και της συνοδείας  του στο λιμάνι της  Νεάπολης. 
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2.1.2   Κεντρικό Τμήμα                                                                

Καταλαμβάνει το βορειοανατολικό τμήμα του Κεντρικού Λιμένα και διακρίνεται σε: 

 

α.    Παράκτιο τμήμα 

Το θαλάσσιο μέτωπο διαθέτει: 

 Kρηπίδωμα  συνολικού μήκους 355 μ. που εκτείνεται κατά μήκος του 
τμήματος της οδού  Ερυθρού Σταυρού που διέρχεται από τη χερσαία ζώνη  
(Τμήματα 6-10). Τα τμήματα αυτά του θαλάσσιου μετώπου 
χρησιμοποιούνται σήμερα και θα εξακολουθήσουν  να χρησιμοποιούνται  ως 
καταφύγιο αλιευτικών σκαφών. Οι αλιευτικές δραστηριότητες αποτελούν                        
αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής της πόλης. Όμως είναι ορθό να 
προσδιοριστούν σαφώς οι χώροι στους οποίους αυτές πραγματοποιούνται και 
οι όροι χρήσης τους, ώστε να μην αποτελούν στοιχείο αποκλεισμού ή 
υποβάθμισης του χερσαίου ή του θαλάσσιου χώρου. 

 Kρηπίδωμα  συνολικού μήκους 123 μ. που εκτείνεται κατά μήκος του 
τμήματος της οδού  Αβέρωφ που διέρχεται από τη χερσαία ζώνη (Τμήματα 
10-11).  Xρησιμοποιείται κυρίως από αλιευτικά σκάφη και υδροπτέρυγα 

 

β. Χερσαία ζώνη 

Η χερσαία ζώνη διαθέτει επιφάνεια σχετικά περιορισμένη τμήμα της οποίας   
καταλαμβάνεται  από τις οδούς  Αβέρωφ και  Ερυθρού Σταυρού που είναι οδοί δύο 
λωρίδων και  εξυπηρετούν, ιδιαίτερα η δεύτερη, σημαντική ημερήσια κυκλοφορία 
αυτοκινήτων.  

Πρόβλημα δημιουργείται από τη νόμιμη και, κυρίως, την παράνομη στάθμευση 
αυτοκινήτων παράλληλα στα κράσπεδα και τις διαχωριστικές νησίδες.  

Εντός  Χερσαίας Ζώνης Λιμένα βρίσκεται διώροφο διατηρητέο  κτίριο συνολικής 
επιφάνειας 416,75 μ². Αποτελεί ιδιοκτησία της Ο.Λ.Κ. Α.Ε.  

Στο ισόγειο λειτουργούν καταστήματα λαϊκής τέχνης που προσδίδουν ένα έντονα 
τουριστικό χαρακτήρα στην περιοχή, που τον συμπληρώνει η ύπαρξη καταστημάτων 
εστίασης και καφέ. 

 

Προτάσεις χρήσεων θαλάσσιου μετώπου και χερσαίας ζώνης 

 

 Σαφής προσδιορισμός των χώρων όπου θα δραστηριοποιούνται οι αλιείς και 
των  όρων χρήσης των χώρων αυτών, ώστε να μην αποτελούν στοιχείο 
αποκλεισμού ή υποβάθμισης της χερσαίας ζώνης ή του θαλάσσιου χώρου. 

 

 Δημιουργία  οργανωμένης μαρίνας στο ανατολικό τμήμα του ίδιου 
θαλάσσιου χώρου, για την εξυπηρέτηση ιδιωτικών σκαφών αναψυχής.       
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 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οδούς Ερυθρού Σταυρού και Αβέρωφ, οι 
οποίες είναι αντικείμενο Μελέτης  που εκπονείται  από την Ο.Λ.Κ.  Α.Ε . 

 

 

2.1.3   Δυτικό      Τμήμα  

Καταλαμβάνει το βορειοδυτικό  τμήμα του Κεντρικού Λιμένα και διακρίνεται σε: 

 

α.    Παράκτιο τμήμα 

Το θαλάσσιο μέτωπο διαθέτει: 

 Kρηπίδωμα συνολικού μήκους 260  μέτρων που εκτείνεται κατά μήκος της 
οδού Εθνικής Αντίστασης (Τμήματα 11-12) και χρησιμοποιείται κυρίως από  
σκάφη αναψυχής και θαλαμηγούς  

 Κρηπίδωμα εσωτερικά  του υπήνεμου μώλου συνολικού μήκους 142 μέτρων. 
Καλύπτει σημαντικές ανάγκες της νεολαίας της πόλης καθώς εξυπηρετεί όλες 
τις ναυταθλητικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στη λιμενική ζώνη 
και αποτελούν παράδοση στην πόλη. Το μέτωπο αυτό παρουσιάζει σχετική 
επάρκεια στην άνετη εξυπηρέτηση όλων των ναυταθλητικών σκαφών. 

Το ίδιο κρηπίδωμα χρησιμοποιούν και σκάφη αναψυχής.   

 

 

β. Χερσαία ζώνη 

Η χερσαία ζώνη διαθέτει επιφάνεια σχετικά ικανοποιητικού εύρους. Τμήμα του 
χώρου αυτού   καταλαμβάνεται  από τις οδούς  Αβέρωφ και  Εθνικής Αντίστασης,  
που είναι οδοί που εξυπηρετούν  σημαντική ημερήσια κυκλοφορία αυτοκινήτων. 
Πρόβλημα δημιουργείται, όπως και στο Κεντρικό τμήμα, από τη νόμιμη και, κυρίως, 
την παράνομη  ( διπλές και τριπλές σειρές αυτοκινήτων ) στάθμευση αυτοκινήτων.  

Το  παραλιακό μέτωπο  συνολικού μήκους 430 μέτρων,  τμήμα του οποίου κατά τη 
θερινή περίοδο μισθώνεται στα παρακείμενα παραλιακά καταστήματα.. Τα ελεύθερα 
τμήματά του διατίθενται συχνά για πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις  ( π.χ. 
Εκθέσεις βιβλίων, συναυλίες κ.ά.  ). 

Διαθέτει: 

 Δύο  κτίρια, ένα διώροφο και ένα ισόγειο, που βρίσκονται στο κεντρικό  
τμήμα του υπήνεμου μώλου, και  είναι παραχωρημένα από το Λιμενικό 
Ταμείο  στο Ν.Ο.Κ. και στον Ο.Θ.Α.Κ . 

 Ελεγχόμενο χώρο στάθμευσης 108 θέσεων στο βόρειο τμήμα του υπήνεμου 
μώλου.   Το Parking εκμισθώνεται σε ιδιώτη. Ο χώρος στάθμευσης είναι 
εντελώς ανεπαρκής για την κάλυψη των αναγκών  της περιοχής, που είναι από 
τις πιο πολυσύχναστες της πόλης. Υφίσταται δυνατότητα επέκτασής της προς 
δυσμάς, σχέδιο το οποίο μελετάται  πολύ σοβαρά από την Ο.Λ.Κ.  Α.Ε. 

 Κτίριο στη συμβολή των οδών Αβέρωφ.  και Εθνικής Αντίστασης, εκτός 
χερσαίας ζώνης Λιμένα, όπου στεγάζονται τα γραφεία της  Ο.Λ.Κ. Α.Ε. και 



  60

του  Λιμεναρχείου Καβάλας. Στο ισόγειο λειτουργεί  κατάστημα και οι 
υπόλοιποι όροφοι μισθώνονται. 

 

 Προτάσεις χρήσεων θαλάσσιου μετώπου και χερσαίας ζώνης 

 

 Αξιοποίηση χώρων για την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών των 
παραλιακών καταστημάτων με την κατασκευή των απαραίτητων δικτύων και 
την τοποθέτηση μη μόνιμων κατασκευών. 

 Σαφής προσδιορισμός των χώρων όπου δραστηριοποιούνται οι 
ναυταθλητικοί όμιλοι και των  όρων χρήσης των χώρων αυτών, ώστε να μην 
αποτελούν στοιχείο αποκλεισμού του θαλάσσιου χώρου. 

 Καθορισμός  χώρων ελεγχόμενης στάθμευσης αυτοκινήτων επί της οδού  
Εθνικής Αντίστασης, η οργάνωση του οποίου είναι αντικείμενο της  Μελέτης 
Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων που προαναφέρθηκε.  

 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οδούς Αβέρωφ και Εθνικής Αντίστασης. 

 Αλλαγή χρήσης του κτιρίου στη συμβολή των οδών Αβέρωφ.  και Εθνικής 
Αντίστασης, όπου στεγάζονται τα γραφεία της  Ο.Λ.Κ. Α.Ε. 
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3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ 
ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

  

 Η χωροθέτηση των συμπληρωματικών λιμενικών εγκαταστάσεων προσδιορίζεται 
κυρίως από τη διάταξη των υφιστάμενων έργων.  

 Πρωταρχικός σκοπός των προτεινόμενων συμπληρωματικών λιμενικών έργων είναι 
η αναβάθμιση και η βέλτιστη αξιοποίηση των υφιστάμενων λιμενικών υποδομών και 
ανωδομών, με σκοπό τη δημιουργία  συνθηκών ασφαλούς ελλιμενισμού,  ταχείας 
φορτοεκφόρτωσης των πλοίων, γενικά παροχής σύγχρονων υπηρεσιών υψηλού 
επιπέδου με το χαμηλότερο δυνατό κόστος,  που θα συμβάλλουν στην αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας, στην αποδοτικότερη εκμετάλλευση  και στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας. 

Τα συμπληρωματικά λιμενικά έργα  του Κεντρικού Λιμένα Καβάλας, τα οποία 
προτείνονται στα πλαίσια του παρόντος Προγραμματικού Σχεδίου,  περιλαμβάνουν 
τα ακόλουθα : 

 

3.1  Βελτίωση θωράκισης υφιστάμενου τμήματος προσήνεμου μώλου     
Κεντρικού Λιμένα Καβάλας από θέση Δ13 έως θέση Δ26 

Το Φεβρουάριο του 2005 υπήρξαν ακραίες καιρικές συνθήκες με αποτέλεσμα ο 
προσήνεμος μώλος  να υποστεί σοβαρές ζημίες και μετατοπίσεις ογκολίθων.  

( φωτ.2.   σελ. 62 ). 

Για την αποκατάσταση των εν λόγω ζημιών, τη  βελτίωση της θωράκισης με 
φυσικούς ογκολίθους  του υφιστάμενου τμήματος του προσήνεμου μώλου  σε  μήκος 
260 μέτρων  και την κατασκευή τελικής στρώσης θωράκισης  έχει  εκπονηθεί μελέτη 
((Οριστική Μελέτη – Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  και Γεωτεχνική 
Μελέτη), έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία γνωμοδοτήσεων και έχει εγκριθεί η 
οριστική μελέτη από τις συναρμόδιες Υπηρεσίες.  

Το έργο είναι προϋπολογισμού 4.500.000 € και βρίσκεται σε φάση υλοποίησης.  

Χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Της Περιφέρειας 
Α.Μ.Θ.     Συγχρηματοδοτείται από Κοινοτικούς πόρους.  

Η προθεσμία περαίωσης του έργου είναι μέχρι το Μάρτιο του 2008. Το έργο 
αναμένεται να περαιωθεί τον Αύγουστο του 2007. 

Το έργο περιλαμβάνει  τις εξής εργασίες: 

 Εκσκαφές  θεμελίωσης 

 Η εξωτερική θωράκιση του υφιστάμενου τμήματος του προσήνεμου μώλου θα 
κατασκευαστεί από τρεις στρώσεις φυσικών ογκολίθων.  

 Διάστρωση γαιοϋφάσματος στον πυθμένα του υφαλαύλακα, και λιθορριπών  
πάνω από τον πυθμένα του υφαλαύλακα. 
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3.2  Ολοκλήρωση προστασίας και επέκταση προσήνεμου μώλου   

        Κεντρικού Λιμένα Καβάλας 

 

Το λιμάνι της Καβάλας πλήττεται από τους εξαιρετικά σφοδρούς κυματισμούς του 
Νοτίου Τομέα λόγω μεγάλης έντασης ανέμου και μεγάλου αναπτύγματος. Οι 
κυματισμοί αυτοί, αν και μικρής συχνότητας (περίπου μία έως δύο φορές ανά έτος ή 
διετία )προκαλούν κατάσταση συναγερμού στο λιμάνι για τα σκάφη σχεδόν όλων των 
κατηγοριών. Το πρόβλημα εντοπίζεται στην ελάχιστη επικάλυψη του υπήνεμου 
μόλου από τον προσήνεμο στο στόμιο της λιμενολεκάνης με αποτέλεσμα την είσοδο 
κυματισμών αρκετού ύψους  και στην ανεπαρκή εξωτερική προστασία του 
προσήνεμου μώλου.. 

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος  έχει εκπονηθεί μελέτη από την Ο.Λ.Κ.   
Α.Ε (Οριστική Μελέτη – Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  και Γεωτεχνική 
Μελέτη), έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία γνωμοδοτήσεων και έχει εγκριθεί η 
οριστική μελέτη από τις συναρμόδιες Υπηρεσίες.  

 

Το έργο περιλαμβάνει τις εξής εργασίες: 

 

 Ολοκλήρωση προστασίας  (θωράκιση ) υφιστάμενου προσήνεμου μώλου. 

 Kαθαιρέσεις για την αποκατάσταση της επικοινωνίας παλιάς και νέας ανωδομής. 

 Εκσκαφή πυθμένα θαλάσσης 

 Η εξωτερική θωράκιση του υφιστάμενου τμήματος του προσήνεμου μώλου θα 
κατασκευαστεί από τρεις στρώσεις φυσικών ογκολίθων 

 Διάστρωση γαιοϋφάσματος στον πυθμένα του υφαλαύλακα, και λιθορριπών  
πάνω από τον πυθμένα του υφαλαύλακα.  

 Η εξωτερική θωράκιση του προσήνεμου μώλου θα κατασκευαστεί από τρεις 
στρώσεις φυσικών ογκολίθων.  

 Τοποθέτηση τεχνητών ογκολίθων για την κατασκευή της βόρειας εσωτερικής 
πλευράς της επέκτασης, με τη διαμόρφωση κρηπιδότοιχου και την τοποθέτηση 
τεχνητών ογκόλιθων για την κατασκευή της δυτικής απόληξης της επέκτασης 
(ακρομόλιο). 

 Κατασκευές σκυροδέματος 

 Επιστρώσεις σκυροδέματος 

 Τοποθέτηση εξαρτημάτων ανωδομών (κρίκοι πρόσδεσης, ακροδέστρες, κ.λ.π.).  
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Το έργο θα εκτελεστεί σε δύο φάσεις: 

 

 

ΦΑΣΗ  Α΄   

ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

[m³] 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

Σε € 

1 Εκσκαφές πυθμένα θαλάσσης 22.000 1.60 35.200.00 

2 Λιθορριπές 101.000 45.000x15,40 

56.000x16,90 

693.000.00 

946.400.00    

3 Θωράκιση λιμενικών έργων 
με φυσικούς ογκολίθους 

210.000 82.000x17,60  

63.000x25,70 

65.000x32,20 

1.443.200.00

1.619.100.00

2.093.000.00

4 Διάστρωση γαιοϋφάσματος 15.000 5,40 81.000.00 

 ΣΥΝΟΛΟ   6.910.900.00

 Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%   1.243.962.00

 ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ   8.154.862.00

     

*H συνολική δαπάνη με Απρόβλεπτα, Αναθεώρηση   και Φ.Π.Α. ανέρχεται σε 8.000.000€ 
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ΦΑΣΗ  Β΄   

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

[m³] 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

Σε € 

1 Καθαιρέσεις τμημάτων 250 16,00 4.000.00 

 Εκσκαφή πυθμένα θαλάσσης 43.000 1.60 68.800,.00 

2 Λιθορριπές 

 

 

 

118.000 

 

72.000x15,40 

44.000x16,90 

2.000 x15,40 

 

1.108.000.00 

743.600.00 

30.800.00     

3 Θωράκιση λιμενικών έργων με 
φυσικούς ογκολίθους 

210.000 12.000x17,60  

14.000x25,70 

14.000x32,20 

211.200.00 

359.800.00 

450.800.00 

4 Διάστρωση υφαντού γαιοϋφάσματος 15.000 9,00 135.000.00 

5 Συμπαγείς τεχνητοί ογκόλιθοι 5.773  566.882.00 

6  Ανωδομές σκυροδέματος 3.700 81,00 299.700.00 

7 Επιστρώσεις σκυροδέματος 50 81 4.050.00 

8 Χυτοχαλύβδινες δέστρες 4.500 ΧΓΡ 2,70 12.150.00 

 ΣΥΝΟΛΟ   3.995.582.00 

 Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%   719.204,76 

 ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ   4.714.786,76 

**H συνολική δαπάνη με Απρόβλεπτα, Αναθεώρηση   και Φ.Π.Α. ανέρχεται σε 7.000.000€ 

Πιθανές πηγές χρηματοδότησης :     Γ΄  ΚΠΣ      (Υπόλοιπα ) 

Προβλεπόμενος χρόνος υλοποίησης:  16 μήνες 
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Με το έργο αυτό:   

α) Εξασφαλίζεται η προστασία του προσήνεμου μώλου από τους  ισχυρούς νοτιάδες 

β) θα υπάρξει η αναγκαία κάλυψη στο στόμιο του Λιμανιού ώστε να μην εισέρχεται ο 
κυματισμός και δημιουργεί συνθήκες ταλάντωσης.   

Το έργο κρίνεται άκρως απαραίτητο γιατί θα βελτιώσει σημαντικά τις κυματικές 
συνθήκες, οπότε θα υπάρχει ασφάλεια για τα ελλιμενιζόμενα σκάφη και θα είναι 
δυνατή η τοποθέτηση στο βόρειο κρηπίδωμα του λιμένα πλωτών προβλητών για 
τουριστικά σκάφη, σύμφωνα  με τη σχετική μελέτη που εκπονήθηκε  από την 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης.  

Η υλοποίηση του έργου αυτού είναι απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να 
εξελιχθεί το Κεντρικό Λιμάνι σε ένα σύγχρονο  επιβατικό και τουριστικό λιμάνι. 

 

 

3.3     Εγκατάσταση συστήματος πλωτών προβλητών 

                                                                       στο Κεντρικό Λιμένα Καβάλας 

   

Με την κατασκευή του Νέου Μείζονος Εμπορικού Λιμένα Καβάλας και τη μεταφορά 
της κύριας αλιευτικής κίνησης στην ιχθυόσκαλα ο Κεντρικός Λιμένας έχει εξελιχθεί 
σε καθαρά επιβατικό - τουριστικό λιμάνι και εξυπηρετεί πλέον τα Ε/Γ Ο/Γ πλοία 
προς τη Θάσο και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου καθώς και τα μεγάλα 
κρουαζιερόπλοια   και τα μικρά και μεσαία σκάφη αναψυχής. 

Ο λιμένας εξυπηρετεί πλήθος μικρών και μεσαίων σκαφών και θαλαμηγών αλλά 
και πλήθος λέμβων. Ο   αριθμός των εξυπηρετούμενων σκαφών αναψυχής  δεν είναι 
δυνατόν να καταγραφεί επακριβώς λόγω της μεγάλης διασποράς τους τη θερινή 
περίοδο στους διάφορους λιμενίσκους της ευρύτερης περιοχής, ενώ αποσύρονται 
χερσαία κατά τη θερινή περίοδο.  

Στην κατεύθυνση της ανάπτυξης και ποιοτικής αναβάθμισης του κεντρικού λιμένα 
εκπονήθηκε από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης  Μελέτη με 
αντικείμενο τη συνεισφορά των πλωτών προβλητών και κυματοθραυστών  στις 
νέες απαιτήσεις λειτουργικότητας του λιμένα. Με την   Απόφαση 5188/16-12-2005 
Δ/νσης ΠΕΧΩ/ΠΑΜ-Θ και 103726/8-5-2006 Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ και ΕΝ 
εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για τα υπόψη έργα και με την Απόφαση Κ 
1343/π.ε /6-12-2006 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης  εγκρίθηκε η 
οριστική Μελέτη «Επικαιροποίηση -ολοκλήρωση τεχνικών μελετών αλιευτικών 
και λιμενικών υποδομών στους λιμένες Καβάλας και Καλλιράχης Θάσου».  

 Η μικρή επικάλυψη του υπήνεμου μώλου από τον προσήνεμο, το μεγάλο εύρος του 
στομίου (230 μ. ), η πλήρης εσωτερική κάλυψη με κρηπιδώματα επιτρέπει 
σημαντική κυματική διάδοση εντός της λιμενολεκάνης των ανεμογενών 
κυματισμών αλλά και ενοχλητική δράση μακρύτερων  κυματισμών χαμηλότερου 
ύψους αλλά παραγωγών δευτερευόντων φαινομένων όπως στάσιμου κυματισμού. 

Κατά την εκπόνηση της προκαταρτικής μελέτης ο Μελετητής είχε ερευνήσει  
διεξοδικά τη διάδοση της κυματικής διαταραχής με μαθηματικό ομοίωμα, με διάφορα 
σενάρια βελτίωσης της λιμενικής λειτουργίας σ΄αυτόν τον τομέα. Ένα από αυτά 
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είναι η κατά μήκος επέκταση του προσήνεμου μώλου, έργο που έχει ήδη 
δρομολογηθεί 

Σ’ αυτό το στάδιο της μελέτης πάντως ο υπολογισμός των έργων γίνεται για τη 
δυσμενέστερη κατάσταση ‘’ όπως υπάρχει σήμερα’’. 

Για το σχεδιασμό των έργων έχουν ληφθεί υπόψη: 

 Οι κυματικές συνθήκες της περιοχής 

 Ο διαχωρισμός των δημιουργούμενων υποδομών σε περιοχές εξυπηρέτησης 
μεγαλύτερων σκαφών (περιοχή Α ) και μικρότερων σκαφών ( περιοχή Β ) 

( Σχέδιο 9, σελ. 68 ) 

 Το γεγονός ότι δεν έχει επεκταθεί ο προσήνεμος μώλος. 

 

Ιδιαίτερα για την τελευταία παραδοχή λήφθηκε μέριμνα, τουλάχιστον στην περιοχή Α 
(εξωτερική λιμενολεκάνη ) να υπάρχουν στοιχεία πλωτών κυματοθραυστών σε 
ολόκληρη την περιοχή για την αντιμετώπιση των έντονων κυματισμών. Σημειώνεται 
ότι στην περίπτωση των ακραίων κυματισμών η λειτουργία των  πλωτών 
κυματοθραυστών κυμαίνεται σε οριακά επίπεδα από άποψη προστασίας και 
απόσβεσης των κυματισμών στις υπήνεμες πλευρές τους και ότι για την ασφαλή 
λειτουργία των νέων πλωτών υποδομών κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες 
επιβάλλεται η ολοκλήρωση της κατασκευής της επέκτασης του προσήνεμου 
μόλου. 

 

Προτεινόμενα έργα  

 

Τα προτεινόμενα έργα περιλαμβάνουν τις παρακάτω εργασίες  

 Τοποθέτηση πλωτών κυματοθραυστών βαρέος τύπου μήκους 120 μ. στην 
εξωτερική λιμενολεκάνη και 80 μ. στην εσωτερική  λιμενολεκάνη. 

 Τοποθέτηση πλωτών κυματοθραυστών ελαφρού  τύπου μήκους 232 μ. για  τη 
διαμόρφωση της περιοχής Α. 

 Τοποθέτηση πλωτών προβλητών από ασυνεχή στοιχεία συνολικού μήκους 
270 μ. στην εσωτερική λιμενολεκάνη για τη διαμόρφωση της περιοχής Β. 

 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 4.600.000 € .      Έχει υπολογιστεί με 
τιμές εμπορίου, εκτός από τα άρθρα 13 και 14, που έχουν υπολογιστεί με τις επίσημες 
τιμές των νέων τιμολογίων. Μέσα στο κόστος δεν έχει υπολογιστεί η 
ηλεκτρομηχανική εγκατάσταση και η προμήθεια δικτύων, εξαρτημάτων και πινάκων.  
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗ 

Σε  € 

1 Προμήθεια πλωτών κυματοθραυστών υπερβαρέως και 
ελαφρού τύπου και εγκατάστασή τους 

770.528.00

2 Προμήθεια ασυνεχούς πλωτού προβλήτα βαρέως 
τύπου και εγκατάστασή του 

351.000.00

3 Προμήθεια ασυνεχών  πλωτών  προβόλων και 
εγκατάστασή τους 

801.062.00

4 Προμήθεια  υλικών  εγκατάστασής τους 543.990.00

 ΣΥΝΟΛΟ 2.466.400.00

 Αξία εργασιών : Γ.Ε & Ο.Ε   443.952.00

 ΣΥΝΟΛΟ 2.910.352.00

 Απρόβλεπτα, Αναθεώρηση, ΦΠΑ 1.690.000.00

 ΣΥΝΟΛΟ 4.600.000.00
 

Πηγές χρηματοδότησης: α) Ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια  β) Δανεισμός  

γ) Σύμπραξη ΟΛΚ  με ιδιωτικό φορέα και συνδιαχείριση. 

 

 

 

3.4   Επέκταση προσήνεμου μώλου και δημιουργία υπήνεμου μώλου 

                                     στην περιοχή της Ιχθυόσκαλας 

 

Η  Ο.Λ.Κ.   Α.Ε  προγραμματίζει την εκπόνηση Μελέτης  Επέκτασης του 
προσήνεμου μόλου και δημιουργίας υπήνεμου μόλου  στην περιοχή της Ιχθυόσκαλας 

. Σκοπός  του συγκεκριμένου έργου είναι η προστασία από τους κυματισμούς των 
αλιευτικών σκαφών  που ελλιμενίζονται στην περιοχή της ιχθυόσκαλας.  

Προϋπολογισμός  έργου: 6.000.000 € 
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4.  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  ΣΤΟ ΧΕΡΣΑΙΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΑ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ  ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ  

 
 
 
4.1       Γενικές απαιτήσεις χερσαίων εκτάσεων 
 
Τα βασικά λειτουργικά χαρακτηριστικά του λιμένα Καβάλας  δημιουργούν 
απαιτήσεις για τις ακόλουθες κατηγορίες χρήσεων / επιφανειών εντός της χερσαίας 
λιμενικής ζώνης: 
 
1) Χώροι αναμονής και ελέγχου για όλα τα οχήματα που πρόκειται να 
επιβιβαστούν ( φορτηγά, Ι.Χ., λεωφορεία  κλπ. ). Οι εν λόγω χώροι πρέπει να 
χωροθετούνται πλησίον των σημείων εισόδου στα πλοία,   να προβλέπεται  
διαγράμμιση αυτών και να  περιλαμβάνουν εσωτερικές οδούς προσπέλασης και 
διαφυγής. 
 
2) Συμπληρωματικοί /βοηθητικοί χώροι στάθμευσης για συγκεκριμένες χρήσεις 
όπως: 

- Πρόβλεψη για περιοχή προσωρινής στάθμευσης και ελέγχου των 
φορτηγών πλησίον της γεφυροπλάστιγγας. 

- Πρόβλεψη για περιοχή  στάσης ταξί και λεωφορείων πλησίον της 
εισόδου στο σταθμό επιβατών.   

- Πρόβλεψη για περιοχή  στάσης αστικών λεωφορείων πλησίον της 
εισόδου στο σταθμό επιβατών.  

  
3) Χώρος για την οδοποιία του λιμένα  που θα συντελεί στην ομαλή και 
απρόσκοπτη διοχέτευση της κυκλοφορίας  από και προς το λιμένα. 
 
4)Επιφάνειες για την ανάπτυξη της οδοποιίας εντός της χερσαίας λιμενικής ζώνης. 

Οι κόμβοι εισόδου και εξόδου από τη λιμενική ζώνη , οι χώροι ελέγχου, καθώς και 
οι κύριες και δευτερεύουσες οδοί κυκλοφορίας  σους σύγχρονους λιμένες 
οχηματαγωγών πλοίων καταλαμβάνουν ένα σημαντικό ποσοστό της χερσαίας 
ζώνης, ώστε να απορροφούν ικανοποιητικά τους φόρτους ακόμη και σε περιόδους 
αιχμής.  

 
5)Χώροι για τη δημιουργία ζωνών και νησίδων πρασίνου,  οι  οποίοι, εκτός της 
αισθητικής αναβάθμισης . εξυπηρετούν  παράλληλα  και περιβαλλοντικούς σκοπούς , 
όπως δημιουργία  ηχοπετάσματος.  

6)Επιφάνειες  για την ανάπτυξη περιβάλλοντος χώρου γύρω από τις κτιριακές 
εγκαταστάσεις, ώστε να εξασφαλίζεται η άνετη χωροθέτηση της λειτουργίας τους. 

7)  Χώροι για δημιουργία συνθηκών ελεγχόμενης στάθμευσης στις οδούς που 
βρίσκονται εντός χερσαίας ζώνης. 
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4.2                 Προτεινόμενες επεμβάσεις  στα υφιστάμενα έργα  

 

Στα πλαίσια του προτεινόμενου Προγραμματικού Σχεδίου περιλαμβάνονται: 

 

(Α).  Έργα  για τα οποία έχουν εκπονηθεί  μελέτες (αρχιτεκτονικές μελέτες, μελέτες 
βιωσιμότητας, μελέτη κυκλοφοριακής θεώρησης-οργάνωσης της χερσαίας ζώνης ή 
προμελέτες ) και για τα οποία υπάρχουν  αναλυτικοί προϋπολογισμοί .   

(Β). Έργα  τα οποία είναι υπό μελέτη και άλλα για τα οποία εκπονούνται μελέτες  
βάσει των οποίων προτείνεται  μία σειρά ενδεικτικών επεμβάσεων στα υφιστάμενα 
κτίρια και το χερσαίο  χώρο ή δημιουργία νέων χώρων και χωροθέτηση των χρήσεων 
και για τα    οποία οι προϋπολογισμοί γίνονται κατ’ εκτίμηση είτε από τους μελετητές  
του Προγραμματικού Σχεδίου Ανάπτυξης είτε από την Τεχνική Υπηρεσία της Ο.Λ.Κ. 
Α.Ε.  

 

Ειδικότερα, αυτά αναλύονται  στα ακόλουθα: 

 

(Α).1     Διαμόρφωση χώρων στο Ανατολικό τμήμα Κεντρικού Λιμένα Καβάλας- 
Κατασκευή Δικτύων.  

 ( Σχέδιο 10,  σελ. 72 ) 

Έχει εκπονηθεί Μελέτη από την Ο.Λ.Κ   Α.Ε, η οποία και βρίσκεται σε διαδικασία 
δημοπράτησης. Η Μελέτη αφορά  στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις: 

(α)   Υδροδότησης των υφιστάμενων και μελλοντικών κτισμάτων 

(β) Σύνδεσης των αποχετεύσεων   των υφιστάμενων και μελλοντικών κτισμάτων 
μέσω αντλιοστασίων 

(γ)  Ηλεκτροφωτισμού του περιβάλλοντος χώρου ( δρόμοι κυκλοφορίας, χώροι 
στάθμευσης, προβλήτες επιβατών )  

(δ)  Κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης  ( CCTV )  για τη φύλαξη  της περίφραξης 
της λιμενικής ζώνης. 

Όλες οι εγκαταστάσεις μελετήθηκαν και θα κατασκευαστούν με γνώμονα: 

(α) Την ασφάλεια του κοινού και των εργαζομένων 

(β).  Τη μεγάλη διάρκεια ζωής των εγκαταστάσεων σε συνδυασμό με χαμηλό κατά 
το δυνατό αρχικό κόστος και μικρή δαπάνη συντήρησης 

(γ)  Την ευχέρεια διελεύσεως των πάσης φύσεως δικτύων προς εξασφάλιση 
συνεχούς συντήρησης 

 (δ)   Την επίτευξη ενεργειακής οικονομίας 

Η Μελέτη έχει προσαρμοστεί στο Σχέδιο Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων 
(ΣΑΛΕ) που εκπονήθηκε από την Ο.Λ.Κ  Α.Ε., ώστε το λιμάνι να ανταποκρίνεται 
στις απαιτήσεις του κώδικα ISPS  και στη συνέχεια να πιστοποιηθεί για να μπορεί να 
δέχεται πλοία εξωτερικού.        
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Η κατασκευή του  έργου κρίνεται επείγουσα προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες 
του Λιμένα και να κατασκευαστεί η απαραίτητη υποδομή για την εφαρμογή του 
ΣΑΛΕ. 

 

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ   ΠΙΝΑΚΑΣ     ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ 

α/α Ενδείξεις εργασιών Τιμή 
Μονάδας 

Δαπάνη 

Μερική       Ολική 

 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  84.818,41  

84.818,41  ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ   

 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ  637.393,41  

 ΣΥΝΟΛΟ Η/Μ   637.393,41 

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Προστίθεται Ο.Ε και Γ.Ε. 18% 

Άθροισμα 

 Προστίθενται Απρόβλεπτες Δαπάνες15% 

Άθροισμα 

Προστίθεται Αναθεώρηση 

  722.221,82 

129.998,13 

852.209,95 

127.831,49 

980.041,44 

  28.361,92 

 Άθροισμα 

Προστίθεται  Φ.Π.Α.  19% 

Απαιτούμενη Πίστωση εκτέλεσης  έργου 

  1.008.403,36 

   191.596,64 

1.200.000,00 

 Ήτοι Απαιτούμενη Πίστωση εκτέλεσης  του έργου  1.200.000,00 
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Α. 2 Μελέτη  κυκλοφοριακής διαμόρφωσης εισόδου- εξόδου λιμανιού Καβάλας 
και Δημιουργίας χώρου υπαίθριας στάθμευσης αυτοκινήτων   

 

Α.2.1 Γενικά 

 

Το έργο αφορά στην πλήρη κυκλοφοριακή διαμόρφωση της ευρύτερης περιοχής 
εισόδου- εξόδου του Λιμένα Καβάλας ( περιοχή εκτός λιμένα ), τη σήμανση της 
ανωτέρω περιοχής, καθώς επίσης και τη δημιουργία χώρου.  Με την Απόφαση 
28/383/ 6-6-2006  της νομαρχικής Αυτοδιοίκησης Δράμας - Καβάλας-Ξάνθης 
εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για το έργο «Χώρος υπαίθριας στάθμευσης 
αυτοκινήτων στο Κεντρικό Λιμάνι Καβάλας». 

Η προβλεπόμενη διαμόρφωση περιλαμβάνει  κατασκευές στην οδό Ερυθρού Σταυρού 
( από το ύψος της Κουντουριώτου ), κατασκευές προ της υφιστάμενης θέσης  
εισόδου-εξόδου  από το λιμάνι καθώς επίσης και διαρρυθμίσεις στην περιοχή του 
υπαίθριου Ρarking  και της στάσης των λεωφορείων του ΚΤΕΛ.  

Η παρούσα διαμόρφωση ( με δεδομένη τη χωροθέτηση των λειτουργικών στοιχείων 
π.χ. θέση σύνδεσης λιμανιού με την πόλη της Καβάλας, πύλες εισόδου – εξόδου στο 
λιμάνι, θέση κλπ.)   καθορίζει σε ικανοποιητικό βαθμό τις πορείες των απαιτούμενων 
κινήσεων των οχημάτων και εξασφαλίζει αυξημένες  συνθήκες άνεσης και 
ασφάλειας. 

 

Α.2.2.  Κυκλοφοριακή Διαμόρφωση 

 

Η προβλεπόμενη κυκλοφοριακή διαμόρφωση αφορά κυρίως στην κατασκευή 
νησίδων καθορισμού των διαφόρων κινήσεων και λωρίδων κυκλοφορίας οχημάτων. 

Πιο συγκεκριμένα  προβλέπεται η κατασκευή κεντρικής νησίδας επί της οδού 
Ερυθρού Σταυρού πλάτους 1,70 μ., η θέση της οποίας, σε σχέση με τα υφιστάμενα 
κρασπεδόρειθρα των πεζοδρομίων, εξασφαλίζει την ανάπτυξη τριών (3) λωρίδων 
κυκλοφορίας πλάτους 3,50 μ. έκαστη για την είσοδο στο λιμάνι  και δύο (2) λωρίδων 
κυκλοφορίας πλάτους 3,50 μ. έκαστη για την έξοδο. Εκ των τριών λωρίδων εισόδου 
οι δύο αφορούν αποκλειστικά στην είσοδο στο λιμάνι και η τρίτη αφορά σε 
προορισμούς όπως το υπαίθριο Ρarking, η στάση των λεωφορείων , ο χώρος των 
παλαιών Αποθηκών του λιμανιού ή πιθανή αναστροφή.  

Στο χώρο μπροστά στις πύλες εισόδου – εξόδου στο λιμάνι προβλέπεται η κατασκευή 
νησίδων για τον καθορισμό της πορείας και κάποιων άλλων κινήσεων οχημάτων, 
όπως π.χ. η είσοδος στο λιμάνι από το     Ρarking, η αναστροφή για παραμονή κλπ. 

Επίσης προβλέπεται η κατασκευή πύλης εισόδου και η αύξηση του ανοίγματος 
υφιστάμενης πύλης  εξόδου από το λιμάνι για την προσέγγιση των Λεωφορείων του 
ΚΤΕΛ  και των Αστικών γραμμών στις Στάσεις που θα δημιουργηθούν εντός του 
λιμένα. 

Σε συγκεκριμένες θέσεις προβλέπονται ζώνες αποκλεισμού ‘’ζέβρες’’ , οι οποίες 
καθορίζουν επίσης τις πορείες κάποιων κινήσεων και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται 
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για άλλες  χρήσεις, όπως στάση και στάθμευση οχημάτων, ανάπτυξη διάφορων 
δραστηριοτήτων κλπ. 

Οι κινήσεις αναστροφής για παραμονή ή έξοδο από το λιμάνι εξασφαλίζονται μόνο 
μέσω της περιμετρικής πορείας του  υπαίθριου χώρου Ρarking.  

 

Σύμφωνα με τις προτάσεις των μελετητών με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:  

 

 Παρέχονται άνετες οδικές συνδέσεις δύο κατευθύνσεων 

 Παρέχεται ειδικός χώρος για την εγκατάσταση στάσεων ορισμένων αστικών 
λεωφορειακών γραμμών. 

  Εξασφαλίζεται  απλή κίνηση των οχημάτων προς /από τα οχηματαγωγά 
πλοία.  Αναμένουν ή κινούνται κατά μήκος ειδικά διαμορφωμένων στο 
χερσαίο χώρο του λιμένα  «λωρίδων αναμονής για επιβίβαση», γεγονός που 
ομαλοποιεί τις ροές και συντελεί στην εύρυθμη λειτουργία με θετικό 
αισθητικά αποτέλεσμα.  

 Στις θέσεις επιβίβασης είναι διαθέσιμος ο αναγκαίος ελεύθερος χώρος για 
επιβίβαση με όπισθεν κίνηση των μεγάλων φορτηγών αυτοκινήτων ή των 
οχημάτων με τράκτορα (νταλικών). 

 Οι εγκαταστάσεις που προορίζονται για το επιβατικό κοινό και τους 
εργαζόμενους στο λιμένα και στα πλοία σχεδιάστηκαν κατά τρόπο που 
βελτιστοποιούν κατά το μέγιστο δυνατόν το επίπεδο εξυπηρέτησής τους  

 Προβλέπεται ενίσχυση  των μέτρων ασφάλειας. 

 

 Προβλεπόμενες   Εργασίες 

 

 Οι εργασίες που προβλέπονται για την κατασκευή του έργου αφορούν στις : 

 

 Εκσκαφή ( φρεζάρισμα ) του παλαιού ασφαλτικού 

 Κατασκευή νησίδων με κρασπεδόρειθρα 

 Πλακόστρωση των πεζοδρομίων και των νησίδων 

 Επίστρωση των οδικών τμημάτων με ασφαλτική αντιολισθηρή στρώση 
κυκλοφορίας 

 Πλήρωση των νησίδων με φυτική γη 

 Εγκατάσταση χλοοτάπητα 

 Εγκατάσταση   κατακόρυφης σήμανσης 

 Εγκατάσταση  οριζόντιας σήμανσης ( Διαγράμμιση  οδοστρώματος )  

 Εκσυγχρονισμός λειτουργίας Parking  - Μηχανοργάνωση. 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΡΓΟΥ 

 

Α/Α Κυκλοφοριακή Διαμόρφωση 

Parking 

 

Δαπάνη 

1 Διαγραμμίσεις 

 Σηματοδοτήσεις 

 Ασφαλτοστρώσεις 

 200.000 €

2 Εκσυγχρονισμός λειτουργίας Parking  
Μηχανοργάνωση. Parking 

 
100.000 €

 ΣΥΝΟΛΟ 300.000 €
 

 

Α.3   Ασφάλεια Λιμένα 

 

Από την Ο.Λ.Κ  Α.Ε  εκπονήθηκε ‘’Σχέδιο Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων 
(ΣΑΛΕ)’’ προκειμένου, εκτός της κάλυψης των αναγκών του Λιμένα, να 
κατασκευαστεί και η απαραίτητη υποδομή για την εφαρμογή του ΣΑΛΕ. Οι 
διαδικασίες ασφάλειας του λιμένα Καβάλας έχουν εκπονηθεί λαμβάνοντας υπόψη τις 
απαιτήσεις του Κώδικα   ISPS (International ship and port security ), τον Κώδικα του  
ΙΜΟ/ILO για την ασφάλεια των λιμένων, τους διεθνείς κώδικες και κανονισμούς, 
καθώς και τις σχετικές εγκυκίους του ΥΕΝ .  

 Για την ενίσχυση  των μέτρων πρόληψης / ασφάλειας προβλέπεται φωτισμός 
όλου του χώρου, περίφραξη του χώρου για λιμενικές χρήσεις και 
εγκατάσταση πυλών εισόδου που θα ελέγχουν, πληροφορούν τους επιβάτες 
και αποτρέπουν την είσοδο σε οχήματα που δεν έχουν ως προορισμό τους το 
λιμενικ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΡΓΟΥ 

 

Α/Α Ασφάλεια Λιμένα Δαπάνη 

1 Περιφράξεις 

Εφαρμογή ΣΑΛΕ 
 

300.000 €
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Α.4        Σταθμός Επιβατών και Υπηρεσιών Κεντρικού Λιμένα Καβάλας 

  

Έργο άμεσης προτεραιότητας είναι η δημιουργία Σταθμού Επιβατών και 
Υπηρεσιών στο επιβατικό-τουριστικό λιμάνι της Καβάλας. Η σημερινή κατάσταση 
προσβάλλει τους χρήστες και δημιουργεί αρνητική εικόνα όχι μόνο για το λιμάνι 
αλλά για την πόλη ολόκληρη, καθώς ένα  ισόγειο κτίσμα  συνολικής επιφάνειας 126,4 
μ² που βρίσκεται αριστερά της  εισόδου του Λιμένα, πίσω από τη Γεφυροπλάστιγγα,  
και λειτουργεί κυρίως ως εστιατόριο καλύπτει στοιχειωδώς τις ανάγκες των επιβατών 
με συνέπεια να αγανακτούν και να διαμαρτύρονται έντονα  συνεπικουρούμενοι και 
από όλα γενικά τα Μ.Μ.Ε.. 

Η Ο.Λ.Κ   Α.Ε. έχει ήδη αναθέσει σε Μελετητικά  Γραφεία της Καβάλας την 
εκπόνηση  Αρχιτεκτονικής, Στατικής και Μηχανολογικής  Μελέτης, καθώς και 
Μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οι οποίες και   βρίσκονται στο στάδιο της   
ολοκλήρωσης.   

Σύμφωνα με τη μελέτη ο επιβατικός σταθμός πρόκειται να στεγαστεί στον  ανοιχτό 
υπόστεγο  χώρο που βρίσκεται παράπλευρα του κτιρίου του Τελωνείου.  

(φωτ. 3.  σελ.78 ) 

Το υπόστεγο  χρησίμευε παλιότερα για την αποθήκευση των καπνών που 
προορίζονταν για φόρτωση   ή που εκφορτώνονταν.  Η ιστορία της Καβάλας και 
του λιμανιού της  είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το εμπόριο του καπνού, όπως 
μπορεί κανείς να διαπιστώσει και από τα εκθέματα του πολύ ενδιαφέροντος 
Μουσείου Καπνού που υπάρχει στην πόλη. Έχοντας αυτά υπόψη η    Αρχιτεκτονική  
Μελέτη απέκλεισε την  ανέγερση οποιουδήποτε υψηλότερου κτιρίου ( π.χ διώροφου 
Επιβατικού Σταθμού ) γιατί  θα επιβάρυνε την ήδη επιβαρημένη  από τα υπάρχοντα  
κτίρια και, κυρίως, από το κτίριο του Τελωνείου επιφάνεια της χερσαίας ζώνης και  
θα αλλοίωνε το χαρακτήρα που της προσδίδει η ύπαρξη του ενετικού τείχους κατά 
μήκος όλου του βράχου της Παναγίας, καθώς  θα εμπόδιζε την επικοινωνία του 
τείχους με το θαλάσσιο μέτωπο.  

Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί ότι  ο ΟΛΚ πραγματοποιεί ανάλυση και 
αξιολόγηση της πραγματοποιούμενης δόμησης και σύγκρισή της με τους 
προτεινόμενους από την πολεοδομία μέγιστους συντελεστές   δόμησης 
προκειμένου να διαπιστωθεί εάν επιτυγχάνεται η βέλτιστη προστασία του 
οπτικού πεδίου και του περιβάλλοντος της χερσαίας ζώνης .   

 

 Η χωροθέτηση του σταθμού έγινε με γνώμονα τη λειτουργικότητά του σε σχέση με 
τις υφιστάμενες θέσεις ελλιμενισμού των Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων και τη νέα κυκλοφοριακή 
ρύθμιση εξυπηρέτησης των κινήσεων στη χερσαία ζώνη του λιμένα, καθώς και τη 
θέση του παρακείμενου  ελεγχόμενου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων, που 
περιβάλλεται από οδό δύο λωρίδων κυκλοφορίας. Η οδός αυτή  διέρχεται μπροστά 
από την είσοδο του επιβατικού σταθμού.  

Πλησίον της εισόδου  προβλέπεται εσοχή για στάση ταξί, ιδιωτικών αυτοκινήτων και 
λεωφορείων. 
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Φωτ.3η Ο ανοικτός υπόστεγος χώρος . όπου θα στεγαστεί ο επιβατικός σταθμός.  

 
 

Το κτίριο  θα είναι μεταλλικό, συνολικής επιφάνειας 1018,40 τ.μ.  Η στέγη 
κατασκευάζεται από μεταλλικό σκελετό. Η επικάλυψη θα γίνει με μη ορατά πάνελ, τα 
οποία εγκιβωτίζονται σε μία μεταλλική ζώνη επικαλυμμένη με ταλμπόν. 

Όλες οι όψεις του κτιρίου καλύπτονται από υαλοπίνακες, πλην ορισμένων σημείων 
που κατασκευάζονται από πλινθοδομή επενδυμένη με τοπικό μάρμαρο. Οι 
επιστρώσεις των δαπέδων γίνονται με γρανίτη. 
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Ο  Σταθμός προβλέπεται να στεγάσει τους χώρους εξυπηρέτησης του επιβατικού 
κοινού. που είναι:  

 Δύο Αίθουσες Αναμονής,  

 Γραφείο Πληροφοριών,  

 Εκδοτήρια  εισιτηρίων,  

 Δύο γραφεία ελέγχου διαβατηρίων στις αντίστοιχες εισόδους-εξόδους,  
Κατάστημα-Περίπτερο τύπου,  

 Τηλέφωνα κοινού,  

 Μηχάνημα τραπεζικών  διευκολύνσεων,  

 Εστιατόριο-μπαρ με χώρο τραπεζιών, 

 Γραφεία,  αποθηκευτικοί χώροι, τουαλέτες κοινού, Α.Μ.Ε.Α  κ.λ.π.  

 

( Σχέδιο  11.         Κάτοψη του σταθμού,  σελ.80 ).  

( Σχέδιο  12.         Ανατολική και βόρεια όψη του σταθμού, σελ. 81 ).  

( Σχέδιο  13          Δυτική και νότια όψη του σταθμού,          σελ.82 ).  

 

Πηγή χρηματοδότησης:  Η όλη δράση  επιδιώκεται να ενταχθεί για 
χρηματοδότηση στο  Γ΄   Κ.Π.Σ. ( αν καταστεί δυνατό )  ή στη 4η Προγραμματική 
Περίοδο. 
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ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ     ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ  

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 

 ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

Α/Α ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δαπάνη Γενικό Σύνολο 

1  

ΕΚΣΚΑΦΕΣ 

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 

 

 

123.500,00 € 

 

 

 

 

2  

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 

ΝΕΟΥ   ΚΤΗΡΙΟΥ 

 

264.000,00 € 

 

3  

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 

 

284.500.00 € 

 

 

  

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  

672.000,00  € 

  

ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 

 

 

446.835.00 € 

 

 

 

  

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  

446.835.00 € 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  1.118.835.00€ 

*Δεν περιλαμβάνονται: Γ.Ε &Ο.Ε -Απρόβλεπτα  -Πρόβλεψη Αναθεώρησης   -Φ.Π.Α. 

 

 

 

 

 



  84

 

Α.5          Εκμετάλλευση Παλαιών Αποθηκών  της Ο.Λ.Κ.  Α.Ε. 

 

Φωτ. 4η . σελ.   85 

Πρόκειται για το συγκρότημα των έξι ( 6 )   παλαιών  αποθηκών  που βρίσκονται στη 
χερσαία ζώνη του Ανατολικού  Τμήματος του Κεντρικού Λιμένα Καβάλας. Έχει 
εκπονηθεί από την Ο.Λ.Κ   Α.Ε   Μελέτη Βιωσιμότητας και Προκαταρτική Μελέτη 
γενικών χωροθετήσεων και χρήσεων για διαμόρφωση  χερσαίας  ζώνης ανατολικού 
τμήματος Λιμένα Καβάλας.  Η Μελέτη  αναφέρεται σε επισκευές και αποκατάσταση 
με λειτουργικές διαφοροποιήσεις της ομάδας των  έξι αποθηκών στο λιμάνι Καβάλας. 

( Σχέδιο  14.  σελ. 87 ). 

Οι παλιές αποθήκες  καταλαμβάνουν συνολική επιφάνεια 1888,00 μ² σε ένα ιστορικό 
σημείο της περιοχής λόγω της ύπαρξης του Παράλιου Τείχους της  χερσονήσου της 
Παναγίας. Στο χώρο  αυτό προγραμματίζεται να γίνει ρηξικέλευθη   αναβάθμιση  και  
ανάπτυξη της όλης έκτασης με ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες, καθώς και ειδικές 
μελέτες εκτεταμένων επισκευών και επεμβάσεων. 

 

Προτεινόμενες επεμβάσεις: 

 Πλήρης αντικατάσταση της υφιστάμενης στέγης 

 Έργα υποδομής (συνδέσεις με όλα τα δίκτυα )  

 Ενίσχυση και δομική αντιμετώπιση των φερόντων δομικών στοιχείων 

 Αντικατάσταση ζευκτών από μεταλλικά στοιχεία στέγης  

 Χωροθετήσεις    και διαμορφώσεις    εξωτερικού- περίγυρου χώρου. 

 

Η γενική χωροθέτηση  των παρεμβάσεων θα πραγματοποιηθεί σε συνολική έκταση 
9.160 Ο υπάρχων χώρος θα χωριστεί σε δύο τμήματα με τις ακόλουθες 
ονοματολογίες: 

 Τμήμα 1: Επανάχρηση των 6 Αποθηκών της Ο.Λ.Κ.  Α.Ε. ( Εμβαδόν 
1888,00 μ².)  

 Τμήμα 2: Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου (Εμβαδόν 7.260,00 μ².) 

Στο Τμήμα 1 θα υπάρχουν οι απαραίτητες εγκαταστάσεις και ποικίλες προτάσεις για 
χρήσεις γης όπως : εμπορικές δραστηριότητες, καταστήματα παροχής υπηρεσιών, 
χώροι εστιατορίων, bistro, café-bar, snack-bar,  χώροι διασκέδασης και αναψυχής,   
εσωτερικός παιδότοπος, αποθηκευτικοί χώροι κ.λ.π.  

Στο Τμήμα 2   δημιουργούνται  και  χωροθετούνται   οι  απαραίτητες   εγκαταστάσεις 
όπως : αισθητική σύνθεση κατασκευής εισόδων και υποδοχής, ανάπτυξη υπαίθριων 
καθιστικών, εξωτερικός παιδότοπος, χώροι parking για αυτοκίνητα  επισκεπτών. 

Η δράση  θα ολοκληρωθεί σε τρεις φάσεις: 

Α΄ Φάση:  αφορά σε  έργα υποδομής,   σε εκκαθαριστικές επιχειρήσεις και 
καλλωπισμό των χώρων 
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.   

 Β΄ Φάση:  αφορά σε εκπόνηση των αναγκαίων οριστικών μελετών   

Γ΄ Φάση:     αφορά σε χωματουργικές εργασίες, καθαιρέσεις και εκτεταμένες  
επισκευές, χωροθετήσεις χρήσεων γης, έργα επιστρώσεων και πλακοστρώσεων των 
εξωτερικών χώρων, ώστε να αποδοθεί ένα πλήρες και λειτουργικό συγκρότημα, τόσο 
από πλευράς αισθητικής όσο και από ογκοπλαστική άποψη.  

Η σκοπιμότητα του όλου επενδυτικού σχεδίου αναλύεται στη μελέτη βιωσιμότητας 
της εκμετάλλευσης των παλαιών αποθηκών που έχει εκπονηθεί από την Εταιρεία 
«ΜΕΤΡΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ» . Στη μελέτη αυτή έχουν επιλεγεί 3 σενάρια των 
οποίων τα οικονομικά δεδομένα εξετάζονται, προκειμένου να ελεγχθεί κατά πόσον η 
εκμετάλλευση των αποθηκών θα έχει οικονομικό όφελος για τον Οργανισμό, αλλά 
και θα συμβάλλει στη γενικότερη αναβάθμιση του Λιμένα Καβάλας.  

Στο  Α΄ Σενάριο  εξετάζεται η πιθανή απόφαση να μην προχωρήσει η Ο.Λ.Κ. Α.Ε  
στην εκμετάλλευση των αποθηκών και επομένως τα οικονομικά στοιχεία  του 
Οργανισμού δεν επηρεάζονται.. 

Στο Β΄ Σενάριο να προχωρήσει αναλαμβάνοντας η ίδια την ανακατασκευή, 
διαμόρφωση και  εξοπλισμό των αποθηκών. Στην περίπτωση αυτή η χρηματοδότηση 
θα προέρχεται εξ ολοκλήρου από δανεισμό και επομένως τα οικονομικά στοιχεία  του 
Οργανισμού θα αφορούν τα προβλεπόμενα, όπως αυτά προκύπτουν από τη δανειακή 
επιβάρυνση.  

Στο  Γ  Σενάριο  να προχωρήσει  σε παραχώρηση της χρήσης των αποθηκών για  25 
χρόνια σε επενδυτή, ο οποίος και θα αναλάβει εξ ολοκλήρου την ανακατασκευή, 
διαμόρφωση και  εξοπλισμό των αποθηκών. Ο επενδυτής θα καταβάλλει στην Ο.Λ.Κ.  
Α.Ε   μηνιαίο μίσθωμα  20.000-  30.000 ΕΥΡΩ  το μήνα , το οποίο θα αρχίσει να 
καταβάλλεται μετά την ολοκλήρωση της ανακατασκευής, η διάρκεια της οποίας  
υπολογίζεται σε 2 έτη. Στην περίπτωση αυτή τα οικονομικά στοιχεία  του 
Οργανισμού θα αφορούν τα προβλεπόμενα, όπως αυτά προκύπτουν από τη μίσθωση 
των αποθηκών. 

Από τη συγκριτική  ανάλυση του συνόλου των αριθμοδεικτών που γίνεται από τους 
μελετητές διαπιστώνεται ότι το σενάριο Γ΄  είναι το ευνοϊκότερο για τον Οργανισμό 
για τους εξής λόγους: 

 Ανακατασκευάζονται οι παλαιές αποθήκες , αναπλάθεται  ο περιβάλλων 
χώρος,  αναβαθμίζεται αισθητικά η γενική εικόνα της χερσαίας ζώνης του 
ανατολικού τμήματος του Λιμένα Καβάλας και ενισχύεται ο παραδοσιακός 
χαρακτήρας του λιμανιού μέσω της αξιοποίησης της αρχιτεκτονικής μορφής 
του συγκεκριμένου συγκροτήματος. 

 Διασφαλίζεται η εκμετάλλευση των αποθηκών που επί πολλά χρόνια είναι 
χωρίς χρήση 

 Δημιουργείται πόλος έλξης τουριστών, επισκεπτών και  αναπτύσσονται 
πολλές δραστηριότητες 

 Τα οικονομικά αποτελέσματα της Ο.Λ.Κ.  Α.Ε. βελτιώνονται σημαντικά 

 Ενισχύεται η επιχειρηματική δραστηριότητα στην περιοχή  με ό,τι θετικό 
συνεπάγεται αυτό. 
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ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗ 

1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 9.827.60    € 

2 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 15.000.00  € 

3 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 288.126.00   € 

4 ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ 65.529.35€ 

5 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ 17.318.35  € 

6 ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ 113.958.00  € 

7 ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 126.569.50  € 

8 ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ 31.845.00  € 

9 ΜΟΝΩΣΕΙΣ 20.500.00  € 

10 ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 31.304.00  € 

11 ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ  68.000.00   € 

12 ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ 75.000.00  € 

13 ΣΤΗΘΑΙΑ 4.800.00  € 

14 ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ 67.466.00  € 

15 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 45.000.00  € 

16 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 22.800.00  € 

17 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 45.000.00   € 

18 ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 20.500.00  € 

19 ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 64.500.00  € 

20 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 49.500.00  € 

21 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 8.500.00  € 

22 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 210.300.00  € 

23 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 11.432.00  € 

24 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 15.000.00  € 

25  ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.500.00  € 

26 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ 36.000.00  € 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.500.000  € 

*Δεν περιλαμβάνονται: Γ.Ε &Ο.Ε -Απρόβλεπτα  -Πρόβλεψη Αναθεώρησης   -Φ.Π.Α. 

Πηγή χρηματοδότησης: Η όλη δράση  επιδιώκεται να υλοποιηθεί από ιδιωτικά 
επενδυτικά κεφάλαια.  
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(Β).1     Αποθήκη- Συνεργείο 

 

 

 

 

Φωτ, 5η .  Η  Αποθήκη-Συνεργείο 

 
 

Αποτελεί ισόγειο κτίσμα εμβαδού 245 μ². Βρίσκεται στο Νοτιανατολικό τμήμα του 
Λιμενικού χώρου, παραπλεύρως του συγκροτήματος των 6  αποθηκών. Το κτίσμα 
αυτό, παρόλο που δε συμπεριλήφθηκε στην προηγούμενη  Μελέτη,  πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση γραφείων υποστήριξης των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων που θα αναπτυχθούν στις παλαιές αποθήκες ( Γραφεία Διοίκησης , 
Λογιστήριο, Γραμματεία, Βοηθητικοί χώροι κλπ. ). Ως εκ τούτου οι δαπάνες 
ανακατασκευής  θα καλυφθούν από τους επενδυτές που θα δραστηριοποιηθούν 
επιχειρηματικά στο συγκρότημα των αποθηκών. 

Ενδεικτικά αναφέρεται  ότι απαιτούνται οι εξής εργασίες :     
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      1.   Κατασκευή δικτύων Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Θέρμανσης, Κλιματισμού 

1. Τοπικές ενισχύσεις στο φέροντα οργανισμό του κτηρίου 

2. Κατασκευή    W.C. και λοιπών βοηθητικών και αποθηκευτικών χώρων 

3. Κατασκευή γραφείων για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του χώρου 

Διαρρυθμίσεις  γραφείων και   εσωτερικών  χώρων  

Πηγή χρηματοδότησης:  Η όλη δράση  επιδιώκεται να υλοποιηθεί με ιδιωτικά  

επενδυτικά κεφάλαια. 

 

 

Αποτελεί ισόγειο κτίσμα εμβαδού 245 μ². Βρίσκεται στο Νοτιανατολικό τμήμα του 
Λιμενικού χώρου, παραπλεύρως του συγκροτήματος των 6  αποθηκών. Το κτίσμα 
αυτό, παρόλο που δε συμπεριλήφθηκε στην προηγούμενη  Μελέτη,  πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση γραφείων υποστήριξης των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων που θα αναπτυχθούν στις παλαιές αποθήκες ( Γραφεία Διοίκησης , 
Λογιστήριο, Γραμματεία, Βοηθητικοί χώροι κλπ. ). Ως εκ τούτου οι δαπάνες 
ανακατασκευής  θα καλυφθούν από τους επενδυτές που θα δραστηριοποιηθούν 
επιχειρηματικά στο συγκρότημα των αποθηκών. 

Ενδεικτικά αναφέρεται  ότι απαιτούνται οι εξής εργασίες :     

 

      1.   Κατασκευή δικτύων Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Θέρμανσης, Κλιματισμού 

4. Τοπικές ενισχύσεις στο φέροντα οργανισμό του κτηρίου 

5. Κατασκευή    W.C. και λοιπών βοηθητικών και αποθηκευτικών χώρων 

6. Κατασκευή γραφείων για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του χώρου 

7. Διαρρυθμίσεις  γραφείων και   εσωτερικών  χώρων 

 

Πηγή χρηματοδότησης:  Η όλη δράση  επιδιώκεται να υλοποιηθεί από ιδιωτικά 
επενδυτικά κεφάλαια. 
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Β.2   Αλλαγή χρήσης στο κτίριο του Τελωνείου και της τελωνειακής αποθήκης 

 

 
 

Φωτ. 6η .  Κτίριο Τελωνείου.  Στο βάθος το Ιμαρέτ και το κάστρο. 

 

Δεδομένου ότι οι τελωνειακές υπηρεσίες έχει προγραμματιστεί να μεταφερθούν σε 
νέο κτήριο στον εμπορικό λιμένα «ΦΙΛΙΠΠΟΣ  Β΄», το κτήριο του Τελωνείου, το 
οποίο έχει ανεγερθεί  στο χώρο όπου αναπτύσσονται όλες οι λιμενικές  
δραστηριότητες, θα χρησιμοποιηθεί για την εξυπηρέτηση των αναγκών στέγασης 
όλων των Υπηρεσιών του Λιμένα στο φυσικό τους χώρο που είναι ο χερσαίος 
χώρος του ανατολικού τμήματος του Κεντρικού Λιμένα, όπου αναπτύσσονται και 
όλες οι λιμενικές δραστηριότητες.   

 

Το κτίριο του Τελωνείου περιλαμβάνει: 

(α) Ένα διώροφο κτίριο γραφείων συνολικού εμβαδού 1200 τ.μ.. όπου   θα 
στεγαστούν  όλες οι υπηρεσίες της  Ο.Λ.Κ  Α.Ε (Γραφεία Διεύθυνσης, προσωπικού, 
μηχανογράφηση, αρχεία, λογιστήριο, αποθήκες, χώροι υγιεινής ) , οι Υπηρεσίες του 
Λιμεναρχείου, της Περιφερειακής Λιμενικής Διοίκησης,  της Λιμενικής 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας  κλπ.  

(β)Αποθήκη    εμβαδού    1800 τ.μ. ,  όπου παλαιότερα στεγάζονταν οι τελωνειακές 
αποθήκες και   που σήμερα δε  χρησιμοποιείται.  

Ο χώρος, σε ένα στάδιο αρχικών προσανατολισμών,  σχεδιάζεται να  μετατραπεί σε 
Εκθεσιακό χώρο και Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων.  
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Σε κάθε περίπτωση η  αξιοποίηση  του κτιρίου πρέπει να αντιμετωπιστεί με μεγάλη 
σοβαρότητα. Αποτελεί έναν από τους ελάχιστους στεγασμένους χώρους με μεγάλη 
επιφάνεια που διαθέτει το κέντρο της πόλης και προσφέρεται για ειδικές χρήσεις που 
θα καλύψουν συγκεκριμένες ανάγκες της.   Λόγω της σπουδαιότητας του έργου και 
για να μην απειληθούν οι σημαντικές δυνατότητες που μπορεί να παρέχει στην πόλη 
και τον ΟΛΚ η μελλοντική αξιοποίηση του συγκεκριμένου χώρου  η τελική 
διαμόρφωση και χρήση όλης της   επιφάνειας θα προέλθει από σύνθεση απόψεων και 
θα αποτελέσει αντικείμενο μελέτης σκοπιμότητας που θα εκπονηθεί από ομάδα 
εξειδικευμένων επιστημόνων που θα περιλαμβάνει Σύμβουλο επενδύσεων και 
ανάπτυξης, Αρχιτέκτονες, Πολιτικούς Μηχανικούς κ.ά. με στόχο την ανάδειξη των 
αρχιτεκτονικών στοιχείων του κτιρίου αλλά και την εξασφάλιση του μεγαλύτερου 
δυνατού κοινωνικού και οικονομικού οφέλους.  

Ενδεικτικά αναφέρεται  ότι απαιτούνται τα εξής έργα:     

 

      1.   Κατασκευή δικτύων Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Θέρμανσης, Κλιματισμού 

8. Τοπικές ενισχύσεις στο φέροντα οργανισμό του κτηρίου 

9. Καθαίρεση επικάλυψης στέγης από αλουμίνιο και κατασκευή νέας 
επικάλυψης  αιθρίου  

10. Κατασκευή    W.C. και λοιπών βοηθητικών και αποθηκευτικών χώρων 

11. Κατασκευή γραφείων για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του χώρου 

12. Διαρρυθμίσεις  γραφείων και   εσωτερικών  χώρων 

13. Στεγανοποίηση δώματος οροφής τελωνειακών Αποθηκών, επίστρωση  με 
πλάκες, κατασκευή σκάλας  και εγκατάσταση κατάλληλου φωτισμού 

Τέλος  θα διερευνηθεί η δυνατότητα αξιοποίησής του δώματος κατά τη θερινή 
περίοδο ως χώρου πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων. 

Προϋπολογισμός: 1. 500.000 € 
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Β.3.          Αλλαγή χρήσης   του  κτιρίου Λιμενεργατών (Κ.Α.Φ.) 

 

Φωτ. 7η ,   Κτίριο Λιμενεργατών (Κ.Α.Φ.) 

 

 

 
 Πρόκειται για διώροφο κτίριο, συνολικής επιφάνειας   570μ², το οποίο 
χρησιμοποιείται από τα Σωματεία των Λιμενεργατών. Εντούτοις, από το 2002 ο 
χώρος των λιμενεργατών μεταφέρθηκε στο νέο εμπορικό λιμένα, με αποτέλεσμα η 
χρήση του εν λόγω κτιρίου σταδιακά να περιοριστεί.  

Η Ο.Λ.Κ.  Α.Ε σχεδιάζει να  πραγματοποιήσει τις κατάλληλες  επεμβάσεις, 
προκειμένου να αξιοποιήσει τους παρεχόμενους χώρους και να δημιουργήσει ένα 
κτίριο που θα προσφέρεται για εκμετάλλευση (π.χ εταιρείες παροχής υπηρεσιών,  
Ασφαλιστικές εταιρείες,   εμπορικές  εταιρείες ).  Η  ανακατασκευή του κτιρίου θα 
γίνει από τον Οργανισμό με ίδιους πόρους . 

Εν τούτοις θα εξεταστεί πολύ σοβαρά  και η περίπτωση να προχωρήσει  ο 
Οργανισμός σε παραχώρηση της χρήσης του κτιρίου σε επενδυτή, ο οποίος και θα 
αναλάβει εξ ολοκλήρου την ανακατασκευή, διαμόρφωση και  εξοπλισμό του κτιρίου. 
Ο επενδυτής θα καταβάλλει στην Ο.Λ.Κ.  Α.Ε   μηνιαίο μίσθωμα, το ύψος του οποίου 
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θα προκύπτει από ειδική οικονομοτεχνική μελέτη και μελέτη βιωσιμότητας που θα 
εκπονηθεί για το σκοπό αυτό.   Το μίσθωμα  θα αρχίσει να καταβάλλεται μετά την 
ολοκλήρωση της ανακατασκευής, η διάρκεια της οποίας  υπολογίζεται σε 2 έτη.  

 

Β.4. Παλαιό Απεντομωτήριο 

 

Φωτ.  8η.  .   Κτίριο   Παλαιού   Απεντομωτηρίου 

 

 

 

Αποτελεί ισόγειο κτίσμα , συνολικού εμβαδού 360 μ², το οποίο βρίσκεται στο 
ανατολικό τμήμα του Κεντρικού Λιμένα. Το κτήριο είχε παραχωρηθεί από το 
Λιμενικό Ταμείο στο Υπουργείο Γεωργίας. Οι λόγοι παραχώρησης εξέλιπαν και το 
κτήριο επανήλθε στη χρήση της Ο.Λ.Κ.   Α.Ε.  . 

 

Ενδεικτικές επεμβάσεις: 

 Πλήρης αντικατάσταση της υφιστάμενης στέγης 

 Έργα υποδομής (συνδέσεις με όλα τα δίκτυα )  

 Ενίσχυση και δομική αντιμετώπιση των φερόντων δομικών στοιχείων 

 Χωροθετήσεις    και διαμορφώσεις    εξωτερικού- περίγυρου χώρου 
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Σχεδιάζεται η πραγματοποίηση των απαραίτητων επεμβάσεων  και τροποποιήσεων 
προκειμένου να αξιοποιήσει τους παρεχόμενους χώρους και να δημιουργήσει ένα 
κτήριο που θα προσφέρεται για επιχειρηματικές δραστηριότητες. (Γυμναστήριο, 
Κλειστός Παιδότοπος – Αίθουσα εκδηλώσεων κλπ.) 

Ωστόσο εκκρεμεί ένα θέμα παραχώρησης του κτιρίου για τη δημιουργία Ναυτικού 
Μουσείου. Στο φορέα υλοποίησης έχει ήδη προταθεί από το δήμο Καβάλας και τον 
Οργανισμό Λιμένα  το υπό ίδρυση Ναυτικό Μουσείο της πόλης να στεγαστεί σε 
παλαιό  πέτρινο κτίσμα συνιδιοκτησίας του Δήμου Καβάλας, κατά το μεγαλύτερο 
μέρος του, και της Ο.Λ.Κ.   Α.Ε ,  κατά ένα μικρό τμήμα του, που θα του 
παραχωρηθεί για το σκοπό αυτό.   Το θέμα βρίσκεται σε εξέλιξη .  

Σε περίπτωση  παραχώρησης του κτιρίου όλες τις δαπάνες επισκευών θα τις αναλάβει 
ο φορέας του Ναυτικού Μουσείου.  

Διαφορετικά  θα εκπονηθεί ειδική οικονομοτεχνική μελέτη και μελέτη βιωσιμότητας 
βάσει της οποίας θα προχωρήσει  ο Οργανισμός σε παραχώρηση της χρήσης του 
κτηρίου σε επενδυτή, ο οποίος και θα αναλάβει εξ ολοκλήρου την ανακατασκευή, 
διαμόρφωση και  εξοπλισμό του κτιρίου. Ο επενδυτής θα καταβάλλει στην Ο.Λ.Κ.  
Α.Ε   μηνιαίο μίσθωμα. 
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Β.5                  Έργα ανάπλασης στο χώρο του όρμου της Παναγίας 

 

 

Στο ΝΔΔ άκρο του ανατολικού τμήματος του λιμανιού βρίσκεται ένας μικρός αλλά 
ιδιαίτερου φυσικού κάλλους  όρμος,   ο οποίος συνδέεται με ένα μονοπάτι, που 
συνεχίζει πίσω από τις παλιές αποθήκες πετρελαίων παράλληλα με το βράχο, με έναν 
από τους πιο σημαντικούς τουριστικούς πόλους της πόλης, την περιοχή των βράχων 
κάτω από το φάρο, το διατηρητέο κτήριο του Δημοτικού Σχολείου της Παναγίας και  
την  Εκκλησία της Παναγίας.  Τον όρμο και τη μικρή παραλία του προτιμούν για το 
μπάνιο τους  κάτοικοι του κέντρου της πόλης και των ανατολικών συνοικιών αλλά 
και ένας όχι ευκαταφρόνητος αριθμός τουριστών.  

 

 (φωτ. 9.  σελ. 97 ) 

 

 Η   Ο.Λ.Κ. Α.Ε σχεδιάζει να οργανώσει καλύτερα αυτή την πρόσβαση, σα συνέχεια 
του πεζόδρομου που θα κατασκευαστεί στην ανατολική πλευρά του  πάρκινγκ , κατά 
μήκος του παραλιακού τείχους και να διαμορφώσει την περιοχή του όρμου με 
εκτεταμένους καθαρισμούς,  κατασκευή μικρών τοιχίων, καθιστικών και στεγάστρων  
και  τοποθέτηση κατάλληλων φωτιστικών.    Είναι δυνατόν επίσης να κατασκευαστεί 
(α) ημιλυόμενη κατασκευή μπαρ- αναψυκτηρίου  στην εσοχή του βράχου ως 
προέκταση αυτού (β) λυόμενη κατασκευή αποδυτηρίων- ντους. 

 

Προϋπολογισμός:  50.000 €  

 

Πηγή χρηματοδότησης: Ίδιοι πόροι 
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Β.6                   Σύνδεση  του λιμανιού με τη  συνοικία της Παναγίας 

 

Δεδομένης της γεωφυσικής ιδιαιτερότητας και της μακραίωνης  ναυτικής ιστορίας 
της πόλης, της ύπαρξης μέσα στο χερσαίο χώρο του λιμανιού  του ενετικού παράλιου 
τείχους,  καθώς και της άμεσης γειτνίασης του με την Παλιά Πόλη και τα μνημεία 
της,  ο χώρος προσφέρεται για υψηλού επιπέδου τουριστική αξιοποίηση   

Η  Ο.Λ.Κ.  Α.Ε  σχεδιάζει, σε συνεργασία με το Δήμο Καβάλας και την  Εφορεία 
Βυζαντινών Μνημείων,  την  ένταξη  - σύνδεση του λιμανιού  με αυτό το τμήμα της 
πόλης που δέχεται το μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών και, συγκεκριμένα, με την  
κύρια οδική αρτηρία της συνοικίας  της Παναγίας, την οδό Θ. Πουλίδου.  

Η σύνδεση αυτή μπορεί να επιτευχθεί με δύο τρόπους:    

(α)  Με την αξιοποίηση των δύο υφιστάμενων κλιμάκων 

Η πρώτη κλίμακα, που είναι και η πιο λειτουργική και πολύ εύκολη στην ανάβαση-
κατάβαση, κατασκευάστηκε από τους Γερμανούς στο Β΄παγκόσμιο Πόλεμο για να 
έχουν πρόσβαση στα υδροπλάνα τους και διατηρείται σε καλή κατάσταση. 

 

 
 

 Φωτ. 10η .   Κλίμακα που συνδέει μέσω του ενετικού τείχους το λιμάνι με τη συνοικία   της  
Παναγίας. 
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Στο μέσον της κλίμακας, στο χώρο  μιας παλιάς Δεξαμενής της οποίας οι εργασίες 
συντήρησης έχουν ολοκληρωθεί., η 12η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων έχει 
δημιουργήσει, έναν ωραίο εκθεσιακό χώρο, όπου θα παρουσιαστούν εκθέματα 
σχετικά με τις εργασίες συντήρησης που γίνονται στο παράλιο ενετικό τείχος. Ο 
χώρος αυτός μπορεί να συνδυαστεί με ένα χώρο ανάπαυλας και «belvedere».  

 

- Η δεύτερη κλίμακα, δεξιά του παλαιού Νοσοκομείου, με πρόσβαση σε αυτό 
από τα πλάγια, μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αφού προηγουμένως γίνουν οι 
επισκευές και συμπληρώσεις που απαιτούνται. 

-  

Προϋπολογισμός:  50.000 €  

 

Πηγή χρηματοδότησης: Ίδιοι πόροι 

 

(β)  Με την εγκατάσταση ανελκυστήρα:  Το έργο αυτό προϋποθέτει  ειδικές 
μελέτες και, φυσικά, συνεργασία με το Δήμο Καβάλας και την  Εφορεία Βυζαντινών 
Μνημείων.  
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4.2  Έργα αναβάθμισης χερσαίας ζώνης στο Κεντρικό και Δυτικό τμήμα     
Κεντρικού Λιμένα Καβάλας 

 
Τα  προτεινόμενα έργα  αφορούν σε βελτιωτικές επεμβάσεις στις κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις, τη χωροθέτηση χρήσεων και τη δημιουργία ενός ασφαλούς και 
καλαίσθητου περιβάλλοντος και χωρίζονται σε δύο φάσεις, καθώς και στην αλλαγή 
χρήσης του κεντρικού κτιρίου της Ο.Λ.Κ.  Α.Ε.  

 

4.2.1    Α΄ φάση 

Οι ρυθμίσεις είναι ήπιας μορφής και συνίστανται κυρίως σε οριοθετήσεις και 
διαγραμμίσεις χώρων. 

Πιο συγκεκριμένα:  

 Η οδός Ερυθρού Σταυρού διατηρεί τη σημερινή της μορφή.  

 Πεζοδρόμηση κατά τη θερινή περίοδο της οδού  Εθνικής Αντίστασης, η 
οποία διατηρεί τη σημερινή της μορφή. 

 Σαφής προσδιορισμός των χώρων όπου δραστηριοποιούνται οι αλιείς και οι 
ναυταθλητικοί όμιλοι και των  όρων χρήσης των χώρων αυτών, ώστε να μην 
αποτελούν στοιχείο αποκλεισμού του θαλάσσιου χώρου. 

 Αξιοποίηση χώρων για την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών των 
παραλιακών καταστημάτων με την κατασκευή των απαραίτητων δικτύων και 
την τοποθέτηση μη μόνιμων κατασκευών. 

 Κατάργηση  αφετηρίας αστικών λεωφορείων που σήμερα είναι 
εγκατεστημένη στη συμβολή των οδών Ερυθρού Σταυρού και Κουντουριώτου  
και αντικατάσταση από απλή στάση για τις συγκεκριμένες γραμμές.  

 Καθορισμός  χώρων  ελεγχόμενης στάθμευσης αυτοκινήτων στις οδούς 
Ερυθρού Σταυρού, Αβέρωφ  και  Εθνικής Αντίστασης,  η οργάνωση των  
οποίων  είναι αντικείμενο  Κυκλοφοριακής  Μελέτης  που εκπονείται ήδη για 
λογαριασμό του ΟΛΚ και βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης. 

( Σχέδιο 15. σελ. 101 ) 

 

Σε κάθε περίπτωση η εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα γίνει με τη 
σύμφωνη γνώμη του Δήμου, ώστε να μη  θιγεί  το κυκλοφοριακό σύστημα της 
πόλης. Άλλωστε η  πολεοδομική εικόνα της εξέλιξης του λιμανιού προβλέπεται 
στο Γενικό πολεοδομικό Σχέδιο Καβάλας  που εγκρίθηκε το1989 και έχει ισχύ 
νόμου. Το Γ.Π.Σ. περιλαμβάνει και τη χερσαία ζώνη του λιμένα μια που η 
πληρότητα των λειτουργιών και άρα και του σχεδιασμού της πόλης εξαρτάται σε 
μεγάλο βαθμό και  από το λιμάνι.                                   
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Στην παρούσα φάση το Γ.Π.Σ. Καβάλας αναθεωρείται και εκσυγχρονίζεται και 
είναι ιδιαίτερα θετικό το ότι η συνεργασία του Οργανισμού Λιμένα και του 
Δήμου Καβάλας είναι πολύ στενή, οπότε οι προτάσεις του Γ.Π.Σ. θα 
αντικατοπτρίζουν την κοινή βούληση και των δύο οργανισμών. Εξάλλου η 
Μελέτη του ΟΛΚ εκπονείται από τους ίδιους μελετητές, το Dr Λαλένη 
Κωνσταντίνο, Πολεοδόμο – Συγκοινωνιολόγο και τον κ. Πεταμίδη Χαράλαμπο, 
Πολεοδόμο – Συγκοινωνιολόγο, γεγονός που θα επιταχύνει την εφαρμογή των 
προτάσεων. 

 

4.2.2    Β΄ φάση 

 

Προβλέπονται: 

 Έργα επίστρωσης, τοποθέτησης συστημάτων υδροληψίας και 
ηλεκτροδότησης σκαφών, βελτίωσης ηλεκτροφωτισμού και 
ανακατασκευής κυβολιθόστρωτου παραλιακού δρόμου. Σημειώνεται ότι  
οι επιστρώσεις και ο παραλιακός δρόμος έχουν κατασκευαστεί πριν 50 
χρόνια και παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα καθιζήσεων και φθορών που 
υποβαθμίζουν λειτουργικά και αισθητικά την παραλία που αποτελεί τη 
βιτρίνα της πόλης. 

 

 Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις   

 Διατήρηση, παραπλεύρως των υφιστάμενων πεζοδρομίων, οδού πλάτους 
7.50 μ. και 2 λωρίδων κυκλοφορίας,  προκειμένου να πεζοδρομηθεί ο 
υπόλοιπος χώρος και να διατεθεί στο κοινό. 

Σημειωτέον ότι το ισχύον  Γ.Π.Σ. προβλέπει πλήρη πεζοδρόμηση της παραλιακής 
ζώνης. Ωστόσο ο Οργανισμός Λιμένα προτείνει τη μερική πεζοδρόμηση της παραλίας 
σαν ενδιάμεσο στάδιο που θα προηγηθεί της πλήρους πεζοδρόμησης, επιδιώκοντας 
έτσι τη σταδιακή προσαρμογή σε γενικότερα κυκλοφοριακά μέτρα που μελετώνται 
για όλη την πόλη.  

Λεπτομερέστερη προσέγγιση στην κυκλοφοριακή διαχείριση του παραλιακού 
μετώπου  μέσα στην πόλη της Καβάλας καταλήγει στις παρακάτω προτάσεις: 

  

    Α.  Στην οδό Ερυθρού Σταυρού, στο παραλιακό τμήμα της, από τη διασταύρωσή 
της με την οδό Κουντουριώτου μέχρι τον κόμβο διασταύρωσης με την οδό Αβέρωφ, 
και από τη διασταύρωση με την Ερυθρού Σταυρού μέχρι το τελευταίο οικοδομικό 
τετράγωνό της πριν τη θάλασσα ( σημείο αναχώρησης ιπτάμενων δελφινιών για 
Θάσο) και, γενικότερα, σ’όλο το τμήμα της κυβολιθόστρωτης παραλίας θα υπάρχει 
ελεγχόμενη στάθμευση. Με την ελεγχόμενη στάθμευση θα επιτυγχάνεται εναλλαγή 
των σταθμεύσεων των επισκεπτών της παραλίας.  
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Η τιμολογιακή πολιτική που θα ακολουθηθεί θα παίρνει υπόψη τους μέσους όρους  
διάρκειας στάθμευσης που χρειάζονται οι επισκέπτες για να εξυπηρετούνται από τις 
υπάρχουσες λειτουργίες στην παραλία ( περίπατος, αγορές, φαγητό στα εστιατόρια , 
ταβέρνες και τσιπουράδικα, κλπ. ). Θα αποφευχθεί επίσης η πολύωρη στάθμευση από 
ιδιοκτήτες Ι.Χ κατοίκων Καβάλας, που εργάζονται στο κέντρο της πόλης ή το 
επισκέπτονται για μεγάλο χρονικό διάστημα  οι οποίοι και θα ωθηθούν σε 
μετακινήσεις πιο φιλικές για το περιβάλλον. 

Η στάθμευση προτείνεται να γίνεται μόνο στις πλευρές των νησίδων που  υπάρχουν 
και όχι στις άκρες των πεζοδρομίων, είτε από την πλευρά της θάλασσας είτε από την 
πλευρά του κέντρου της Καβάλας. Έτσι θα αποφευχθεί η δημιουργία συνεχούς 
μετώπου από αυτοκίνητα στις πλευρές των πεζοδρομίων, που αποκόπτουν την πόλη 
από το θαλάσσιο μέτωπο και έχουν αρνητική επίδραση στους επισκέπτες της 
παραλίας.  

   Β.  Προτείνεται η πεζοδρόμηση για τους καλοκαιρινούς μήνες στην παραλία, στο 
ύψος του τελευταίου οικοδομικού τετραγώνου της οδού Αβέρωφ προς τη θάλασσα. Η 
πεζοδρόμηση θα ενοποιήσει το τμήμα αυτό με την οδό Εθνικής Αντίστασης που 
πεζοδρομείται επίσης τους καλοκαιρινούς μήνες, ενώ δε θα έχει αρνητικές 
κυκλοφοριακές επιπτώσεις για την περιοχή. Επίσης θα ομογενοποιήσει τις 
παράπλευρες λειτουργίες που είναι κυρίως αναψυχής  ( καφέ, πιτσαρίες, κλπ. ) και 
στην οδό Εθνικής Αντίστασης, αλλά και στο συγκεκριμένο τμήμα της οδού Αβέρωφ. 

   Γ.    Τέλος, στην οδό  Εθνικής Αντίστασης, κατά τη διάρκεια των μηνών που 
επιτρέπεται η κυκλοφορία, προτείνεται η στάθμευση να γίνεται στο κέντρο της οδού, 
κατόπιν κατάλληλης διαμόρφωσης που θα αφήνει επίσης χώρους για δεντροφύτευση 
κλπ. Η γενικότερη φιλοσοφία του  συστήματος της στάθμευσης στην οδό Εθνικής 
Αντίστασης θα είναι η ίδια που περιγράφηκε παραπάνω για την οδό Ερυθρού 
Σταυρού. Θα είναι δηλαδή ελεγχόμενη στάθμευση για τους προαναφερθέντες λόγους, 
ενώ η απαγόρευση της στάθμευσης στις πλευρές των πεζοδρομίων της παραλίας και 
των καταστημάτων θα διευκολύνει την επικοινωνία του κέντρου με το με το 
θαλάσσιο μέτωπο. Η στάθμευση που προτείνεται μπορεί εναλλακτικά νε έχει δύο 
μορφές :  

 Nα δημιουργηθούν νησίδες, όπως αυτές που υπάρχουν στην οδό  Ερυθρού 
Σταυρού και η στάθμευση να γίνεται παράλληλα με  τις νησίδες, όπως 
στην  Ερυθρού Σταυρού. 

 Η στάθμευση να είναι λοξή, με τα μέτωπα των σταθμευμένων 
αυτοκινήτων από τα αντίθετα ρεύματα κυκλοφορίας να συναντώνται. Για 
το είδος αυτό είναι δυνατόν να δημιουργηθούν επίσης κεντρικές νησίδες 
δεντροφυτεμένες ή όχι, οπότε οι χώροι για δεντροφύτευση θα σχεδιαστούν 
μεταξύ των μετώπων των αυτοκινήτων.  

Οι παραπάνω προτάσεις είναι ώριμες, συμφωνούν με τα προβλεπόμενα από το ισχύον 
Γ.Π.Σ. Καβάλας αλλά και με το πνεύμα της υπό εκπόνηση αναθεώρησης του Γ.Π.Σ. 
και η εφαρμογή τους μπορεί να είναι άμεση. 

Προϋπολογισμός:    350.000 €.  

 Πηγές Χρηματοδότησης: Ίδιοι πόροι 

Σημείωση: Θα επιδιωχθεί η ένταξή του έργου σε ευρωπαϊκά  προγράμματα   που 
περιλαμβάνουν δράσεις ανάπλασης χώρων και θα καλύψει τη συμμετοχή του ο ΟΛΚ 
από ίδιους πόρους.   
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4.2.3         Αλλαγή χρήσης του κεντρικού κτιρίου της Ο.Λ.Κ.   Α.Ε   

                                                      και μετατροπή    του σε ξενοδοχειακή μονάδα. 

 

 

 

 

 

 Φωτ. 11.    Το κεντρικό κτίριο της Ο.Λ.Κ.  Α.Ε.,  

 

 

 

 



  105

Το κτίριο το οποίο στεγάζει σήμερα τις κεντρικές υπηρεσίες του Ο.Λ.Κ., είχε 
ανεγερθεί με την προοπτική  να λειτουργήσει ως ξενοδοχειακή μονάδα. Για το λόγο 
αυτό είχε αδειοδοτηθεί από τον Ε.Ο.Τ. για λειτουργία ως ξενοδοχείο.  

  

Δεδομένου του γεγονότος ότι οι υπηρεσίες της Ο.Λ.Κ.   Α.Ε  θα μεταφερθούν στο 
χώρο του σημερινού Τελωνείου, το κτίριο θα μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί 
σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό του. Όπως  έχει ήδη περιγραφεί στην αποτύπωση 
της υφιστάμενης κατάστασης, πρόκειται για ένα πολυόροφο κτίριο, συνολικής 
επιφάνειας 3.028 μ². Βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αβέρωφ και Εθνικής 
Αντίστασης, στο κέντρο της χερσαίας ζώνης του Λιμένα.. Η εξαιρετικά προνομιούχος 
θέση του, η ύπαρξη  κάποιων υποδομών στο κτίριο για ξενοδοχειακή χρήση και η 
γενικότερη έλλειψη ξενοδοχειακών μονάδων στην περιοχή του λιμανιού της Καβάλας 
αποτελούν εχέγγυα επιτυχίας του όλου εγχειρήματος.    

Ο Οργανισμός σχεδιάζει την παραχώρηση της χρήσης του κτιρίου σε επενδυτή, ο 
οποίος και θα αναλάβει εξ ολοκλήρου την ανακατασκευή, διαμόρφωση και  
εξοπλισμό του κτιρίου. Ο επενδυτής θα καταβάλλει στην Ο.Λ.Κ.  Α.Ε   μηνιαίο 
μίσθωμα. 
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5.  ΝΕΕΣ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

5.1 Διαμόρφωση    χερσαίου    χώρου    με    επίχωση   

                                                           στο   δυτικό  τμήμα της    λιμενικής   ζώνης. 

 

Το μεγαλύτερο μέρος της επίπεδης έκτασης που διαθέτει σήμερα η πόλη της 
Καβάλας, όπου συγκεντρώνεται η διοικητική, ψυχαγωγική και κοινωνική 
δραστηριότητά της, έχει προέλθει από επίχωση της θάλασσας. Ο χώρος αυτός 
δημιουργήθηκε από το Λιμενικό Ταμείο με έργα που εκτελέστηκαν στη δεκαετία του 
’50. Στη νέα ελεύθερη έκταση αναπτύχθηκαν τάχιστα 4 πόλοι έλξης:  Διοικητήριο, 
Αρχαιολογικό Μουσείο, Κολυμβητήριο, Αθλητικό κέντρο και ανοικτός Παιδότοπος. 
Όπως προαναφέρθηκε στο κεφάλαιο 4, § 4.1 το λιμάνι της Καβάλας πλήττεται  συχνά 
από εξαιρετικά σφοδρούς νότιους ανέμους που δημιουργούν ακραίες καιρικές 
συνθήκες  με αποτέλεσμα και η περιοχή του πάρκου Φαλήρου και οι εγκαταστάσεις 
του Κολυμβητηρίου να έχουν υποστεί επανειλημμένα σοβαρότατες ζημίες. Ως εκ 
τούτου ήδη από τη δεκαετία του ’80 προέκυψε επιτακτική η ανάγκη προστασίας των 
χώρων αυτών με συμπληρωματικά λιμενικά έργα.  

Παράλληλα, η  όλη επίπεδη έκταση που προήλθε από την επίχωση ήταν από την αρχή 
πυκνά δομημένη με κτίρια που περιλαμβάνουν καταστήματα, γραφεία Δημοσίων 
Υπηρεσιών και ιδιωτών, ξενοδοχεία και κατοικίες. Για το λόγο αυτό είχε ήδη 
προκύψει  από τότε εξίσου επιτακτική η ανάγκη εξεύρεσης νέων ελεύθερων χώρων 
και για άλλους λόγους και διότι  η έλλειψη χώρων στάθμευσης ήταν πολύ μεγάλη, 
καθώς η μορφολογία του εδάφους  της πόλης και η πυκνή δόμησή της δεν επιτρέπουν 
την εύκολη εξεύρεση κατάλληλων  χώρων και κάθε σκέψη δημιουργίας ελεύθερης 
έκτασης, ειδικά  στο κέντρο, φυσικό είναι να προσκρούει στο εξαιρετικά υψηλό 
κόστος και σε κοινωνικά προβλήματα.   

Αυτός είναι και ο λόγος που η Καβάλα  για την απόσπαση γης  είχε πάντα το βλέμμα 
της  στραμμένο στη θάλασσα    

Το 1988 ανατέθηκε  στον Πολιτικό Μηχανικό - Λιμενολόγο    κ. Νίκο Τουφεξή η 
σύνταξη Μελέτης  με αντικείμενο τη διερεύνηση  της σκοπιμότητας δημιουργίας 
Χερσαίου χώρου, με πρόσκτηση από τη θάλασσα , στη θαλάσσια περιοχή που 
βρίσκεται μπροστά στο Διοικητήριο της Καβάλας μέχρι και τη θέση «Φάληρο», που 
αποτελεί και τη μοναδική θέση όπου μπορεί να τεθεί θέμα πρόσκτησης γης.  

 

 Στη μελέτη αυτή   διερευνώνται : 

 Τα κύρια τεχνικά  προβλήματα  της επέμβασης  στη θάλασσα, όπως για 
παράδειγμα αυτό της προστασίας του ίδιου του έργου από τα κύματα, 
στοιχείο  για το οποίο, λόγω της σημασίας του, η μελέτη έχει προχωρήσει 
πολύ περισσότερο από όσο απαιτεί μία απλή διερεύνηση 

 Τα γεωλογικά και εδαφοτεχνικά προβλήματα  που, όπως μαρτυρούν τα 
αντίστοιχα έργα που έχουν εκτελεστεί,  δε φαίνεται  να υπάρχουν Τα 
περιβαλλοντικά προβλήματα, τα οποία δε διαπιστώνεται να υπάρχουν, διότι 
το περιβάλλον είναι αστικό ανθρωπογενές και δε βρίσκεται στην αρχική 
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φυσική του κατάσταση και, ως εκ τούτου,  η συγκεκριμένη επίχωση  δε θα 
επιφέρει σοβαρές βλάβες στη θαλάσσια βενθική χλωρίδα και πανίδα, δε 
θα μεταβάλει σημαντικά τα επιφανειακά ρεύματα και το κυματισμό στην 
περιοχή και δε θα οδηγήσει σε περιβαλλοντική αλλοίωση και υποβάθμιση  

 οι δυνατότητες που προσφέρονται στην πόλη με την υλοποίηση του 
προτεινόμενου έργου και η χρησιμότητά του 

 Οι κυκλοφοριακές λύσεις της προσπέλασης στο χώρο   

Το έργο δεν   υλοποιήθηκε  και σήμερα, ύστερα και από τις σοβαρότατες ζημίες που 
υπέστη το έργο και η χερσαία ζώνη  η Ο.Λ.Κ.  Α.Ε.  επανέρχεται και σχεδιάζει τη 
δημιουργία  νέου Χερσαίου χώρου  με πρόσκτηση από τη θάλασσα. 

 Το έργο αυτό: 

1. Θα προστατεύσει από τους κυματισμούς το ανοικτό κολυμβητήριο και το 
Πάρκο Φαλήρου που έχουν συνεχώς ζημίες από τους νοτιάδες. 

2. Θα χρησιμεύσει για τον ελλιμενισμό μικρών σκαφών αναψυχής 

3. Θα  δημιουργήσει συνθήκες κατάλληλες για ναυταθλητικές δραστηριότητες 

4. Θα  προσδώσει  απαραίτητο ζωτικό χώρο στην παραλιακή ζώνη 

5. Θα συμβάλει στη σύνδεση του λιμένα με τον αστικό ιστό και την ευρύτερη 
περιοχή 

6. Θα ικανοποιήσει ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και θα ενισχύσει την 
τουριστική φυσιογνωμία της πόλης.  

 για τη προστασία των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, τη  δημιουργία 
καταφυγίου μικρών σκαφών αναψυχής, τη  δημιουργία χώρου στάθμευσης και 
την εξασφάλιση ελεύθερου χώρου για τη δημιουργία εγκαταστάσεων αναψυχής 
και πολιτισμού.  

Ο χώρος επέμβασης είναι η έκταση της θάλασσας που βρίσκεται.  δυτικά του 
υπήνεμου μώλου του λιμανιού και μέχρι το πάρκο Φαλήρου.  

 ( Φωτ. 12η, σελ. 96) 

 

Η συνεχόμενη προς Β. χερσαία έκταση έχει προέλθει, όπως προαναφέρθηκε,  από 
επίχωση της  θάλασσας. Εμφανίζει μέτωπο προς τη θάλασσα 400 περίπου μέτρων  
και έχει βάθος 180 μ  Όπως είναι φυσικό είναι επίπεδη και έχει χαμηλά υψόμετρα. Το 
δυτικό πέρας είναι η φυσική βραχώδης  απόληξη «Φάληρο», πάνω στην οποία έχει 
διαμορφωθεί ο ομώνυμος κόμβος  των βασικών αρτηριών της πόλης.  

Η περιοχή του Φαλήρου στη θέση του κόμβου έχει ύψος 10 περίπου μέτρων και το 
μέτωπό της προς τη θάλασσα ορίζεται από κατακόρυφο τοίχο με το ίδιο ύψος, που 
μειώνεται σταδιακά προς τα δυτικά..  Η επίπεδη έκταση περιβάλλεται από δρόμους 
τεσσάρων  λωρίδων κυκλοφορίας με διαχωριστική νησίδα  (Οδοί Ερυθρού Σταυρού 
και Δαγκλή ).  Με την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου προσφέρεται, πέραν των 
άλλων,  η δυνατότητα στην πόλη να καλύψει ένα σημαντικό μέρος των αναγκών 

της για απόκτηση ελεύθερου χώρου και χώρου στάθμευσης σε μια περιοχή όπου 
παρουσιάζεται καθημερινά κυκλοφοριακός κορεσμός και όπου η  κάθε είδους νόμιμη 
ή και παράνομη στάθμευση αλλοιώνει τη φυσιογνωμία του λιμανιού καθώς 
υποβαθμίζει σε απαράδεκτα χαμηλό επίπεδο τη γενική εικόνα του.  
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Φωτ.12η .Τμήμα του θαλάσσιου χώρου,  δυτικά του υπήνεμου μώλου και μέχρι το πάρκο 
Φαλήρου που προτείνεται για επίχωση. 

 

Για την επιτυχία του προτεινόμενου σχεδίου έχει ήδη δρομολογηθεί η συνεργασία 
της Ο.Λ.Κ.   Α.Ε. με το Δήμο Καβάλας, όσον αφορά στο σχεδιασμό και την 
αξιοποίηση όλης γενικά της περιοχής του πάρκου Φαλήρου. 

Σύμφωνα με την προμελέτη, που  έχει ήδη εκπονηθεί,  με το συγκεκριμένο έργο θα 
δημιουργηθεί στο δυτικό τμήμα της χερσαίας ζώνης μία ωφέλιμη επιφάνεια   65 
περίπου    στρεμμάτων. Αισθητικά η επέκταση της χαμηλής επιφάνειας μπροστά 
από το κτίριο του Διοικητηρίου είναι ιδιαίτερα επιθυμητή, ειδικότερα αν συνδυαστεί 
με κατάλληλη διαμόρφωση και φύτευση. στο χερσαίο χώρο που θα προκύψει από την 
επίχωση. Θα μπορούν να οργανωθούν χώροι  στάθμευσης, χώροι πρασίνου, των 
οποίων υπάρχει παντελής έλλειψη στην πόλη, χώροι άθλησης και αναψυχής,( χώρος 
συναυλιών,  θερινός κινηματογράφος ), οι οποίοι θα ενοποιηθούν με το Πάρκο  
Φαλήρου. Ο εξοπλισμός του χώρου θα συμπληρώνεται με τη δημιουργία υπαίθριων   
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χώρων  εκμετάλλευσης και ενός κτιρίου  πολλαπλών χρήσεων  με τους 
απαραίτητους λειτουργικούς χώρους του, που θα αποτελέσει πόλο αναψυχής, 
πολιτισμού και εμπορικών δραστηριοτήτων  ( π.χ.  κινηματογράφος, θέατρο, 
αναψυκτήριο, εστιατόριο,  κλπ). 

  

Το έργο διακρίνεται σε δύο υποέργα: 

 

     Α΄.   Την επίχωση για τη δημιουργία  του χερσαίου χώρου. 

 

( Σχέδιο 16. σελ. 110 ) 

 

Η μελέτη για το πρώτο υποέργο είναι κυρίως τεχνική και καταλήγει σε ένα 
προϋπολογισμό.  

Το πρώτο υποέργο  θα προταθεί για χρηματοδότηση από  την 4η Προγραμματική 
Περίοδο.  

Θεωρείται σκόπιμο να τονιστεί ότι το κόστος πρόσκτησης γης   είναι πολύ 
μικρότερο της πολλαπλάσιας αξίας της  γης στη συγκεκριμένη περιοχή.   

   

     Β.    Τη διαμόρφωση του νέου χερσαίου χώρου,  τη χωροθέτηση χρήσεων  και 
την ανέγερση των εγκαταστάσεων.  

   

( Σχέδιο  17. σελ. 111) 

 

Είναι αναγκαίο να επισημανθεί ότι  μία επιτυχής ανάπτυξη του όλου έργου  απαιτεί 
μια διεπιστημονική προσέγγιση και μια μακροπρόθεσμη στρατηγική εκτίμησης και 
των τριών διαστάσεων που συνυπάρχουν, περιβαλλοντικής, κοινωνικής και 
οικονομικής  Επομένως εξυπακούεται ότι η τελική διαμόρφωση και χρήση της 
δημιουργούμενης επιφάνειας θα προέλθει από σύνθεση απόψεων και θα αποτελέσει 
αντικείμενο μελέτης σκοπιμότητας που θα εκπονηθεί από ομάδα εξειδικευμένων 
στελεχών, ώστε να διερευνηθεί το μοντέλο λειτουργίας των εγκαταστάσεων (Ίδια 
εκμετάλλευση, εκχώρηση σε τρίτους, κλπ. ) και να γίνει προσέγγιση των οικονομικών 
αποτελεσμάτων από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων ανάλογα με το επιλεχθέν 
μοντέλο λειτουργίας.. 

Παράλληλα θα διερευνηθεί και  η πιθανότητα να αποτελέσει η χρηματοδότηση του 
Β΄ υποέργου  αντικείμενο συνεργασίας με ιδιώτες μέσω Συμπράξεων Ιδιωτικού και 
Δημόσιου  Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ) ή και συνδυασμού δύο τρόπων. Μια τέτοια σύμπραξη  
θα συντελούσε στην εκτέλεση των έργων σε  συντομότερο  χρόνο, στην καλύτερη 
ποιότητα κατασκευής , τη βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών, την  
καλύτερη διαχείριση και, γενικά, την ανάπτυξη νέων κερδοφόρων δραστηριοτήτων 
που θα συμβάλλουν σημαντικά στην τόνωση της απασχόλησης  και θα 
δημιουργήσουν ευνοϊκό κλίμα για συνολικότερη τοπική ανάπτυξη.  



  110

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  111

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  112

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α Διαμόρφωση χερσαίου χώρου με επίχωση  
στην περιοχή Φαλήρου Καβάλας 

Δαπάνη 

1   

Τεχνικό έργο Επίχωσης 

4.000.000 €

2 Διαρρυθμίσεις – Χωροθετήσεις- 1.000.000€

3  

Ανέγερση κτηρίου 

5.000.000 €

 ΣΥΝΟΛΟ 10.000.000€
 

Η εκτίμηση του κόστους υλοποίησης του προτεινόμενου έργου βασίστηκε στην 
προμελέτη και την εμπειρία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Οργανισμού από 
παρεμφερή έργα. 

 

 

 

6.    Διαμόρφωση χερσαίου χώρου με επίχωση 

                                                     στην περιοχή Ιχθυόσκαλας Καβάλας 

 

Από την Ο.Λ.Κ.  Α.Ε  ολοκληρώνεται η εκπόνηση Μελέτης για τη διαμόρφωση 
χώρου στάθμευσης σε χερσαία επιφάνεια  που θα προκύψει από επίχωση σε μήκος 
240  μέτρων και πλάτος 40 μέτρων στην περιοχή Ιχθυόσκαλας Καβάλας. 

 

( Σχέδιο 18. σελ.113 ) 

 

 Το  τμήμα αυτό είναι εκτός λιμένα αλλά εντός λιμενικής ζώνης.  Δε διαθέτει 
ωφέλιμο θαλάσσιο μέτωπο αλλά σημαντικό χερσαίο χώρο που καταλαμβάνεται εξ 
ολοκλήρου σχεδόν από παραλιακή οδό σημαντικού πλάτους και την επιφάνεια που 
έχει παραχωρηθεί στην ιχθυόσκαλα.  

Παρατηρείται ότι όσα οχήματα κινούνται στην παραλιακή οδό , προερχόμενα από την 
πόλη με προορισμό την ιχθυόσκαλα, είναι υποχρεωμένα να προβούν σε επικίνδυνη 
αριστερή στροφή επειδή και η ορατότητα είναι περιορισμένη, λόγω στρέφουσας 
κυκλοφορίας στην αντίθετη κατεύθυνση,  και η αναγκαία ειδική λωρίδα είναι 
ανύπαρκτη. 
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 Σημειώνεται ακόμη ότι βορειοδυτικά και παραπλεύρως της παραλιακής οδού,  η 
οποία σημειωτέον είναι από τις πλέον βεβαρημένες κυκλοφοριακά, ανεγείρονται το 
νέο Δικαστικό Μέγαρο της πόλης, πολυκαταστήματα και σειρά άλλων κτιριακών 
εγκαταστάσεων, χωρίς δυνατότητα αριστερής στροφής των οχημάτων που κινούνται 
προς Καβάλα για προσπέλαση των κτηρίων αυτών, αλλά και χωρίς πρόβλεψη για 
χώρους στάθμευσης των αυτοκινήτων, που απαιτούν οι δραστηριότητες που 
πρόκειται να στεγαστούν στις κτιριακές αυτές εγκαταστάσεις,  

Ο ΟΛΚ διερευνά με λεπτομέρεια μία συμφέρουσα οικονομικά αντιμετώπιση του 
προβλήματος της στάθμευσης. Εξετάζει δηλαδή θετικά τη δυνατότητα δημιουργίας 
οργανωμένης στάθμευσης,  με σύγχρονη λειτουργία- μηχανοργάνωση, σε χερσαία 
επιφάνεια 8 στρεμμάτων περίπου,  που θα προκύψει από επιχωμάτωση της ομόρου 
βραχώδους θαλάσσιας περιοχής, μεταξύ παλιού μώλου και κρηπιδώματος 
Ιχθυόσκαλας. Η προβλεπόμενη χρήση είναι υπαίθριος χώρος στάθμευσης 300 
περίπου  αυτοκινήτων, με ζώνες πρασίνου, ακριβώς απέναντι από τα νέα κτίρια , 
προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες στάθμευσης στη συγκεκριμένη περιοχή.  

Ο εν λόγω χώρος στάθμευσης έχει περιληφθεί και στις κυκλοφοριακές μελέτες που 
εκπονούνται για την περιοχή από το Δήμο και τη Νομαρχία Καβάλας. 

Μελλοντικά προβλέπεται να κρηπιδωθεί το θαλάσσιο μέτωπο, ώστε να 
δημιουργηθούν θέσεις ελλιμενισμού  αλιευτικών σκαφών.  

Το έργο διακρίνεται σε δύο υποέργα: 

( Σχέδιο 19. σελ. 115 ) 

Α.   Την επίχωση για τη δημιουργία  του χερσαίου χώρου. 

Β.    Τη διαμόρφωση του χερσαίου χώρου και την οργάνωση του χώρου στάθμευσης.  

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

  

Α/Α Διαμόρφωση χερσαίου χώρου με επίχωση  
στην περιοχή Ιχθυόσκαλας Καβάλας 

Δαπάνη 

1 

 

Τεχνικό έργο Επίχωσης 1.000.000 €

2 Δημιουργία χώρου στάθμευσης 200.000 €

 ΣΥΝΟΛΟ 1.200.000€
 

 

 

Πηγές χρηματοδότησης: Επιδιώκεται η ένταξή του στο Γ΄ΚΠΣ (υπόλοιπα) ή στη  Δ΄  

Προγραμματική Περίοδο. 

Προβλεπόμενος χρόνος υλοποίησης: 12 μήνες 
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15.                Καρνάγιο 

 

( Σχέδιο  20. σελ. 117   ) 

 

Το καρνάγιο, παρόλο που δεν είναι χωροταξικά ενταγμένο στον Κεντρικό Λιμένα, 
αποτελεί τμήμα της χερσαίας ζώνης του. Η έκτασή του είναι  τριών περίπου 
στρεμμάτων και η κρηπίδωσή του 100 μέτρων. Ο χώρος δεν είναι περιφραγμένος,  η 
δε επιφάνεια  είναι επιστρωμένη με αμμοχάλικα. Διαθέτει δίκτυο ηλεκτροφωτισμού, 
ύδρευσης και αποχέτευσης. Στο συγκεκριμένο χώρο  υπάρχει  ένα  ισόγειο λιθόκτιστο 
κτίσμα 25 μ²  που  μισθώνεται σε ιδιώτη  και λειτουργεί ως  καφενείο- ουζερί  και 
παλαιά λιθόκτιστα κτίσματα που έχουν συνολικό εμβαδόν 580 μ² στα οποία  
δραστηριοποιούνται επαγγελματικά καραβομαραγκοί που εξασκούν την 
παραδοσιακή ναυπηγική τέχνη. Τα συγκεκριμένα ναυπηγεία είναι τα μοναδικά που 
μπορούν να ανελκύσουν και να επισκευάσουν ξύλινα και σιδερένια σκάφη μέχρι 500 
τόνους στην περιοχή της ακτής από τον Έβρο μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Η  όλη 
δραστηριότητα προσδίδει στην περιοχή ένα ιδιαίτερα ελκυστικό παραδοσιακό χρώμα. 
Δεδομένου του γεγονότος ότι η ναυπηγική  τέχνη εξασκείται στην περιοχή αυτή από 
τον 16ο αι.  κρίνεται σκόπιμη η εκτέλεση σειράς εργασιών που αποσκοπούν στην 
αναβάθμιση της λειτουργίας του καρνάγιου και την ολοκληρωμένη αξιοποίησή του, 
ώστε να προβληθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματά του όρμου και να διατηρηθεί ένα 
από τα πλέον παραδοσιακά επαγγέλματα.    

Τα έργα προγραμματίζεται  να γίνουν σε δύο φάσεις: 

 

Α΄   Φάση: 

 Εκτεταμένες   επισκευές τοιχοποιίας  και αντικατάστασης στέγης στα μεγάλα 
λιθόκτιστα κτίσματα . 

 Βελτίωση όψεων του μικρού λιθόκτιστου κτίσματος 

 Διαμορφώσεις και επιστρώσεις στο χερσαίο χώρο και διαμόρφωση του μικρού 
δρόμου που οδηγεί  στη θάλασσα 

 Έργα προστασίας από τους κυματισμούς της παρακείμενης ακτής.  

 

Β΄ Φάση: 

Στην περιοχή αυτή  πρόκειται να στεγαστεί το υπό ίδρυση Ναυτικό Μουσείο της 
πόλης σε παλαιό  πέτρινο κτίσμα συνιδιοκτησίας του Δήμου Καβάλας, κατά το 
μεγαλύτερο μέρος του, και της Ο.Λ.Κ.   Α.Ε ,  κατά ένα μικρό τμήμα του, που θα 
παραχωρηθεί για το σκοπό αυτό.   

 O φορέας υλοποίησης του έργου έχει την ευθύνη εξασφάλισης πόρων για την 
ανακατασκευή του κτιρίου και τη λειτουργία του ως Ναυτικού Μουσείου.  

Η δράση αυτή έχει ως προαπαιτούμενο την επίτευξη συμφωνίας, ως προς το χώρο 
στέγασης του Μουσείου, μεταξύ Δήμου, Ο.Λ.Κ. και Ναυτικού Μουσείου, δεδομένου 
ότι έχει ήδη γίνει από τον Οργανισμό παραχώρηση του κτιρίου του παλαιού 
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απεντομωτηρίου στη χερσαία ζώνη του ανατολικού τμήματος του Κεντρικού Λιμένα 
για τη στέγαση του εν λόγω Μουσείου.  Ο Οργανισμός , σε συνεργασία με το Δήμο 
Καβάλας επανήλθε με νέα  βελτιωμένη πρόταση που θα αναδείξει σε πολύ ελκυστικό  
τουριστικά σημείο την περιοχή του καρνάγιου και θα εντάξει το Ναυτικό Μουσείο 
στο φυσικό του χώρο, αφού το κτήριο που προτείνεται για παραχώρηση εφάπτεται 
της θάλασσας. 

Προϋπολογισμός έργων:  460.000 € 

Πηγές Χρηματοδότησης: Λόγω της καθαρά τουριστικής και πολιτιστικής φύσης 
του όλου έργου θα επιδιωχθεί η ένταξή του σε πρόγραμμα ανάδειξης και 
διατήρησης παραδοσιακών επαγγελμάτων ή σε άλλο ανάλογο πρόγραμμα. 
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7.  ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

Η εκτίμηση  του κόστους των προτεινόμενων έργων βασίστηκε: 

(α)   Στον αναλυτικό Προϋπολογισμό κάθε έργου για όσα έργα έχουν εκπονηθεί 
μελέτες 

(β)  Στην εμπειρία της τεχνικής Υπηρεσίας του ΟΛΚ και των μελετητών από 
παρεμφερή   έργα  για όσα έργα δεν έχουν εκπονηθεί μελέτες.  

Στην κοστολόγηση δεν περιλαμβάνονται Γ.Ε. & Ο. Ε., απρόβλεπτα, αναθεώρηση  και 
Φ.Π.Α. Η κοστολόγηση αυτή μπορεί να προκύψει μόνο κατόπιν προκαταρτικής 
μελέτης των έργων.   

 

8.ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Η  ανάπτυξη που περιγράφηκε έχει  προφανώς μακροπρόθεσμο χαρακτήρα αλλά η 
υλοποίησή της  έχει ήδη αρχίσει. Στο παλαιό Κεντρικό Λιμάνι υλοποιείται  η α΄ φάση 
του έργου της προστασίας του προσήνεμου μόλου ύψους  4.500.000 €, ενώ στην 
τελική φάση χρηματοδότησης βρίσκεται και το έργο «Διαμόρφωση χώρων στο 
Κεντρικό Λιμένα Καβάλας  -  Κατασκευή Δικτύων»  

 
Ο ακριβής χρόνος υλοποίησης των διάφορων σταδίων εφαρμογής του Σχεδίου 
Ανάπτυξης ασφαλώς δεν είναι δυνατόν  να προσδιοριστεί εκ των προτέρων. Ο χρόνος 
κατασκευής των νέων έργων είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων, ο κυριότερος από 
τους οποίους είναι η εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων τόσο για τις μελέτες 
ωρίμανσης των έργων , όσο και για την κατασκευή τους.  
 

Ωστόσο η υλοποίηση ενός τέτοιου μακροπρόθεσμου επενδυτικού προγράμματος   
προϋποθέτει  μεταξύ άλλων ιεράρχηση των προτεραιοτήτων και προγραμματισμό των 
εργασιών με την επισήμανση βέβαια ότι  και η σειρά υλοποίησης των έργων μπορεί 
να δέχεται, κατά περίπτωση,  αλλαγές ώστε να προσαρμόζεται στις εκάστοτε 
δημιουργούμενες συνθήκες. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ --  
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΕΩΝ 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ    ΕΡΓΩΝ 
 
 

 

Α. 
 

 

ΛΙΜΕΝΙΚΑ    ΕΡΓΑ 

 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

1. 

Θωράκιση & Προστασία  

Προσήνεμου Μώλο 

(Η Α΄ Φάση του έργου ήδη 
εκτελείται ) 

     

3.000.000€ 

(2.000.000€+

+1.000.000€) 

4.000.000€ 3.000.000€

 

2. 

Επέκταση  

Προσήνεμου μώλου 

 

     

3.000.000€ 4.000.000€

 

3. 

Εγκατάσταση  Συστήματος 

Πλωτών Προβλητών 

 

     

2.000.000€ 2.600.000€

 

4. 

Επέκταση   Προσήνεμου 

Μώλου  Ιχθυόσκαλας 

 

     

3.000.000€ 3.000.000€

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  121

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ --  
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΕΩΝ 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ     ΕΡΓΩΝ 
 

Β. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ 

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ 

2007 2008 2009 2010 2011 

 

Β1. 

 

Ανατολικό Τμήμα 

Χερσαίας Ζώνης 

     

 

Β1.1 

 

Κατασκευή      Δικτύων 

     

300.000€ 900.000€ 

 

Β1.2 

 

Διαμόρφωση χώρων 

     

600.000€ 200.000€ 

 

Β1.3 

 

Μεταφοορά Γεφυροπλάστιγγας-
Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις 

     

50.000€ 100.000€ 

 

Β1.4 

 

Σταθμός Επιβατών 

     

500.000€ 1.500.000€ 

 

Β1.5 

Εκμετάλλευση 

 Παλαιών Αποθηκών 

     

Επενδυτικά Κεφάλαια 

 

Β1.6 

Επισκευές-Αλλαγή  Χρήσης 

Αποθήκης-Συνεργείου 

     

Επενδυτικά Κεφάλαια 

 

Β1.7 

Αλλαγή Χρήσης Κτιρίου 

 Τελωνείου 

     

1.000.000€ 500.000€ 

 

Β1.8 

Αλλαγή Χρήσης Κτιρίου 
Λιμενεργατών 

     

50.000€ 100.000€  

 

Β1.9 

Αλλαγή Χρήσης  

Απεντομωτηρίου 

     

Επενδυτικά Κεφάλαια 

 

Β1.10 

Έργα Ανάπλασης  

Όρμου Παναγίας 

     

25.000€ 25.000€ 
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Β1.11 

Έργα Σύνδεσης Λιμανιού 

 Μ Συνοικία Παναγίαςε  

     

25.000€ 25.000€ 

 

 

      

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ --  
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΕΩΝ 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ     ΕΡΓΩΝ 
 
 

 

Β 
 

 

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ 

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ  

 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

 

Β2 

 

Κεντρικό Τμήμα  

Χερσαίας Ζώνης 

     

 

Β2.1 

 

Καθορισμός Χώρου 
Ελεγχόμενης Στάθμευσης Ι.Χ 

     

15.000€ 

 

Β2.2 

Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις 

Οδών Ερυθρού Σταυρού  

& Αβέρωφ 

     

10.000€ 10.000€ 10.000€ 

 

Β2.3 

 

Επιστρώσεις Πεζοδρομίων 

     

30.000€ 100.000€ 

 

Β2.4 

 

Ηλεκτροφωτισμός χώρων 

     

30.000€ 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ --  
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΕΩΝ 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ     ΕΡΓΩΝ 

Β. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ 

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ 

2007 2008 2009 2010 2011 

 

Β3. 

ΔυτικόΤμήμα 

Χερσαίας Ζώνης 

     

 

Β3.1 

Μετασκευή-Αλλαγή χρήσης  

Κεντρικού κτιρίου ΟΛΚ. 

     

Επενδυτικά Κεφάλαια 

 

Β3.2 

Έργα εξυπηρέτησης λειτουργικών 
αναγκών παραλιακών 

καταστημάτων 

     

30.000€ 30.000€ 

 

Β3.3 

Καθορισμός χώρου ελεγχόμενης 
Στάθμευσης 

     

20.000€ 

 

Β3.4 

Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις 

 στις Οδούς Εθνικής Αντίστασης & 
Αβέρωφ 

     

10.000€ 10.000€ 

 

Β3.5 

Δημιουργία χερσαίου χώρου με 
επίχωση στην περιοχή του 

Κολυμβητηρίου 

     

500.000€ 2.000.000€ 1.000.000€ 

 

Β3.6 

Διαμόρφωση χερσαίου χώρου 

Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις  

     

ΣΔΙΤ ΣΔΙΤ 

 

Β3.7 

Δημιουργία χώρου στάθμευσης 
αυτοκινήτων 

 στο νέο χερσαίο χώρο- 

     

ΣΔΙΤ ΣΔΙΤ 

 

Β3.8 

Ανέγερση Κτιρίου Πολλαπλών 
Χρήσεων 

     

ΣΔΙΤ ΣΔΙΤ 

 

Β3.9 

Δημιουργία χερσαίου χώρου με 
επίχωση στην περιοχή  

της Ιχθυόσκαλας 

     

500.000€ 500.000€ 

 

Β3.10 

Δημιουργία χώρου στάθμευσης 
αυτοκινήτων στο νέο χερσαίο 

Χώρο της  Ιχθυόσκαλας 

     

200.000€ 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ --  
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΕΩΝ 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ     ΕΡΓΩΝ 
 
 

 

Β. 
 

 

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ 

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ  

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

Β4. 

 

Καρνάγιο 

      

 

Β4.1 

 

Επισκευές τοιχοποιίας & 

Αντικατάστασης στέγης 

      

100.000€ 200.000€ 

 

Β4.2 

 

Διαμόρφωση & Επίστρωση 
χερσαίου Χώρου & δρόμου 

      

  

 

Β4.4 

 

Έργα Προστασίας 
παρακείμενης ακτής από 

κυματισμούς  

      

100.000€   

 

Β4.5 

 

Ίδρυση Ναυτικού Μουσείου 

      

Η Δαπάνη βαρύνει εξ ολοκλήρου το φορέα 
υλοποίησης του έργου 
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. 
 

 
 
 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 

 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  I 
 
 
 

ΔΟΜΗΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ 

 
 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ   ∆ΟΜΗΣΗΣ 
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ΔΟΜΗΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ  
 
      1.ΕIΣΑΓΩΓΗ :  

 
Στο παρόν παράρτημα αναλύεται και αξιολογείται η υφιστάμενη και προβλεπόμενη δόμηση στην ολοκληρωμένη εφαρμογή 
της. 

 
      2.ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ : 

 
Ο χερσαίος χώρος χωρίζεται σε οκτώ (8) οικοδομικά τετράγωνα με διακεκριμένες 
χρήσεις  

Τα υφιστάμενα κτίσματα παραμένουν, αρκετά όμως από αυτά προβλέπεται να 
αλλάξουν χρήση, όπως αναλύεται στο Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο 
Ανάπτυξης.  

Οι προτεινόμενοι συντελεστές κάλυψης-δόμησης επιτρέπουν τη μικρή επέκταση 
ορισμένων κτισμάτων κατά την οριζόντια έννοια, προκειμένου αυτά να καλύψουν 
λειτουργικές ανάγκες των νέων χρήσεων. Τα ύψη των κτιρίων παραμένουν τα ίδια 
με τα υφιστάμενα . 

Στόχος είναι να μην προστεθούν νέες κατασκευές στη Χερσαία Ζώνη, εκτός 
του Πάρκου Φαλήρου (Ο.Τ. VII) όπου προβλέπεται να μελετηθούν ήπιες 
κτιριακές εγκαταστάσεις μετά από ειδική μελέτη που θα ακολουθήσει. 

 
      3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 
 
Ο.Τ.  I  
   
( Σχέδιο 21. σελ. 127 )    
  
Έκταση  3538 τ.μ. 
 

1) Υφιστάμενη κάλυψη :839,50.τ.μ. 
 

2) Υφιστάμενος συντελεστής κάλυψης:839,5/3538 = 24%  
 

3) Προτεινόμενος συντελεστής κάλυψης: 25% 
 

4) Υφιστάμενη Δόμηση: 1.177,30 τ.μ. 
 

5) Υφιστάμενος συντελεστής δόμησης : 1.177,30/3.538=0,33 
 

6) Προτεινόμενος συντελεστής δόμησης : 0,35 
 

7) Υφιστάμενο  ύψος : 8,50 μ. 
 

8) Προτεινόμενο ύψος :8,50 μ.  
      
 Χρήση :  Πολιτιστική & Εμπορική ( καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος) 
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Ο.Τ. III 
      
  Έκταση  15.644 τ.μ. 
 

1) Υφιστάμενη κάλυψη :  3.452.τ.μ. 
 

2) Υφιστάμενος συντελεστής κάλυψης:  3.452/15.664=22%. 
 

3) Προτεινόμενος συντελεστής κάλυψης:  26 % 
 

4) Υφιστάμενη Δόμηση:  4.052 τ.μ. 
 

5) Υφιστάμενος συντελεστής δόμησης : 4.052/15.664 = 0,25 
 

6) Προτεινόμενος συντελεστής δόμησης : 0,30  
 

7) Υφιστάμενο  ύψος : 9,70 μ. (Κτίριο Τελωνείου) 
 

8) Προτεινόμενο ύψος :  9,70 μ.  
 
 
      Χρήση :  Λιμενική – Πολιτιστική & Εμπορική (Γραφεία ΟΛΚ, Λιμεναρχείου κ.ά. 
               Αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων, εκθέσεων) 
 
 
 
Ο.Τ.  IV  
      
  Έκταση  13.204 τ.μ. 
 

1) Υφιστάμενη κάλυψη :  2.439.τ.μ. 
 

2) Υφιστάμενος συντελεστής κάλυψης:  2.439/13.204 = 18 % 
 

3) Προτεινόμενος συντελεστής κάλυψης:   23 % 
 

4) Υφιστάμενη Δόμηση: 2.439  
 

5) Υφιστάμενος συντελεστής δόμησης : 2.439/13.204 = 0,18 
 

6) Προτεινόμενος συντελεστής δόμησης : 0,35 
 

7) Υφιστάμενο  ύψος :  7,00 μ.  (Παλιές Αποθήκες) 
 

8) Προτεινόμενο ύψος :  7,50  μ.  
 
 
      Χρήση : Πολιτιστική & Εμπορική 
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Ο.Τ. V 
       
 Έκταση  19.239 τ.μ. 
 

1) Υφιστάμενη κάλυψη :  930.τ.μ. 
 

2) Υφιστάμενος συντελεστής κάλυψης:   930/19.239 = 5 % 
 

3) Προτεινόμενος συντελεστής κάλυψης:  8 % 
 

4) Υφιστάμενη Δόμηση:  1.215  
 

5) Υφιστάμενος συντελεστής δόμησης : 1.215/19.239 = 0.07 
 

6) Προτεινόμενος συντελεστής δόμησης : 0.09 
 

7) Υφιστάμενο  ύψος :  8.60 μ (Παλιό απεντομωτήριο) 
 

8) Προτεινόμενο ύψος :  8,60 μ.  
 
 
      Χρήση : Πολιτιστική & Εμπορική 
 
 
 
 
Ο.Τ. VI 
 
 Έκταση  43.757 τ.μ. 
 

1) Υφιστάμενη κάλυψη :  306.τ.μ. 
 

2) Υφιστάμενος συντελεστής κάλυψης:  306/43.757=0,7. % 
 

3) Προτεινόμενος συντελεστής κάλυψης: 0,8 % 
 

4) Υφιστάμενη Δόμηση: 515 
 

5) Υφιστάμενος συντελεστής δόμησης :  515/43.757=0,012 
 

6) Προτεινόμενος συντελεστής δόμησης : 0,02 
 

7) Υφιστάμενο  ύψος :  3,50 μ. 
 

8) Προτεινόμενο ύψος : 3,50  μ.  (Εξαιρείται το διατηρητέο κτίσμα των Παλιών 
Ψαράδικων για το οποίο έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια και έχει ύψος 9,00μ.) 

 
 
       Χρήση : Λιμενική , Πολιτιστική & Εμπορική 
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Ο.Τ. VII 
 
 Έκταση  24.585 τ.μ. 
 

1) Υφιστάμενη κάλυψη :  420.τ.μ. 
 

2) Υφιστάμενος συντελεστής κάλυψης:  420/24.585=1,7. % 
 

3) Προτεινόμενος συντελεστής κάλυψης: 4 % 
 

4) Υφιστάμενη Δόμηση: 420 
 

5) Υφιστάμενος συντελεστής δόμησης : 420/24.585=0,017 
 

6) Προτεινόμενος συντελεστής δόμησης : 0,06 
 

7) Υφιστάμενο  ύψος : 4,00 μ. 
 

8) Προτεινόμενο ύψος : 7,0 μ.  
 
 
      Χρήση : Αθλητική, Πολιτιστική & Εμπορική 
 
Ο.Τ.  II (Μικρός Μόλος Περιοχής Ιχθυόσκαλας) 
 
( Σχέδιο 22. σελ.131 ) 
 
       Έκταση  356 τ.μ. 
 

1) Υφιστάμενη κάλυψη :30.τ.μ. 
 

2) Υφιστάμενος συντελεστής κάλυψης: 30/356 = 8,43%  
 

3) Προτεινόμενος συντελεστής κάλυψης: 9% 
 

4) Υφιστάμενη Δόμηση: 30 τ.μ. 
 

5) Υφιστάμενος συντελεστής δόμησης : 30/356 =0,084 
 

6) Προτεινόμενος συντελεστής δόμησης : 0,09 
 
7) Υφιστάμενο  ύψος : 3,00 μ. 

 
8) Προτεινόμενο ύψος :3,00 μ.  

 
 
       Χρήση :  Πολιτιστική & Εμπορική ( καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος) 
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Ο.Τ.  VIII  (Καρνάγιο) 
 
 ( Σχέδιο 23. σελ.133 ) 
 
       Έκταση   10.785 τ.μ. 
 

1) Υφιστάμενη κάλυψη : . 580 τ.μ. 
 

2) Υφιστάμενος συντελεστής κάλυψης:  580/10.785=5,5 % 
 

3) Προτεινόμενος συντελεστής κάλυψης: 7 % 
 

4) Υφιστάμενη Δόμηση: 580 τ.μ. 
 

5) Υφιστάμενος συντελεστής δόμησης : 580/10.785=0,055 
 

6) Προτεινόμενος συντελεστής δόμησης : 0,07 
 

7) Υφιστάμενο  ύψος : 7,50 μ. 
 

8) Προτεινόμενο ύψος : 7,50 μ.  
 
 
      Χρήση : Λιμενική , Πολιτιστική & Εμπορική 
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4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ                      
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 

 
Κατ’ αναλογία με τα ισχύοντα για τους κοινόχρηστους χώρους οικισμών :  
  
Δεν απαιτείται οικοδομική άδεια στις παρακάτω κατηγόριες κατασκευών 
ή εγκαταστάσεων μέσα στην Χερσαία  Ζώνη Λιμένα Καβάλας:  
 
α) Έργα και κατασκευές απαραίτητες για την διαμόρφωση του εδάφους, όπως: 
κλίμακες, ράμπες, τοίχοι, περιφράξεις, διάδρομοι,, νησίδες, πεζοδρόμια και 
πάσης φύσεων δίκτυα υποδομής. 
β) Κατασκευές και εγκαταστάσεις εξοπλισμού για την λειτουργία των χώρων, 
όπως  : στέγαστρα, κιόσκια, τέντες, περίπτερα, εκδοτήρια, φυλάκια που 
συνολικά δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 20% της επιφάνειας της Χερσαίας 
Ζώνης. 
Επίσης επιτρέπονται εγκαταστάσεις υπαίθριων παιδότοπων και άθλησης , 
αποχωρητήρια επιφάνειας μέχρι 30 μ2 τεχνητές κερκίδες μέχρι 100 ατόμων, 
μικρά αποδυτήρια και τηλεφωνικοί θάλαμοι. 
Όλες οι παραπάνω κατασκευές δε θα πρέπει να παρεμποδίζουν την κίνηση 
πεζών και οχημάτων και θα αποτελούν ένα ενιαίο αισθητικό σύνολο. 
Για την κατασκευή τους απαιτείται έγκριση της σχετικής Μελέτης από το Δ.Σ. 
του Ο.Λ.Κ.  Α.Ε. καθώς και από την ΕΠΑΕ. 
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ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 
 

 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙI 
 

 
 
ΣΧΕΔΙΑ 
 

1. Αποτύπωση Υφιστάμενης Κατάστασης  -  Κεντρικό Λιμάνι  Καβάλας 
Σχέδιο Τ1 

2. Αποτύπωση Υφιστάμενης Κατάστασης  -  Κεντρικό Λιμάνι Καβάλας 
      Σχέδιο Τ2 
3. Αποτύπωση Υφιστάμενης Κατάστασης  -  Κεντρικό Λιμάνι Καβάλας 
      Σχέδιο Τ3 
4. Αποτύπωση Υφιστάμενης Κατάστασης  -  Κεντρικό Λιμάνι Καβάλας 
      Σχέδιο Τ4 
5. Αποτύπωση Υφιστάμενης Κατάστασης  - Ιχθυόσκαλα  
      Σχέδιο Τ1 
6. Αποτύπωση Υφιστάμενης Κατάστασης  -  Ιχθυόσκαλα  
      Σχέδιο Τ2 
7. Αποτύπωση Υφιστάμενης Κατάστασης  -  Ναυπηγείο 

            Σχέδιο Τ1 
8. Χερσαία Ζώνη  Λιμένα Καβάλας  -  Κεντρικό Λιμάνι 

ΚΛ :1: 3000 
9. Χερσαία Ζώνη  Λιμένα Καβάλας – Περιοχή Ιχθυόσκαλας 

ΚΛ :1: 1500 
     10.  Οριζοντογραφία  έργου: Διαμόρφωση Χερσαίας Ζώνης             

            Ανατολικού  Τμήματος Λιμένα Καβάλας 
     11.  Διαμόρφωση Χώρου Στάθμευσης στην περιοχή Ιχθυόσκαλας 
     12.  Εξωτερική θωράκιση υφιστάμενου τμήματος προσήνεμου μώλου 
            ( Οριζοντογραφία  των έργων ) 
     13.   Επέκταση προσήνεμου μώλου  ( Οριζοντογραφία  των έργων ) 
     14.   Αποτύπωση Παλαιών Αποθηκών 
     15.   Εμβαδομέτρηση Παλαιών Αποθηκών  ( Επανάχρηση ) 
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