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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΥΔΡΑΣ  

 

ΕΡΓΟ:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΛΟ 
ΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ Ν. 
ΥΔΡΑΣ 
 
ΕΡΓΑ Β’ ΦΑΣΗΣ 
Αποκατάσταση και 
επισκευή του προσήνεμου 
μώλου του λιμένα  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 

Το τεχνικό αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες: 
α) Εργασίες αποκατάστασης στην εσωτερική πλευρά του προσήνεμου καθώς και στην κεφαλή του 

Α/Α Χ.Θ. Περιγραφή 
προβλήματος 

Προτεινόμενη λύση 

1 0+10 (από τη 
γένεση του 

προσήνεμου) 

Εντοπισμός δύο (2) 
διακένων, εκ των 
οποίων το 1ο είναι 
σημαντικών 
διαστάσεων, ενώ το 
2ομικρότερων  
αντίστοιχα.  

Για το 1ο προβλέπεται κατασκευή μικρού αναβαθμού 
από σακκολίθους μέχρι την στάθμη του υπερκείμενου 
λίθου. Ο αναβαθμός θα διαμορφωθεί και προς το 
εσωτερικό του διακένου διαμορφώνοντας περίπου 
κόλουρη πυραμίδα. Η στέψη του θα είναι ικανή ώστε να 
διασφαλίζεται επαρκής ευστάθεια στην κατασκευή. Οι 
τελευταίοι σακκόλιθοι θα ενσφηνωθούν κατάλληλα στον 
υπερκείμενο λίθο της ανωδομής, σφραγίζοντας πλήρως 
το διάκενο. Ο αναβαθμός θα διατρηθεί  με τέσσερις κατ’ 

ελάχιστον ράβδους ⦰12, για την ενίσχυση της 

μονολιθικότητας τους. Ο αριθμός τους μπορεί να 
αυξηθεί επί τόπου ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες και 
τη μορφολογία του διακένου, σε συνεννόηση με την 
Επίβλεψη του έργου. 
Το 2ο διάκενο θα πληρωθεί με μικρό αριθμό σακκολίθων. 
Ιδιαίτερη προσοχή και στην περίπτωση αυτή θα δοθεί 
στην πλήρη σφράγιση του, ώστε να αποφεύγεται η 
όποια διέλευση θαλάσσιου ύδατος. Οι τελευταίοι 
σακκόλιθοι ενσφήνωσης, θα επιλεγούν με μικρότερες 
διαστάσεις ώστε να προσαρμόζονται κατάλληλα στις 
διαστάσεις σφράγισης. Σε περίπτωση οι διαστάσεις τους 
είναι μεγαλύτερες, τότε αυτοί θα συρράπτονται σε 
κατάλληλα σημεία και θα πληρώνονται με μικρότερη 
ποσότητα σκυροδέματος. Η πρόβλεψη αυτή ισχύει για 
όλες τις περιπτώσεις είτε τελικής σειράς σακκολίθων είτε 
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και μεμονωμένα στα εκάστοτε διάκενα που πρόκειται να 
τοποθετηθούν.  

2 0+12(από τη 
γένεση του 

προσήνεμου) 

Απώλεια στήριξης 
ανωδομής με 
διαμόρφωση 
οριζόντιου αρμού. 

Σφράγιση με ενσφήνωση σακκολίθων κατάλληλων 
διαστάσεων, που θα πληρωθούν με μικρότερη ποσότητα 
σκυροδέματος. Ισχύουν τα αναφερόμενα ανωτέρω για 
τους σακκόλιθους. 

3 0+20(από τη 
γένεση του 

προσήνεμου) 

Εντοπισμός δύο 
διακένων, το 1ο 
αμέσως υπό του 1ου 
ευμεγέθους φυσικού 
ογκολίθου της 
ανωδομής και το 2ο 
αμέσως πιο κάτω 
(παρεμβάλλεται 
φυσικός ογκόλιθος). 
Το 2ο διάκενο είναι 
σημαντικού μεγέθους.  

Το άνω διάκενο θα σφραγισθεί με δόμηση σακκολίθων 
σκυροδέματος. Ισχύουν τα αναφερόμενα ανωτέρω για 
την τελική σειρά των σακκολίθων. Δεδομένου ότι το 1ο 
διάκενο βρίσκεται σχετικά υψηλά, ως προς την στάθμη 
της θάλασσας, η ενσφήνωση των σακκολίθων θα γίνει ει 
δυνατόν προς το εσωτερικό του ώστε να είναι εύκολα 
ορατοί από την θάλασσα σε περίπτωση χαμηλών 
υδάτων (κατωτάτη ρηχία). 
 
Το 2ο διάκενο θα σφραγισθεί με κατασκευή μικρού 
σχετικά αναβαθμού με σακκόλιθους, ο οποίος όπως και 
στην προηγούμενη θέση θα πρέπει να διαμορφωθεί ως 
κόλουρη πυραμίδα, καλύπτοντας και εσωτερικά μέρος 
της εσοχής. Η στέψη του θα είναι ικανή ώστε να 
παρέχεται επαρκής ευστάθεια στην κατασκευή, ενώ οι 
τελευταίοι σακκόλιθοι θα πρέπει να ενσφηνωθούν 
κατάλληλα στον υπερκείμενο λίθο. Αντίστοιχα 
προβλέπεται, για την εξασφάλιση μονολιθικότητας στην 
κατασκευή, διάτρηση σχεδόν ολόκληρου του σώματος 

της κατασκευής με ράβδους ⦰12. Τρεις ή τέσσερις 

ράβδοι πρέπει να τοποθετηθούν κατ’ ελάχιστον. Εφόσον 
απαιτηθεί μπορεί να αυξηθεί ο αριθμός τους και πάντα 
σε συνεννόηση του Αναδόχου με την Επίβλεψη του 
έργου. 
 

4 0+27.5-
28.0(από τη 
γένεση του 

προσήνεμου) 

Εντοπισμός δύο 
σχεδόν συνεχόμενων 
διακένων.   
 

Τα διάκενα θα σφραγισθούν με χρήση σακκολίθων. 
Εκατέρωθεν των διακένων συναντώνται και άλλα, 
μικρότερου μεγέθους. Εκτιμάται ότι η σφράγιση των δύο 
διακένων είναι επαρκής για την ενίσχυση της ανωδομής. 
Ισχύον τα αναφερόμενα για την τελική σειρά 
σακκολίθων. 

5 0+30(από τη 
γένεση του 

προσήνεμου) 

Το διάκενο αυτό είναι 
το μεγαλύτερο που 
εντοπίσθηκε στον 
προσήνεμο μώλο (του 
συγκεκριμένου 
τύπου). Η ανωδομή 
αλλά και ευρύτερα το 

Προτείνεται διαμόρφωση αναβαθμού σακκολίθων, 
σχετικά σημαντικού ύψους, περίπου 1,5μ. (ίσως και 
μεγαλύτερου). Όπως και σε προηγούμενες περιπτώσεις 
ο αναβαθμός θα διαμορφωθεί και προς το εσωτερικό 
του διακένου. Για την σωστή στήριξη του απαιτείται η 
τοποθέτηση των σακκολίθων μερικώς και στο εσωτερικό 
του διακένου.  Για την συγκράτηση των σακκολίθων 
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λιθόδμητο μέτωπο 
βρίσκεται στον 
«αέρα». Απαιτείται 
ενίσχυση της με 
σχετικά σημαντική 
επέμβαση.  
 
  

απαιτείται η διάτρηση τους με ράβδους Φ12, καθ’ όλο το 
ύψος της κατασκευής. Ο αριθμός των ράβδων που θα 
χρησιμοποιηθούν θα καθοριστούν επί τόπου. 
Πέραν του αναβαθμού στην περίπτωση του 
συγκεκριμένου διακένου προβλέπεται έγχυση χυτού 
υφάλου σκυροδέματος C20/25 για την κατά το δυνατό 
πλήρωση του διακένου και εσωτερικά της διατομής. Για 
τον σκοπό αυτό προτείνεται εσωτερικά η περιμετρική 
τοποθέτηση σακκολίθων με κατάλληλο τρόπο, ώστε να 
διαμορφωθεί περιορισμένη αλλά ικανή επιφάνεια 
σκυροδέτησης που θα πληρώσει σε μεγάλο βαθμό το 
κενό και θα ενισχύσει την υπερδομή της χερσαίας ζώνης 
του μώλου. Οι σακκόλιθοι αυτοί θα τοποθετηθούν με 
ιδιαίτερη προσοχή στο εσωτερικό του πυρήνα του 
μώλου και προ της κατασκευής του αναβαθμού. Η 
τοποθέτηση τους θα γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να 
εξασφαλίζεται η κατά το δυνατό μεγαλύτερου ύψους 
σκυροδέτηση.   
Ο εξωτερικός αναβαθμός θα διαμορφωθεί κατάλληλα 
ώστε να μπορεί να γίνει η χυτή ύφαλη σκυροδέτηση. 
Δηλαδή η δόμηση του δεν θα ολοκληρωθεί πλήρως σε 
πρώτη φάση, ώστε να μπορεί να διέλθει ο σωλήνας της 
σκυροδέτησης εσωτερικά στο διάκενο, και εφόσον κριθεί 
επί τόπου ότι έχει ολοκληρωθεί η επιθυμητή πλήρωση με 
το ύφαλο σκυρόδεμα, θα ακολουθήσει το τελευταίο 
στάδιο με την τελική τοποθέτηση των «κορυφαίων» 
σακκολίθων που θα ενσφηνωθούν κατάλληλα, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω. Κατά την 
σκυροδέτηση θα γίνεται έλεγχος από το καταδυτικό 
συνεργείο για την αποφυγή διαρροής των 
σκυροδεμάτων και την διασφάλιση της πλήρωσης του 
διακένου. Για να μην είναι ορατός ο αναβαθμός από την 
θάλασσα, η δόμηση του θα σταματήσει 25εκατ. κάτω 
από την στάθμη της θάλασσας. Το παραμένον διάκενο 
μέχρι τον υπερκείμενο λίθο ή την λιθόδμητη ανωδομή θα 
είναι περί τα 50εκατ., ώστε να μπορεί να διέλθει ο 
σωλήνας σκυροδέτησης.  

6 0+52(από τη 
γένεση του 

προσήνεμου) 

Στο έξαλο τμήμα του 
υπάρχει σημαντική 
απώλεια φυσικού 
ογκολίθου, με 
αποτέλεσμα 
σημαντικό τμήμα της 
ανωδομής να 
βρίσκεται στον αέρα.  
Παράλληλά στην ίδια 
περίπου θέση 

Για την αποκατάσταση προτείνεται η τοποθέτηση μονής 
σειράς σακκολίθων στον υποκείμενο φυσικό ογκόλιθο, 
ώστε να διαμορφωθεί κατά το μάλλον ή ήττον επίπεδη 
επιφάνεια έδρασης. Θα ακολουθήσει τοποθέτηση 
ευμεγέθους λίθου κατάλληλων διαστάσεων και 
σχήματος, ώστε να καλύψει κατά το δυνατό το κενό 
στην ανωδομή. Για την στερέωση του λίθου θα απαιτηθεί 
χρήση κονιάματος κατάλληλης σύστασης για το 
θαλάσσιο περιβάλλον. Εναλλακτικά μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μικρή ποσότητα χυτού υφάλου 
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εμφανίζονται 
μικρότερα διάκενα, 
ένα περίπου στα 
50,0μ. και ένα περί τα 
52,0μ. που απαιτούν 
σφράγιση με 
σακκόλιθους 
σκυροδέματος. 
 

σκυροδέματος.  
 
Τα διάκενα που συναντώνται προ και μετά του 
συγκεκριμένου σημείου θα πληρωθούν κατάλληλα με 
αριθμό σακκολίθων.  
Στα σημεία που εμφανίζονται διάκενα και άνω της 
στάθμης της θάλασσας θα τοποθετηθούν σακκόλιθοι 
προς το εσωτερικό των διακένων, ώστε να μην είναι 
διακριτοί από την θάλασσα. 

7 0+62,5(από τη 
γένεση του 

προσήνεμου) 

Εντοπίσθηκαν δύο 
συνεχόμενα διάκενα, 
τα οποία απαιτούν 
σφράγιση.  
 

Τα διάκενα θα σφραγισθούν με σακκολίθους από 
σκυρόδεμα. Η ενσφήνωση των σακκολίθων θα γίνει και 
προς το εσωτερικό των δύο διακένων, καθώς εκτιμάται 
ότι το βάθος τους είναι σημαντικό, αλλά και για να μην 
είναι ιδιαίτερα ορατά σε συνθήκες κατωτάτης ρηχίας. 
Ισχύουν τα αναφερόμενα για την τελευταία σειρά 
σακκολίθων. 

8 0+92(από τη 
γένεση του 

προσήνεμου) 

Διάκενο υπό της 
λιθόδμητης κλίμακας. 
Κάτω από την 
λιθόδμητη κλίμακα 
έχουν κατασκευαστεί 
σκυροδέματα 
στήριξης της επί των 
παλαιών λίθων του 
μετώπου. Τα διάκενα 
αυτά έχουν 
δημιουργηθεί είτε 
λόγω πρόσκρουσης 
των εξυπηρετούμενων 
σκαφών είτε το 
πιθανότερο λόγω της 
κακής ποιότητας του 
διαστρωθέντος 
σκυροδέματος. 

Για την ενίσχυση της υπερκείμενης ανωδομής 
προβλέπεται ενσφήνωση σακκολίθων, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις που καθορίστηκαν ανωτέρω.  

9 0+92 – 105 
(περίπου) 
(από τη 

γένεση του 
προσήνεμου) 

Το τμήμα αυτό 
εμφανίζει πρακτικά 
σε όλο το μήκος 
διάκενα, τα οποία 
έχουν δημιουργηθεί 
λόγω της κακής 
ποιότητας των 
σκυροδεμάτων που 
χρησιμοποιήθηκαν 
κατά την 
αποκατάσταση του 
συγκε-κριμένου 
τμήματος.  

Ενσφήνωση σακκολίθων σε όλο το τμήμα αυτό, στα 
σημεία που μπορούν να τοποθετηθούν. Οι σακκόλιθοι 
θα τοποθετηθούν ακόμη και στα υψηλότερα τμήματα 
του μετώπου  
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Εμφανίζονται 
διαμήκη διάκενα, 
μικρού ή και 
μεγαλύτερου βάθους 
σε όλο το τμήμα μέχρι 
και τις στήλες των 
τεχνητών ογκολίθων 
της κεφαλής του 
μώλου.    

10 0+92 – 105 (το 
τελευταίο 

τμήμα πριν 
την στήλη)  

Διπλό διάκενο. 
Πρόκειται στην ουσία 
για το ίδιο πρόβλημα 
που συναντάται σε 
όλο το τμήμα από την 
κλίμακα μέχρι και την 
στήλη των τεχνητών 
ογκολίθων. Το άνω 
τμήμα είναι 
αντίστοιχο με αυτά 
που συναντώνται 
από την αρχή του εν 
λόγω τμήματος.  
Το δεύτερο το οποίο 
φτάνει μέχρι και την 
στάθμη -2,0μ. 
περίπου, στην έδραση 
της 2ης στήλης των 
τεχνητών ογκολίθων 
Το διάκενο είναι 
εκτεταμένο, με μήκος 
άνω των 4,0μ.  

Το πάνω διάκενο αποκαθίσταται όπως και σε όλο το 
υπόλοιπο τμήμα μέχρι και την λιθόδμητη κλίμακα. 
Δηλαδή με ενσφήνωση σακκολίθων.  
 
Το κάτω διάκενο εμφανίζεται πολύ μεγάλο με σταδιακά 
αυξανόμενο ύψος το οποίο φτάνει στα 1,20-1,30μ. στο 
σημείο συναρμογής με τους τεχνητούς ογκολίθους του 
κρηπιδώματος. Η αποκατάσταση του διακένου θα γίνει 
με εκτεταμένη ύφαλη σκυροδέτηση που θα πληρώσει 
ολοκληρωτικά την εμφαινόμενη αστοχία.  
 
Για τον σκοπό αυτό αποφασίσθηκαν οι εξής εργασίες 
αποκατάστασης:  

  - καθαρισμός του πυθμένα από το υφιστάμενο πρανές 
λίθων μέχρι την στάθμη -2,0μ. (από Μ.Σ.Θ.), ή μέχρι την 
στάθμη της 2ης σειράς των τεχνητών ογκολίθων; Η 
στάθμη σκάφης θα εξομαλυνθεί κατά το δυνατό ώστε 
να διαμορφωθεί επίπεδο κατά το δυνατόν. 

  - θα ακολουθήσει τοποθέτηση εσχαρών δομικού 
πλέγματος Τ196, εγκάρσια στο μέτωπο του 
κρηπιδώματος; οι εσχάρες θα κοπούν σε κατάλληλες 
διαστάσεις και με μεταβλητό ύψος, ώστε να 
στερεώνονται στο εκάστοτε ύψος του διακένου. Οι 
εσχάρες αυτές θα πρέπει να καλύπτουν όλο το ύψος στο 
εκάστοτε σημείο του διακένου, ώστε να εξασφαλίζουν 
την ελάχιστη μονολιθικότητα στην υπό σκυροδέτηση 
μάζα του σκυροδέματος τουλάχιστον πέντε εσχάρες 
αυτού του τύπου θα τοποθετηθούν κατά μήκος του 
διακένου  

  
  - η σκυροδέτηση θα εκτελεστεί σε μία ή σε δύο φάσεις 

ανάλογα με τον εξοπλισμό του Αναδόχου, με 
αναρριχόμενο τύπο; η σκυροδέτηση θα εκτελεστεί την 
ίδια ημέρα καθώς δεν επιτρέπεται η διαμόρφωση 
οριζόντιου αρμού μεταξύ των δύο φάσεων τα ανωτέρω 
δεν ισχύουν εφόσον ο Ανάδοχος εκτελέσει την 
σκυροδέτηση σε μία φάση    
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β) Αποκατάσταση εξωτερικής θωράκισης προσήνεμου μώλου 
Για την αποκατάσταση του προσήνεμου μώλου προβλέπονται τα κάτωθι: 
 

- 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. Συγκεκριμένα 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 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. Τα πλάτη στέψης επιλέχθηκαν ώστε να επιτυγχάνουν τη 
μεγαλύτερη δυνατή απομείωση των παροχών υπερπήδησης, προσαρμοσμένα στις 
τοπικές συνθήκες κατά μήκος του έργου. Το πλάτος της στέψης του πρανούς 
διαμορφώνεται μεταξύ 5,50μ. και 7,0μ., συνιστώμενο 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). 

  - Δεδομένου ότι θα είναι τεχνικά δύσκολη η 
σκυροδέτηση καθ’ όλο το ύψος του διακένου (δεν μπορεί 
να εισέλθει ο σωλήνας στα τελευταία 20-30εκατ. από την 
άνω παρειά των παραμενόντων χυτών σκυροδεμάτων), 
ο Ανάδοχος μπορεί να μην εκτελέσει την σκυροδέτηση 
στα τελευταία 25-30εκατ. το τμήμα αυτό μπορεί να 
σφραγισθεί με χρήση σακκολίθων σκυροδέματος όπως 
και στα προηγούμενα τμήματα. Οι σακκόλιθοι θα πρέπει 
να τοποθετηθούν εις βάθος του διακένου για 
τουλάχιστον 80εκατ. ώστε να εξασφαλίσουν την 
απαραίτητη στήριξη στην υπερκείμενη κατασκευή. 
-αποκατάσταση και αναδιαμόρφωση του πρανούς 
προστασίας θα χρησιμοποιηθούν οι λίθοι που αρχικά 
αφαιρέθηκαν. 

13 0+115 (από τη 
γένεση του 

προσήνεμου) 

Μικρή υποσκαφή 
κάτω από τον 1ο 
τεχνητό ογκόλιθο 
προστασίας ποδός 
του κρηπιδώματος 
στο τμήμα 28-29. 

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

 
γ)  Κατασκευή ξύλινων διαβαθρών πρόσβασης στον προσήνεμο μώλο για την εξυπηρέτηση 

τουριστικών σκαφών στην εξωτερική πλευρά του προσήνεμου μώλου  

Προβλέπεται η κατασκευή ξύλινων διαβάθρων, που τοποθετούνται με την μεταλλική υποδομή 
στήριξης τους, εγκιβωτισμένη στο υφιστάμενο προστατευτικό πρανές του προσήνεμου μώλου, το 
οποίο αναδιαμορφώνεται και ενισχύεται με την παρούσα εργολαβία. Το εμφανές τμήμα των 
διαβαθρών (ξύλινο δάπεδο επί πλαισίου εξ αλουμινίου) διαμορφώνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
είναι δυνατή η άρση του, χωρίς εξειδικευμένο προσωπικό, κατά την χειμερινή περίοδο. Η υποδομή 
έδρασης τους θα παραμένει εντός του πρανούς προστασίας το χειμώνα. Παράλληλα την χειμερινή 
περίοδο, η κατασκευή δεν θα είναι ορατή από την θάλασσα.  

Πιο αναλυτικά το προτεινόμενο σύστημα αποτελείται από τα εξής επιμέρους στοιχεία: 
- Το μεταλλικό δικτύωμα, το οποίο εγκιβωτίζεται εντός του πρανούς του προσήνεμου μώλου, 

συνίσταται από εγκάρσιους και κατακόρυφους δοκούς θερμής έλασης HΕΒ140, από μη 
γαλβανισμένο χάλυβα S235JR κατά EN10025 (RSt 37,2 κατά DIN 17100), με προστασία στην 
οξείδωση με ειδική βαφή. Η βαφή που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι ειδικού τύπου και σύμφωνη 
με τις γενικές του ISO 12944 σε συνδυασμό με αυτές του νέου ISO 20340 ειδική για περιβάλλον 
C5M (Marine, offshore*, estuaries, coastal areas with high salinity). Οι προδιαγραφές εφαρμογής 
θα πρέπει να αφορούν σε χρονική διάρκεια προστασίας μεγάλης αντοχής (high durability) που 
αντιστοιχεί σε προστασία >των 15ετών. Οι προδιαγραφές των εποξειδικών βαφών 
παρατίθενται στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών του έργου.  

Δύο μεγέθη διαβαθρών προβλέπονται, η πρώτη μήκους 7,80x1,50μ. και η δεύτερη 6,20x1.50μ. 
Το μεταλλικό δικτύωμα υποδομής τους διαφοροποιείται ανάλογα. Στο εμπρός και πίσω άκρο 
του δικτυώματος προβλέπονται κατακόρυφα στοιχεία (ζεύγος) από δοκούς HEB, ιδίου τύπου 
με τις οριζόντιες, ώστε να δημιουργείται πλαίσιο. Οι εγκάρσιες αυτές δοκοί  προβλέπονται σε 
χαμηλότερο ύψος ώστε να είναι λιγότερο εμφανείς. Στη μεγαλύτερη εκ των δύο προβλέπονται 
δύο ακόμη ζεύγη κατακόρυφων δοκών, ενώ στη μικρότερη ένα. Οι κατακόρυφοι δοκοί HEB θα 
φέρουν στην βάση τους συγκολλημένο μεταλλικό έλασμα πάχους 20χλστ., με κατάλληλα 
συγκολλημένα πλευρικά ελάσματα ενίσχυσης. Τα ελάσματα και οι νευρώσεις θα έχουν 
συγκολληθεί και προετοιμαστεί προ της εγκατάστασης των πλαισίων στις προβλεπόμενες από 
τη μελέτη θέσεις τους. Η έδραση των κατακόρυφων δοκών θα γίνει επί του πρανούς 
προστασίας. Σύμφωνα με τις εργασίες αποκατάστασης του πρανούς προβλέπεται η προσωρινή 
άρση του κορυφαίου τμήματος πρανούς προστασίας μέχρι την στάθμη -0,50 Μ.Σ.Θ. και μέχρι 
τη -1,40μ. Μ.Σ.Θ. στο εξωτερικό του τμήμα (βλ. σχ.  Μ52.1-03/15-ΟΜ-013, «ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΣ 
ΜΩΛΟΣ – ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΒΑΘΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΑΝΟΥΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ, ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ»). Στη μεγαλύτερη μήκους 
διαβάθρα τρία εκ των τεσσάρων ζευγών, θα εδρασθούν επί της διαμορφωνομένης «επίπεδης» 
επιφάνειας που δημιουργείται, στην στάθμη ±0,00μ. Το τέταρτο και εξωτερικό (προς την 
πλευρά της θάλασσας) τοποθετείται στην στάθμη -1,0μ. Μ.Σ.Θ. Στη μικρότερη διαβάθρα τα δύο 
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εκ των τριών ζευγών κατακορύφων δοκών εδράζονται αντίστοιχα επί της διαμορφωμένης 
επιφάνειας στα ±0,00μ. και το τρίτο στην στάθμη -1,0μ. Μ.Σ.Θ.  

Η άρση των φυσικών ογκολίθων μέχρι την στάθμη -0,50μ. προβλέπεται καθ’ όλο το μήκος του 
προσήνεμου μώλου, ενώ αυτή στα -1,40μ. στο μήκος που εκτείνεται μεταξύ των διαβαθρών.  

Σε κάθε στάθμη άρσης των φυσικών ογκολίθων θα εκτελούνται οι ακόλουθες εργασίες:  
 Διαμόρφωση κατά το μάλλον ή ήττον επίπεδης επιφάνειας έδρασης με κατάλληλη 

τακτοποίηση των παραμενόντων φυσικών ογκολίθων. Όπως αναφέρθηκε η στάθμη 
αυτή θα είναι 30 με 40 εκατ. κάτω από την τελική στάθμη έδρασης των κατακόρυφων 
δοκών και των ελασμάτων έδρασης τους, 

 διάστρωση μη υφαντού γεωϋφάσματος βάρους 400γρ./τ.μ. επί της ως άνω επιφάνειας, 
 τοποθέτηση μονής ή διπλής σειράς σακκολίθων εκ σκυροδέματος για διαμόρφωση 

σχετικά επίπεδης επιφάνειας. 
 Έμπηξη αγκυρόβιδων εντός των σακκολίθων και ενόσω είναι νωπό το σκυρόδεμα τους. 

Η έμπηξη θα γίνει σε βάθος 10εκατ. κατ’ ελάχιστον. Οι αγκυρόβιδες που θα 
χρησιμοποιηθούν θα είναι M36. To συνολικό μήκος κάθε αγκυρόβιδας θα είναι 35εκατ. 

 Διάστρωση χυτής βάσης από σκυρόδεμα C20/25, πάχους 15εκατ. και διαστάσεων 
0,45μ.x0,45μ. Η εγκατεστημένη αγκυρόβιδα θα διέρχεται από την βάση του 
σκυροδέματος και θα προεξέχει κατά 10εκατ. Η εκ σκυροδέματος βάση θα οπλισθεί με 

μικρό #⦰12/10, το οποίο θα τοποθετηθεί στο μέσο περίπου του πάχους της (οι βάσεις 

μπορούν να είναι και προκατασκευασμένες).  
 Θα ακολουθήσει η εγκατάσταση των μεταλλικών δοκών μετά των ελασμάτων έδρασης 

τους. Μετά την τοποθέτηση τους θα βιδωθούν τα παξιμάδια των αγκυρίων. 
 Θα ακολουθήσει η συγκόλληση των εγκάρσιων δοκών για την δημιουργία του 

πλαισίου. Στο σημείο αυτό αναφέρεται ότι ο Ανάδοχος δύναται να προ-κατασκευάσει 
τμήμα ή και ολόκληρη τη μεταλλική κατασκευή σε άλλη θέση και να τη μεταφέρει προς 
εγκατάσταση επί τόπου του έργου.  

 Ανεξαρτήτως του πως θα κατασκευασθεί το δικτύωμα της έδρασης των διαβαθρών, 
ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά την τοποθέτηση των φυσικών ογκολίθων που θα 
γίνει στην συνέχεια. Η τοποθέτηση πρέπει να γίνεται μεμονωμένα για κάθε φ.ο. ώστε 
αφενός μεν να μην «χτυπηθούν» οι μεταλλικές δοκοί και επιπρόσθετα να μην 
προεξέχουν της προβλεπόμενης στάθμης κυκλοφορίας, καθώς συνέχεια θα 
ακολουθήσει η τοποθέτηση των εξ αλουμινίου εγκάρσιων δοκών. 
 

- Επί των μεταλλικού δικτυώματος τοποθετείται μεταλλικό πλαίσιο, συνιστώμενο από δοκούς 
ειδικού κράμματος 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 



Έργο:« Αποκατάσταση κρηπιδωμάτων σε όλο το λιμένα της Ν. Ύδρας-Έργα Β’ Φάσης»    
Τεύχη Δημοπράτησης: Τεχνική περιγραφή  

 

 9 
 

αποστάσεις και επί των οποίων εδράζεται το ξύλινο δάπεδο. Ανάμεσα στα profiles και το 
δάπεδο τοποθετούνται τεμάχια εύκαμπτων φύλλων EPDM, ώστε να προστατεύονται οι δοκοί 
από φθορές λόγω τριβής με το δάπεδο. Οι δοκοί αλουμινίου θα πρέπει να είναι 
κατασκευασμένες από ειδικό κράμα το οποίο θα είναι φιλικό και ουδέτερο για το θαλάσσιο 
περιβάλλον. Ενδεικτικά προτείνονται δοκοί αλουμινίου τύπου 6005 Α/Τ-6 με υψηλά ποσοστά 
πυριτίου, απόλυτα ελεγμένο και κατάλληλο 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, 
ανθίστανται στην ηλεκτρολυτική διάβρωση, και δεν περιέχουν ενώσεις υδραργύρου, αρσενικού 
ή οργανοκασσιτερικές ενώσεις. Οι δοκοί θα είναι κατάλληλες για επίπεδο deck. Οι δοκοί θα 
πρέπει να ακινητοποιούνται στο δάπεδο, ανά διαστήματα 2m έως 3m με ούπα και βίδες. Τα 
profiles των δοκών αλουμινίου θα είναι κατάλληλα ώστε να μην απαιτείται βίδωμα ή κάρφωμα 
ή χρήση πριτσινιών των σανίδων του deck. 
 

- Επί του εξ αλουμινίου πλαισίου θα τοποθετηθεί το δάπεδο κυκλοφορίας, το οποίο θα 
συνίσταται από δοκίδες τροπικής ξυλείας τύπου TALI-BOLONDO (Iron Wood), πλάτους 
140mm και πάχους 23mm, οι οποίες θα τοποθετηθούν πάνω στις δοκούς από κράμα 
αλουμινίου σε διεύθυνση παράλληλη προς τον διαμήκη άξονα της διαβάθρας προσπέλασης. Ο 
προτεινόμενος τύπος είναι ενδεικτικός και μπορούν να τοποθετηθούν άλλου τύπου ξύλινες 
δοκίδες που θα πληρούν τις απαιτήσεις που παρουσιάζονται στο τεύχος των τεχνικών 
προδιαγραφών. Οι δοκίδες θα ακινητοποιηθούν πάνω στις δοκούς αλουμινίου με τα εξάρτημα 
ακινητοποίησης σανίδων από συνθετικό υλικό, τα οποία προσαρμόζονται χωρίς βίδωμα ή 
κάρφωμα με την χρήση ενός σφυριού με ελαστικά άκρα.  
 

- Λόγω της δυσκολίας υλοποίησης της κατασκευής αλλά και για την προστασία των εγκάρσιων 
δοκών του μεταλλικού δικτυώματος κατά την τοποθέτηση των φυσικών ογκολίθων 
αναδιαμόρφωσης του πρανούς προστασίας, αποφασίσθηκε η διαμόρφωση περιμετρικού 
μανδύα προστασίας (σαν μικροπάσσαλος) από τσιμεντοκονίαμα (χωρίς ασβέστη). Η 
συγκεκριμένη πρόβλεψη θα εξασφαλίσει πέραν της προστασίας των δοκών και την αυξημένη 
προστασία τους έναντι του διαβρωτικού περιβάλλοντος.  
Πιο αναλυτικά προβλέπονται τα εξής:  
 

 Οι περιμετρικοί μανδύες θα κατασκευασθούν με την βοήθεια πλαστικού σωλήνα από 

HDPE ή άλλου πρόσφορου υλικού, διαμέτρου ⦰250mm, οι οποίοι θα «μονταρισθούν» 

κατάλληλα επί των μεταλλικών δοκών ΗΕΒ. 
 Το υλικό του κορμού των μικροπασσάλων θα είναι κατάλληλο κονίαμα υψηλής 

αντοχής, με αυξημένη περιεκτικότητα σε τσιμέντο 350χγρ./μ3 και προσθήκη 
κατάλληλων προσμίκτων για την σκυροδέτηση του σε θαλάσσιο περιβάλλον που θα 
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εμποδίζουν την απόπλυση του μίγματος (βλ. τεύχος τεχνικών προδιαγραφών). Η 
σκυροδέτηση του προστατευτικού κονιάματος θα γίνει με χρήση εμβολοφόρων 
αντλιών, ειδικές για την έγχυση του υλικού του τσιμεντενέματος. Το υλικό 
διοχετεύεται μέσω κατάλληλου ελαστικού σωλήνα, ο οποίος συνδέει τον κάδο 
παραγωγής με τον πάτο του μικροπασσάλου, όπως ακριβώς γίνεται στην περίπτωση 
των έγχυτων πασσάλων με τους εμβαπτισμένους σωλήνες (tremie pipes). Η 
διαδικασία έγχυσης είναι αντίστοιχη, δηλαδή πάντα θα πρέπει ο σωλήνας να 
βρίσκεται εμβαπτισμένος εντός του εγχεόμενου κονιάματος. Η σκυροδέτηση προχωρεί 
μέχρις ότου ξεχειλίσει τη διάτρηση και εμφανισθεί τελικά υλικό καλής ποιότητας. 
Δεδομένου του όγκου του HEB προτείνεται η χρήση δύο σωλήνων για την έγχυση του 
κονιάματος. 

 Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας ο σωλήνας HDPE μπορεί να αφαιρεθεί είτε να 
παραμείνει θυσιαζόμενος στο μικροπάσσαλο. Στην δεύτερη περίπτωση ο σωλήνας θα 
κοπεί τουλάχιστον 0,20μ. υπό την στάθμη της θάλασσας, ή στην περίπτωση των 
τριών πρώτων ζευγών τουλάχιστον 0,50μ. από την στάθμη στέψης του πρανούς. 

 Δεδομένων των ανομοιομορφιών που θα προκύψουν στην ελεύθερη επιφάνεια, επί 
της οποίας θα γίνει η διαμόρφωση της υποδομής έδρασης της μεταλλικής 
κατασκευής, ο Ανάδοχος θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην τελική 
διαμόρφωση της, αλλά και να προβλέψει κατάλληλες ανοχές ώστε να επιτύχει το 
σωστό κατάλληλο αποτέλεσμα, χωρίς δημιουργία ανισοσταθμιών, στην επιφάνεια 
κυκλοφορίας. Ενδεικτικά προτείνεται στην παρούσα μία ανοχή της τάξης των 30-
40εκατ., αλλά στην ουσία η τελική στάθμη θα καθοριστεί επί τόπου από τον 
Ανάδοχο και το καταδυτικό συνεργείο. Στο ίδιο πλαίσιο, μία ακόμη παράμετρος 
που θα πρέπει να προσεχθεί από τον Ανάδοχο είναι η εμφανιζόμενη ανισοσταθμία 
στο μικρό προφυλακτήριο τοιχίο, του οποίου η στάθμη σταδιακά μειώνεται προς 
την κεφαλή του προσήνεμου μώλου. Στην παρούσα επιλέχθηκε μία μέση στάθμη 
κυκλοφορίας στα +1,85μ. Μ.Σ.Θ. που θεωρείται ικανοποιητική για το μεγαλύτερο 
μέρος των υπό κατασκευή διαβαθρών. Αποδεκτές κρίνονται αποκλίσεις από την 
στάθμη του προφυλακτήριου τοιχίου έως και 15εκατ. Σε περιπτώσεις μεγαλύτερων 
αποκλίσεων και συγκεκριμένα προς την περιοχή της κεφαλής του μώλου ο 
Ανάδοχος θα πρέπει να προβλέψει, χωρίς να μειώσει το πάχος των προβλεπόμενων 
στοιχείων εδράσεως πρόσθετη ανοχή προς τα κάτω ώστε η τελική στάθμη 
κυκλοφορίας της κατασκευής να έρχεται πάντοτε στην παραπάνω ανοχή. 
Σημειώνεται ότι η εν λόγω ανοχή είναι πάντοτε υπό της τελικής στάθμης στέψης 
του τοιχίου. Σε καμία περίπτωση η μεταλλική κατασκευή δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει την στάθμη του τοιχίου.  

δ) Κατασκευή υποδομών για μελλοντική εγκατάσταση pillars στον προσήνεμο μώλο  

Προβλέπεται η σε διέλευση τριών (3) αγωγών PVC-u ⦰110, ονομαστικής πίεσης 6atm, οι οποίοι θα 

διέλθουν κατάλληλη απόσταση από το υφιστάμενο μέτωπο του κρηπιδώματος. Δεδομένου ότι κατά 



Έργο:« Αποκατάσταση κρηπιδωμάτων σε όλο το λιμένα της Ν. Ύδρας-Έργα Β’ Φάσης»    
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τόπους έχουν τοποθετηθεί βραχίονες πρόσδεσης επί της πλακόστρωσης, οι σωλήνες των παροχών 
θα πρέπει να διέλθουν ακριβώς από πίσω τους (περίπου σε απόσταση 0,80μ. από το σημερινό 
μέτωπο). 

Για την δυνατότητα παροχέτευσης των σκαφών θα προβλεφθούν ανά αποστάσεις (10-12μ. 
περίπου) φρεάτια λήψης. Τα καλύμματα τους θα είναι από ελατό χυτοσίδηρο, σχεδιασμένα 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ124/94 κατηγορίας B125. Ο χυτοσίδηρος θα είναι σύμφωνα με το 
πρότυπο ISO 1083, grade 500-7. Οι διαστάσεις τους θα είναι συμβατές με αυτές του ανοίγματος του 
φρεατίου 340x340χλστ. 

Βάσει της διάταξης των διαβαθρών προβλέπεται η εγκατάσταση μίας ακόμη δέστρας, στο 
ενδιάμεσο τμήμα μεταξύ των D2 & D3. Η δέστρα θα είναι αντίστοιχου τύπου με τις υφιστάμενες 
(γεωμετρικά), χυτοχαλύβδινη και ελάχιστης ελκτικής ικανότητας 10,0τον. 

Για την τοποθέτησή της θα απαιτηθεί κατ’ αρχήν τοπική καθαίρεση του υφιστάμενου λιθόδμητού 
τοιχίου για την διαμόρφωση ανοίγματος αντίστοιχων διαστάσεων (80εκατ.) με τα παρακείμενα του. 
Στο σημείο αυτό θα απαιτηθεί επιπρόσθετα και τοπική καθαίρεση της ανωδομής του έργου ώστε να 
διαμορφωθεί σώμα αγκύρωσης από οπλισμένο σκυρόδεμα, που θα μπορεί να φέρει δια της μάζας 
του τα φορτία της έλξης της δέστρας. Συγκεκριμένα προβλέπεται η κατασκευή σώματος 
αγκύρωσης διαστάσεων 3,80x2,0x1,0μ. (μήκος x πλάτος x βάθος). 

Τέλος σε δύο τουλάχιστον τμήματα του μετώπου του έργου εμφανίζονται αποκολλήσεις τεμαχίων 
από το υφιστάμενο λιθόδμητο μέτωπο του κρηπιδώματος. Το πρώτο συναντάται σε απόσταση 
80,0μ. από την ρίζα του προσήνεμου μώλου και εμφανίζει εκτεταμένη ζημιά, με μήκος άνω των 
τεσσάρων μέτρων. Το δεύτερο σημείο βρίσκεται ακριβώς προ του γωνιακού σημείο που το 
κρηπίδωμα αλλάζει κατεύθυνση πριν καταλήξει στο τμήμα της κεφαλής του μώλου που έχει 
κατασκευασθεί με στήλες τεχνητών ογκολίθων. Και τα δύο αυτά τμήματα θα αποκατασταθούν με 
χρήση ενισχυμένης τσιμεντοκονίας (350χγρ./μ3). Οι λίθοι που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ίδιοι με 
τους παρακείμενα υφιστάμενους.  

Η παρούσα μελέτη αποτελεί επικαιροποίηση λόγω ισχύος των νέων τιμολογίων του 2017, της 
μελέτης που είχε εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 210209/11-11-2016 απόφαση του Τ.Τ.Υ.Ν.Δ. της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Νήσων και είχε παραληφθεί με την υπ’ αρ. 117/16-11-2016 απόφαση 
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ύδρας. 
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