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ΤΜΗΜΑ  Α  - ΓΕΝΙΚΑ 

 

1. ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ 

Ο παρόν Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) αφορά στα λιμενικά έργα 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ Ν. ΥΔΡΑΣ» και αφορά στην 

επισκευή των κρηπιδωμάτων και της εξωτερικής στρώσης θωράκισης του προσήνεμου μώλου 

του Λιμένα Ύδρας. 

 
1.1. Περιγραφή Υφιστάμενης Κατάστασης– Ιστορικό Μελέτης 

Ο προσήνεμος μώλος του λιμένα έχει κατασκευασθεί με συνολικό μήκος 111,50μ. 
περίπου, εκτεινόμενος από την δυτική πλευρά των ακτών του όρμου και συνεχίζοντας 
στην διεύθυνση Α-Δ περίπου ευθύγραμμα (μεγάλη καμπυλότητα), έως και την περιοχή 
της κεφαλής του, που αποτελεί σχετικά πιο πρόσφατη κατασκευή. Το μέχρι την κεφαλή 
του τμήμα είναι μικτού τύπου και έχει μήκος 98,0μ. περίπου. Η διατομή του συνίσταται 
από προστατευτικό πρανές στην εξωτερική του πλευρά, το οποίο αποτελείται από 
φυσικούς ογκολίθους σχετικά ικανοποιητικής διαβάθμισης. 

Το συγκεκριμένο έργο αρχικά κατασκευάστηκε για την προστασία της λιμενολεκάνης 
του λιμένα, από λιθορριπές και λίθους διαφόρων μεγεθών, ενώ στην συνέχεια στην 
στέψη του κατασκευάστηκε χερσαία ζώνη – ανωδομή, με πλακοστρώσεις και κρηπίδωμα 
στην εσωτερική του πλευρά. Το κρηπίδωμα συνίσταται στο υπό την θάλασσα τμήμα του 
από λίθους διαφόρων διαστάσεων, που στα μεγαλύτερα βάθη, περί του ποδός και 
ακόμη χαμηλότερα - όπως αναφέρθηκε υπάρχει κορμός από λίθινα υλικά που 
διαμορφώνουν απότομο πρανές - είναι γενικά μικρού ατομικού βάρους στο όριο 
μεγάλων λιθορριπών, ενώ στο τμήμα περί της ισάλου γίνονται ευμεγέθεις λίθοι μεγάλων 
διαστάσεων και τις περισσότερες φορές με σχεδόν επίπεδη άνω επιφάνεια. Επί της 
επίπεδης επιφάνειας των λίθων αυτών δομήθηκε το λιθόδμητο μέτωπο του 
κρηπιδώματος. Το λιθόδμητο μέτωπο συνίσταται από λίθους ακανόνιστους σε ένα 
πλάτος περί των 60-70εκατ. και στην συνέχεια μέχρι και την στέψη της κρηπίδας 
κατασκευάστηκε επίσης λιθόδμητο, αλλά από λαξευτούς και ημιλαξευτούς λίθους, 
αντίστοιχους με αυτούς των υπόλοιπων τμημάτων του λιμένα. Το ενδιάμεσο τμήμα 
δόμησης του μετώπου (αυτό των ακανόνιστων λίθων) δεν είναι σταθερό καθ’ όλο το 
μήκος του μώλου, καθώς κατά τόπους μειώνεται από 2-3 σειρές σε μία ή δεν υπάρχει 
καθόλου λόγω του ότι υποκείμενοι ευμεγέθεις λίθοι μεγαλύτερο όγκο και καταλήγουν 
μέχρι την άνω σειρά των λαξευτών λίθων.  

Το όπισθεν των λιθοδομών τμήμα κατασκευάστηκε με χυτά σκυροδέματα, λιθόρριπτα 
υλικά ή χονδρόκοκκες επιχώσεις. Η ακριβής διαστρωμάτωση δεν είναι γνωστή. Η 
λιθόδμητη δόμηση του μετώπου υλοποιήθηκε και στην προσήνεμη πλευρά του μώλου, 
επίσης με λαξευτούς λίθους, επί των οποίων εφάπτεται το προστατευτικό πρανές του 
έργου. Στην την πλευρά αυτή κατασκευάστηκε και μικρό τοιχίο, επίσης επενδεδυμένο με 
λίθους. Το ύψος του τοιχίου είναι περί τα 45εκατ., με την στέψη του να κυμαίνεται 
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ανάλογα με την στάθμη κυκλοφορίας του μώλου. Ανά αποστάσεις το τοιχίο αυτό 
διακόπτεται, με άνοιγμα 85-90εκατ., σημεία στα οποία έχουν τοποθετηθεί μεταλλικές 
δέστρες, σημαντικής ελκτικής αντοχής, όπως προκύπτει από τις διαστάσεις τους, στις 
οποίες προσδένουν τα εξυπηρετούμενα σκάφη στην προσήνεμη πλευρά του μώλου, για 
τα οποία θα γίνει ιδιαίτερη αναφορά στην συνέχεια του τεύχους. 

Η ιδιαίτερη δόμηση του κρηπιδώματος του προσήνεμου μώλου, έχει σαν αποτέλεσμα να 
προεξέχουν οι ευμεγέθεις λίθοι προς το εσωτερικό του τμήμα, γεγονός που λειτουργικά 
δημιουργεί προβλήματα στην πρόσδεση των εξυπηρετούμενων σκαφών. Συνέπεια 
τούτου είναι τα σκάφη να διατάσσονται σε ικανή απόσταση από το μέτωπο και πάντοτε 
πρυμνοδετημένα. Πλαγιοδέτηση είναι πρακτικά αδύνατη, καθώς τα πλευρικά τμήματα 
των σκαφών θα «βρίσκουν» στους προεξέχοντες λίθους.  

Από την βυθομετρική αποτύπωση προκύπτει ότι τα βάθη έμπροσθεν του μετώπου 
κυμαίνονται μεταξύ 0,40μ. και 1,70μ. Τα μικρότερα απαντώνται στην περιοχή της ρίζας 
του προσήνεμου μώλου (σημείο 27), ενώ τα μεγαλύτερα προς την κεφαλή του (σημείο 
28). Στο μεγαλύτερο τμήμα του έργου τα βάθη είναι μικρότερα του 1,0μ. Παρά ταύτα 
αυξάνονται σημαντικά σε μικρή απόσταση από το μέτωπο του κρηπιδώματος, λόγω της 
απότομης κλίσης του διαμορφωθέντος επιχώματος. Για το λόγο αυτό είναι δυνατή η 
πρυμνοδέτηση μεγάλων σκαφών στην εσωτερική πλευρά του έργου. Στην περιοχή της 
κεφαλή του μώλου, όπου υπάρχει κρηπιδωμένο τμήμα, το ωφέλιμο βάθος στον πόδα 
είναι της τάξης των -2,0μ. (από Μ.Σ.Θ.), και σε απόσταση 5,0μ. αυξάνεται στα -5,0μ. 
Στο συγκεκριμένο σημείο του λιμένα πρόσδενε εμπορικό πλοίο χωρίς πρόβλημα. 

Το τελευταίο τμήμα του έργου, μετά την λιθόδμητη κλίμακα ανακατασκευάσθηκε και 
αναδιαμορφώθηκε καθώς αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα. Πιο συγκεκριμένα και 
βάσει της μελέτης τα 9,80μ. μετά την λιθόδμητη κλίμακα, κατασκευάστηκαν με χυτά 
σκυροδέματα, με ωφέλιμο βάθος -2,0μ. Από το βάθος αυτό και πιο χαμηλά η 
διαμόρφωση της κατασκευής παραμένει η ίδια, δηλαδή πρόκειται για λιθόρριπτη 
κατασκευή, επί της οποίας κατασκευάστηκαν τα χυτά σκυροδέματα και η λιθόδμητη 
ανωδομή. Η διάστρωση των χυτών υφάλων σκυροδεμάτων έγινε από την στάθμη -2,0μ., 
μέχρι και την στάθμη +0,40μ. (από Μ.Σ.Θ.). Από την στάθμη αυτή μέχρι και το +1,0μ. 
περίπου κατασκευάστηκε ανωδομή επίσης από χυτά σκυροδέματα και βάσει των 
σχεδίων της μελέτης, οπλισμένη με διπλή εσχάρα πάνω και κάτω #Τ196.  

Όσον αφορά τα χυτά ύφαλα σκυροδέματα, η διάστρωση έγινε επί των υποκείμενων 
ευμεγεθών λίθων, αφού πρώτα τοποθετήθηκε μη υφαντό γεωύφασμα. Από το σημείο 
αυτό δομήθηκε μονή σειρά από ακανόνιστους λίθους και άνωθεν αυτής ακολούθησε η 
αντίστοιχη λιθοδομή με τρεις σειρές, όπως και στο υπόλοιπο τμήμα του κρηπιδώματος. 

Η ίδια διαμόρφωση ακολουθήθηκε και στο κεκλιμένο τμήμα της ανωδομής που 
ακολουθεί με μήκος 2,0μ. Από το σημείο αυτό και για τα τελευταία 5,0μ. 
κατασκευάστηκε κρηπίδωμα με στήλες επάλληλων τεχνητών ογκολίθων. Η στάθμη 
έδρασης του τοίχου είναι στα -6,0μ., ενώ το ωφέλιμο βάθος στον πόδα της διατομής 
μειώνεται λόγω της πρόβλεψης πλακών προστασίας ποδός, πάχους 1,0μ. Διακρίνεται 
ότι η πλάκα δεν καλύπτει πλήρως το πρίσμα των λιθορριπών. Η ανωδομή του μώλου 



ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ  -  
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ Ν. ΥΔΡΑΣ – ΕΡΓΑ Β’ ΦΑΣΗΣ» 

 3 

είναι αντίστοιχης δόμησης με αυτό του προηγούμενου τμήματος.  Στο τελευταίο αυτό 
τμήμα του μώλου εξυπηρετούνται τα σκάφη με μεγαλύτερο βύθισμα. 

Η δόμηση του έργου στα ύφαλα τμήματα του κατέδειξε ύπαρξη διακένων, αναμενόμενων 
ως ένα βαθμό, αλλά και σημαντικού μεγέθους κατά τόπους σπηλαιώσεων. Η ύπαρξη 
των διακένων θεωρείτο αναπόφευκτη καθώς η εμφάνιση τους ωφείλεται στο ίδιο το 
«πορώδες» των λίθων και των φυσικών ογκολίθων, το οποίο λόγω του μεγέθους τους 
είναι σημαντικό. Παρά ταύτα και όπως προκύπτει από τα ευρήματα της υποθαλάσσιας 
αυτοψίας χρησιμοποιήθηκαν και λίθοι και λιθορριπές μικρότερης διαβάθμισης, 
σημαντικό μέρος των οποίων έχουν σήμερα εκπλυθεί, από τα διάκενα των μεγαλύτερων 
φυσικών ογκολίθων. Το φαινόμενο αυτό μπορεί να έλαβε χώρα τόσο από την 
προσήνεμη, όσο και από την υπήνεμη πλευρά του έργου, λόγω της μη ορθής τεχνικά 
διαμόρφωσης της διαστρωμάτωσης των επιμέρους επάλληλων στρώσεων των λίθων και 
των λιθορριπών. 

Η πραγματική έκταση των απωλειών σε υλικό του κορμού του έργου θα διαπιστωθεί 
μόνο κατά την φάση υλοποίησης του έργου. Βάσει της μελέτης προβλέπεται η ενίσχυση 
συγκεκριμένων σημείων του κορμού του έργου υπό του λιθόδμητου μετώπου της 
ανωδομής, τοπικά και κυρίως αυτά που εμφανίζουν είτε σοβαρές υποχωρήσεις των 
υποκείμενων λίθων λόγω απώλειας στήριξης, είτε λόγω του μεγέθους των διακένων 
θεωρούνται πιθανά να εκδηλώσουν αντίστοιχες υποχωρήσεις μελλοντικά. Τα τμήματα 
αυτά μπορούν να ενισχυθούν με τοποθέτηση σακκολίθων σκυροδέματος και χυτών 
υφάλων σκυροδεμάτων, με ειδική πρόβλεψη εσωτερικά, ώστε να μπορεί να εκτελεστεί η 
ύφαλη σκυροδέτηση. Παράλληλα στην παρούσα προβλέπεται επισκευή και του 
προσήνεμου τμήματος του μώλου, με ενίσχυση της υφιστάμενης θωράκισης, γεγονός 
που θα σταματήσει την περαιτέρω διαρροή του υλικού από την πλευρά αυτή του έργου.  

Όπως αναφέρθηκε χυτά σκυροδέματα προβλέπονται κυρίως σε σημεία όπου υπάρχει 
σοβαρή απώλεια στήριξης ή συνήθως το μέγεθος του διακένου – σπηλαίωσης εγκυμονεί 
κινδύνους για μελλοντική κατάρρευση του υπερκείμενου τμήματος της ανωδομής και της 
χερσαίας ζώνης. Στην περίπτωση αυτή οι σακκόλιθοι, πέραν της διαμόρφωσης 
αναβαθμού για την σφράγιση του διακένου από την εξωτερική πλευρά, θα πρέπει να 
τοποθετούνται και στο εσωτερικό του, διαμορφώνοντας ένα περιμετρικό κατά το 
δυνατόν περιτύπωμα, το οποίο θα απαγορεύει την διαρροή του εγχεόμενου 
σκυροδέματος μέχρι και την σκλήρυνση του. Μετά την ολοκλήρωση της σκυροδέτησης η 
σκυροδετούμενη θέση θα σφραγίζεται εξωτερικά με σακκόλιθους. 

Τα τμήματα όπου προβλέπεται μόνο εξωτερική σφράγιση, είναι αυτά στα οποία 
απαιτείται στήριξη στα υπερκείμενα τμήματα της ανωδομής του έργου. Δεδομένης 
μάλιστα και της προτεινόμενης αποκατάστασης της προσήνεμης πλευράς του μώλου, 
θεωρείται ότι θα περιοριστεί έως και εξαλειφτεί η μεταφορά κυματικής ενέργειας προς 
την περιοχή του κορμού του έργου, με αποτέλεσμα να σταματήσει, η οποία διαρροή 
λαμβάνει χώρα ακόμη και σήμερα. Οι σφραγιστικοί σακκόλιθοι εκτιμάται ότι μπορεί να 
αντέξουν επί μακρώ χρονικό διάστημα στην δράση των προπελών των εξυπηρετούμενων 
σκαφών ή και πλοίων. 



ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ  -  
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ Ν. ΥΔΡΑΣ – ΕΡΓΑ Β’ ΦΑΣΗΣ» 

 4 

1.2. Προτεινόμενα έργα – στοιχεία γενικού σχεδιασμού 

Επισκευή – αποκατάσταση των εσωτερικών κρηπιδωμάτων του λιμένα, με κατά τόπους 
συμπλήρωση των υποσκαφών και σπηλαιώσεων που εντοπίσθηκαν από την ύφαλη  
αυτοψία. Οι προτεινόμενες εργασίες θα είναι:  

- Περιμετρική τοποθέτηση σακκολίθων ως καλούπια και πλήρωση των διακένων ή/ 
και σπηλαιώσεων με χυτά ύφαλα σκυροδέματα 

- Αναδιαμόρφωση και συμπλήρωση μέρους του εξωτερικού πρανούς προστασίας για 
την αναβάθμιση των συνθηκών προστασίας του λιμένα με διαμόρφωση νέας 
θωράκισης του υφιστάμενου πρανούς με λίθους και φυσικούς ογκολίθους διαφόρων 
διαβαθμίσεων. Για την ενίσχυση προβλέπεται διαμόρφωση νέου πόδα από 
μικρότερης διαβάθμισης λίθους και εν συνεχεία δόμηση επ’ αυτού της νέας στρώσης 
θωράκισης του έργου 

- Κατασκευή νέων διαβαθρών πρόσβασης στο έργο από την εξωτερική πλευρά του 
προσήνεμου μώλου. Οι νέες διαβάθρες θα συνίστανται από ξύλινο κατάστρωμα 
ειδικής τεχνολογίας, το οποίο θα εδράζεται επί του νέου πρανούς προστασίας, μέσω 
ειδικού μεταλλικού δικτυώματος, το οποίο θα εγκιβωτισθεί σε αυτό.  

 
2. ΑΚΡΙΒΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η λιμενική εγκατάσταση βρίσκεται στον κεντρικό λιμένα της νήσου Ύδρας.  

3. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ 

 

4. ΤΑ ΕΡΓΑ ΘΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΟΥΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΘΑ 

ΟΡΓΑΝΩΣΕΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. 

 

5. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο Φορέας Υλοποίησης του Έργου είναι η Δ.Τ.Ε ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & 

ΝΗΣΩΝ 

Ο Φορέας Λειτουργίας του Έργου θα είναι το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΔΡΑΣ 

Δ/νση: Τ.Κ. 180 40 ΥΔΡΑ 

Τηλ: 22980 52333 

E-mail: limhydra@otenet.gr 
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6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΤΟΥ Φ.Α.Υ 

Υπόχρεος για την εκπόνηση του Φ.Α.Υ. είναι ο μελετητής κ. Γεώργιος Βερελής, Msc 
Λιμενολόγος Πολιτικός Μηχανικός, οδός Καρατζά 25, Τ.Κ. 156 69 Παπάγου, τηλ : 210 
6517630. 

 

7. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ / ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Φ.Α.Υ.  

Θα ορισθούν μετά την εγκατάσταση του Αναδόχου κατασκευής των έργων από τον 

Ανάδοχο μετά από έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

Το Σχέδιο και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας αναπροσαρμόζονται σε συνάρτηση με 

την εξέλιξη των εργασιών και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται πριν την έναρξη των εργασιών στην 

αναπροσαρμογή του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας από τον Ανάδοχο. 
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ΤΜΗΜΑ  Β  -  ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

(συμπληρώνεται κατά την φάση της μελέτης του έργου) 

8. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

8.1. Προβλεπόμενες εργασίες και τεχνικά στοιχεία προβλεπόμενων έργων  

Ο προσήνεμος μώλος του λιμένα ενισχύεται με την αναδιαμόρφωση και συμπλήρωση 
μέρους του εξωτερικού πρανούς προστασίας. Tο εξωτερικό πρανές ενισχύεται χωρίς να 
προβλέπεται πλήρης αποδόμησή του. 

Πιο συγκεκριμένα προβλέπονται οι κάτωθι εργασίες: 

 Ενίσχυση της διατομής από τα μεγαλύτερα βάθη προς τα επάνω. Η δόμηση γίνεται με 
διαμόρφωση αναβαθμών διαφορετικών διαστάσεων ανάλογα με την τοπική 
μορφολογία του πυθμένα. Η δόμηση στα χαμηλότερα τμήματα προβλέπεται με λίθους 
μικρότερης γενικά διαβάθμισης. Οι λίθοι που συνιστούν τον αναβαθμό του ποδός 
είναι λατομικής προέλευσης και ατομικού βάρους 200 έως 1000χγρ. Η δόμηση τους 
ξεκινά από την απόσταση 50μ. περίπου από το μέτωπο και καταλήγει στην στάθμη 
των -16,0μ. Μ.Σ.Θ., όπου και θα διαμορφώνεται επίπεδο – ταμπάνι. Η κλίση του 
αναβαθμού διαμορφώνεται ίση με 3:2 (οριζόντια: κατακόρυφα).  

 Από την στάθμη των -16,0μ. ξεκινά η διαμόρφωση του επόμενου αναβαθμού. Ο 2ος 
αναβαθμός αποτελείται από λίθους μεγαλύτερης διαβάθμισης και συγκεκριμένα από 
λίθους λατομικής προέλευσης, ατομικού βάρους 3,0 έως 5,0τον. Ο αναβαθμός θα 
κατασκευασθεί μέχρι την στάθμη -10,0μ. Μ.Σ.Θ. Οι λίθοι που αίρονται από την 
περιοχή της στέψης του πρανούς θα τοποθετούνται για λόγους ασφαλείας στο τμήμα 
αυτό της θωράκισης. Η κλίση του 2ου αναβαθμού διαμορφώνεται καθ’ όλο το μήκος 
του έργου ίση με 4:3 (οριζόντια: κατακόρυφα).  

 Το τελικό τμήμα αποκατάστασης του πρανούς ξεκινά από την στάθμη -10,0μ. Μ.Σ.Θ. 
και καταλήγει μέχρι και την τελική στάθμη στέψης της κατασκευής, που κυμαίνεται 
μεταξύ 1,90 και 2,0μ. Το πλάτος της στέψης του πρανούς διαμορφώνεται μεταξύ 
5,50 και 7,0μ., συνιστάμενο από φυσικούς ογκολίθους, προέλευσης λατομείου και 
ατομικού βάρους 5,0 έως 8,0τον. Η κλίση του πρανούς προστασίας διαμορφώνεται 
ίση με 4:3 (οριζόντια: κατακόρυφα).  

 Για την αναδιαμόρφωση του τελευταίου αυτού τμήματος του πρανούς προβλέπεται 
άρση των φυσικών ογκολίθων της στέψης του μέχρι την στάθμη -0,50 από Μ.Σ.Θ.  

 Για την διατήρηση της υφιστάμενης «πρακτικής» προσωρινής εξυπηρέτησης μεγάλων 
κυρίως θαλαμηγών στην εξωτερική πλευρά, προβλέφθηκε η κατασκευή επτά (7) 
διαβαθρών. Η κατασκευή είναι  ελαφρού τύπου και έχει τον χαρακτήρα μη μόνιμου 
έργου. Πρόκειται για μεταλλική κατασκευή που εγκιβωτίζεται εντός του 
παραμένοντος και ενισχυόμενου πρανούς του μώλου. Το έξαλο της τμήμα θα 
συνίσταται από ξύλινες καλαίσθητες διαβάθρες. Οι διαβάθρες αυτές θα μπορούν 
εύκολα να αίρονται τη χειμερινή περίοδο, και να επανατοποθετούνται με τον ίδιο 
τρόπο την θερινή αντίστοιχα. Το παραμένον τμήμα του έργου θα είναι η μεταλλική 
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και εγκιβωτισμένη στο πρανές προστασίας κατασκευή, η οποία δεν θα είναι ορατή 
κατά την χειμερινή περίοδο παραμονής της χωρίς το ξύλινό της deck. Η μεταλλική 
κατασκευή σχεδιάστηκε ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στις χειμερινές συνθήκες, 
όπως και στην διαβρωτική δράση του θαλάσσιου περιβάλλοντος.  

 Συνοπτικά το προτεινόμενο σύστημα θα αποτελείται από τα εξής στοιχεία:  

 Ξύλινο deck κατασκευασμένο από μη τοξικά υλικά υψηλής αντοχής, κατάλληλα για 
το θαλάσσιο περιβάλλον, ώστε να διαθέτει αντοχή και μακροζωία. Οι σανίδες που 
προβλέπονται είναι από τροπική ξυλεία, ώστε να μην υφίστανται διάβρωση. Το 
ελάχιστο πάχος των σανίδων θα να είναι 21-22mm. 

 Υποδομή από εγκάρσιες δοκούς αλουμινίου επί των οποίων θα τοποθετηθούν οι 
σανίδες του deck. Οι δοκοί θα είναι από κατάλληλα σχεδιασμένα profiles αλουμινίου, 
που θα τοποθετηθούν ανά κατάλληλες αποστάσεις 30-50εκατ. Οι δοκοί αλουμινίου 
θα είναι κατασκευασμένες από ειδικό κράμα, το οποίο είναι φιλικό και ουδέτερο για 
το θαλάσσιο περιβάλλον. Οι δοκοί δεν απαιτούν απολύτως καμία ετήσια συντήρηση 
λόγω διάβρωσης, είτε προστασία από τις άμεσες ή έμμεσες μακροχρόνιες επιδράσεις 
του θαλάσσιου περιβάλλοντος με βαφή ή άλλη μέθοδο. Τα profiles των δοκών 
αλουμινίου είναι κατάλληλα, ώστε να μην απαιτείται βίδωμα ή κάρφωμα των 
σανίδων του deck. 

 Μεταλλικό πλαίσιο από δοκούς HEB 140. To πλαίσιο θα εδρασθεί εντός του πρανούς 
στις στάθμες ±0,0μ. και -1,0μ. (από Μ.Σ.Θ.) σε κατάλληλα διαμορφωμένη υποδομή. 
Συγκεκριμένα, προβλέπεται η διαμόρφωση επτά (7) συνολικά διαβαθρών επί του 
προστατευτικού πρανούς, εκ των οποίων οι πέντε (5) με μήκος 7,80μ. και οι δύο (2) 
με 6,60μ. αντίστοιχα. Το πλάτος έκαστης διαβάθρας θα είναι 1,50μ. Η έδραση των 
δοκών του πλαισίου στήριξης κάθε διαβάθρας θα γίνει εντός του πρανούς 
προστασίας. Για την επίτευξη τούτου προβλέπεται η προσωρινή άρση του κορυφαίου 
τμήματος πρανούς προστασίας μέχρι την στάθμη -1,0 από Μ.Σ.Θ.  

Στα ύφαλα τμήματα της υπήνεμης πλευράς του μώλου προέκυψαν σημαντικά διάκενα 
και σπηλαιώσεις κατά τόπους. Η αποκατάσταση των εντοπισθέντων διακένων θα γίνει 
με χυτό ύφαλο σκυρόδεμα και εξωτερική τοποθέτηση σακκολίθων σκυροδέματος. 

Στην χερσαία ζώνη του έργου προβλέπεται και η εγκατάσταση των αναγκαίων 
υποδομών, ώστε μελλοντικά να μπορούν να εγκατασταθούν pillars παροχών 
εξυπηρέτησης για τα σκάφη. Οι υποδομές συνίστανται στην εγκατάσταση υπόγειου 
δικτύου αγωγών στην χερσαία ζώνη της λιμενικής εγκατάστασης και φρεατίων λήψης 
των παροχών. Τα φρεάτια παροχών προβλέπονται ανά αποστάσεις (10-12μ. περίπου).  

Σε δύο σημεία της ανωδομής του έργου όπου και παρατηρούνται αποκολλήσεις τεμαχίων 
από το υφιστάμενο λιθόδμητο μέτωπο του κρηπιδώματος, θα γίνει αποκατάσταση με 
χρήση ενισχυμένης τσιμεντοκονίας. Οι λίθοι που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ίδιοι με 
τους παρακείμενα υφιστάμενους. 
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8.2. Πινακοποιημένα στοιχεία 

Τα αποτελέσματα του σχεδιασμού και οι προτεινόμενες παρεμβάσεις παρατίθενται 

πινακοποιημένα στη συνέχεια. 

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ Φ.Ο. 

ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ  

(ton) 

ΠΑΧΟΣ ΤΡΩΣΗΣ 

ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ 

r (m) 

ΠΛΑΤΟΣ 

ΣΤΕΨΗΣ 

ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ 

Β (m) 

ΚΛΙΣΗ ΠΡΑΝΩΝ  

H:V 

Επισκευή θωράκισης 

προσήνεμου μώλου 

5,0-8,0 Min 2,70m 5,50-11,50 
4:3 & 3:2 

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ ΥΛΙΚΑ (1) ΥΛΙΚΑ (2)  ΥΛΙΚΑ (3) YΛΙΚΑ (4) 

Αποκατάσταση υποσκαφών – 

σπηλαιώσεων κρηπιδωμάτων 

ΧΥΤΟ ΥΦΑΛΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C20/25 

ΣΑΚΚΟΛΙΘΟΙ ΕΚ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

C20/25 

ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΟΙ 

ΡΑΒΔΟΙ 

ΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΛΙΘΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΝΩΔΟΜΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ ΞΥΛΙΝΕΣ 

ΔΙΑΒΑΘΡΕΣ  

(n) 

 

MΕΤΑΛΛΙΚΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΔΡΑΣΗΣ  

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 

MΕΤΑΛΛΙΚΑ 

ΔΙΚΤΥΩΜΑΤΑ 

ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΕΝΩ 

ΣΤΟ ΠΡΑΝΕΣ 

ΜΗΚΟΣ - ΠΛΑΤΟΣ  

(m, m) 

Ξύλινες διαβάθρες 

εξυπηρέτησης τουριστικών 

σκαφών και σκαφών αναψυχής  

εδραζόμενες επί μεταλλικού 

δικτυώματος εντός του πρανούς 

προστασίας  

Διαβάθρες από 

τροπική ξυλεία τύπου 

TALI-BOLONDO  

Πλαίσιο από 

επιμήκεις δοκούς 

αλουμινίου  

Mεταλλικό 

δικτύωμα από 

ράβδους τύπου 

HEB με ειδική 

διαμόρφωση 

βάσης  

5 διαβάθρες μήκους 7,80m x 1,50m 

2 διαβάθρες μήκους 6,60m x 1,50m 

 

8.3. Θεμελίωση προτεινόμενων έργων   

Το έργο δεν είχε απαιτήσεις θεμελίωσης καθώς πρόκειται για παλαιά κατασκευή, η 

οποία έχει αναλάβει τις όποιες καθιζήσεις – υποχωρήσεις του υπεδάφους, ενώ υπό των 

επιφανειακών αμμωδών στρώσεων μικρού πάχους, συναντάται σκληρός βράχος το 

οποίος είναι ανένδοτος.  

8.4. Ειδικές δυσκολίες, απαιτήσεις και δεσμεύσεις της μελέτης του έργου 

Η μελέτη είχε να αντιμετωπίσει δύο διαφορετικές ειδικές απαιτήσεις στον σχεδιασμού 

του έργου: 

- Σημαντικές κλίσεις και βάθη έμπροσθεν του προσήνεμου μώλου  

- Εγκιβωτισμό των δικτυωμάτων έδρασης των διαβάθρων εντός του νέου πρανούς 

προστασίας και εποχική χρήση τους  
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(1) Η πρώτη ειδική απαίτηση αφορούσε στα σημαντικά βάθη ταυτόχρονα με τις 

ιδιαίτερα απότομες κλίσεις έμπροσθεν του υφιστάμενου πρανούς. Το γεγονός αυτό δεν 

επέτρεπε την διαμόρφωση του πρανούς προστασίας χωρίς την χρήση ιδιαίτερα μεγάλων 

ποσοτήτων λίθων και παράλληλα την ορθή έδραση τους για αποφυγή πιθανότητας 

ολίσθησης.   

Για την επίλυση του θέματος προβλέφθηκε η κατασκευή σε διαφορετικά βάθη κατά 

μήκους του προσήνεμου μώλου κατάλληλων διαστάσεων αντισταθμιστικών πρισμάτων, 

από λίθους μικρότερης διαβάθμισης. Τα πρίσματα αυτά δομούνται εξωτερικά του 

υφιστάμενου και σε σημαντικά βάθη που κυμαίνονται από 17,0 έως 23μ. (περίπου). Επί 

της στέψης των πρισμάτων και με κατάλληλες αποστάσεις ασφαλείας δομούνται οι νέες 

στρώσεις θωράκισης. Η διαμόρφωση των αντισταθμιστικών πρισμάτων γίνεται σε 

κατάλληλα επιλεγμένα σημεία στα οποία ο πυθμένας εμφανίζεται ικανοποιητικά 

επίπεδος, με το πλάτος έδρασης να αυξάνεται με απομάκρυνση κατά τόπους μικρών 

ποσοτήτων λίθων από την παλαιά θωράκιση.  

(2)    Η δεύτερη ειδική απαίτηση ήταν η εξασφάλισης προσωρινής εξυπηρέτησης 

τουριστικών σκαφών και μεγάλων σκαφών αναψυχής στην εξωτερική πλευρά του 

προσήνεμου μώλου, η οποία αφορούσε σε διατήρηση της υφιστάμενης πρακτικής που 

σήμερα ακολουθείται από τον φορέα λειτουργίας του λιμένα, λόγω της ιδιαίτερα 

αυξημένης ζήτησης θέσεων κατά την τουριστική (θερινή και εαρινή) περίοδο. Για τον 

σκοπό αυτό αποφασίστηκε η κατασκευή επτά (7) ξύλινων διαβάθρων επί κατάλληλου 

πλαισίου αλουμινίου στην πρόσθιά πλευρά (εξωτερική) του πρανούς του προσήνεμου 

μώλου. Η δυσκολία στην υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου αφορούσε στην στερέωση 

των διαβάθρων επί του ανομοιόμορφου πρανούς προστασίας λόγω των μεγάλης 

διαβάθμισης φυσικών ογκολίθων. Για την επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος 

απαιτήθηκε μερική άρση του υφιστάμενου πρανούς και συγκεκριμένα στα υψηλότερα 

του τμήματα (στάθμες -0,50μ. και -1,40μ.), διαμόρφωση σταθερής και σχετικά επίπεδης 

βάσης έδρασης με διάστρωση σακκολίθων και μη υφαντών γεωυφασμάτων. Στην εν 

λόγω βάση εγκαθίσταται μεταλλικό δικτύωμα από ράβδους χαλύβδινες τύπου ΗΕΒ. Το 

δικτύωμα μεταφέρεται στην θέση τοποθέτησης του έτοιμο και αγκυρώνεται στην βάση με 

κατάλληλα αγκύρια. Ακολουθεί η συμπλήρωση του άνω τμήματος του πρανούς με 

τοποθέτηση των μεμονωμένων φυσικών ογκολίθων περιμετρικά και εντός του 

δικτυώματος, με επιδίωξη τη μη βλάβη και καταστροφή των δοκών του δικτυώματος. Οι 
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ξύλινες διαβάθρες σχεδιάστηκαν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύκολη η άρση τους 

και η επανατοποθέτηση τους. Ειδικότερα λόγω των ισχυρών καταιγίδων κατά την 

χειμερινή περίοδο επιβάλλεται η άρση των ξύλινων δοκίδων και η επανεγκατάσταση 

τους την εαρινή. Η εργασία αυτή θεωρείται απαραίτητη για την διατηρησιμότητα των 

δοκίδων, οι οποίες σε αντίθετη περίπτωση θα καταστραφούν.       

 

Παραδοχές μελέτης 

Α. ΥΛΙΚΑ 

200 –1.000 kg 

3,0 – 5,0 tons Α.1 

Φ.Ο.  

5,0 – 8,0 tons 

Α.2 Χυτά ύφαλα σκυροδέματα  Κατηγορία C20/25 

Α.3 
Σακκόλιθοι εκ σκυροδέματος  Ιούτινοι σάκκοι με υφαλο σκυρόδεμα Κατηγορία 

C20/25 

Α.4 

Ξύλινο κατάστρωμα από δοκίδες TALI 

BOLONDO ή αντίστοιχου τύπου τροπικής 

ξυλείας 

Δάπεδο κυκλοφορίας από δοκίδες τροπικής ξυλείας 

τύπου TALI-BOLONDO (Iron Wood), πλάτους 140mm 

και πάχους 23mm, που τοποθετούνται πάνω σε 

δοκούς από κράμα αλουμινίου σε διεύθυνση 

παράλληλη προς τον διαμήκη άξονα της διαβάθρας 

προσπέλασης. Οι δοκοί προβλέπονται από ειδικό 

κράμα αλουμινίου, τύπου 6005 Α/Τ-6 με υψηλά 

ποσοστά πυριτίου. Οι δοκοί με μήκος 1,50m 

τοποθετούνται ανά 0,40m πάνω στις δοκούς HEB140 

σε κάθετη διάταξη. Οι δοκοί είναι κατάλληλα 

σχεδιασμένα profiles αλουμινίου, που τοποθετούνται 

στις ανωτέρω αποστάσεις και επί των οποίων 

εδράζεται το ξύλινο δάπεδο 

 

 

Β. ΓΕΝΙΚΑ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Γ.1 Ζώνη Σεισμικής Επικινδυνότητας II 

Γ.2 Σεισμική επιτάχυνση υποβάθρου α = 0.16 



ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ  -  
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ Ν. ΥΔΡΑΣ – ΕΡΓΑ Β’ ΦΑΣΗΣ» 

 11 

 

9. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

9.1 Ανεμολογικά Στοιχεία 

Τα ανεμολογικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν προέρχονται από τον μετεωρολογικό 

σταθμό της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (E.M.Y) στις Σπέτσες, που είναι ο πιο 

κοντινός από τους διαθέσιμους Σταθμούς της, στην μελετώμενη περιοχή. 

Πίνακας 9-1:  Ετήσια Ανεμολογικά Στοιχεία Μετεωρολογικού Σταθμού Σπετσών, περιόδου 1974-2017 

 

9.2 ω 

Από την εκτίμηση των κυματικών στοιχείων στα ανοιχτά της περιοχής μελέτης και την 

σχετική ανάλυση για την κυματική προώθηση εκτιμήθηκαν τα κυματικά χαρακτηριστικά 

στην περιοχή των έργων και ειδικότερα στην εξωτερική πλευρά του προσήνεμου μώλου. 

Ο κυματισμός σχεδιασμού για το υπόψη έργο ήταν ο προερχόμενος από τη ΒΔ διεύθυνση 

προώθησης. Ο κυματισμός αυτός κατά την προώθηση του προς την περιοχή του έργου 

  N ΝΕ  Ε SE  S SW W NW  CLM SUM 

            

Bf 1 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,25 0,055 

Bf 2 1,49 1,34 0,60 4,77 0,27 1,08 0,88 2,41 0,00 20,727 

Bf 3 4,54 5,12 2,37 9,94 0,44 1,58 0,85 4,61 0,07 18,526 

Bf 4 1,54 7,96 3,48 2,49 0,22 0,69 0,88 2,40 0,00 11,146 

Bf 5 1,36 5,06 1,65 1,53 0,13 0,51 0,63 1,18 0,00 3,626 

Bf 6 0,76 2,04 0,39 1,01 0,09 0,33 0,35 0,55 0,00 1,173 

Bf 7 0,20 0,56 0,08 0,37 0,02 0,08 0,05 0,17 0,00 0,296 

Bf 8 0,05 0,05 0,02 0,09 0,00 0,02 0,01 0,04 0,00 0,044 

Bf 9 0,02 0,07 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,000 

  9,99 22,33 8,61 20,29 2,02 4,31 3,66 11,48 17,32 100,000 
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υφίσταται περίθλαση, η επιρροή της οποίας συνυπολογίζεται στην κυματική ανάλυση 

προώθησης που εκτελέσθηκε. Στην συνέχεια παρατίθενται συνοπτικά πινακοποιημένα τα 

αποτελέσματα της, για τους δύο κυματισμούς που εξετάσθηκαν, τον κυματισμό 

σχεδιασμού της θωράκισης και τον κυματισμό που χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο 

υπερπήδησης. Ο πρώτος αντιστοιχεί σε περίοδο επαναφοράς 75έτη και ο δεύτερος σε 10 

αντίστοιχα.  

 

Depth Ts d/L L Cg Ks θ Kr Ho' Hs Hmax 

(m) (sec)   (m) (m/sec)   (o)     (m) (m) 

40 6,36 0,6305 63,44 4,99 0,9975 15,07 1,0002 2,21 2,21 3,97 

30 6,36 0,4774 62,84 5,09 0,9879 14,93 0,9998 2,21 2,19 3,93 

22 6,36 0,3560 61,80 5,35 0,9635 14,67 0,9992 2,21 2,13 3,83 

20 6,36 0,3266 61,24 5,45 0,9541 14,54 0,9989 2,21 2,11 3,80 

15 6,36 0,2566 58,46 5,76 0,9282 13,86 0,9975 2,21 2,05 3,69 

12,5 6,36 0,2226 56,15 5,90 0,9174 13,31 0,9963 2,20 2,02 3,64 

10 6,36 0,1900 52,63 5,96 0,9130 12,46 0,9946 2,20 2,01 3,62 

8 6,36 0,1632 49,02 5,89 0,9181 11,59 0,9930 2,20 2,02 3,63 

7,5 6,36 0,1564 47,95 5,85 0,9214 11,34 0,9925 2,20 2,02 3,64 

5 6,36 0,1223 40,88 5,43 0,9562 9,65 0,9898 2,19 2,09 3,77 
Πίνακας 9-5: ΒΔ - Δ/νση Προώθησης - Χαρακτηριστικά κυματισμών στην περιοχή των έργων (Τr=75yrs) 

 

Depth Ts d/L L Cg Ks θ Kr Ho' Hs Hmax 

(m) (sec)   (m) 
(m/sec

)   (o)     (m) (m) 

40 5,61 0,8101 49,38 4,38 0,9997 15,07 1,0002 1,72 1,72 3,10 

30 5,61 0,6106 49,13 4,41 0,9969 14,99 1,0000 1,72 1,72 3,09 

22 5,61 0,4501 48,88 4,52 0,9842 14,91 0,9998 1,72 1,70 3,05 

20 5,61 0,4107 48,70 4,59 0,9772 14,85 0,9997 1,72 1,68 3,03 

15 5,61 0,3166 47,38 4,85 0,9506 14,44 0,9987 1,72 1,64 2,94 

10 5,61 0,2277 43,92 5,19 0,9188 13,37 0,9964 1,72 1,58 2,84 

8 5,61 0,1933 41,39 5,26 0,9130 12,58 0,9948 1,71 1,57 2,82 
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7,5 5,61 0,1850 40,54 5,25 0,9132 12,32 0,9943 1,71 1,56 2,82 

5 5,61 0,1419 35,24 5,04 0,9319 10,69 0,9915 1,71 1,59 2,87 
    Πίνακας 9-5: ΒΔ - Δ/νση Προώθησης - Χαρακτηριστικά κυματισμών στην περιοχή των έργων 

(Τr=10yrs) 

Με βάση την ανωτέρω ανάλυση ο κυματισμός σχεδιασμού που χρησιμοποιήθηκε στους 
υπολογισμούς της θωράκισης ήταν:  Hs = 2,02 x 1,15 =  2,32m 
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ΤΜΗΜΑ  Γ  –  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 

10. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ 

Δεν υπάρχουν διασταυρούμενα δίκτυα ΟΚΩ τα οποία να εμπλέκονται σε σημαντικό 

βαθμό με τα έργα διαμόρφωσης και ενίσχυσης της θωράκισης του έργου. Τα παλαιά 

υπόγεια δίκτυα στην χερσαία ζώνη του μώλου είναι πρακτικά ανενεργά και δεν 

χρησιμοποιούνται από τη μελέτη. Στη μελέτη προβλέπεται η διέλευση νέων υπόγειων 

αγωγών στην ανωδομή και τις επιστρώσεις της χερσαίας ζώνης. Οι αγωγοί 

εγκιβωτίζονται σε σκυρόδεμα. Επί του σκυροδέματος ακολουθεί η επανεπίστρωση της 

χερσαίας ζώνης με τις υφιστάμενες πλάκες, οι οποίες αίρονται, καθαρίζονται και 

επανατοποθετούνται.  

Αν κατά τη φάση εργασιών κατασκευής εντοπισθούν ή μελλοντικά τοποθετηθούν 

υπόγειοι ή υπέργειοι αγωγοί δικτύων ΟΚΩ, αυτοί θα πρέπει να παρουσιάζονται στα 

αντίστοιχα σχέδια (σχέδια οριζοντιογραφίας) που συνοδεύουν τον ΦΑΥ που θα 

παραδοθεί μετά το πέρας της κατασκευής του έργου. Αυτοί μπορεί να είναι αγωγοί: 

1. ύδρευσης 

2. αποχέτευσης 

3. ηλεκτροδότησης (χαμηλής τάσης) 

O Ανάδοχος οφείλει πριν την εγκατάσταση του εργοταξίου να εντοπίσει όλα τα 

υφιστάμενα δίκτυα. 

11. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΥΛΙΚΑ – ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΣΤΑΤΙΚΗ ΔΟΜΗ, ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ 

ΑΝΤΟΧΗ – ΧΩΡΟΙ ΜΕ ΥΠΕΡΠΙΕΣΗ Η ΥΠΟΠΙΕΣΗ - ΖΩΝΕΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

Ανάμεσα στα υλικά κατασκευής των έργων δεν υπάρχουν επικίνδυνα στοιχεία, ουσίες ή 

συστατικά, όπως αμίαντος ή προϊόντα αυτού, υαλοβάμβακας, πολυουρεθάνη, ή άλλα 

παρόμοια υλικά. Επιπλέον δεν υπάρχουν ιδιαιτερότητες ως προς την στατική δομή των 

έργων ούτε και επικίνδυνες ακτινοβολίες ή χώροι με υπερπίεση ή υποπίεση. Τέλος δεν 

υφίστανται ζώνες ιδιαίτερου κινδύνου. 
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ΤΜΗΜΑ Δ - ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, 

Κ.Λ.Π. 

Το έργο στην εξωτερική του πλευρά και λόγω της φύσεως των εργασιών δεν απαιτεί 

εργασίες συντήρησης ή επισκευής εφόσον κατασκευαστεί σύμφωνα με τις προβλέψεις 

της μελέτης και τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου. 

Όσον αφορά τη μεταλλική κατασκευή που εγκιβωτίζεται στο πρανές προστασίας, δεν 

απαιτούνται ιδιαίτερες εργασίες συντήρησης, καθώς το υποθαλάσσιο και εντός του 

πρανούς τμήμα της είναι πλήρως προστατευμένο έναντι του διαβρωτικού περιβάλλοντος 

(οι δοκοί HEB είναι βαμμένοι με εποξειδικού τύπου βαφές για περιβάλλον C5-M και 

παράλληλα είναι εγκιβωτισμένες από τσιμεντονίαμα), ενώ το μικρό τμήμα τους που 

εξέχει του πρανούς θα απαιτήσει εργασίες συντήρησης σε βάθος χρόνου μεγαλύτερο των 

15 ετών (εφόσον τηρηθούν οι προβλέψεις και οι απαιτήσεις της μελέτης). Στα τμήματα 

αυτά η συντήρηση αφορά σε τοπικής έκτασης εργασίες οι οποίες μπορούν να 

εκτελεστούν από την στέψη του πρανούς προστασίας.  

ΤΜΗΜΑ  Ε - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Θα γίνεται επιθεώρηση του έργου για τον εντοπισμό τυχόν εμφανών μετατοπίσεων επί 

του σώματός του ή/και ολισθήσεων/κατολισθήσεων Φ.Ο., μία (1) φορά ετησίως. 

Σε περίπτωση τυχόν εντοπισμού τέτοιων φαινομένων, θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα 

η αρμόδια Υπηρεσία για την άμεση λήψη των όποιων απαιτούμενων μέτρων 

αποκατάστασης. 

Η εργασία αυτή θεωρείται αναγκαία λόγω των ιδιαίτερα απότομων κλίσεων του 

πυθμένα και των μεγάλων βαθών στον πόδα του έργου.  

ΠΕΙΡΑΙΑΣ …../……/2018 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΡΕΛΗΣ 

MSC ΛΙΜΕΝΟΛΟΓΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

  Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ      

 

 

ΔΗΜ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Υ.Ν.Δ. 

 

 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΪΟΓΛΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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