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ΑΡ.ΜΕΛ. :   65 /2018  
 
 

                                     

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η         Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

                    
Α. Αντικείμενο 

 

Η παρούσα περιγραφή αποσκοπεί στην εκτέλεση των εργασιών που απαιτούνται 
για  την  αποκατάσταση- βελτίωση παραλιακού δρόμου εντός της εξομοιούμενης ζώνης 
λιμένα  Μονεμβασίας  και συγκεκριμένα από το κατάστημα ΔΩΔΩΝΗ έως μετά το 
κατάστημα ΒΟΤΣΑΛΟ.                                                   

Συγκεκριμένα προβλέπεται να γίνουν στο παραπάνω τμήμα της χερσαίας ζώνης  
καθαίρεση των υπαρχόντων φθαρμένων σκυροδεμάτων , κατασκευή υπόβασης πάχους 
10 εκ και επίστρωση με χυτό βοτσαλωτό δάπεδο με διαφορετικούς χρωματισμούς ώστε 
να διαχωρίζονται οι χώροι κίνησης. Το ανωτέρω Θα διαστρωθεί σε υπόστρωμα 
οπλισμένου σκυροδέματος πάχους 10 εκ. και θα γίνει εγκιβωτισμός με  φιλέτα μαρμάρου, 
σε επιφάνεια 792 μ2 περίπου. 

  Επίσης προβλέπεται να γίνει κατά μήκος της παραλίας καθιστικό στηθαίο από 
σκυρόδεμα το οποίο  θα επενδυθεί σε όλες τις όψεις του με λιθοδομή πάχους 15 εκ. 
μήκους περίπου 88μ.  

Β. Σειρά εργασιών 
 

Ενδεικτικά οι εργασίες που θα γίνουν είναι: 
1) Γενική διαμόρφωση του χώρου ( αποξηλώσεις- καθαιρέσεις-εκσκαφές ), προκειμένου 

να δημιουργηθεί ομοιόμορφη υπόβαση και κατάλληλη κλίση.  
2) Κατασκευή βάσης με σκυρόδεμα  
3) Επίστρωση χώρου με χυτό βοτσαλωτό δάπεδο  χρώματος και επεξεργασίας σύμφωνα 

με τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες της οριστικής μελέτης. 
4) Κατασκευή καθιστικού στηθαίου επενδυμένου με λιθοδομή   

 
  

Γ. Προθεσμίες - Χρηματοδότηση 
Το έργο προβλέπεται να κατασκευαστεί σε εκατόν είκοσι μέρες (120) ημερολογιακές μέρες.   
 

Ε. Διατάξεις που ισχύουν 
      Το έργο διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), (ΦΕΚ 
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147/Α/2016), καθώς και των συναφών Υπουργικών Αποφάσεων και Εγκυκλίων όπως αυτά 
ισχύουν. 
 
 
 
Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών από τον Επιβλέποντα 
Μηχανικό επί τόπου του έργου και σύμφωνα με την Μελέτη. 

 
 
 

  Μολάοι  31  /05 /2018                                                   
Η συντάξασα                                                                                           ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ 
                                                                                                           Μολάοι   31  / 05 /2018 
                                                                                                   Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ   
Μαρία Πλαγιανού 
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ                                                                
                                                                                                           Σοφία Πατσά  
                                                                                                    Μηχανικός Ορυκτών Πόρων ΠΕ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΣΕΛΙΣ 3 

 


