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Α. Αντικείμενο 
Με την παρούσα μελέτη προϋπολογισμού δαπάνης με το Φ.Π.Α. 124.000,00 € 

προβλέπεται να γίνουν, εργασίες αποκατάστασης των ζημιών και υποσκαφών, που 
δημιουργήθηκαν μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το παραλιακό μέτωπο 
Νεάπολης και Μονεμβασίας, αλλά και λόγο παλαιότητας από την συνήθη χρήση των λιμενικών 
υποδομών. Με τις ανωτέρω εργασίες που αποσκοπούν στην ασφαλή χρήση των εγκαταστάσεων,  
δεν αλλάζουν τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των  λιμένων. 

Ειδικότερα θα γίνει: 

Α. Χερσαία Ζώνη Λιμένα Νεάπολης (Αριθ. Απόφασης Νομάρχη 11137/1964). 
1) Σε τμήμα της ανωδομής μήκους 75 μέτρων του παραλιακού πεζόδρομου όπου είχε γίνει 

επίστρωση με κυβόλιθους, έγινε καθίζηση από την διαφυγή του υλικού επίχωσης (λεπτόκοκκο 
υλικό) μετά τον υψηλό κυματισμό που έπληξε το παραλιακό μέτωπο της Νεάπολης, κατά τα 
έντονα καιρικά φαινόμενα της 29 & 30 Νοεμβρίου 2021. 
Οι εργασίες που προτείνονται (τυπική διατομή-τμήμα 1) για την αποκατάσταση του πεζόδρομου 
από τσιμεντένιους κυβόλιθους είναι: 

 Αφαίρεση των κυβόλιθων σε όλη την επιφάνεια του μήκους και πλάτους που έχει υποστεί 
ζημιά. 

 Αφαίρεση του υπάρχοντος γεωυφάσματος και του υλικού επίχωσης σε πλάτος περίπου 
δύο μέτρων ανάντη του τοιχίου και σε βάθος μισού μέτρου τουλάχιστον κάτω από την βάση του 
τοίχου. 

 Πλήρωση με σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30, σε πάχος μισού μέτρου, όπου υπάρχουν 
σπηλαιώσεις κάτω από το τοιχίο.  

 Τοποθέτηση μη υφαντού γεωυφάσματος 400gr αγκαλιάζοντας το τοιχίο,  το οποίο θα 
καλύπτει και όλο το υφιστάμενο πρανές ως διαχωριστικό μέσο για την αποφυγή μετακίνησης 
υλικών του παλαιού πρίσματος προς το νέο. 

 Διάστρωση του ανακουφιστικού πρίσματος με φίλτρο διαβάθμισης (κροκάλα μεγέθους 
10-18cm) ξεκινώντας κάτω από την βάση του τοίχου και σε πάχος στρώσης 2,00μ. Συνεχίζοντας, 
πλήρωση με σκύρα μεγέθους 07 cm σε πάχος στρώσης 1,00μ,  και κλείσιμο του γεωυφάσματος 
των 400gr. Στην συνέχεια διάστρωση 3Α σε πάχος στρώσης 10cm, τοποθέτηση γεωυφάσματος 
285gr σε όλη την επιφάνεια τοποθέτησης των κυβόλιθων, διάστρωση καλά διαβαθμισμένου 
κοκκώδους υλικού (στρώμα άμμου 10 cm) ( κατηγορίας Ε4 (Επίλεκτο ΙΙ) με CBR>20% 
συμπυκνωμένου σε βαθμό 95%. Το μέγιστο ποσοστό λεπτόκοκκων διερχόμενων από το κόσκινο 
0,063mm θα είναι 15%.  Βρέξιμο,  συμπίεση της άμμου και τέλος 



 

   

  
 

 Τοποθέτηση των κυβόλιθων.  Πλήρωση των αρμών με καθαρή άμμο θαλάσσης 
απαλλαγμένη από παιπάλη και κατάλληλη μηχανική συμπίεση των κυβόλιθων, καθαρισμός 
περίσσιας άμμου θαλάσσης. 
 

2) Σε τμήμα του παραλιακού τοίχου (Έμπροσθεν Κ.Υ.Ε. ΟΑΣΗ) λόγο του υψηλού 
κυματισμού, αλλά και τις διάβρωσης της ακτής  από την θάλασσα στη συγκεκριμένη θέση, 
διέφυγε υλικό (άμμος) από τον πόδα του τοιχίου με αποτέλεσμα να αποκαλυφθεί όλη η 
θεμελίωση και να δημιουργηθεί υποσκαφή. Η αποκατάσταση του τμήματος αυτού 
διαφοροποιείται ως προς το προηγούμενο τμήμα στο ότι δεν προβλέπεται η τοποθέτηση 
κυβόλιθων ως τελική επιφάνεια και το μέρος όπου χρήζει προσοχής είναι η  αποκάλυψη της 
θεμελίωσης προς την θάλασσα.  
Οι εργασίες που προτείνονται (τυπική διατομή-τμήμα 2), είναι: 

 Πλήρωση, σε μήκος 31,00μ του παραλιακού τοιχίου όπου  έχουν δημιουργηθεί 
υποσκαφές, με τοποθέτηση  σακκόλιθων με ξηρό μίγμα (άμμο-τσιμέντο), σε κατάλληλη διάταξη 
προκειμένου να μην εισέρχεται η θάλασσα κάτω από το τοιχίο και να υποσκάπτει περεταίρω την 
βάση του.  Οι σακκόλιθοι θα τοποθετούνται με  τοπική ενσφήνωση σε μπατική διάταξη, κατά 
τρόπο ώστε: 
α) οι ανοικτές πλευρές των σακκολίθων να κατευθύνονται προς την εσωτερική πλευρά. 
β) τα κενά μεταξύ σακκολίθων της ίδια σειράς, ή/και μεταξύ διαδοχικών σειρών σακκολίθων, να 
είναι όσο το δυνατόν μικρότερα. 

Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε μετακίνηση των σακκολίθων μετά την οριστική τοποθέτηση 
τους στην τελική τους θέση. Μετά την τοποθέτησή τους οι σακκόλιθοι θα ελεγχθούν μετά από 
μία εβδομάδα με αυτοψία ως προς την θέση τους  και την δημιουργία κενών τμημάτων.  

 Πλήρωση με σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30, σε πάχος μισού μέτρου, των υποσκαφών 
όπου υπάρχουν σπηλαιώσεις κάτω από το τοιχίο και  κρίνεται  αναγκαίο. 

Σε αυτό το τμήμα του τοίχου οι εργασίες ανάντη του, ήτοι τοποθέτηση μη υφαντού 
γεωυφάσματος 400gr, διάστρωση του ανακουφιστικού πρίσματος, κλείσιμο γεωυφάσματος,  θα 
πρέπει υποχρεωτικώς να έπονται των αντίστοιχων εργασιών για τη σφράγιση του μετώπου και 
την πλήρωση των υποσκαφών με τους σακκόλιθους σκυροδέματος. 

 
3) Ανακατασκευή τσιμεντένιας κλίμακας πρόσβασης στην παραλία Νεάπολης, που 

καταστράφηκε μετά από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας 
C30/37,  με ειδικά πρόσθετα κρυσταλλικής δράσης για την κατασκευή στεγανού σκυροδέματος 
για την προστασία του οπλισμού από το θαλασσινό περιβάλλον. Επίσης θα κατασκευαστεί  με  
μεγαλύτερη θεμελίωση  βάσης  (2,00μ) για να μην αποκαλύπτεται και υποσκάπτεται από τον 
υψηλό κυματισμό. 

 
4) Ανακατασκευή τμημάτων ανωδομής προβλήτα Νεάπολης και τμήματος της χερσαίας 

ζώνης λιμένα. Οι προτεινόμενες εργασίες αφορούν την ανακατασκευή τμημάτων των ανωδομών 
του προβλήτα Νεάπολης, καθώς και τμήμα δαπέδου τις χερσαίας ζώνης λιμένα (σχ. Ο-1, τμήματα 
1 και 3), που χρήζουν αποκατάστασης λόγω ρηγματώσεων και φθορών από την συνήθη χρήση. Η 
επιφάνεια του τμήματος 1 και του τμήματος 3, όπως φαίνονται στο σχέδιο, είναι 381,15μ2 και 
155,72μ2 αντίστοιχα. Οι εργασίες που προτείνονται είναι: 

 Καθαίρεση υφιστάμενου άοπλου σκυροδέματος των τμημάτων ανωδομής. 

 Τοποθέτηση δομικού πλέγματος κατηγορίας B500C. 

 Τοποθέτηση ανοξείδωτων κρίκων πρόσδεσης. 

 Διάστρωση σκυροδέματος κατηγορίας C30/37 σε πάχος 0,20μ. 

 Επεξεργασία τελικής επιφάνειας με επίπαση σκληρυντικού υλικού. 
 
 
 



 

   

  
 

 
Β. Λιμενική Εγκατάσταση Μονεμβάσιας. 

Στην λιμενική εγκατάσταση  Μονεμβασίας, εντός εξομοιούμενου χώρου σε ζώνη λιμένα  
(Φ.Ε.Κ. 256Δ/2020) το παραλιακό κρηπίδωμα έχει κατασκευαστεί από επάλληλες 

στρώσεις λίθων (λιθόκτιστο) οι οποίοι τμηματικά έχουν αποκολληθεί και έχουν δημιουργηθεί 
υποσκαφές στην έδραση τους στον πυθμένα. Οι εργασίες που προτείνονται είναι: 

 Τοπικά καθαίρεση  αριθμού λίθων, πλήρωση με τοποθέτηση σακκόλιθων με ξηρό μίγμα 
(άμμο-τσιμέντο) και επαναδόμηση του τοίχου στα συγκεκριμένα σημεία.  Το τσιμεντοκονίαμα 
που θα χρησιμοποιηθεί για την επαναδόμηση του τοίχου θα είναι ενισχυμένο και κατάλληλο για 
θαλάσσιο περιβάλλον.  

 Επίσης προβλέπεται όπου απαιτείτε και η πλήρωση των υποσκαφών με έγχυτο 
σκυρόδεμα  κατηγορίας C25/30. 
 

 

Β. Προθεσμίες - Χρηματοδότηση 
Το έργο προβλέπεται να κατασκευαστεί σε εκατό πενήντα (150) ημερολογιακές μέρες.   
Το έργο χρηματοδοτείται από Π.Δ.Ε. 

 
 

Γ. Ποινικές Ρήτρες 
Για κάθε ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης θα επιβάλλεται  

Ποινική ρήτρα σύμφωνα με το Ν.4412/2016. 
 
 

Δ. Διατάξεις που ισχύουν 
       Το έργο διέπεται από το νόμο Ν.4412/2016, ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273 (ΦΕΚ2221Β/2012) κλπ καθώς 
και των συναφών Υπουργικών Αποφάσεων και Εγκυκλίων όπως αυτά ισχύουν. 

Περισσότερες και ειδικότερες πληροφορίες θα δοθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών 
από τους επιβλέποντες μηχανικούς επί τόπου του έργου και σύμφωνα με την μελέτη. 

 
 
                                                                                                         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                  
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Σταθάκης Παρασκευάς                                                                         Πατσά Σοφία                                        
Πολ. Δομ. Έργων Τ.Ε.                                                                       Μηχ. Ορ. Πόρων Π.Ε.           
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