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

Η παρούσα μελέτη αφορά την διαμόρφωση και αποκατάσταση του σκάμματος του Θαλάσσιου Τείχους που έχει

αποκαλυφθεί, παρά την οδό Μητροπόλεως, στο χώρο της πλατείας Ελευθερίας, μήκους περίπου 40,00  m  και

βάθους 3,00 και πλέον μέτρων, ώστε να αρθεί η επικινδυνότητα και να διαμορφωθεί η προσβάσιμη επιφάνεια,

για να απομακρυνθεί η υπάρχουσα περίφραξη.   

Αντικείμενο Μελέτης: 

Θα προηγηθεί,  μετά την  άντληση  των υδάτων του  θαλάσσιου  ορίζοντα,  η  απομάκρυνση  των πλεοναζόντων

χωμάτων από τα πρανή και ο καθαρισμός του Τείχους, παρουσία αρχαιολόγου. Μετά την απαιτούμενη εισήγηση

της Εφορείας  Αρχαιοτήτων  Πόλης  Θεσσαλονίκης  και  την  λήψη των σχετικών  εγκρίσεων,  θα ακολουθήσει  η

επίχωση.  

Αναλυτικότερα, θα εκτελεσθούν οι εξής εργασίες : 

- Κάλυψη προστασίας των ευρημάτων με ειδικό γεωύφασμα

- Επίχωση με επάλληλες στρώσεις άμμου καθ’ υπόδειξη της ΕΦΑΠΟΘ

- Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών και συμπύκνωσης

- Επίχωση τελικής επιφάνειας με εξυγιαντικές στρώσεις θραυστού υλικού και συμπύκνωση

Επιπλέον,  θα  ολοκληρωθεί  η  εκσκαφή  του  υπολειπόμενου  μικρού  τμήματος  από  ειδικευμένο  εργατοτεχνικό

προσωπικό παρουσία αρχαιολόγου και θα ακολουθήσει η επίχωση με την ανάλογη διαδικασία.  

Διάρκεια 

Η εκτέλεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με εγκεκριμένο από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα,  θα

αρχίσει μετά την υπογραφή της σύμβασης και θα διαρκέσει  τέσσερις (4) μήνες . 

Το έργο θα εκτελεστεί με εργολαβία σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 95 του Ν.4412/2016. Ο προϋπολογισμός του

έργου ανέρχεται στο ποσό των 74.350,00 € με ΦΠΑ. 
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Η Συντάξασα Η Αναπλ. Προϊσταμένη του
Τμήματος Κατασκευών Δημ.

Κτιρίων και Αναπλάσεων Κοιν.
Χώρων

O Αναπλ. Προϊστάμενος της Δ/νσης
Κατασκευών και Συντηρήσεων

        Καλ. Παπαγεωργίου
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