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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Α΄. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να εκτελεσθούν εργασίες, στην μαρίνα της
Μονεμβάσιας.
Ποιο συγκεκριμένα πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες για την ολοκλήρωση του
προσήνεμου μόλου και του ακρομωλίου ενώ θα εκτελεστούν και εργασίες εκσκαφής της
λιμενολεκάνης. Επίσης θα εκτελεστούν εργασίες στο παραλιακό κρηπίδωμα. H επέκταση του
προσήνεμου μόλου θα γίνει σ μήκος 55 μέτρων σημείο Ι της γενικής οριζοντιογραφίας ενώ θα
κατασκευαστεί και το ακρομωλιο τμήμα Ι-Ι1 εξωτερικού μήκους 12μ.Η πλήρωση των κενών
των κυψελωτών ογκολίθων θα γίνει με λιθορριπή. Επίσης στην περιοχή του ακρομωλίου στις
στήλες των κυψελωτών ογκολίθων θα τοποθετηθούν μεταλλικά στοιχεία IPB100 τα οποία θα
συνδεθούν και μεταξύ τους στην στέψη τους με μεταλλικό κεφαλόδεσμο ίδιας διατομής ενώ η
σύνδεση θα περιλαμβάνει και τις 2 τελευταίες στήλες του προσήνεμου μώλου.Sth Syn;exeia ua
kataskeyaste;i πριν την κατασκευή της ανωδομής η οποία θα έχει πάχος 85εκ.Επί της
ανωδομής θα τοποθετηθούν μεταλλικά εξαρτήματα (δέστρες , κρίκοι πρόσδεσης) καθώς και
σωλήνες PVC 110 PE110 καθώς και σωλήνας προστασίας καλωδίων PE110.
Η εξωτερική θωράκιση του προσήνεμου μόλου θα γίνει με φυσικούς ογκόλιθους λατομείου
ατομικού βάρους άνω του ενός (1) τόνου ( άρθρο τιμολογίου 4.08.01 φυσικοί ογκόλιθοι 200
χγρ. έως 1500 χγρ.) όσον αφορά τον πυρήνα ενώ η εξωτερική επένδυση του πυρήνα θα γίνει
με φυσικούς ογκολίθους άνω των 12.000χλγ και άνω των 15000χλγ σύμφωνα με τα σχέδια
των διατομών της μελέτης.
Επίσης θα εκτελεστούν εργασίες εκσκαφής της λιμενολεκάνης σύμφωνα με τις οδηγίες της
επίβλεψης.
Eεπισημαίνεται ότι είναι σε ισχύ η με αριθμό 3483/04-09-2012 (ΑΔΑ:Β4ΘΟΟΡ1Φ1ΟΕ):Απόφαση του Γενικού Διευθυντή Χωροταξίας και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΔΕΠΙΝ με την οποία εγκρίθηκε η ανανέωση των περιβαλλοντικών
όρων του έργου ¨Τουριστικός Λιμένας Μονεμβάσιας ¨.
Β’. ΠΗΓΕΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Τα αδρανή υλικά, θα τα προμηθευθεί ο ανάδοχος από πηγές της επιλογής του και της
εγκρίσεως της υπηρεσίας. Η δαπάνη μεταφοράς περιλαμβάνεται στην οικεία τιμή.
Όλα όμως τα παραπάνω υλικά πρέπει απαραιτήτως να πληρούν τις οικείες προδιαγραφές
και τούτο αποτελεί αποκλειστικό μέλημα του αναδόχου, ενώ η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα
να απορρίψει πηγές που επέλεξε ο ανάδοχος όταν διαπιστώσει σοβαρές αποκλίσεις από τις
απαιτήσεις των προδιαγραφών. Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι ειδικά για τους φυσικούς
ογκολίθους της εξωτερικής θωράκισης αυτοί θα προέρχονται από τα λειτουργούντα λατομεία
της περιοχής και θα πληρούν επακριβώς τις προδιαγραφές όσο αφορά το ατομικό βάρος τους.
Γ΄. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Η συνολική προθεσμία για την πλήρη περαίωση του έργου ορίζεται σε είκοσι (20) μήνες,
από την υπογραφή της σύμβασης. Η ποινική ρήτρα για υπέρβαση της προθεσμίας αυτής
ορίζεται από το άρθρο 148 του Ν 4412/2016 “ Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
καΥπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)“.
Στην προθεσμία αυτή δεν ορίζονται ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες.
Δ΄. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Το έργο χρηματοδοτείται σύμφωνα με την αρ. πρ. 84684/31-07-2017 Απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
(ΑΔΑ:ΩΦΟΣ465ΧΙ8-Ψ5Ζ) με την οποία εντάχθηκε το ανωτέρω έργο στην ΣΑΕΠ 026 με κωδικό
2017ΕΠ002600002 και απαγορεύεται η εκτέλεση εργασιών πέραν του συμφωνητικού χωρίς
προηγούμενη έγκριση του φορέα του έργου.Σπάρτη 04 /04/ 2019
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