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“ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΛΙΒΟΡΝΟ ΙΤΑΛΙΑΣ ”
Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2019

Στο ΛΙΒΟΡΝΟ της ΙΤΑΛΙΑΣ μετέβη την περασμένη εβδομάδα αποστολή από τον Λιμένα
της Αλεξανδρούπολης, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο του ΟΛΑ κ.
ΧΡΗΣΤΟ ΔΟΥΚΑ, το Νομικό Σύμβουλο του ΟΛΑ κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ και τον
ιδιοκτήτη εταιρίας ρυμουλκών πλοίων με έδρα την Αλεξανδρούπολη κ. ΓΑΒΡΙΗΛ
ΧΑΤΖΗΓΑΒΡΙΗΛ.
Σε προετοιμασμένες συναντήσεις για την πραγματοποίηση των οποίων συνέβαλε και η
Επίτιμη Πρόξενος της Ελλάδας στο Λιβόρνο κ. ΕΛΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΣ, η αποστολή είχε
επαφές και συνομιλίες:
* Με εκπρόσωπους του Λιμένα του Λιβόρνο με επικεφαλής τον κ. PIETRO VERNA,
έκτακτο Επίτροπο της Λιμενικής Αρχής του Συστήματος Λιμένων του Βορείου Τυρρηνικού
Πελάγους. Δόθηκε η ευκαιρία στις δύο πλευρές να αναπτύξουν τα συστήματα λιμενικής
διακυβέρνησης των δύο χωρών,

τις δραστηριότητες των δύο λιμένων και τις επιχειρηματικές

προοπτικές σε όλους του τομείς, ιδιαίτερα στον ενεργειακό τομέα, καθόσον στη θαλάσσια περιοχή
του Λιβόρνο λειτουργεί ήδη πλωτός τερματικός σταθμός αποθήκευσης και αεριοποίησης LNG.
* Με εκπροσώπους της εταιρίας OLT Offshore LNG Toscana με επικεφαλής τον κ.
GIOVANNI GIORGI, Διευθυντή Επιχειρήσεων, οι οποίοι παρουσίασαν το project για την πλωτή
εξέδρα FSRU TOSCANA, που λειτουργεί από το 2015 στην θαλάσσια περιοχή του Λιβόρνο και
παρείχαν πληροφορίες για μία σειρά θεμάτων, δεδομένου ότι παρόμοια πλωτή εξέδρα FSRU
πρόκειται να λειτουργήσει και στη θαλάσσια περιοχή της Αλεξανδρούπολης.

* Με εκπροσώπους της εταιρίας FRATELLI NERI S.p.A. με επικεφαλής τον Dott.
PIERO NERI, η οποία διαχειρίζεται τις εγκαταστάσεις στη Χερσαία Ζώνη του λιμένα και τα
σκάφη που υποστηρίζουν την πλωτή εξέδρα FSRU TOSCANA.
Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο Λιβόρνο, η ελληνική αποστολή ξεναγήθηκε σε
όλες τις εγκαταστάσεις του λιμένα του Λιβόρνο και είχε την ευκαιρία να αποκτήσει σημαντικές
εμπειρίες από την οργάνωση των λιμενικών δραστηριοτήτων του, που θα χρησιμεύσουν στις
επόμενες καθοριστικές κινήσεις για την ανάπτυξη του Λιμένα της Αλεξανδρούπολης.

Για την ΟΛΑ Α.Ε..
ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΔΟΥΚΑΣ
Πρόεδρος- Δ/νων Σύμβουλος ΟΛΑ Α.Ε

