ΤΕΡΝΑ: Παραδόθηκε η πρώτη
φάση ανάπτυξης της Μαρίνας
Αγ. Νάπας στην Κύπρο
Η ΤΕΡΝΑ Α.Ε., 100% θυγατρική του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ανακοινώνει
την επιτυχή εμπρόθεσμη ολοκλήρωση και παράδοση της πρώτης
φάσης της πολυτελούς ανάπτυξης «Ayia Napa Marina» στην Κύπρο.
Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 250 εκατ. ευρώ και
αποτελείται από δύο φάσεις κατασκευής. Η ΤΕΡΝΑ Α.Ε. είναι
ανάδοχος για την κατασκευή και των δύο φάσεων.
H πρώτη φάση, που ολοκληρώθηκε, συνολικού προϋπολογισμού
περίπου 80 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει το σύνολο των λιμενικών
εγκαταστάσεων και υποδομών, τα βασικά κτίρια λειτουργίας, την
εσωτερική οδοποιία και τις Η/Μ εγκαταστάσεις της μαρίνας.
Σημειώνεται ότι στην κατασκευή της πρώτης φάσης συμμετείχε η
τεχνική εταιρεία Χριστόφορος Δ. Κωνσταντινίδης Α.Ε. ως κύριος
και αναγνωρισμένος υπεργολάβος των λιμενικών έργων.
Πιο αναλυτικά, η μαρίνα, δυναμικότητας 600 θέσεων
ελλιμενισμού, έχει βάθος από 4,5 έως 6 μέτρα και μπορεί να
φιλοξενήσει σκάφη μήκους έως και 65 μέτρα. Στην ξηρά μπορούν
να αποθηκευτούν σκάφη μήκους μέχρι 10 μέτρα στον ειδικά
διαμορφωμένο χώρο φύλαξης τεσσάρων επιπέδων (Dry Stack). Για
όλα τα σκάφη, μήκους έως 30 μέτρα, δίνεται η δυνατότητα
πλαγιοδέτησης (finger style berthing) με παροχή όλων των
υπηρεσιών.

Στα βασικά στοιχεία των λιμενικών
συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

υποδομών

– Ο προσήνεμος κυματοθραύστης
– Ο κρηπιδότοιχος από προκατασκευασμένους τεχνητούς ογκόλιθους
(Τ.Ο.)
– Η επίχωση για τη δημιουργία της χερσαίας ζώνης της μαρίνας,

όπου θεμελιώνονται τα έργα της Β’ φάσης
– Η εκβάθυνση της λιμενολεκάνης της μαρίνας
– Ο υπήνεμος μώλος
– Η τεχνητή παραλία στο δυτικό σύνορο της μαρίνας
Υπενθυμίζεται ότι, η δεύτερη φάση του έργου που είναι σε
εξέλιξη και υλοποιείται επίσης από την ΤΕΡΝΑ, περιλαμβάνει την
κατασκευή δύο πολυώροφων κτιρίων (high rise), συγκροτήματος
πολυτελών κατοικιών και εμπορικής ζώνης. Συγκεκριμένα,
κατασκευάζονται δύο πύργοι, ύψους περίπου 115 μέτρων και
συνολικής επιφάνειας 28.000 τ.μ. και 30.000 τ.μ. αντίστοιχα,
που θα στεγάσουν πολυτελή διαμερίσματα, συγκρότημα κατοικιών
που θα αποτελείται από 29 επαύλεις συνολικής επιφάνειας 16.500
τ.μ. περίπου, καθώς και εμπορικό κέντρο συνολικής έκτασης
πλέον των 8.000 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στην καρδιά της
μαρίνας και θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πολυτελή εμπορικά
καταστήματα, χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας, τριώροφο υπέργειο
parking και χώρο εκδηλώσεων.

