
 
 

Αθήνα, 07-05-2003  

Έκταση και το µέγεθος των εκτελουµένων επενδυτικών έργων του Οµίλου της 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ στο συγκρότηµα 

"Πόρτο Καρράς"  

Επειδή σε µερίδα τύπου αναγράφηκαν ανακρίβειες ως προς την έκταση και το µέγεθος των 
εκτελουµένων επενδυτικών έργων του Οµίλου της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ στο 
συγκρότηµα "Πόρτο Καρράς", η διοίκηση του Οµίλου ανακοινώνει, ότι έχουν προγραµµατισθεί 
έργα συνολικού ύψους 400.000.000 €. Έναντι αυτών έχουν υλοποιηθεί έως τώρα επενδύσεις 
ύψους 100.000.000 € περίπου.  

Ενδεικτικά, σηµειώνουµε τις ακόλουθες  

• Ανακαίνιση ξενοδοχείου "Μελίτων"  
• Κατασκευή κέντρου θαλασσοθεραπείας  
• Ανακατασκευή γηπέδου golf  
• Κατασκευή του golf club  
• Επέκταση και αναβάθµιση της µαρίνας  
• Ανακαίνιση των κτιρίων που περιβάλλουν τη µαρίνα  
• Κατασκευή και λειτουργία δίδυµου εργοστασίου αφαλάτωσης και παραγωγής 

πόσιµου νερού, ηµερήσιας παραγωγής 1.200 κυβικών, επεκτεινόµενου ήδη µε την 
κατασκευή και τρίτης µονάδας για την αύξηση της ηµερήσιας παραγωγής σε 1.800 
κυβικά νερού  

• Ανακαίνιση κατοικιών προσωπικού για την άνετη διαµονή των εργαζοµένων  
• Ανακαίνιση βίλλας "Γαλήνη" και διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου  
• Ανακαίνιση των εννέα γηπέδων τένις  
• Κατασκευή τριών ελικοδροµίων  
• Κατασκευή νέας εισόδου στο συγκρότηµα  
• Κατασκευή πεζόδροµων, ποδηλατόδροµων και νέων ασφαλτικών ταπήτων  
• Σύγχρονα Parking   
• ∆ιαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου µε φύτευση χιλιάδων φυτών  
• Κατασκευή lagoons για ενήλικες και παιδιά  
• Επέκταση και αναβάθµιση του βιολογικού καθαρισµού µε τριτοβάθµια επεξεργασία  
• Ανακαίνιση της αίθουσας του Casino και νέος εξοπλισµός της  
• Νέος εξοπλισµός του bar του ξενοδοχείου "Σιθωνία"  
• Πλήρης ανακαίνιση του ιππικού οµίλου  
• Αναβάθµιση των κτιρίων του ιστιοπλοϊκού οµίλου  
• Κατασκευή 4 σπιτιών - µοντέλων - που θα αποτελέσουν οδηγό για τα σπίτια που 

σύντοµα θα αρχίσουν να χτίζονται στο συγκρότηµα  
• Πλήρης αναβάθµιση του κέντρου θαλασσίων σπορ  
• Επέκταση του εστιατορίου "Zefyros" στη Μαρίνα  
• Αναβάθµιση των beach bar "koxi" και "koxi-koxi"  

Στους άµεσους σχεδιασµούς περιλαµβάνονται ακόµα, η κατασκευή του συνεδριακού κέντρου 
και του 2ου γηπέδου του golf.  

Τέλος, όσον αφορά τις εγκαταστάσεις του ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ, σηµειώνεται η 
κατασκευασθείσα εντυπωσιακή αίθουσα οινογνωσίας και ο πλήρης εκσυγχρονισµός των 
γραφείων της επιχείρησης.  

Σχετικά µε τους αµπελώνες του κτήµατος, η εφαρµογή ενός ευρύτατου και πρωτοποριακού 
προγράµµατος αναζωογόνησής τους συνέτεινε στον διπλασιασµό της παραγωγής κατά τη 



 
 
διάρκεια της τελευταίας τριετίας. Επιπρόσθετα σηµειώνεται η εφαρµογή ενός µεγάλου 
προγράµµατος αναµπέλωσης.  

Παράλληλα δίδεται ιδιαίτερη σηµασία στην εντατικοποίηση της παραγωγής από τις 55.000 
ελιές και στις απαιτούµενες παρεµβάσεις για την προστασία του οικοσυστήµατος του 
µοναδικού σε κάλλος δάσους του συγκροτήµατος.  

Αξίζει να σηµειωθεί, ότι το παραπάνω εντυπωσιακό επενδυτικό πρόγραµµα αποτελεί µία από 
τις µεγαλύτερες τουριστικές επενδύσεις που έγιναν ποτέ στη χώρα και το οποίο µέχρι στιγµής 
έχει χρηµατοδοτηθεί αποκλειστικά από ίδιους πόρους.  
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