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‘ΕΡΓΟ :  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΑΣ & ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΧΩΡΟΥ    
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 ΠΡΟΫΠ. : 75.000,00€ (Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%)  
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 
 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ –ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Η χερσαία ζώνη του λιμένα Καρλοβάσου καθορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 24/33 
απόφαση του Νομάρχη Σάμου(ΦΕΚ 287/Δ/6-12-1971) τα δε όρια του αιγιαλού 
και της παραλίας καθορίστηκαν στην περιοχή της μελέτης με την υπ’ αριθμ. 
108587/7610/130010/6-10-2003 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών (ΦΕΚ 1129/Δ/24-10-2003).  Οι χρήσεις γης, οι όροι και οι 
περιορισμοί δόμησης της χερσαίας ζώνης του λιμένα καθορίστηκαν στο Γενικό 
Προγραμματικό Σχέδιο του Λιμένα Καρλοβάσου και εγκρίθηκαν με την υπ’ 
αριθμ. 04/045-09-2007 απόφαση Επιτροπής Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Λιμένων 
(Ε.Σ.Α.Λ 35η συνεδρίαση). 
 
Ο Λιμένας Καρλοβάσου χωροθετείται στις Βορειοδυτικές ακτές της νήσου 
Σάμου (37ο 48’Β- 026Ο 41’Α) και περιλαμβάνει στη ζώνη λειτουργίας του 
δραστηριότητες επιβατικές –εμπορικές- πλόες εξωτερικού-μικρή 
ναυπηγοεπισκευαστική μονάδα καθώς και ανάπτυξη καφέ-εστιατορίων. 
Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί η επισκευή της υπάρχουσας ράμπας καθώς 
και  η επανακατασκευή της περίφραξης του τμήματος του λιμένα που 
εξυπηρετεί  πλόες εξωτερικού.   
 
 Το  έργο έχει ενταχθεί στο ΠΔΕ 2020 με κωδικό έργου  2020ΣΕ18900018 
 

Άποψη των παραλιακών κρηπιδωμάτων στην ρίζα του προσήνεμου 
μώλου  (περιοχή επέμβασης το τμήμα τραπεζοειδούς σχήματος)

 



 
 

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ  
Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν  αποσκοπούν στην βελτίωση της 
λειτουργίας και ασφάλειας του τμήματος πλόων λιμένα Καρλοβάσου καθώς και  

  στην επισκευή και συντήρηση της ράμπας   
  στην εναρμόνιση της περίφραξης με τις απαιτήσεις του κώδικα ISPS  

 
 

3.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν και αναφέρονται στο τιμολόγιο 
μελέτης είναι οι παρακάτω :  
 Καθαίρεση υφιστάμενης περίφραξης(συρματοπλεγμάτων και μεταλλικών 

κατασκευών) & επανακατασκευή περίφραξης 
 Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων & μεταλλικών τμημάτων ράμπας. 

 Επανακατασκευή Ανωδομής λιμενικών έργων, επιφανείας περίπου200μ2, 
από οπλισμένο έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα, κατηγορίας C25/30   
 
 

ΣΑΜΟΣ   22 ΙΟΥΝΊΟΥ 2020 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ 
 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 
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