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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 9.720,00 € µε Φ.Π.Α. 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ : ∆. Λιµενικό Ταµείο Χίου  



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
  Σκοπός  των εργασιών  είναι  η  αποκατáσταση  των υποσκαφών που    έχουν 
δηµιουργηθεí στην νότια παρειά της γλίστρας(φώτο1,2) και κατá µήκος του τοíχου 
αντιστήριξης του οδοστρώµατος(φώτο3,4,5,6,7,8)στον λιµενíσκο Εµποριοúς, καθώς 
και η αρµολóγηση  του.   
 Θα αποκατασταθούν τα σηµεíα της λιθοδοµής που έχουν καταστραφεί από νέα 
όµοια µε την υπάρχουσα λιθοδοµή  πáχους 60 εκατοστών. 
  Το σενάζ το οποíο βρíσκεται στην στέψη της λιθοδοµής  θα αποκατασταθεí σε 
σηµεíα όπου χρήζει και θα είναι ύψους 10εκ. περίπου (±1εκ.) από σκυρόδεµα 
κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισµό S500s.  
    Εφόσον αποκατασταθούν οι λιθοδοµές θα γίνει τοπικά διάνοιξη οπών (ΣΗΜΕΙΑ 
Α,Β,Γ,∆ και Ε)επί του οδοστρώµατος και της γλίστρας, σε τέτοιο πλάτος ώστε να είναι 
εφικτή η έκγχυση σκυροδέµατος σύµφωνα µε το τιµολόγιο της µελέτης, προς 
πλήρωση των υποσκαφών.  

 

 
φώτο 1       φώτο 2                
                                                                          

φώτο 3       φώτο 4                                  



φώτο 5       φώτο 6 
 
 

φώτο 7                                                                φώτο 8   
    
Τα έργα στη ζώνη Λιµένα εκτελούνται σύµφωνα µε το άρθρο 18 του  Ν.2971/2001 όπως αυτή 
συµπληρώθηκε µε το άρθρο 210 του Ν. 4072/12  παρ. 4 και τροποποιήθηκε µε τα άρθρα 49 
και 61 του Ν.4150/2013 και ισχύει σήµερα.  
Συγκεκριµένα 
    «4. Επισκευές - επεµβάσεις τοπικού χαρακτήρα και εργασίες συντήρησης σε 
υφιστάµενους λιµένες και λιµενικές εγκαταστάσεις εκτελούνται σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις, κατόπιν απόφασης του Γενικού Γραµµατέα Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κατά παρέκκλιση της 
παραγράφου 2, µετά από υποβολή σχετικού αιτήµατος του φορέα διοίκησης και 
εκµετάλλευσης του λιµένα ή της λιµενικής εγκατάστασης, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά 
οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
   α) αποσκοπούν στη συντήρηση υπάρχοντος εξοπλισµού ή στην αποκατάσταση 
φθορών, ζηµιών ή βλαβών που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των εργαζοµένων και 
των χρηστών και προκαλούνται από συνήθη χρήση κατά την εκτέλεση θεµελιωδών 
δραστηριοτήτων του λιµένα ή της λιµενικής εγκατάστασης (φορτο-εκφόρτωση και 
κυκλοφορία βαρέων οχηµάτων, απο-επιβίβαση συναλλασσόµενων, συνήθη καιρικά 
φαινόµενα κ.λπ.) ή και από έκτακτες καταστάσεις (θεοµηνίες, πρόσκρουση πλοίων κ.λπ.), 
όπως ιδίως υποσκαφές (σπηλαιώσεις), πάσης φύσεως φθορές ή ζηµιές σε κρηπιδώµατα 
και προβλήτες, καθιζήσεις ανωδοµών, εξοπλισµός που χρήζει αντικατάστασης, τοπικές 
αστοχίες θωράκισης - προστασίας εξωτερικών λιµενικών έργων (βραχισµός), 



   β) δεν τροποποιούν µε οποιονδήποτε τρόπο τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά των λιµένων 
ή των λιµενικών εγκαταστάσεων, 
   γ) ο προϋπολογισµός δαπάνης δηµοπράτησής τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 
100.000,00 ευρώ πλέον δαπάνης Φ.Π.Α. και 
   δ) συνδέονται άρρηκτα µε την οµαλή και ασφαλή λειτουργία του λιµένα ή της λιµενικής 
εγκατάστασης. 

 
Το ∆.Λ.Τ. Χίου θα αποστείλει την µελέτη του έργου στο Υ.Ν.Α. στη Γ.Γ.Λ.Λ.Π. προκειµένου να 
εξασφαλίσει την απαιτούµενη έγκριση για την κατασκευή του έργου 
 
Χρηµατοδότηση: 
Το σύνολο της δαπάνης του έργου θα καλυφθεί από τον προϋπολογισµό του ∆ηµοτικού 
Λιµενικού Ταµείου Χίου. 
 
 
 

Χίος 14/05/2014 
Ο συντάξας 

 
 

Νίκος Στ. Χούλης  


