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Τίτλος Έργου:  
 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΜΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΝΗΣΟΥ ΔΗΛΟΥ    
 

 
 
Εργοδότης - Κύριος Έργου:  
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ   
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ  
ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
ΤΜΗΜΑ Α - ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 
 
 Α1.   ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ 
 
 Α2.   ΑΚΡΙΒΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ 
 
 Α3.   ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
 Α4.   ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ Φ.Α.Υ. 
 
ΤΜΗΜΑ Β - ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ 
 
 Β1.   ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ 
 
 Β2.   ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΟΥ 
 
 Β3.   ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 
 
 Β4.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
 
 Β5.   ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
 Β6.   ΣΧΕΔΙΑ 'ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΑΝ' 
 
ΤΜΗΜΑ Γ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ 
 
 Γ1.   ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 
 
 
ΤΜΗΜΑ Δ - ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
 
 Δ1.   ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
 Δ2.   ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΙΣ 
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ΤΜΗΜΑ Α - ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 
 
Α1.   ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ 
 
Το παρόν ΦΑΥ αναφέρεται και καλύπτει, καθ' όλη την διάρκεια ζωής του, το δημιουργούμενο έργο, 
όπως περιγράφεται κατωτέρω. Πλέον συγκεκριμένα, το έργο "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΞΟΜΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΝΗΣΟΥ ΔΗΛΟΥ ". 
 
 
 
Α2.   ΑΚΡΙΒΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ 
 
Το έργο χωροθετείται  στο Δήμο Μυκόνου και συγκεκριμένα στο λιμένα της νήσου Δήλου. 
 
Α3.   ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Κωδ. 
Τμ. 
Έργου 

Κωδ. 
Μέρους 

Κατασκευή Νο Άδειας 
/Σύμβ. 

Ημ/νία Έγκρ. Ιδιοκτήτης % Ημ.Κτήσης Σχέδια            

      ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΛΙΜΕΝΙΚΟ  
ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 
  

100   

 

 
 
 
Α4.   ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ Φ.Α.Υ. 
 
A/A Όνομα Ιδιότητα Έδρα Ημερομηνία             
0  ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗΣ   
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ΤΜΗΜΑ Β - ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ 
 
Β1.   ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ 
 
Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ανέθεσε στον ............. τη συντήρηση - αποκατάσταση της 
λιμενικής εγκατάστασης της νήσου Δήλου.   
 
 
Β2.   ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΟΥ 
 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ,  ΛΙΜΕΝΑΣ ΝΗΣΟΥ ΔΗΛΟΥ 
 
 
 
Β3.   ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 
 
 
Β4.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
 
To παρόν έργο αφορά στις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του λιμένα της νήσου Δήλου. Η λιμενική 
εγκατάσταση έχει υποστεί εκτεταμένες καταστροφές σε όλο το μήκος της. Συγκεκριμένα, και στους δυο 
προβλήτες, που εντοπίζονται δυτικά της λιμενολεκάνης, έχει παρασυρθεί η ύφαλη έδρασή τους με 
αποτέλεσμα να αποκολληθούν μεγάλα κομμάτια του κρηπιδώματός τους. Επιπροσθέτως, σε όλο το μέτωπο 
του κεντρικού κρηπιδώματος και συγκεκριμένα στον πόδα του, παρουσιάστηκαν εκτεταμένες υποσκαφές 
κατόπιν υποθαλάσσιου ελέγχου που διενεργήθηκε. 
 
Η λιμενική εγκατάσταση χρήζει άμεσης αποκατάστασης, καθώς δυσχεραίνεται η πρόσδεση πλοίων και κατ’ 
επέκταση η πρόσβαση των επισκεπτών στον αρχαιολογικό χώρο αλλά και η μετακίνηση και τροφοδοσία του 
προσωπικού που διαμένει στο νησί της Δήλου. 
 
Συγκεκριμένα, τα προτεινόμενα έργα συντήρησης και αποκατάστασης περιλαμβάνουν:  
 
 
1.1. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑ  

 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να απομακρύνει με τη βοήθεια εξειδικευμένου καταδυτικού συνεργείου όλα τα φερτά 
υλικά στα ύφαλα του κρηπιδώματος, σε όλο το μήκος του, να καθαρίσει τις υποσκαφές από χαλαρά υλικά, να 
ανασύρει και να απομακρύνει  όλους του τεχνικούς ογκόλιθους προστασίας ποδός που έχουν παρασυρθεί. Το 
συνολικό μέτωπο της προβλήτας ανέρχεται σε 57,00μ μήκους. Έμπροσθεν του μετώπου, θα καθαιρεθεί ο 
πυθμένας σε βάθος 0,80μ και πλάτος 3,05μ. Στη συνέχεια, θα τοποθετηθούν σακκόλιθοι για ταμπάνι και 
άνωθεν αυτών θα τοποθετηθούν γεώσακκοι διαστάσεων 2,00x0,40x3,00m έκαστος, τους οποίους θα 
πληρώσει με χυτό ύφαλο σκυρόδεμα C30/37. Μεταξύ γεώσακκου και πυθμένα, για να διατηρηθούν οι ομαλές 
κλίσεις και η συνέχεια της επιφάνειας θα πληρωθεί το κενό με 2 λίθους βάρους 100-200kg (διαστάσεων 
περίπου 0,40x0,40x0,40m). Επιπλέον, μεταξύ σακκόλιθων και γεώσακκων θα τοποθετηθεί γεωύφασμα και 
άνωθεν αυτού γεώπλεγμα. Οι σακκόλιθοι  θα αποτελούνται από σάκκους καμβά ή άλλου κατάλληλου υλικού 
πληρωμένους κατά περίπου 70% με νωπό σκυρόδεμα. Αφού το χυτό σκυρόδεμα αποκτήσει την απαιτούμενη 
αντοχή, με τη βοήθεια ακροφύσιου και διαμέσου της οπής των 0,20μ που έχει προβλεφθεί, θα γίνει πλήρωση 
των υποσκαφών με χυτό σκυρόδεμα C30/37 με πρόσμικτο antiwash. H τελική στάθμη του πυθμένα 
έμπροσθεν του κρηπιδώματος θα είναι στα -3,00μ. Οι συγκεκριμένες εργασίες θα εκπονηθούν σε όλο το 
μέτωπο του κρηπιδώματος, καθώς και στις πλευρές αυτού ακολουθώντας τα βάθη του πυθμένα.  
 
Οι εργασίες αποκατάστασης θα είναι λεπτομερείς και θα γίνουν με προσοχή με στόχο να δημιουργηθεί ένα 
ενιαίο μέτωπο στο πόδα του κρηπιδώματος χωρίς κενά. Η μεταφορά, φορτοεκφόρτωση και απόθεση των 
υλικών θα γίνει σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ΕΤΕΠ 09-10-01-00 (Κατασκευές έργων βαρύτητας από 
ύφαλο σκυρόδεμα). Η πλήρωση των σακκόλιθων με σκυρόδεμα και η σφράγιση των ανοιχτών πλευρών των 
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σάκων (δια δεσίματος ή ραφής) θα γίνεται αμέσως πριν από την τελική ύφαλη τοποθέτησή τους. Η ύφαλη 
τοποθέτηση των σακκόλιθων θα γίνεται από εξειδικευμένο καταδυτικό συνεργείο σε μπατική διάταξη, κατά 
τρόπο ώστε: 
α) Οι ανοιχτές πλευρές των σακκόλιθων να κατευθύνονται προς την εσωτερική πλευρά β) Τα κενά μεταξύ των 
σακκολίθων της ίδιας σειράς ή/και μεταξύ διαδοχικών σειρών σακκόλιθων να είναι όσο το δυνατόν μικρότερα. 
 
Η άνω επιφάνεια των σακκόλιθων θα ισοπεδώνεται αμέσως μετά την τοποθέτησή τους (π.χ με τοποθέτηση 
και στερέωση μεταλλοτύπων). Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε μετακίνηση των σακκόλιθων μετά την οριστική 
τοποθέτηση τους στη τελική θέση. Οι διαστάσεις των σακκόλιθων θα διαφοροποιούνται ανάλογα με τη θέση 
τοποθέτησής τους και οι οποίες θα κυμαίνονται με μέγιστο όγκο το 1m3. Λόγω του θαλάσσιου περιβάλλοντος, 
οι σακκόλιθοι θα πληρωθούν με τουλάχιστον 380kg τσιμέντου ανά κυβικό μέτρο. Στα κενά που τυχόν 
δημιουργηθούν μεταξύ των σακκόλιθων θα τοποθετηθεί λιθορριπή με διαβαθμισμένους λίθους. 
 
 
 
1.2. ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ 1 

 
Ο ανάδοχος θα πρέπει αρχικά να καθαιρέσει όλο το υφιστάμενο τμήμα του προβλήτα. Στη συνέχεια, αφού 
καθαριστεί η επιφάνεια από φερτά υλικά, θα εξομαλυνθούν οι ανισοσταθμίες του πυθμένα με αμμοχάλικο. Σε 
απόσταση 7,50μ από την ακτογραμμή θα πραγματοποιηθεί εκσκαφή του πυθμένα σε βάθος 3,40μ, πλάτους 
3,80μ και μήκους 6,00μ.  
 
Στη συνέχεια, θα γίνει πλήρωση με γεώσακκους διαστάσεων 2,00 mx3,60mx0,40m, οι οποίοι θα έχουν με τη 
σειρά τους πληρωθεί με χυτό ύφαλο σκυρόδεμα. Μεταξύ πυθμένα και γεώσακκων θα τοποθετηθεί από κάτω 
προς τα πάνω γεωύφασμα μη υφαντό βάρους 400 gr/m2 και γεώπλεγμα. 
Στο υπόλοιπο τμήμα  προς την πλευρά της ακτογραμμής, αφού κατασκευαστεί σιδηρότυπος, θα σκυροδετηθεί 
με χυτό σκυρόδεμα ποιότητας C30/37 με πρόσμικτο antiwash. Η σκυροδέτηση θα γίνει σε 3 φάσεις: 
 Α’ Φάση: έως στάθμη -1,50μ 
 Β’ Φάση: έως στάθμη +0,00μ 
 Γ’ Φάση: έως στάθμη +0,80μ (ανωδομή) 

 
Η συνολική επιφάνεια του προβλήτα θα είναι 8,50x4,00m, ενώ θα έχει ύψος 0,80μ από τη μέση στάθμη 
θάλασσας. Περιμετρικά του κρηπιδώματος θα γίνει επένδυση με λίθους βάρους 10-30kg. Οι διαστάσεις της 
λιθεπένδυσης θα σε 0,50μ πλάτος και 0,80μ. ύψος. Στα ύφαλα της κατασκευής και έμπροσθεν των γεώσακων 
θα τοποθετηθούν λίθοι 100-200kg. Επισημαίνεται, ότι οι γεώσακκοι θα χρησιμοποιηθούν αρχικώς ως 
αντιστήριξη του σιδηρότυπου κατά την σκυροδέτηση και εν συνεχεία θα λειτουργήσουν ως προστασία ποδός 
του κρηπιδώματος. Ο οπλισμός της ανωδομής θα αποτελείται από πλέγμα Τ139, το οποίο θα έχει ελάχιστη 
επικάλυψη περιμετρικά 8,00 cm λόγω του θαλάσσιου διαβρωτικού περιβάλλοντος. Η συνολική επιφάνεια της 
ανωδομής του προβλήτα ένα θα ανέρχεται σε 34,00μ2. 

1.3. ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ 2 
 
Ο προβλήτας δυο θα κατασκευαστεί με παρόμοιο τρόπο όπως και ο ένας. Ο ανάδοχος θα πρέπει αρχικά να 
καθαιρέσει όλο το υφιστάμενο τμήμα του προβλήτα. Στη συνέχεια, αφού καθαριστεί η επιφάνεια από φερτά 
υλικά, θα εξομαλυνθούν οι ανισοσταθμίες του πυθμένα με αμμοχάλικο. Σε απόσταση 8,00μ από την 
ακτογραμμή θα πραγματοποιηθεί εκσκαφή του πυθμένα σε βάθος 3,40μ, πλάτους 3,80μ και μήκους 10,50μ.  
Στη συνέχεια, θα γίνει πλήρωση με γεώσακκους διαστάσεων 2,00 mx3,60mx0,40m, οι οποίοι θα έχουν με τη 
σειρά τους πληρωθεί με χυτό ύφαλο σκυρόδεμα. Μεταξύ πυθμένα και γεώσακων θα τοποθετηθεί από κάτω 
προς τα πάνω γεωύφασμα μη υφαντό βάρους 400 gr/m2 και γεώπλεγμα. 
Στο υπόλοιπο τμήμα  προς την πλευρά της ακτογραμμής, αφού κατασκευαστεί σιδηρότυπος, θα σκυροδετηθεί 
με χυτό σκυρόδεμα ποιότητας C30/37 με πρόσμικτο antiwash. Η σκυροδέτηση θα γίνει σε 3 φάσεις: 
 Α’ Φάση: έως στάθμη -1,50μ 
 Β’ Φάση: έως στάθμη +0,00μ 
 Γ’ Φάση: έως στάθμη +0,80μ (ανωδομή) 
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Η συνολική επιφάνεια του προβλήτα θα είναι 6,20x9,00m, ενώ θα έχει ύψος 0,80μ από τη μέση στάθμη 
θάλασσας. Περιμετρικά του κρηπιδώματος θα γίνει επένδυση με λίθους βάρους 10-30kg. Οι διαστάσεις της 
λιθεπένδυσης θα ανέρχονται σε 0,50μ πλάτος και 0,80μ. ύψος. Στα ύφαλα της κατασκευής και έμπροσθεν 
των γεώσακων θα τοποθετηθούν λίθοι 100-200kg. Επισημαίνεται, ότι οι γεώσακκοι θα χρησιμοποιηθούν 
αρχικώς ως αντιστήριξη του σιδηρότυπου κατά την σκυροδέτηση και εν συνεχεία θα λειτουργήσουν ως 
προστασία ποδός του κρηπιδώματος. Ο οπλισμός της ανωδομής θα αποτελείται από πλέγμα Τ139, το οποίο 
θα έχει ελάχιστη επικάλυψη περιμετρικά 8,00 cm λόγω του θαλάσσιου διαβρωτικού περιβάλλοντος. Η 
συνολική επιφάνεια της ανωδομής του προβλήτα 2 θα ανέρχεται σε 56,00μ2. 

 

1.4. ΔΕΣΤΡΕΣ 
 
Για την ασφαλή πρόσδεση των σκαφών θα τοποθετηθούν 3 δέστρες (15 tn έκαστη). Οι δέστρες ανά δύο θα 
ισαπέχουν μεταξύ τους. Οι δέστρες θα τοποθετηθούν σε βάσεις από σκυρόδεμα οι οποίες θα 
κατασκευαστούν στο χερσαίο χώρο εκατέρωθεν των προβλήτων, και όχι πάνω στους προβλήτες. Η μεσαία 
δέστρα θα είναι κοινή και για τους 2 προβλήτες και θα ισαπέχει από αυτούς περίπου 11,00 μέτρα.  
Οι διαστάσεις των εξωτερικών βάσεων θα είναι 4,00X4,00X1,00μ ενώ η μεσαία βάση θα έχει ύψος 1,50μ. Θα 
προηγηθεί εκσκαφή της σκυροδέτησης ώστε η κάτω στάθμη της βάσης να είναι άνω του ύψους της Μ.Σ.Θ. Ο 
οπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι Φ16 στην εγκάρσια και διαμήκη διεύθυνση, πάνω στον οποίο θα 
αγκυρωθεί ο οπλισμός-συνδεσμολογία των δεστρών, ώστε η ελκτική δύναμη που θα δέχονται από τα πλοία 
να κατανέμεται ομοιόμορφα σε όλη τη βάση σκυροδέματος. Επίσης, θα τοποθετηθεί δομικό πλέγμα. Σε όλες 
τις παραπάνω περιπτώσεις το πάχος επικάλυψης των οπλισμών θα είναι τουλάχιστον 8 cm λόγω του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος. 

 
 
Β5.   ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
 
Κατηγορία Τίτλος Παραδοχής Είδος Παραδοχής Τιμή             

 
 
Β6.   ΣΧΕΔΙΑ 'ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΑΝ' 
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ΤΜΗΜΑ Γ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ 
 
Γ1.   ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 
 
 
Υλικό Κίνδυνος Μέτρα προστασίας Σχέδια Χώρος 
Απορρίμματα ακάλυπτα ή 
σε μεγάλες ποσότητες και 
μεγάλο χρονικό διάστημα 

Επικίνδυνη η έκθεση σε 
βιολογικούς παράγοντες, 
αυτανάφλεξη, εστία 
ανάπτυξης εντόμων 

Κάλυψη και εν κλειστώ 
αποθήκευση, τακτική και 
συχνή απομάκρυνση, 
μέτρα κατά τον χειρισμό 

  

Πλαστικά οικοδομικά υλικά 
γενικά 

Επικίνδυνες ουσίες κατά 
την πυρκαγιά 

Μέτρα πυροπροστασίας, 
αποκαπνισμού χώρου 

  

 
 
 
 

ΤΜΗΜΑ Δ - ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
 
Δ1.   ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
 
Εργασία Διαδικασία Χώρος Σχέδια 
Εργασία με έκθεση σε χημικό 
παράγοντα (οικοδομικά υλικά, 
μυοκτονίες, απεντομώσεις, 
παραγωγική διαδικασία) 

 Προηγείται η αναγνώριση του 
επικίνδυνου παράγοντα από το 
Μηχανικό  

  

  Προσδιορίζονται οι τρόποι εισόδου 
του παράγοντα στον άνθρωπο και οι 
επιπτώσεις του στο περιβάλλον  

  

  Εκτιμάται η έκθεση στον παράγοντα 
των εργαζομένων και περιοίκων και ο 
τρόπος αποφυγής (πχ αερισμός)  

  

  Επιλέγονται τα κατάλληλα Μέσα 
Ατομικής Προστασίας με γνώμονα την 
ελάχιστη επιβάρυνση και κίνδυνο του 
εργαζομένου  

  

  Η εργασία επιβλέπεται    
  Τυχόν επικίνδυνα κατάλοιπα ή 

απορρίμματα αδρανοποιούνται και 
στέλνονται προς ασφαλή απόθεση.  

  

 Μόνον έμπειρα και εκπαιδευμένα 
άτομα θα εμπλέκονται σε τέτοιες 
εργασίες. 
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